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ПЕРЕДНЕ слово. 

Перший Уl{раїflСЬНИЙ ПедаrоrіЧНIІЙ KOHrpec, що 

г.ідбувся В днях 2-го і З-го J\истопада 1935. РОI\:У, це 

плід задумів і розважань, що мають свою довгу істо

рію, бо сягають ще передвоєнних 'Іасів. Було ба['ЗТD 

труднощів, ЯІ(і ПРИПИНlОвали виконання плянів, та 1{311-

більшою перепоною була війна, що неодно ді .'lO при

пинила. Дехто з ініціятор ів не діждався KOHrpecy, 60 
пішов У інший світ, але кине н а ДУІоІка не погасла в по

пелі війни. Гін до життя українськоі н а ц ії проявився 

в непереможному прометеЙСЬКО).IУ поході в н ове св ітле 

Майбутнє. ВИЯВОм його та ВСJl ите нська праця, що 110-
:о.нач ил аСfl на всіх ділянках IшціОНЗЛЬНОГО ЖІІ'ГТЯ. Пер

ШИЙ Унраїнськнй Педаrоrічний KOHrpec це ОДИН з ово
чів тієї праці. 

УкраїНСЬкий щоденник "Діло". 3 дня 24. дистопад а 

1935. р . (\1. 314), подав під видрукованиltlи резолюціЯМlI 
n п оста новами Першого Українського Педа["о["ічного 

І(он["ресу .таку заввагу : 
"Перший Український Педа["о(ічний КОНl'рес дав 

!'езвичайво багато цікавого, ПОВ'lаючого й цінного ),І;). 

теріЯJlУ 3 ВІІХОВНОЇ ді.'1ЯНКИ, .,зло В нас розробленu'і. 

Було 6 гріхо." I1к6и тих матер і ялів не вдалося закріш[

ТІ! друком, якби високі та практичні думки про слраFlУ 

Р-н ховання , розроблені В рефератах на КОНфесі, і річс

ва дискус ія над ними не стали власністю I l айширших 

",ругів українського І'ромадянства, IІкби ~Ie .южна БУIІО 

всім українця., світу суцільио показати тих наших ВИ-

!! 
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.'tов'них ОСН ОВ, що мають наи відроджувати й лереро

джувати нові покоління . 

Тому добре було б, щоб Рідна Школа зібрала 

Україн-А видала окремою )(ННЖКОЮ всі 

СЬКОГО Педаrоtічнаго KOllrpecy. 

матеріяли І. 

Та ХОЧ знаємо, що 

fI СЬОI'однішніх фінансових УМDвинах, при зрості р ідно

шкільних аrенД. які просто пожирають усі грошеві 

ВПЛИВИ, тяжко прийдеться Рідній Школ і довершити це 

діло, ТО проте, пр и окремій піддержці українськ их 

установ і ВСЬОГО українського громадянства, вовна не € 

неможливе. На ту ціль повинні найтися грош і ". 

"Рідна ШкОnа", йдучи назустріч бажанням україн

СЬКОГО Громадянства, якому лежить на серц і справа 

виховання українськоІ молоді, найбільшого скарбу нз

ції, передає в руки цю невеnнку пролзмятну книжку 

fJершого Українського ПедзГ'оГ'ічного КонГ'ресу. 
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ІСТОРІ Я ПЕРШОГО УКРА-, 

Інського ПЕДАrОfIЧНОГО 
KO HrPE СУ. 

Перше засідання !ніціЯТIІВНОГО Комітету Ледз(о
,'іЧІІО1'О Конгресу відбулося ДНЯ 7. лютня 1931. Приявні 
були: др. OCT~НI Макарушкз, дир. Володимир Кузьмо-
1\11'1, і нсп. Іван Середа, др. Кость Кисілевський, днр. Оме· 
ДЯН Терлецький, відпоручник "Учительської Громади", 
дир. Іван IОщишин, віДllOРУ'IНИК "Взаїмної Помочі", 
Інсп. др. Іван Копач і ДКР. Константи на Малицька оправ
дали свою неприязність. І менем Президії Голови оі 
Управи "Рідної Школи", в заступств і голови Товари
ства, радника Іллі Кокорудза, прнвнтав ПРИЯВНИХ дир. 
Володимир КУ3ЬМОВIІ'/ та вказав на велику вагу майбут
нього ПедаГОГічного Конфесу, що має відтворити 
50-літню діяльність "Рідної Школи" та подати напрямні 
її ідейної праці на майбутнє. Заразом попросив дра Ма
r;:арушку обliЯТН провід нзрад, а проф. Іляріона Грине

вецького на се.кретара. Др. Макарушка обняв провід та 
на вступі до нарад за3И3'I ИВ. що підготову до "Ш<сіIlЬ
ного КОНІ-ресу" започаткували були вже Б 1914. році , 
але Ilрацю перервала воєнна буря. Тl')ді ЗРОДІІ ВСЯ буо 
пляи влаштувати у звязку з Конфесом також і шк іль
ну виставу. Після віАни справа віджиnа і O~b nOBt:T3B 
Ініціятнвннй Комітет, ЩО IolaB би підготови!н ГleAar:J
Гічний Конгрес і він почав працю. ЧлеНЗ)1 ініціЯТИІШ()ГО 
Комітету треба подумзти над рефератами. Одначе, 
зогляду ІНІ неприявність деяких членів Комітету, про

понує відложити УКОНСТИ'J'уовання до других сходин, 
на що всі згодилися. 

В дискусії нзд справою рефератів , над устаnеНЮI М 
ТQl.fНoї назвн Конгресу та !lад іншиr.НJ спрзвами, Дll р . 
Кузьмович подав під розвагу такі точки: 
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1) нззва I(ОНфесу, 2) його ідея, З) реферати, 4) 
список учасників. 

Др. Макарушка прочитав для орієнтації теми ре · 
фератів, що БУЛlі ЗГОJ1ОшеНj на "Шкільний Конгрес" 
у 19 14 . р.: 

І. З історії розвитку нашого шкільництва від най · 
давніших ча сів до ни ні - реф. проф. М. Грушевський; 

2. Суть, завдання й засоби образування і школи -
реф. інсп. др. І . Копач; 

З. Нинішній стан українського шкільництва на ці· 
лому 11 POCTOpi І"вшаї землі та його найближчі ЇІ най· 
пекучіwі завдання - (збірний реф.); 

4. Громадянське ВlІховання молОді - о. Т. Лежа· 
губськ и й; 

5. Дім і школа - К. Малицька; 
6. Праця і школа та праця 8 школі - проФ, І . Бо· 

берськиЙ. 
7. Образування вчител ів - (?); 
8. Наша педагоrічна література й її найлекучіші 

потреби - др. О. Макарушка; 
9. Найновіші способн й засоби виховання А 06ра

~УDання - др. А_ АлиськеВ l1 Ч . 
В дискусіі стверджено, що між ВИЧИС,llеНИМ II те

маии нема актуальних тем про: І ) ДОUJJ(ільне й поза· 
шкільне виховання, 2) фахову освіту, З) мистецтво ви· 
ховання і 4) фізичне виховання , а дальше: багато із зга
даннх тем тепер уже на Конфес не надається. Дир_ 
Кузьмович подав під розвагу такі нові теми (і до деяких 
референті в) - у трьох групах: 

А) Реферати інформаційного змІсту: 

І . Ор(анізаційна дія,llЬНість Товар"ства Р. ш., віА
будова шкіл та освітні потреби украіиського народу -
др. 0_ Макарушка; 

2. Дошкільна освіта - К Малицька; 
з. Поза шкільна освіта - М. Г3.11ущииськнй: 
4_ Украінське приваПlе шкільництво та його бо

роть6а за У1<раінську школу - (?). 

Б) Виховно-освітні реферати : 

1_ Українська виховна ідея (націона.1ьне й суспіль

Не виховання , заязок наuіОШМblю-суспі,llЬНОГО ВI 1 ХО' 
LЗННЯ із стреиліllНЯИ націі) - ( ?) ; 
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2. ПреД.lети І.звч аиня (украінська мова. історія) та 
.украінсы<з виховна ідея - ДН р. О. Терлецький; 

3. 06nнччrt украінської молоді (МОЛОДЬ і середо
.вище, МОJlОДЬ і школа, орl'зніззц іі: МОJюді, виховн і ЧltН
НИКИ, інтеліrенція й характер молоді) - дир. В. КУЗЬ

·мовнч; 

4. Нові виховні й педаr'Оr'ічн і дqсв ід и в YKpaїHcbKiїt 
школі - (?); 

5. МОЛОДЬ і книжка, в идавн ицтва молоді - (?). 

В) СпеціЯJlьні реферати : 

І. Коедукаційні WI<ОЛИ для дівчат - М. Рудницька ; 
2. Школи фахові I~ потреби украінськоІ сусп іль-

.ности - (?); 
3. 8НСQКQшкільне образування А потреби украін

ськоі сусп ільностн - ( ?). 
Після дальшої дискусії вир і шено переписати те,," 

ЗГОJlошеннх рефератів у 1914, р . і теми пропонованих 
реферат і в днр. Кузьмовичем та Il ередати п ід розвагу 
члеиів Ком ітету. На про пози цію дра Макарушки рі шено 

покликати та запросити на чергове засідан ня Комітету 
цих -нови х ч лені в: директора Д. Коренця, дра І . Брtn\ а , 
проф. С. Левицького , п аию М . Яворську, дра Ст. Люд· 
.кевич а і проф. В . Б арві нського. 

На чер говому другому зас іданні 16. 11. 1931. року 
:уконстнтуувався виділ ініціятнвного Комітету "Пед. 
KOHrpecy" так: Др. Оста(! Макарушка - голова , ДК Р . 
.Іван Ющишии - заступник, проф . ... иріон Гркнеаець
.киА - секретар, До Комітету покликал и ще ред. М. Та · 
ранька. В дальшіА дискусії вирішен о. пок и tЦо, дат и 
KOHrpecoBi назву: "Педаrоrічний KOHrpec". 

На третьому черговому засіданні 28. Н. 193 1. року 
п. Малицька пов ідомила голову, що не може брати 

учаСТІ! в праці иад під готовою I(Оllфесу. Після цього 

подав голова до відома, що до праці ЗГОЛОСИ8 свою 
участь проф. Степан Сірополко. Прага VII!. 'І, 1315. На 
цьому засідан н і обговорено справу назви Конфесу й н а 
внесення радн. дра І . Копача вирішено дат и KOHrpecoBi 
н азву: "ПедаrоrічниА КОltфес Рідної Школи". В днскусіі 
ІЧЩ темами ft змістом рефератів ВIІ СI(азав проф. Северин 

.левицький д.УМКУ, щоб реферати 8 біЛ.ьшост і Ma.'JH Ilе· 
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дзrогі./НиЙ характер, щоб були відпов ідно підготовані, 
знаЧ IIТЬ, щоб не мали характеру індивідуальних погля

дів, але щоб були перед виголошенням передискутовані 

j згодом апробовані. Дальше заявився за ти м, щоб на 
Конгресі було ззступ.lене шкільниuтва всіх наших зе· 
мель, бо це дало б ПОчин до обєднання всіх наших ви
.хОВНlIХ середовищ - та щоб l1іДОбрати реферати 
.з узглядненням нашого шкільництва на еміграції. При 
.намічуванні рефератів пропонує придержуватися так и х 
lІаI1РЯ~IННХ: 

І . Ретроспектнвннй погляд на українське шкіль
.ництео взагалі; 

2. Наші ПОСТуляпt в справі шкільництва на май
-бутне у сфері сучасного стану шкільництва, його органі
за ції та метод; 

З. ОбєднаННR всіх педагогічних сил ; 
4. СУ'lзсне духове обдиччя молоді. 

Відтак проф. Левицький поставив внесок, щоб 
Сllравою зібрання та зясування рефератів занялася в и· 
брана ад ГОК Комісія 3 5,тьох членів. Внесо]( принято 
'-І дО Комі сії ви брано : дра Ко пача, проф. Левицького, 
дир. Ющншина, проф. Гp~lНeBeЦbKOГO ДIlР. Кузьмо 

в ича. 

"Комісія для устіАнення рефератів" відбула схо· 
ДИНІ! ДНЯ 7. березня 1931. р. Коміс і я взяла найперше під 
.дискусіЮ нарис, поданий на засіданні 1 ніціятивного Ко· 
.мітету. з ДНЯ 28. 11. 1931., одначе, покнщо, не вирішено 
.нічого. 

На У. засіданні IніціЯПI ВНОГО Комітету, дня 19. ІІІ . 
.1931. р. піДllесено знову справу рефератів і питання на 
скільки днів }!ає бути розложений КонГ'рес. 

Проф. Гриневецький пропонував: устій нити оста

"О ЧIIO теЩІ рефератів та подзти їх ДО віДО)IЗ всі м на· 

ШІНІ ВИХОВНlI.\І установам і просити охочих, щоб ви · 
брали й опрацювали теми. Опісля надісла Н і ви готовле.н і 
реферати IтровіРНТlІ, псредиск:,тува1'Н, найкращі при· 
JіЯТIІ, а інші при-значити евентуально на корреферати. 
Одна'IЄ др. Брик раднв назначити референтів згори. 

Локищо спраВІ"! не вирішилн, а приступили до обгово, 
рення тем рефератів, Др. Копач звернувся до дир. Кузь, 

~ювича. щоб зясував свої думки, в и сказані на І. засі· 
.данн і , а головно відносно те., рефераті в, де були б за-
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тор/шеНі ItрО6л€мн сучасного душевного стану нашої 
,Mo.'JoAi. Директор Кузьмович видвнгнув тему: "Духова 
структура нашої 'молоді на тлі сереДОВllща". Днр Коре· 
.нець IНlсказан побажання, щоб КОЖНИЙ референт при
слав І{омісії І<ОРО1'КИЙ зміст і тези рефератів, щоб тези 
lюдаТIІ до відома в фахових У'lІІтельських журналах. 
Підносилися також го/юси, що на цьому KOHrpec i по· 
Вllllні бути зактуа.'Іізовані Й цікаві реферати і зокрема 
-заторкнені найжнвіші пнтання з діЛЯНІ< И рідної мови . 
. Час тр ивання Конфссу озна'IСНО ІІа протяг д вох днів. 

С"рава устійнен ня тем мала деякі труднощі, але 
JЮВО.~і оформлювалзся 'Й поступала впереД. Н а засіданні 
рефер'ПОВОЇ комісії 30. ІІІ. 1931. оБГОВОРIІ.~и J1роб.~€му: 
"Знач іння дошкільного Вliховання" і справу "фахового 
шкільництва". ПОСОЛ ЦеJJевнч запропонував серед ін· 
ших тем також тему : "Р ідна Школа і громадськ а сам о
Аюуправа". Ухва.'Іено такий реферат, як перший : "Істо
РИЧНИЙ погляд на ГОЛОВllі течії А: напрямНj в lІашому 
ШI{іЛЬНlщтві" з додаТКОВIІМ поясненням дир. Кузь.\1ОВ И

ча, що в тому рефераті. або й окремо, пОвинна бути зя · 
савана роля "Р ідної ШКОЛИ". На пропозицію д·ра Ко· 
пача ПрииятО таку другу тему: "ОСИОВНі п итаНIІЯ педа
roriї". Посол Целевич запропонував при загальн и х ре· 
фератах ще реферзти на тему: а) ,.УтраквіЗ~1 у призмі 
сучасних педагоГічни х течій", б) ,.Шкільництво наці о
вальн и х меншин в Европі". Крім цього 110nau пас. Це
.'lеВIІЧ під розвагу KO~1iciї справу виховного значіння 
буре. 

На наступному черговому засіданні 20. IV. 1931. д_ р 
Макарушка О., що нрибув як гість, заявив, що нароком 
зай шов ва засідання рефератовоі KO~'iciї, щоб на най· 
Gл иж'юму засіданні Головної Управи мати з.\tогу дати 
певні і Нформації та піддати вже під ухвалу устіАнеН і 
теМ.1! рефератів. В дальщій дискус і ї були запропонован і 
"З1<1 теми: 

1. Типи виховноосвітиіх установ та освітз R"І/тель· 
ства - І. Ющишин. 

2. Мододь ЯК субект і обект в иховання - . С. Ле
вицьки й. 

3. Огляд нараднього шкільництва в Европі А Ам е.· 
риці - СТ. Сіраполко. 
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4, Наш і UЖQJt и н а е)!іграціі та в РаДЯНСЬ1< і й Укра
І"ні - С. ЛеВIІЦЬК~(Й. 

5. Фахові школи, народне, середнє А вище шкіJJЬ' 

""цтва - В. КУЗЬМОВН'І . 
6. ПР'оБЛ€МIІ сучасного виховання - О. Яківчик 

(І'ороденка). 

7. Вплив особова'сти вч ителя на внслід наВЧ:JН НИ 
й виховання - І. Гриневецький. 

8. Роля виховання й н авчання молоді в розвитку 
нації - С. Ле ВНЦЬКіIЙ . 

9. ВИМОГИ українського народу в справі шкільної 
адміністрації - І. ЮЩИШНН. 

10. Предмети навчання (укр. істор.) ЯК ВИХОВНИЙ 
'11U1Н"К української шкоди - В. Кузьмови ч. 

11 . Виховне значіння мистецтва (музики) 1.1. 
Гриневецьк ий. 

На УІ-му засіданні ін іціятивно г о Ком ітету 25. ІУ. 
1931 ПОД:ІВ голова д_ р Макарушка приявним членам до 
віДО~fа ] 5 преДЛQжених тем. В днскусіІ показалося, що 
пропоновані теми В більшості мають за малиА звязок 
з ідеєю Конфесу. По дуже основній дискусіі над усіми 

темами пропонованих рефератів рішили й ухвалили 
ПРІІНЯТИ такі теми: 

І . І сторкчний ПОГЛЯД на головні течії й иапрямиі 
в нашому шкільництві. 

2. а) Основні питання neдarorii - і корреферат : 
б) Проблеми сучасиого виховання - (Яківчик) . 

3. МОЛОДЬ ЯК субєкт і обект виховання (?) . 
4. Вплив індивідуаЛЬffОСТИ вч ител я на вкслід" !ш

хов а llН Я й нз вчания (?). 
5. РОДИ шкіл і потреби на шого гроиадянства -

(КузЬ)ювич). 

в загаJlьній праці наСТУПИJlа Аовша перерва. 

Чергове зас ідання ініціятивного Комітету "Укра
їнського Педаrоrічного KOHrpecy" відбулося аж 3. трав
ня 1934. р . з такнм порядком ІІзрад : 1. Відкриття. 2. ви
бір нової Президії Комітету; 3. Плян дальшої праці; ... 
Чергов і справи. ПРИЯВН і бул и : проф. І ван ГаЛУЩИНСЬЮІІІ 
- голова "Р. Ш. ", ДКр. Констаитина Малицька, проф . 
.володимир РадзикеВlf'1 - голова "Учнтеjlьськоі Гро-
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АІЗДН", пnроф. Василь С ііIQВН(1 - редактор видавництв 
"Просвіти", дир. Маркіян Тер.',еuькиН - шкільний ре
ферент "Р. Ш.", д.,р. іван IОЩIfШИН - ред. видавництв 
В. п. У. В. 

Нараду відкрив голова "Р. Ш ," проф. І . Галущнн
СЬНИЙ j згадав про початки та працю попередниКів; 

Думка скликання Українського ПедаГОГічного КОНІрес)' 
повстала в кругах "Рідної Школи" ще в 1914. році. цей 
Конгрес мав відбутися в тому році для вшанування 
1000діття уродин Тараса Шевченнз. Вінна не ПО3ВQлила 
здійснити ці пляни. дле зорrа .. ізоване українське гра
мадЯНСТt:lO прнгадаJlО собі цю справу у 1931. році, 
D 50-л іnя "Рідної Школи". Одначе тоді прийшли нов і 
перешкоди, що вийшли 3 політичного життя в нашому 
краю. Справу ПОНОВІІВ останній Загальний Зізд "Рідної 
Школи" в 1933. році і діло треба реалізувати. Це зав· 
дання взяла на себе "Рідн а Школа" КОНІрес повинен 
відбутися 25. грудня 1934. року. !ніціятнвний Комітет 
повинен би пОнОвити й продовжувати працю своїх по· 
передників з 1914- 1931. РР., перервзну в дні 25. квітня 
1931. Після цього вибрано ItOBY Президію Jніціятнвного 
иОМітету в такому складі: 

Голова - Марніян Терлецький; 
Заступник голови -Коистантина Малицька; 
Секретар - Іван Ющишнн. 

Президії доручено: 1) опрацюватн негайно плян 
f:lСТУПН ИХ організаційних праць, 2) П ОШllрflТИ Комітет 
шляхом кооптаціі та 3) обміркувати фінансові справи 
Ко)[ітету. (В заввазі: Всі кандидати, пропоновані до 
нооптації,. повинні бутн затверджеНі Президією Голов
ної Управи "Р. Ш."). ПО днскусіі над склаДО"1 Ініціятив. 
[ЮГ0 Комітету запала одноголосна постанова: запроси
ТІІ до прац; в першу чергу всіх, що працювали вже 

в Комітеті в 1931. р. 
В дискусії над почаТКОВllМ пл янам праць IніціЯТИ8-

ного Комітету повідомив голова "Учительської Грома· 
ди" проф. Радзикевич, що репрезентоване НЮІ Товари 
ство обмірковувало вже цю справу на своіх засіданнях 
і доручило свому членові ПРОф. Е. Ю. Пеnенсь.кому 
опрацюваТIІ спеціяnьний реферат про майБУТlfій Уuра
ЇНСЬНИЙ ПеДПГО r'ічннА КОНІрес. Тому вирішено запро· 
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сити проф. Пелснського, щоб відчитав реферат про 
цідь , З<18даНИR й орrанізацію "Українського Педаrоrіч
вого КОНфесу". З дискусії над справою техніки ПРЗІІ! 
вийшло, що КОНІрсс повинен бути lІодіЛСIШЙ на секцй 
ДJlН слсціЯJlЬНИХ ділянок. Вийшов ПРОЕКТ, щоб наради 
й працю І{онфссу запо'. аткував ДІ'Р . Д-р. ІДурат DаСllЛЬ. 
ЯК перШllЙ ректор Украї.,ського Університету. ПіднеСJlИ 
також В:1 ГУ ' реферату про історію, орrанізацію .й зав
дання українського пр,шатного шкільющтва. 

На HacTynHoMY засіданні lніціятивнаго Комітету 
14. травня 1934. проф. Пеленськ и й подав тези свого ре
ферату. Після ЦЬОГО, мя жвавішої й повнішої прац і, 
постаНDВЛСIЮ запросити на чер ,'ове засідання ін іціятнв

ного Комітету представників тахих установ: Нау](ового 
Товариства ім. Тар. ШевчеНJ<а, Просвіти, Учнт. Грома
ДИ, ВзаїМIfОЇ Помочі Українсь](ого Вчитеnьства, МУЗJlЧ
ного Інституту, Укр. Захоронкн, Богосл. Нау". ТоваРII
ства й Богословсь](ої А](адемії. 

Но зосіданні 18. травня 1934., по інформаційних 
розмовах приявних членів, постановлено запросити до

даruово в склад Комітету Українського ПедаrОr'ічного 
Консресу IІредставників установ: Національного Музею, 
ТОШlрн ства опікн над МОЛОДДЮ, Т -ва Українська Захо
ронка, Товарнства Наукових Внклпадів ім. Петра Мо
І И<1 " та УI<раїнськОГО Гігієні'IНОГО Товариства. Прези

дії І . Комітету доручено переговорити 3 тими установа· 
ми, що ще не вислали своїх представників, голошlO 
з Т' І:ІОМ , .просвіта " , щоб делєrували своїх віДПОРУЧ IІИ' 
'Ків У склад Комітету. 

На чергові СХО.'.l,ИН~1 комітету У. П. К. дни 25. V. 1934. 
я вилися досить численно предстаВШI КlI ріжних )'ста нов: 

ДИр. Кан ст. Малицька, в . Марія Донцова, Д_Р Іван Ко
Т1ач, д ир. денис Коренець, д-р Іляріо н Свєнціцький. 
проф. Тарас Шухевич, о. крил. Юліян Дзерович , проф. 
IJl яріОН Гриневецький, Д-р Василь Барвінський, проф. 
Юліян ПелеНСЬК~IЙ, П. Микола Дужий, д-р Константин 
Чехови'!, дир. Володимнр Кузьмович, д_р Роман Цегель
СЬКИЙ, дир. І ван Герасимович, проф. Ярослав Біленьк и й. 
д.р ОлеІІа Степанів, п. Софія Ракова, проф. Омелян Тер
лецький, проф. І ван Галущинський, ПОсол ПМИТРО Ве
lIиканович. проф. Микола Ластовецький, Д_Р Станислав 
.11ЮДКС ВIІ" і проф. l-IнжанковськиЙ. 
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Всі вислухал и реферат проФ, Е. Ю. Пеленськаго: 
Про ціль, завдання й організацію У"раїНСЬКОГО Педаl'О
(ічнаго КОНфесу, 3 !соррефератзии д-ра Маркілна Тер
лсцы\гоo й pCJL Івана ЮЩИWlІна. В дискусії реферат 
стрінувся з закидами, що він замало пасуває справу впе· 
ред. Референт не поставив ясної мети, не loНlAIНlrHYB 
основного fI начального к.шча КОНІресу. 

Нарід мусить шукати виходу 3 сучасної с итуації; 
треба СПРЯ~lОвувати школу лицем до потреб націонаJJ Ь 
ного виховання нашого народу. Ми повинні піднайти 
засоби боротьби 3 iACl1HHM і громадянським розпоро
шенням нашого ВЧlJтсльства. Грізніше е ідеОJlьогічне 
розпорошення молоді , брак ідеалістичних настроїв, зз
трата вірн в ЖИТТЯ, недостзча за ці юшлсшlSJ суспіЛЬНІ1МИ 
~I іншюlН важними Il роблєма~IИ сучасної хвилі. 

Ми тратимо в скорому темп і нашу і нтел іr'енцію 
і цьому треба зараднти . Треба висунути на Конгрес і 

справу посиnьного А доцільного виховання в україн
ській роднні та в національних установах дошкільного 

",ихОвання. BB~lдy ЦЬОI'О рефеРUТI1 треба 110дідити на дві 
фупи: а) оборонного і б) КОНСТРУJ(ТІІВІЮГО змісту . 
ОСНОВНИМ К.'шч єм У. П. К має бути: оборона української 
молоді персд денаціОН<lJlізаціЄЮ В uшолі та PiIТYHO!( 

української інтелігенції перед загибіJlnЮ. Треба вихова
ти активного українського громадянина в умовах нашої 
суч аСНОСТlI й зощі плювати державницької ідеї. 

В дальшій дискусіі виринула думка, щоб УТВОР ІІТИ 
на I(ОНГресі секції: І) адміністраційно-оргаНізаційну, 
2) пропзrаНДllвно-вндаВНIIЧУ, 3) позашкільного внхо
вання, 4) шкіл рідного типу, 5) високого шкіЛЬJlИЦТВ<І. 

Були ВИЯ8.llені ще інші погляди на справу характеру са· 
мого Конгресу , що він п овинен відбутися в скромних 
формах, по МОЖЛlІвості без секц ій, але повинен мат в 
науковий характер. Треба приймати теоретично-наукові 
реферати навіть і від закордонних референтів, Мета 
Конгресу: наступ н а життя, Коифес повинен розробити 
питання, як обхопити виховно-громадським духоYl діти, 
молодь і старше покоління. Наукову теорію треба при
норовлювати практично до нашої ді йс ности та по го

джувати конструктивну працю 3 реальннми умовами 

жИТТ'Я, ШКDnа й внховання повиині иівелювати всі неГ;!
ТlІвні впливи жиrrя. Дальші ДУlfКИ : 
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1. Конгрес повинна ФірмуваТN І пеервестн "Рідна 
Шwола"; 

2. Орг:шізацію КОНlpесу повинен перевести ви

браний opraH; 
З. Цей орган, спершись на тезах рефератів та на 

широкій і багаті й дискусії, повинен установити мету 
І{онгресу та схему його праць, беруч и за п ідставу п оділ 

на секції; 

4. Конфес повинен мати науковий характер. при 
чому ПОDинна теорія сллітатися з практикою. 

Були й так і ПОГЛЯди деяких дискутантів, що КОН 
(рес не повинен ПРИС8ячувати багато вваги П lпанням 
lюзашкільноі осв іти, бо до цього покликана в першу 
чергу "Просвіта". 

Звернено також увагу на проБЛЕМИ мистецького 
виховання, зокрема музи ч ного, Тому ЗИрИНули дом а
"зння, УТВОРJfТИ на Конгресі окрему секцію мистецького 
виховання. Голова Ком ітету Українського Педаrо,іч
ного КОНіресу д-р Маркіяи Терлецький ПОЯСНИ8, що за
.ll.уманнА Укр. Пед. Кон,рес має бути загально-наці 0-

I lальним КОНІресом, а не 1(0НфЄСОМ "Рідної Школи". 
"Рідна Школа" даllа початок j фірму, а нар ід переведе 
його у співп раці ор ,анізованих своїх виховно-освітніх 
установ. Кон,рес мус ить бути поділениl1 нз відпов ідні 
секції й матиме науковий характер. 

Вислід дискусії зясовано тзк: 

1) Коиrресом завідує Ко:чісія "Рідної Школи" ; 

2) Комісія ск.nадається з Президії й провідних ор
,аиів секціft; туди входять представники центраllЬНИХ 
українських виховно-освітн і х установ. Ц; представники 
мусять бути Чllсиа ми .. Р. Ш."; 

3) Комісія повинна опрацювати програму КаН
Іресу; 

4) КОНІрес має бути зорганізований на науково
практичних підставах та має тривати 2--3 дні. 

5) Доповненням теоретн чно-наУI<О80Ї чаСТЮIН ко н
Іресу буде Педагогічна Ви ставз . 

Тези принялн ОДНОГОllОСНО. 

Голова "Рідної Школи" проф. Іван ГаЛУЩИНСЬК ~IЙ 
за явив, що приявних прер.ставників наших установ на 
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цьому засіданні він уважає членами Конгресового Ко· 

мітету. 

В склад зміненої Президії Комітету УКр. Педа r'. 
Конгресу вв і йшли з одноголосного вибору такі грома
ДЯН И: 

]. Голова: проф. Івзн Га,~УЩИНСhкнАr голова "Рід
ної Школи", 

2. Заст. голови: проф. д-р Маркіян Терлецький -
шкіЛЬННlI референт "Рі дної ШКОЛИ ", 

З. Секретар: ДИр. lваll ЮЩltШНIІ - ред. вид. 8ПУВ. 

4. Скарбник: проф. д_р Юліян ПеленськнА. 
5. Референт пропаr'3НДИ: дир. Іван ГераСИМОВIІЧ. 

Президії дали права ГЮШИрИТ Н еві А Qсобови r. склад 
до 7 'Іденів шляхом кооптаціі. 

На засіданн і Президіі Комітету УЛ.к. 26. травня 
1934, по зисуванні внсліду ІІарад Комітету, в дні 24. 
травн!! 1934, поста НОВLlЛИ покл .,катн до проводу пра
ЦЮІН У. П. К. таКі секціі: 

І. Секцію дошкілыІгоо виховання, 

11. 
" 

IІОЗ3111к ільного ВlІховання, 

ІІІ. " загально-освітнього (народнього й се-
реднього) шкіЛЬНlщтва, 

JV. .. ф;J.хОвого, fIIjЩЧОГО. середнього ВИ-
щого шкільництва, 

V. Секцію високого шкіЛЬВlщтва, 

VI. 
" п едаГОГіЧНllХ видаВIІИЦТВ. 

Незалежно в ід назв аН llХ секцій настановил и зло
il-iIfПI ще дві Ком ісії: а) КО~lісjю теХ ll і ЧIІОГО В.'Іа штуван
!lЯ КОllфесу і б) Комісію ПедаГОГіЧIІОЇ Вистави. 

Для ВСТ~ШО8леIlИХ ССtщііі і комісїІ"! пе редбачи.щ 
Ilров ід у такому особовому складі: 

І . і Н-га секції - IІ ОЮIЩО без IlрОВОДу. 

ІІІ-тя секція - дир. КонстаНТІІна маJIIщы\ •• проф. 
ВОЛОД\НlНр Радзнкевн ч, проф. Гнат П::нмюх , проф. д_р 

Василь Лен і проф. АвгусТНІ-І Домбровський. 
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ІУ-та секція - Д11р. ДСЮІС Корс.н ець, ін"," д_р Ев
,'ен ХраЛЛIiВНЙ, проф. Нестор Нижанковськн", інж. Іван 
Jlучишин. 

У-та секція - двр, д_р Василь Щурат, д_р Микола 

ЧубатнА, Д-р Іван Копач, Д-р роман ЦсгеЛЬСI,КИЙ, [t. 

ОСІ!П НовакіВСЬЮfіі, д_р Володимир 3алозецькнй і д_р 

СтаНИСJlЗВ ЛюдкеtНlЧ. 

"І_та секція - проф. Ярослав БіЛСIIЬКНН, ред. Ми 

хайло Таранько і проф. Павло Сиротюк. 

На черговому засіданні Президії Комітету У. п. І<. 
30. травня 1934. ухвал('.но кооптувати в склад Президії 

інсл. Івана Булза і дир. Льва Ясівчука. На засідання 
1. червня 1934. запрошено д-ра КОn<l'Ш і ДI1Р. І{узьмо
сича. 

В ДІІ скусії лідчеРКНУJШ зокрема велике значіння 
fI вихованні: преси. дитячої літератури та фахового ви
ХОВЗIiНR ріЖНlI Х шарів населення. Та ВИЯВіlЛИСЯ деякі 
сумніви, ЧИ НИllішний момент е СПРИЯТJIiIВИЙ для скли
кання Конгресу, дехто радив: заиісць КОН(рССУ створи
ти opraH порозуміння між нашими осв ітньо-виховними 

товариствамн. Краще може було б улаштувати тільки 
пед а гоrічну Віlставу. Одначе ці думки в дальшіli дн 
скусії віДКННУМI, бо сучасне внїмкове положення 
украінського народу Вllмагае вИЇМКQВИХ засобів і метод 

освітньо· виховної праці. Питання наладнаннн дошкіль

ного ІЇ п озашкільного виховання натраПJlяе на веЛlІкі 
перешкоди , але ж іх треба поборювати. А наймарніша 
активність е краща від усякої пасивностиt Старі й ви
пробовані позиціі праці треба підсилювати, поширюва
ТИ та доповняти новими. Не можна ж і забувати про 
вагу родиииого виховання. ПедаГОГі'lНиА КОНІрес не 
,.lає БУТІ! наставлений на маніфестацію. але на КОН

~ТРУh:ТИВіЗМ. Треба СТВОРllїН в народі нові категорії ду. 
мання. Добре було б тепер подумати навіть над ство

генням якоїсь Центральної КУЛЬТУРНО-ВИХОВНОї Радн ..• 
Це !IОГЛО б статися ш.'1яхом дискусії на Конгресі, бо 
KOHrpec ПОВННСІІ допомогти до створення одного го· 
ЛОВIЮГО BllxoBHoro проводу. Цн", авторнтстои "Іожна б 
(".бдарувати її "Рідну Шкоnу". Координація проектів 
і СЗ110Ї ПРlщі дуже бзжана. ПіДСУМI\Н дотеп ерішньої ВН-
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ховноі праці, стверджені на маЙб. КОНфесі, вплинуть 
'ПОЗИТИВНО на психольоrічну й jдеОJlьоrічну структуру 
народу. 

В останньому ч асі Биринула думка в Головній 
Управі "Р. Ш.", 'ІІі не скликати б KOHrpec у часі фе рій, 
при нагоді ювілею "Учительської Громади". Одначе 
,.Учительська Громада" не погодилася н а те, щоб у часі 
фер ій скликати KOHr'pec: (перші дні липня) в Ямнім. На 
nереШf\оді станули КОШТИ. ТОЖ вирішено відбути його 
У Львові, в час і ЛЗТИНСЬЮІХ 3е.~ених свят, а саме в ДНЯХ 
9-10. червня 1935. 

На зас іда нні Комітету 25. квітня 1935. подано до 
відома 4 зголошені реферати: проф. Балея, д_ра Яреми, 

jНСП. Кузьмовича ід-ра Філяса. Вирішили дальше: 

1. СI{.!Іикати конГрес на 8. і 9. чеРВtlЯ 1935. року. 
2. Прохати всі товариства, українські школи (при-

t:caTHi, духовні) та представників бзтьківських кружків. 

3. Назначити час зголошення до участи в КОНфесі. 
4. Оголосити програ ~1У. 

дня 26. травня 1935. Комітет У. п. К. вирішив 

скликати Український Педагогічний KOHrpec на час 
J. і 2. листопада 1935. року та цознчав іх нззавнчашнв 
Jtоження рефератів до 20. УНІ. 1935. 

Комісія розгляне всі реферати й евентузльно пе

редасть їх ДЛЯ доповнення. 

дня 27. вересня 1935. Комітет ухвалив зажадати 
від усіх рtферентів повний текст рефератів, або до
кладний ексцепт, який розгляне окрема КОМІСІЯ. 

у склад коміс ії входять: проф. Галущинський, дир. Ге
ра симови'1, інсп. Кузьмович, проф. Радзикевич j д_р 

Терлецький. Комісія устійнить відповідні тез н , згл. по
бажання КОНГресу; 

РіШС lіО ВИС.lаПI запрошення до всіх учител ів та 
lIсіх україIIСЬІ<НХ шкіл і станових орrанізацій; (дні КАН· 
тресу оголосити в пресі); Комітет ухвалив запросити 
представників Кружків "Р. Ш.", rlредставників батьків
ських кружків, представників преси, представників усіх 
центральних YJ<paїHcbKHX установ У Львові, представни
ків учительства 80Jlині, Буt.:овини, Закарпаття та укра
їнської eMirpauii. 
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ВНріl1Н I В, ЩО відкриття КОНI'ресу відбудеться у Ве
.щкіЙ Салі Музичного ТоварисТІ:!::) ім. М. Лисенка, і що 
ДЗ.'lьш і наради відбудуться в салі Торговельної Школи 
Р. Ш . при ву.'!. В:мовій ч. 4 /11І. п. 

Ком ітет У. П. К, вирішнв прахаТІ1 дир. Ясінчука, 
щоб ЗЗIІЛ1JСIl адміністра ційними сrJРЩНШИ, добираючи 
собі потрібну кілы�істьb люде '"1 до помоч і . 

Учасн" " и КОНГресу одержать карти ВСТУ П У. що да
дуть ім право бути на рефератах. Цін ще не устіl"lнено. 

Ком ітет виріШ l1В негайно постарати ся про дозв іл 
на КОНІрес та про знижку для уч асників. 

На персдостаННЬО,\1У й остан ньому персдконфесо
в и х засіданнях Комітету Українського Педзrоrj,IНОГО 
Е{онсресу, в ДНЯХ 2 і 11. ЖОВТНЯ 1935. була З.'10жен а 

остаТОЧН<І редакція ПрОI'р:НIІ1. 



ПЕРШИй ПЕДАГОГІЧНИй З(ЗД 

уЛЬВОВ І. 

Дня 2. Л ИСТОllзда 1935 (суб.) і 3. листопада 1935 (неділя). 

ПРОГР АМА: 

( . 

Субота, 2. листопада 1935, 10·т<\ година сали Музичного 
Т-ва ім. Лисенка. 

ПОВНЕ З ІБР АН НЯ. 

Віднриття Пед. 3їзду - проф. Іван ГалущинськиЙ. 
Голова р. Ш. 

Р ефе рати: 

І) Проф . .ар. Степан Балей - ПСИХОЛЬQtія характеру. 
2) Проф. др. ЯІШМ Ярема - Українська псих іка в 1I 

історично-культурних виявах і наша програма ви 
ховання. 

Субота, 2. листопада 1935, ~ 6-Ta година, дівоча школа 

Р. Ш. ім. Шевченка Ilр" вул. МохнаЦЬКОl'О Ч. 12. 

НАР АДИ ВСЕ К Ц І Я Х: 

I.Cc-uція: 

1) Др Василь Пачовський - Українознавство у ВИХQ
БІОші молоді. 

11. С е к ц і я : 
1) Др Всеволод Метельсь",ий - Спроба характеристики 

українськОІ дитини. 

2) Др ОСІІІІ філис - Школа та поширення гасел гіrіЄШI 

серед громадянства. 

З, Проф. СтеllШ I Гайдучок - Вшшв фізичного вихован
ня на вдачу нашої дітвори. 
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IІІ. Сек ція: 

І) Др ВОJlОДИМИР січинський - Ужиткове мистецтво> 
в системі виховання. 

2) Др СТЗllИслав ЛЮДІ<СВНЧ - ОР" зніззція музичного 
ПИХQвання. 

ІУ. С е к ця: 

І) Інж. Роман БіЛННСbfщft - Достро€ння ШКОЛИ до в и

мог нашого господарського життя. 

2) ІІІЖ· др Евген ХраПJlJtвиА - Потреба хліборобсloКОГ() 
шкільництва. 

11. 

Неділя, 3. листопада ]935, ІО-та година, саля Реміс~IИЧОЇ 
Палати при Стрілецькі й площ і ч. 8. 

ПОВНЕ ЗІБРАННЯ: 

1) О. проф. юліян Дзеровнч - Засобll рел іrіЙНQ'МО

рвльного виховання. 

2) Інсп. РШ. ВОJlОДИМJlР Кузьмович - ПроБЛЕМИ укра

їнськоі шкільної по .. ,ітики. 
З) Проф. Ярослав Кузьмів - Напрямні національногС> 

виховання. 

Дискус ія над 8НГОJlОШСНИМИ рефератами на повних зі_ 
ораННАХ 1'3 приняття ВІІХОВНИХ тез. 

Комітет Украінеького ПедаrоrіЧНОI'О Зізду, (ра

зом з Реферативною Комісі€ю), Н3 ОСІюві КНІІГИ про

токолів, відбув в ід 7. 11. 1931. р. до 19. Х. 1935· р. 22 зз
сідань. 



ОТВОРЕННЯ УКРАІнського 
ПЕДАГОГІЧНОГО КОНГРЕСУ 

І ПРИВІТИ. 

Перше rlJl€нарне засідання. 

ЯК уже відомо з історіі KOHrpecy, цей ПеРШIfА 
УкраїнськиJi ПедаrоrічннА KOHr'pec зорrзнізуваnа Го· 

лавна Управа "Рідної ШJ(ОJlН" і він відбувся У Льво ві, 
о ДНЯХ 2. і 3. JШСТDІІ8Д3 (субота, неділя) 1935. року. 

ПЛЕнарне отвореНI~Я Першого Українського Педа

rоrічного Конфесу відбулося в TcaTpanbHiA (ВСJшкій) 
сапі Музичного Товариства і.l- Миколи Лисенка при 
~ часті дуже численної публнки. Голова "Р. Ш." проф. 
Івзн ГаJlущи.нськнА. віДКРІlваючи цей величавий КОН
грес, звернувся із ЩИрИ.I" прнв ітаии до учаСlІнків та 
привітав обидвох JlьоіRСL>КЮ: е rlИскоп ів: кир. Івана і NHp 
ННКItТУ, 'Іільних укратllсы<хx педаrоrів, представників 
УкраїIІСЬКОЇ Парляме нтаРllОЇ Репрезентації, предстовнн
ків науковнх інституцій і мнс:;тецькнх, діячів "Рідноі 
Школи", представників центральннх установ і Україн

(ької IІ ресн, а зокрема: IІредставннка Украінського Пе. 
Aarori'lНoгo II!спtТУТУ ім. М. Драгоманова в Праз І д-ра 
ВОЛОДИlllира СіЧllНСЬКОГО, відомого нашого вченого 
і професора універснтету д_ра CTcrlaHa Балея, вредстав· 
Юіка Волнні д_ра Арссна РіЧIІНСЬКОГО та іНlUlІХ 'І" слен· 
НИХ гостей. 

ПО'lесна Президія : 

Голова "Р. Ш." проф. Іван ГаДУЩИІІСЬКIІІ'\ "ОКЛИ' 
кав до почссної презндіі Конфесу : проф. д·ра IВ3118 Ра
KpecbKoro, гадову Наукового Товариства ім. Т. Шев· 
чеllка, проф. д·ра Івана Бри"а, голову Товариства "Про· 
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свіТ<1", О. !l1ітр. Йосифа Сліf10ГО, pCf(TOpa Боrос.~овської 
А"здемії, ред. Романа Купчинського, голоnу Топари
ства Письменників і Журналістів ім. Івана Франка, доц· 
д_ра ВОЛОДШ\lltра Січинського і дра Арсеllа РіЧlI1lСЬКQГО. 

Ділова ПреЗllділ : 

До діловоТ президії увіЙШJlН ще, І{рім нроф. ГаIlУ
ЩІІНСЬКОГО, проф. Володимир РаД3lшеви'l, голова То
вариства "УЧ~lТеJ!ьська Гrоиада" НІ Іпдп J І ШНIJ<, голова 
,.ВзаїМНQї Помочі У'фаїНСЬКОГО В'Іltтельства". Секре-
1 аРСТIJО оБНЯЛlI: дир. 18<111 lОL:Н:ШИН та il{CI1. др. Мар
кіsщ ТеР!іеuькиЙ. 

Ін авгураційна промова. 

lиавгураціішу святочну промову ВИГОЛОСІІВ проф. 
І. ГаЛУЩИНСЬКItЙ. На ПО'I<lТКУ подав кілька завва г ЩОДО 
r"енези ПедаJ'ОI"ічного KOHrpecy : "Думка СI{ликат" Укра · 
їнський П~да(о(іЧНIІІ' Кон(рес зродилася вже 20 літ 
'Гаму. До цього Кон(ресу було вже все підготовлене, був 
навіть уже назначений реченець: КОНІрес мав відбути

ся в осені 1914. року, у сто.lіття УРОДІНІ Шевченки. 
Одначе КОНІрес не відбувся, бо переШlюдила світова 

війна. Та раз кинена ДY~IKa віджила знову в 1930. році, 
але її тяжко було зреалізувати серед тодішних умови А 
і справа віДТЯГНУЛ:1СЯ <lж ДО ]934. року: ТОІ'О року За· 
гальні ЗБОРI·1 р. ш. рішуче зажадали від Головної Упра
}Ш, щоб вона скликала Педаr'Оr'і'lНИЙ Кою"рес. ВІІКОНУ' 
Ю'fИ 1(10 постанову, PiJIHtI Школа СЮlнкала цей першнй 
УкраїНСЬЮ{IЇ Педз(оrіЧIIIJі1 J(ollrpec. 

Го.l0ВIIИМ заоданням цього І<ОНl'ресу є: устlйнн
тн внховашlJТ нашої молоді. що своєю важливістю ви
бивається понад інші справи особистого, чи громад
ського життя. Ко,'1И наша виховна діЯJlьніСТh ~Iaє ув ін, 
1.'атися бажаНИ~НI осягами, то ВОllа, ЯІ( і кожна інша, 
мусить звернутися лицем до ЖИТТЯ, до житт€вої дійсно

сти, та не сміє від неі відвертатись. Д ця дійснісп.> ІНІ' 
шого життя, КОЛІ! глядітимемо на неї не 3 точки погля
ду одиииці, але 3 ТОЧІОІ погляду покоління, не під ку
ТОМ нинішиього, ЧІ! завтрішнього дня, але під кутом 
епохи - ВІІЯВНТЬСЯ дуже 133ЖНОlO с::шс ]1,'Я nC.1ar'oriu -
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:виховників молодого 11Oкол іННR, що має КОЛИСЬ СТi'lТJI ІЩ 
наших місЦЯХ. Ця дійсність важка тому, бо на наших 
очах провадюються дотеперішні форми громадського 
ЖИТТя, обезцІНЮЮТЬСЯ давн і вартості. Заразом наро
джується щось нове. І ЦЯ дійсність важка ще й тому, 
бо наша нація, одинока в світі, пачствертована долею, 
переживає найгрізніші часи у СПQЇІЇ історії. ОСЬ супро
ти такої дійсности ЖИТТЯ й часу стоїмо тепер МИ, тут 
зібрані. Ми становимо наАвищу духову верхівку нашої 
нації. Нині нема над нами вже іншої установи, яку ми 
МОІ'Л И б обтяжити відповідальністю З3 виховання моло
ДОІ'О ПОf(О.'lіння. І тому цей Педаrоrічн и й Конфес Ha~ 
кладае ІІа ЙОГО У'ІаСИIШів вслетеНСЬJ(У особисту відпо

Rідальність перед Богом та і сторією, бо під Н~lНішню 
пору він одиноюн1 суверенний орган у справах нашого 
ВИХОШІННЯ. 

І так у повніlї свідомості цієї свпєї відповідально

сти "Рідна Шl\ола" СКЛИl\ала цей Конгрес у тій надіУ, 
що його учасники, розуміючи вагу часу 'НІ свої завдан
ня, вжиють усіх своїх моральних та інтелектуальних 
сил, усіх своїх здібностей, щоб ІІамітити lIanpl1!'tlНi на

ціонального пнховання. Українське молоде ПОl\оnіння, 
виховане в наміченому дусі, СИЛОЮ CBO€Ї віри, гартом 
волі, жертвенністю праці, буде хотіти і буде вміти 
здійснити ідеї, які прнсвічуваnи працям цього першого 
УІ\Р<ІЇНСЬКОГО Педагогічного КОНГресу. 3 такими бп
жаннями в отсей листопадовий день віДl\риваю Кон
грес". 

Після заl<інчеННR промови голова згадав на днях 
помершого проф. М. Мороза і приявні вшанували Ао
го память повстанням із місць та вислали делепщіЮ 

на його похорон, 

ПривІти· 

Cel<peTap Конгресу іван ЮЩІІШИН віДЧlітав приnі -
1'11 YKpa1HCbl<OMY ПедагоГічному Конгресові з І\раю й 
заг рани ці, що їх ЩlДіслали: 

і, Уl<раїНСЬЮIЙ Університет у Празі: "ЧеСТ І, і сла
ва творцям психію! молодого покоління! " - проф . 
др', Олексяндер Колесса - ректор. 
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2. Український ПедаГОГічний Інститут ім. Михайла 
Драгоманова в Празі: "Нинішні святочн і Збори € ЩІЖ
ІІНМ етапом ПОГ.'Іиблення та зміцнення діЯJlЬНОСТИ, що 
має ширше і І'либше значіння ДJlЯ закріплення культур
НИХ здобутків цілого українського народу"! - доц. 
др. Володимир Січинський, делєгат Укр. Педз!'. Ікст. 
ім. М. Драгам. у Праз і . 

З. Українська Господарська Академія в Подєбра
дах: "Вір И МО, що х вальний }{онфес своєю працею вне
се багато цінного до справ створення гармон і йної і до
ц ільної с и стеми освіти й виховання МОJlОДИХ покол інь 
нашого народу" - Ректорат. 

4. Українське Педагогічне Товариство 

.,Успіху в праці ДJl Я розвитку українського 
тва!" - СіРОПОJlКО, голова. 

в празі : 
шк ільниЦ-

5. У"раїнське Правниче Товариство в ЧСС: "Упра. 
ва У. Л . Т -ва ш.~е сердечне привітання та бажає ЗіЗдDВЇ 
найкращого успіху". - С. Шелухин, голова. 

6. Українська рсф. реальна Гімназія в Ржевющях: 

"дирекція і Збір бажають повного усп іху в питаниях: 
ссвітн та виховання молоді". 

7. Український НаукОвий Інститут у Берліні: "Ба 

жаю якнайкращих успіхів". - Др. Зенон Кузеля. 

8. Учительська Громада в .мукачеві: .. Єдина наш 31 
~fброя - праця!" - Августин Штефа н, голова. 

9. Т-ВО Українська Школа" в Чернівцях: "Тішимо
ся, що Р. Ш. орrанізує це" KOHrpec. Щасть, Боже!" -
др. Кирил ів , гол ова· 

10. Союз Українських журналістів і ПисьмеННIІків 

на чужині: "ЩнриА прнвіт побажання усп іху!" -
Ст. Сірополко, гол. 

11 . Проф. Ст. Сірополко - Прага: - "Визначит~ 
напрямиі в ділшщі В lt ховання украінської молоді, на
шої надП на св ітле майбутнє українськот'о народу"! 

12. Спілка Українців у Німеччин і: "Хай жиє націо
нально j держаВІІа свідомнА учите.'І"ь-укрaJнець!"
Петро Кожевників, голова. 
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13. Т-ВО ,,6УНОВlІнсь.шА Кобзар": "Всім учасникзм.. 
напруження СИЛ до Да.'ІЬШОЇ праці!" 

14. Українська Громада м. CepCllra, БеЛbl'ія: "Ба
жаємо ВІПРИВЗЛОСТН!" В. Ме.'lЬННЧУК, голова. 

15. УкраїlІсьиа Громада в Німеччині: ,,8 добі, КОJlИ 
Вlfховання характерів, знания і гарт душі набирають. 
рішаючого значіння для долі і майбутности Української 
Нації, бажаємо КОН]'ресоиі усп іху". - О. СКОРОПНС -

ЙQ.lIТУХ ОВСЬКIІЙ, голова. 

16. Українська Біблjотен:а ім. С. Петлюри в Пари
жі: ,,8 освіті наша сила - наша tнlДія". - ПРОI\ОПО-
ВИЧ, ГОЛ. Радн. 

17. Союз У"раінськнх Емі(рантськнх ОрrаніззціА 
у Франції, в Парижі: rенерзльнз Рада С. У. Е. О. щи-
ро вітає ХВ3ЛЬНИlї Пед. КОНГрес та бажає успіху". 

18. Товариство бувших Українських Вояків у Бель-· 

гіі, БруксеJШ: "Бажа€lЮ Вам і в::Іwим співучасникам 
повннх усп іх ів у праці на добро і щастя Украінськоі 
Нlщії". - гол· Управа. 

19. YKpaillCbKe Бюро - Льондон: "Не маємо змоги 
бути присутніщt на цьому незвичаlїНО ваЖНОlolУ Д;lЯ на-· 
шої Нації Конгресі, ТО}IУ Ilрохаємо передати Ділово-· 
~IY ко"ітетоеі ПедагоГічного Конгресу наші щttр і при
l:Іітання та лобаЖ{IІІIfЯ успіху" - З3 У. Б. др. В. ю. Ки
сілевськ нЙ. 

20. Союз Українських CTYAetlTiB "ОСІІова" в Дан
ціГу: "Основа", "Чорно море" й "Галич " переСJlлають
Щltрні'\ пр~віт і бажають успіх ів у I1раці на користь 

українського народу. - Старшнна. 

21. Софія Русова - Прага: "Жіноча Національна 
Українська Рада" вітає Педагогі'IЮIЙ Конгрес "Рідноі 
Школи ", баЖ<lЄ 110МУ си.'1Н Й усп іху в I1ровееднні свого 
"наЧIІОГО гас.'tз. Прекрасна, цікава програма внесе в сер
t\я наших lІедз гогів енергію і віру в велике діло"_ 
С. Русова - г~дова РаДII. 

Привіти з краю: 

22. Н/lукое.е Товарнство ім. Шевчсю(а: "МаючИ" 
повну надію, що нарад" КОНІ'ресу дадуть дуже 110важнї 
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внсліди ДJlfI украінської lІеДЗr'ОI'jчної дуt.lКИ, Наукове 
ТОВ3Р"СТВО щиро вітае KOНl"pec і бажає його працям 
ЯК найкращого успіху. - др Іван Ракоsський, голова, 
др. І ван I{РНПЯКСВ Iі 'l, секрета р. 

23. БогасJlовсы(e Наукове Товариство у Львові : 

,.Дружні й привіт з і щирими побажаннями найкращих 
усп і хів" - голова: о. мітр. СJlіп ~tЙ. 

24. Гр. кат. БогаСnОВСI>І,а А l<здемія: " І менем Гр.кат. 
Богосл. АI(здемії вітаю СuіТJJИЙ КОНI'рес Рідн ої ШКОJLИ 

У Львові j складаю Щ ll р і побажання Божої помочі на 
НЩ"ll< раЩ II Х успіх і в". - о. мітр. Сліпий, ректор. 

25. ПРИРОДОЩlСІlJln Музей Н. Т. Ш. - ЧаЙ I<QВ' 
СЬКИЙ, кустос. 

26. українсы�аa Парляментарна Репрезентація: 

"Просимо ПРННЯТИ найщирійший привіт побажання 
успіхів у працях KOHrpecy". - Президія Укр. Пзр", 
Репр. - ВаОIJlЬ Мудрий, голово - Дмитро 8елlt ка н о 
ВІ!Ч, секретар. 

27. YKpaїllebKe НаціонаЛbllO·ДеМОКРЗТИlJне Обєд· 

нання; "Бажаємо наliкращих усп і хів у нарадах '{ОН
(ресу над справами ОДІЮЇ 3 найголовніших ділянок 

~ n:paїHCbKoro народнього життя", Василь MYApIJf\ , ГОnО
ва - Волод. Целевиtl, 1'0.'1. секретар. 

28. "Діло": ,.І.-му У"раїНСькому Педаr . KOllrpe
сапі бажає успіхів Ред::шціл". - др . Н імчук Іван. 

29. Жіноча ДОЛЯ, ЖіНО'lа во,~л і Світ молоді. 
0 .'1. Кисілевська, д. ПО.'10ТНЮК. 

зо. rенеральннй Інститут КОТОЛlІ цькоі Акції : ви
СЛОВЛЮє. бажання, щоб укр. ПедЗl'ОГН "оперnи свою 
важку працю н а засадах нічної науки ХР lІ ста".
-др. Мзркіян ДзеРОВilЧ, през· А Д:l.'lі IlздіС.rrаЛIІ привіти: 

З І. Товариство ім . св. Андрея у Львові . 

З2. Рухаllкоое Товарне,тво "СОі\їд-Батько". 

33. Українська Соц.·раДilКlІІ1ьна Партія. 

З4. АРХllеl1 . рада кат. Акц ії у .. р . муж. I'Іlододl. 

35 .. Маслосоюз". 
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36· Краеве Товариство "СіJlЬСЬЮIА Госrюдар". 
37. ТОВ. 8з. Об . • ,дністер" , 

38. "Карпат/я", 
39. I<раевиА Союз С"аж. "Народня Торговля", 
40. Товариство Катехнтів у Львові, 
41. Народня Орrзніза ція У"раїнців /11 . Львова . 

42. Українське Л і карсьu:е ТоваРНСТ80. 

-13. TOgaplICTBo "ВїдроджеН IІЯ". 

44. "Обнова" - Т-ВО Укр. Студеllтів l(.·'\ТОJIIlків. 

45. СтудеВТСЬЮI Реllрезентація у Лм!.О ~і. 

-16. Товариство "Укр. Школа" в РіВНО.\IУ . . ' 
4;. ОГОРОДНИ'lо-садіВНlI'IЗ ri~1II. n Стрні 
-18. УКР<l їі:Сt;.Iщ Гімназія в Рівному. 

49. Жін. Гімн. ес. ВаСllліЯНQК у Львові· 

50 1l0вітовий І(ружок Р. Ш. в Бережанах. 

51. J{РУЖОІ' Р. Ш. в Перемишл і . 

52. ,, 1<~Щ~lнtрj" У Львові. 

!)3. ТоваРllСТВО "УНР. 3ахоронка", у Львові . 

54. Гурток Унраїнських Студентів Педаrоrів при 
р. Ш . у Львові. 

55. РеміСJlи чо-Проr.:ислова Бурса у Львові. 
56. YKpaїHCbl<e Гіrієні'ше Товариство. 

57. рlnьничо- госllодарсы<a Шl<ола в Шиба.шиі. 

58. ССМlfl<лясова Вселюдна ШІ<О .::::-: i~ l. МІІ ТР. шеп-
тицы<гоo в Бережанах. 

59. Музей "БоtlJ(іВ ЩИllа" в Самборі . 

60. Товариство Вакаціtlних Осель. 
61. "Центросоюз". 
62. "Союз Уl<раїнок" у Львові. 
63· "дзвони". 
64. YI<paiHCbJ(e Юнацтво. 

6ії. Уврао<'І і Учитеnьсь](ий Збір Жі ночої Фахової 
ШКОJII І ес. l3аСllліnllОI< у Лhвові . 

66. TOl!aplICTnO ПисьмеННИІ,ів Журналістів 
у Львові. 
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67. Кооператива "Рідна Шwолз" у Львові. 
68. Василь СтефаНIІК з Русова. 
69. П. І<ривоносюк з Кавенчнна. 

По відчитанні телеГрам та привітних 11Истів, що їх 

учасники Українського ПедаrО(ічного KOHr'pecy "рий

J,ІЗЛИ гучними оплесками, були виголошен і ЩІ цьому 

ПЛЕнарному зібранні Два реферати: 

J. Проф. др. Степан БаnеА ВИГОлОСИВ реферат на 
'тему - "Психольоrія хараитеру". 

2. Проф. др. Яким Ярема: Українська психіка 

іВ її і сторично - культурних виявах і наша програма ви

-,,;ова ння. 



ЧАСТЬ ДРУГ А. 



РЕФЕРАТИ 



Д.р Степан Ба.'1еіі. 

професор університету . 

.. психольоrІЯ ХАРАКТЕРУ". 
Реферат виголошений на першому українському "еда
, 'щ'ічному Конгресі у Львові дня 2. Jlистопада 1936 р. 

Не дуже так давно був час, ко,НІ слово "характср" 
не часто повторилось у Кllllжках з o6JIа'сти ПСIІХОJiьоrії. 

9 її підручниках розділ про характер 6увЗJ) доволі KU
'Рl!1ЄНЬККЙ. ПClfXольоrll ОСТЗВ.:ІЯЛК досліди Н'а ту тему 

радше бюрзлістам та педаrоrам.· 

Згодом наСТУПИЛа зміна. Розслід({ t:Щц характерШt 
СТi:UlИ у ПСИХОЛbOf'ічній літературі набирати ч'rмpаз 
більшої ваги, Змились ~IОНОr'рафі'і, ці'лі поавяtlсні цій 
[llчі . Розділ про характер у підpytппrках л<:ltхольоrіj 
f'ИДНо .розширився. Проблема структури Та rенсзи .'(J

рактеру знайшлась у черзі найбільш пекУ'НіХ психо..1ЬО

r:чних питань. 

Тах було ще вчорашнього ДНЯ. Але нині зачинае 

бути інакше. Пробмма xapaк'repy ненаЧе знову за
недбана і то не тільки 'в ПСНХOJlьоrї'fНій лrrepзтурі, а.1е 
також у П,едarОІіці. ЯК пояснити це явшце? Чи лсдз
(О} и переСТ&>111 бачити тут r{)JIoБNY 'мету своїх етрем 

.'ІіlіЬ? Чи ,не домагаються 'Вони вже бі..1ьше, як це діяло
ся досі, від психольоrії, щоб пона, аll~іЗУЮЧfl reнe,::ty 
т а структуру характеру, кла~1а основу під ,виховну ро
бо7у C<L;o,te в ділянці ппскхікн Mo.lJOAOГO чоловіка? 

Щоби зрозуиіти, як склала<:ь D1'CR ситуац;я, Ші 

.'уси-чо троunш задержатися над дотеперішніми спро-
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бil)IН відповід" на питання, що це таке характер і в ч іи 
.лежить його C)"Th. 

Характер ,"е одне 3 nrx IШСЛехннх ПОНЯТЬ, щО 

СП;.lьпі ПСlfXальоrtiІ 'Науч.ні"Й та m.сихольоr'iї буденної 
"сірої" JlЮДIШИ. Сл01JО "характер" може 1l0ЯВИТНСЬ иа 
устах КОЖНОГО чоловіка-лиТка, mшй має претенсію ри' 
~умjти: ЙОГО значіння, тах C~IO ЯК значіння чицеНІЩХ 
-ітuих П СJi:<ольо!і 111ШХ термінів, ОСЬ як: ~1f'Гf.JIі (енці !1 , 
увага, память і т, д. Научиа п сихо.льоr·їя пеРе'Й'має оТ{"; 

,('p~IiHII 3 буденного .сл<mара і, щоб не губити котакту 

з життям, намзг8ІЄТЬСЯ де.фініЮВВ'Т1І їх у згоді з ПОЧУТ· 

ТІІ" мас" . 

Але 'ryт ззч.юrаеться трз,'е.дія психольоrії, яка під,' 
I-lі.,з'ЄТься заВДa:Jrtffi, якого 'Не може ВIП\онати. Чомуl 

Бо П ОН1ІТТЯ буденно1, lІопулярноі пснхальor'Н плквкі 
й. МКQfОЗНЗ'-Jні. Почуття маСIІ аавіть tї'НТMire.H11toi не 
Щ'mдерЖУЄThСЯ crpогих, льоrічних npінціпі.в. Коли дві 
річі ЯКОСЬ З'ВЯЗЗ1!і 3 .собоЮ, КОЛІ! одна 'в яюrxОСь 06ста: 
винах ЗЗСТ)'ІЛае:ться друГОЮ, одна € др}'гої причиною, 

\1If иш:лід1(ОМ, То БУДе1Пfа ~IOBa м;'шає іх і IІззИ'Ває 48'':10 
(lДl:lИМ і T~1 самим CJiOВOM. J -гак будеЮі3 терміиольоtіn 
<мішає внутрішню СПРОМОЖ!l-ІіCTh, Дl1спознціЮJ 3 її акту
З.1ЬНИМ відБJШСКОМ У свідомості. СЛОВО ,,.r1юБОВ" ТВ'К 
С;11>10 оБХОIІЛЮЄ <:О60Ю 8.XT)"'a.!lWfi пережквз:ння залю6Jlс' 
І-ЮГО, як ДИСПОЗlщію до таких переживань, що існ}'є 

і п іД4ас сну або niд4ac перевантажсЮfЯ y~HI ішшrии 

f адкамн. ця двозначні<:ть торкається більшостн 'ленхо' 
.1ьоrі'IИ1LХ термінів. 

Накидаючи словам ПЩfВ1<е та широке зна~Di:l, 
(·удениз мова заразом звужуе: їх нераціональним 3:'::0-
б<ш, хоча пскх.QЛЬОГ-ічно зрозуміли ..... СOJIодке е: не те, 
щО "ТРОШЮІ" солодке, а те, що ДО~лі СОJlодке. Інтелі· 
П'hТНlrй чолові", не той, у ЯкОгО безсумнівно помиі 
лр()Явн ін'ГеліrC'ИЦ'fi, Я"k:1ЦО ВОНИ -не сягають Я1<оісь ;:..:' 
:'!еД1IЬОі M1IНf. 

Ця XHn.:icть .j .неозначеність попуJtяри"х ПСНХOJlЬО

r :4HIIX понять ТЯЖИТЬ гостро на "х:зрм<тсрі". Слівро. 
(lirnm<lt одного Деоорт3'Менту амсрИ1<ЗЖЬКОГО Народ· 
IIhora Виховного 06eJmання заВДаJl if собі '!1>УД зkтa
пнтн. всі rpіЖ!ні значіння, 8 Яl(ИХ УЖIf8аЕ1'ЬСЯ слQOO ха · 
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рс!К1ер У 1<УJlЬ1')'РIIJIХ кругах ЗєдН'неннх Статів ПіwIiЧI!QЇ 
Америки,') Показалася, що 'Тих знач.іш. е аж сімнаЦ1ПЬ. 
Л В Европі це число і!е буде менше. Ми не станемо "ГУТ 
еНЧIІСJlЯ'ГИ їх всіх по черзі. Одначе постараємося зоріє І', 
'J'уваТJtся. що назвою характер обгортз€1'ЬСЯ справді 
)1 різних випадках річі різні, хоч а ВОНИ ЯКИ'МОСЬ спасо-
60;0.1 Е З с060Ю звяззні. 

~ так, ГОВОРЯЧИl про хара'Ктср, мн маємо безСУМ. 
ІІімІО ч асто на гадці ОДІЩ зі <:пособів l.овеДения '[Q.lю-
8;1(3, а саме таку його ФОРМУ. 'яка є хосеНна ДЛЯ суcnіль 
І!ОСТИ (держави, народу 'Ї т. д.). А що те, що KOpHCrH~; 

д.'1Я суспі.'lЬИQСТН, ПОКРИВЗЄТЬС'fl згрубша 3 ТНМ, що НЗ-
3HBaє~fO моральюш, 1"0 таке розумі1іНЯ ХЗРaJ\1'еру стаіп. 
блlfЗЬКО розуміння 'Йо го як ' ЗДЗl'НОСТIІ до морального 
fНJведсtutя (поступовання). 

Одначе, ХОЧ а 9 ItpЗ'КТlщі буденного, сус п ільног.) 
життя йде мзм rOJIOВliO про 'Ге, що хто роБИТЬ, 3 не про 
те, чому саме він так робwrь і хОча 1іЗ~1 ТЯЖКО ПРК'ЙШЛО 
:Р. 6 уважати MOpa.n.bMHM tlOJlOsiK3. ЯЮіЙ постійно шко · 

ДІ ІТЬ суспі.'ІЬ1юсті, маючи згJfЯДОМ неї 1Іа'f1кращі інтенції, 
то всетз'Ки Ш І знщ:м.о, що ті IЩlутріumі МОТИВІІ, наста!!· 

ЩНКЯ й іllте.нціі Ш~ € тут без ваги. добрі діла є зпра
-вила l-1асліДI-;ОМ доброї волі. Наші альтруїСТІІЧИ Ї почу· 
J!3J\1ІЯ € причиною, джерелом нашого KopI-lСНОI'О д..Нl 

сус:пі.1ЬНОСТI1 поведения. І 7ЮІ 1'0 70ЛКУЄТЬСЯ, ЩО ИН 
назву tlзслідку переfЮСИ~IО також ,"3 ІЙОГО здогадну 

причину. Отже 'мати характер у цьому друго:му розу

МІН'ні значить: бути схильннм до ТlUшх почувань, ба
Ж<tНЬ і постанов, ЯІШХ предметом і ціnлlO е добро су
Сl1ільности. 

Дальша рефлексія ~аже нам, що суспільна діяЛf.
!-II~Тb t!оЛQ"8іка не повкнна сп ира1'J-{СЯ 6e-зпосеРСД1l0 на 
Са иН'Х нахилах. Тимбільwе, ІЩО lІемає чоловіка, в ЯКО!":') 
існували (іи самі а...lьтруіСТlfчН'і сxlfлыl'crіi й почувa.t-m'1. 

Р;ч у тому, щ() п ід ВПЛИВQ)·І IlнаО!Ва:ннІІ та самовюш, 

SSRНЯ '10.10"0* може 'ВиробlіТlr в собі прінціпн. ЯJo:If'о1 

І) ГлаДIІ: ТЬе Departiment о( SlIpclinlendcnce of tJIC N. Е. А. ТспІЬ 
y~.,book, W.shinglon 1932. 
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підчин.яЮТ1>СН И якими ynpавн:льнюються ВItя9Н його 
1Н'~Н.lJів. Bapтmni е тОй ЧОJlОВП<, що змОже наюnryгн 
(1РЮI бажанням, які в.важае шкідливИ1ofИ' і позв.,}lt~f. 

С~Qі'·и СХИ.'JWlОСТЯ'М доходити до голосу JIJfШС пі ':л;t 
одобреинх розумом З-ЗКОНЇВ. ТахИ,\1 ЧItИ(»1 заяlJJJяеть,::я 

розум.іння хзрахтеру як зАа:rности до caмOKompOlli, ДU 
,. 'дчинення овоєї 1Ю.П раціОнальним прінціпам. 

Але ДОРОГОЮ реакції на деяку однобfчк.ість Т.1I<СГО 

розуміння висувається інша к(»Щепція. Чоловік, )' ЯііОГО 
GАНостаЙ'Иі'сть, ПРЯМOJJі ННhrіCTh, нenохитнkть поаедеинч 
'lОJ:КУЄ.\lО поисвOJIеІО[ЯМ cnоита:шН!х нз'Хклів зогляду Н;! 
lJорожі i~1 прінцишr, робить 'Вражіння штучного, НСЩ)l!

p'OД1fOгo й flНИУweного твору. Мниохnь .'Нм<а~IОСЯ, що 

в складних обстшншзх ОКОВИ' прінцi.n і:в ~южуть ПОРВ<І· 
ТІІСЯ, а тоді відеюri нахили візЬ)tyтb верх над додат

нім и . Повну гарантію скорше .може нам дати npНРО,JЩ !l 
відпорність, ЩО має своє джерело в тугості, фаніт
ності ca~I OГO ядра психічнОі конструзщії. З ";еІ ТОЧКИ 
nor ляду "праВдlt:Вого" характеру шуюrтюtемо в тугій, 
Ядерній UtдНВід.у8J1ЬНОСТі. що вид:внгае деякі люда.l,j 
ОД lfifиці як первісна, вроджена прикмета. 

Огсе зразки тих рі'зних ЗН'ачіиь, У Я'КІОС ужива.е.'d.О 
е.1083 характер у 'І10ПУЛЯРН1й 'пеихольоrії. Д ЩО роБИТЬ 
У 7;u.:iw еН1Уа.ці, НЗl,YЧНа '11ен:хольоr.ія? Згідно з наміче
ННМ уже дезідератом удержання 1<О1ггакту з буд~м 
:,-жItТКОМ CJriB, багато IІСИХОЛbO'l"і в еклкується 3.1,ефі
н іювати характер так, щоб під.'10ЖенffЙ під цей TepMI1f 
s~lieT п ідхОДllВ 1)'10ЖЛИВО На'йблия... .... е дО 'ЙОТО популяр 
Щ)гО' З~tittу. Коли ж цей зміст хиткН'А , ТО' іх З~lаraиtiя 
:1де з НЗnPЮf і СХОПЛeJrnя того, що сrтілt.Не прк всіх хи
таннях, зглядно того, що 'Imop lrrь головне, центральне 

значіння. 

Одначе цього завдання, при р"ЇЗИО1tані1'НОСТЇ й не · 
С1іl1ності буденного 8ЖltвaIOfЯ слова характер, не МО:+:
на здіАснltтн. ЦИМ ТОJtКYЄТЬCЯ, що кожний п-сихолы.іi 
Бибlfрає остаточно 3 того багаЦl1ва значїПЬ ЯJ\&Ь ОДИ,' , 
Hn:C "[!ОМУ на іібільше ПРJlпадає до вподоби j то кожинА 
ЇlІше. Хтонебудь підійметься 11>УДУ, переглянути ООдЯh:і 
підручники ПСllхольоrіі 3 ОСТЗJтьоі доБИ, RКi деф1WЮ
ють характер, ПС'рс.КОllається, що 'Ножний з нкх де.ф l· 
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н'ює його на іншю"1 ЛЗД, НВ'іїдугЬСЯ та'м значіння, кам і · 

Чt'Ю нами перед:ше, 'Найдуться ще :й інші'. 
Це стан з ТDЧКW ви.иОгї'В cтporoi науки дуже не

Еі.дрз;mИ'Й. Д l1аиуючкй тут хаос при6ільшуєтьсs( роз 
біЯVfїС71О результатів при спробах розслідlfТIf СУру;.ІУру 

характеру 1J ЗВЯ3і(У З ЙОГО aJWlо'Wеиняи до 4тuн:x ДIfC~ 
позицій та пси.ХQльо(ічних прикмет. Одкі' 06иежую'ГЬ 
харахтер до ЧУГГЄОО -ІВоле:воі сферИ, другі кладуть нз -
1 иск на (ЮГ0 ih-rСЛЄА"1')'aJIьні ~юріні. Для одних характер 
пjдгороджується гостро від тсмперЗ),1е:нту, яюrй уваж:!

ЄТЬСЯ врод.женою ДltcПОЗlщією, ,між 'ГИМ, як Х3рЗІКтєр 
Е е.ВО,1тюцТЙним витворОМ виховних чинникі'В. У інших 
r,нпнщі між харакгерО'м Та тсt.mерзментом зОВ'аі~t зати· 
раються: ОТ хочби у славній ТНПСМЬQrП Кре'І'ШМ.ер З'. 

Одні розуміють характер 'вузьхо - Д.1Я ,них гін між 
інши.\! ..-lИШ одна окрема диспозиція психіІ< lІ. В ~НUlИХ 
"ін обі(rмае прямо ціJlУ душу. Французь'юfЙ ПСНХОJlЬО(" 
Пo,nltН (Paulhan) каже: ,,хар актер це те, щО' Koroq., ха
рактерllЗj'€"; а в І}(ОТРLЙ сфері душі, не найдеться чо -
Г(\СЬ, щО характ~рнзува..10 б чоловіка? ._. 

В виду тих фактів ІНе здквуе .на'С, що ко.'1И ДСflкі 
fIСlfXольоrн сшП<уються да.1 ьше творити VJ.OP~ IltOвl.иі 
;!еф~Ніціі хара-ктеру 'й TгJ(lf?l робом з6і.1ЬШУЮТЬ иепр<) 
г.1 ЯДНУ КОЛЄКЦЇЮ !вже досі ЇСНУЮЧlГХ дефініцій, )нш і 
знеОХО1"НJIНСЯ до тахНХ спроб і стараються обходИТН'.:: .. :~ 
без того слова. Це МОЖ\: стзтися Т]Ш J1екше, що иа 
ози.д.і ПСЮЮJ1ьоrіЧНlIХ тqщін-ів nИ:РННУЛО слово, хОча не 
з&всім нове, а IВсеж обновлене, ·ї його ?І1і' 'Можемо ~rH 
"'-1В'1'О там, де на-суваеться Іпотреба I8ЖИТИ -слава харак:, 

7 ;"Р. Вm1СТНВО це lІе одне слово, .. а два, зближені до 
себе дуже З'ВуКОМ і значіния~l: "особи" і "осoбolВі<:ть" .. 

Покяття особовост}{ (й осоБІІ), так я1( ІІЮНО 
евіЙ'Ш.10 'в сучаОIИ'Й пскхо.1ЬОІ"N НlfЙ словар , завдячує 
свое оформ~,еmtя fПрацям ВіЛіяма Штерllа. Є "ВОНО ОСГ"а
'fОчнИ"м завершенням боротьби з дЗ'ВНішим .atom-іЗ:МОlrf 
у психо.'1ьоrії . Слід.н11'Й на ньому 'Вплкв течі;Д, у R1<ИХ 
tшрос..-1а "пскхо.'ІЬОtія цілости" (GnnzheHspsychologje) 
ЗГ.'tЯДНО n-cнхо..1ьоtія П0С7аri (Gcstaltpsychologie) і \о1і< і 
г.рОГОЛОШУЮTh першЩ{ство ці.лостн Над часиmою, по
С1 ати Над ті e.-1ЄM':::НТO~I. Внд;но це відразу з дефініції 
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Шlериа, ЯЮПUІ називає осОбу (Persoll) "MHorOЄДlricтlO" 
(unitas muШрlсх.) Особа' є для HbOro ціліцю, якої не 
blоже)1Q механічн о з,'ож~rrи 3 ПООДЮЮКИХ диопозицій 
'ІН "психічних персжн:вань. Є вонз гейби цсн-г.радьною 
~очh."'ОЮ, 3 якої вихОдять j ,в якій з6ігаЮThСЯ про мієі 

BCm\Oї п,"ихіЧНQЇ аКТIі'ВНОСТК.') Людська, особа, зпід
'1сркнсюпш ії ідеаЛЬНIІХ MOMeнTfв, це особовість (Рег_ 
s6n1ichkeit). 

ПОНЯТТfl ОСОбовостн, хоча не відьне може від дс
тоі МРЯЧНQСТН, поширилося скоро в нО'менклятур-і ле.l

>tОЛЬОf'ічкИі та пед.&rоrічНіЙ і стало роБИТIL "кон.к)"реll
ц;ю" пОняттю характеру, ззйизючи частинна ЙОгО 
"1:сце. Там, де давніше говорилося про плеаюНіЯ, оборs 
ЗУQaIOfЯ характеру, тепер говориться часто про po:nm· 
Tek, образуваJlНЯ особовости. Це OCТ81I'Н€ проz'о.lОшу-

4ОТЬСЯ ЯК "ілЬ1rе завДання neAaroriї, так як даSніше жз
да.'1ОСН ЦЬОГО С<l:110ГО В віДIІОШeJrnі до характеру. 

Ko.l~1 особовість обнімає m<ИМОС(; СП<h:обом ці..'10!·') 
IЮJlовіка, то х"ра"Ктср є подекуди ОДНОЮ 3 її ча стем. ЧlI 
сторін; ()Тже можна ГОВОРігпr про ці дві річі ПОРУ4 
себе. Одначе на діЛі це знаЧіtть Ча'СТО оБМСЖ:yDатн ПСІ'
Х()ilьоrічи·j та педаrоrічні "ripKYBamrn до ca),10ro поияттп 
оС"обовостИ". MlrMOXOAo~1 'Кажуч", е tЮIЮ доказом нг.о
;;начености, з Ш<ОЮ даmrішс B-ЖlfВаllО слова xapaKГ~p, 

І\ ');1 И так легко приходиться -тепер застyn lfТIІ його rl{
UНШ, щО має сnі,1 окремий зміст. 

Аде ж 'ІІІ те, що ми досі сказ:.1Щ(, "ВІtчсрпуе цілк\)

ВI1ТО стан РLч1 '8 тій ділЯ!щі? На щасм так ме не Е" 
Д,")слідн I"t пробп ІВ тіій обла'Сті іІе заиид'іли, тіДЬЮІ, Щ;) 

3fJГЛЯДУ Н'3 зяооs.aну наШІ сltтуацію, 'ВОНИ ДОКQПУЮТЬСЯ 

11:1 зміиенНі п .lllтформі. цл IпmпФОР~I.а заРИ<:ОВуt::~(.tl 
з аразом у межах е"с.перимеwrальної п си.хОЛЬОf"іі Яі~ 
! Б області rrpа"КТичноі педarО'!"'іки; це доказ П раціо
tI:tJ!bI«><:TIt. На 'IОМу ВОНа полягає? 

В ч і м саме ЛСЖігrь харзкгер 'lОлов1"КЗ та я1\ сл.) · 
rltTH його суть, це, Я}( МlI "6аЧ IfЛИ - лита1С1СЯ дуЖ"~ 

c1<oIl3,!D re: 11 Т()&lУ ТЯіЮ<О до6ратН"Ся до нього е-хслерll:)tен· 

1} r.1JJДJ.I : ,Villi_m St,m, Studitn 2ur PcrIOM' .. i&se~llan, І..:.р
l іі, 1080. 
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1aJ1ЬНОЮ методою. А те G3t.te пО'Вroрwrн можна в відн\» 
шоті да поюггтя осоБО1юсти.КОJIН 'Маю перед собою 
.J(-omcpe-rny людську ОДИН1ЩЮ. 'То строгимн методами 

'Ніжка збагнугИ', яюrй у 'И еї характер; ощrач~ можна 
ПіЛ}вірнтн в Іві.дношенні до неї зовсі.\1 ТОЧНО, tщ В IЯкіll":Ь 

ДOКJJЗ\д.НО означеній <ситуації П ОС1')'ПИТЬ совіско '11{ И'і, 'ІН 
8 якійСЬ іншій означеній Сllтуації ВОНа буде правдо' 
М;)ВIIОЮ , а в як+йсь ще іншій )h"еР1'1ЮЛюбнвою і Т. Д. 

Ін .. ~ше кажучи, те, ЩQ ми МОЖС).ІО збагнути напеВIЮ, 
Ц ~ прису1'ні'CTh або BiдcyrHicrb m<OЇCb подрібнОl люд

С І - КОЇ прижметн 18 ЯJ<ійсь подрібні'А ситуаціJ. І це була б 
C~Me ОТа Ш1ЯТформз, пра яку ми згадува.'1!f. На '[ ;1'\ Пnn1' , 

фориі ПQНЯТJ'Я харз'КТеру, чи осо6овости, як скmЩ1l0І 

ц.}лости, Jlишається iIlОКю.цо осторонь, а roвОI)llТЬСЯ' 
T:.-l ЬКlI IІра поодинокі прикметн:, Які, ж це ПРИI\М~ТИ? 
I1cpeДYC~M w, ща мають вагу для ОКРУЖеІОІЯ; І; , які 
n Є1ІСllільно:о.1У житті е 'ІІШОСЬ пожадаю{' • .\{, або шкіДJlН
DНИ, KO .. l" ХТОСЬ завдасть собі труду, 'МОЖllа зрuбt1ТН 
спщ: прикмет, необхідних у доброго ГРОМ:IДЯJfI1на ; іх 

розвиток може станorвИТІ1 ПрОJ'1Pаиу ваховнЮ<з, а іх 

p03CJriд nporpa~ry П СИХОЛЬОJ'З, Обз матимуть перед t.О · 
(,ОЮ щось більш коикрentе, означене, неоcnори~t с , 
Чи й о<:";.'Іыо� ті ПРИJ<Метн е або ,не е мЗJciфестац;Я\-ІИ 
"характеру", це річ дрyrорядна ДЛЯ практики виховннх 
JlО'шиів та п си.ХО,l ьо,ічних експери.'І1ентів, річ, яку 

М 'Jжна похищо оставити невирішеною. 

Прнклада рса.'Іізаціі тахата становиш,а 3 боку П ~ 
A31 Ol'li8 МlI tlЗХОДIn.lО В деяюfX сучаС1lИХ амернкВJfCbof\ИХ 

В lіС()КИХ шк(мах. Здає з НИХ спра'Ву W. \У, Charters 
у своиі' цікаВІЙ Юfижц' і n .3. "Нз'ВчгЮfЯ ідеалів". ') І так 
ч.'1 ('нн факультету .'Ііцею Стіфе1fса" (Stephcns College) 
;L.r1 Я дівчат Вlfбра..1Н з .'1іСТIf, що 3WКJlюча,.lЗ 1500 різних 
і1РЮСМСТ, 222 такНХ, яких розвиток у студенток лщею 
був ПР.іЗнзюо1 як пожаданий. Тих 222 пр~мет вд.а..lOс.1 
ро3БJfГН '1-130 З І (руп, 3 юпrx 'К{)іЮі3 об1 іt.\fЗЄ б.'шзьК'Ї собі 
рисм,') Одну ПРИК,\lету В 'Кожиій ТЗ'КiJ'r Ірупі ocтaнoВlleHO 
П pe.npc3~fТaнTO)I. Так "ввіч.ливість" (CO urlcsy) остзла 

') ТЬе TlI&5hing or Jdcnts, :\ev York 1029 
І) Зістав..,енНFI рсі.'І рк< характеру пробує дат" :tofіж інШ1f' 1 

FrlU\.$l~ko Bnumgartel'l . y КllltЖцj: ('h~r.~tсrеіGСПSфlІl\еп, B~rn, 1933. 
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tiil S1ЮЮ ціJlоі ,'рули, на яку склаДаеться: \lemki-с'Ть, ТІ)

вариська оглада, :ніжність і т. д' ту лісту 31 poдmr пІд. 
дано ще оці1Щ\ членів факультету зогляду на cтynrHb 

пrнrГОЖОСТIІ для 'абсольвент<Ж ліцею у Т1Jистепепній 

скuлі: необхilднm\", ваЖ:J-ШЙ, мекшс важ:нИ(I, так, що ОС-іи
тОчн{) десять прикмет прИ'Знано nеред()'8ИМИ, цебто 

,,:де&'1аМIІ", дО яких nОВИ1lні Cl"peMim ви'ХоваtlЮI ліцею 
.\ які П05IПnri зтціплюваТII 'в !�-Іlt"X іх IВнхоmшю{. Річ 

fIИТЩЮИ./fа, що до вибору ОТСИХ ідеалів дonущеНQ та
кож самр внхованкн. 

П{)І8,Не зрозумL.иня 'NІ'К НХ зусиль, яких зразок шt 

представили, .вимагає ІЩе доповнеюrя. Конкретне НИ , 
числення го.'ІОвних ірИС, що мають 'Стати предметом 

DItХОВИО'і праці серед даних oOCтaBmf, nидаетьсл чнслен· 
t\ИМ (сучасии:м) амерlікансьхнм пеДar'Or'З)1 nотрібнкм nе 

лише ТОМУ, щО 'Воно, замk:ць неЯСJlОТО CJloga, craвИl'Ь 
перед очі вихоmШКа й виховаlt1<а щось означене. <іле 

також 'І'<НІу, щО 1'іЛI>КН 'ВО'На д.ає можніСть уложи rн 
п('дрібну, СИ'1'ема<тичну. ПЛЯIiОВ'у виховну IПрОtpЮ1У. 

КОли скажу вчите.ле-ві , щоб виховував характер ученика 
.а(:о У'f('.lllо(Озі, щоби це робив у себе 'Він са:'l. '1'0 8011\1 
оба можуть вщповісТIІ мені справeдJrИ ВО. що добре не 
ЗН8ЮТЬ, як до ЦЬor-о прИСТУШf'1'l l. не годиться ШL)І ВН-
мQмятнсь тm.ш загаЛЬ1l1fка'МlІ. 

Моє жадання має практнчюu1 3МИ'ClI d може ЧІІ 
с.ll1ТИ 118' уопіх ЛIП1J тоД;, КО.'Ш спрецизую подріооо 

Сlfооі6 поведения, Я1Ю'Го очікую 'в означених СИ1')'зціях. 
Я мушу сказ3'ГИ і:обі I8перед, яку рису хочу '11 других ЧИ 
в себе р038Н'118Та, З черги 'мушу nрос.ліди'l'И, в яких 
СНlуаціях ця ,"pКК\Ieт~ може nрОЯ8.'lятltся LЙ які подрlбll і 

чшпtoсті в'ї:д.ПО-В.Д8Ю1'Ь їй сюrе В тій Сlпуації? Сhаrtеп; 
)(,18де 1Іати<ж ·на siдмеження ДВОХ рrчеі\: риса (ігаіІ) 
та ' відпО'Відаюча ій чИ'ИНkть (ІгаіІаСliоп). Отже, ук.л~
ДJЮ11If реальну ВИХD'ВНy прогр аму ДЛЯ якоїсь Ш1(оJtи, 

51 -мущу 'Вперед усвіДОМІт[ .собі , яК'Ї са.ме ПРИКilети ма· 
кnь передусім бути ,nлекані. в паfrближtriй будучtlині 
ч ·якw..ш IIИННСC-МnПі, та іВ · Яh:lrx ситуаjціях ті лрн<wмети 
nОВlПrнt зазначитис:я. Треба тямити, щО дорога до кож

Hf"/ro ЗН'3Юfя йде через ділaJtltЯ (lenrnil1g Ьу doing). Отже 
тре.ба, щоби школа, осh."ї.lIь'ки ВОНа справді <!Ltaє рQl3ВКд.1-



1'1{ даНі прЮ<метН', подбала про перС-ведення 81[XOBaнli:a 
кріаь усі т,j ситуацtї, я.ю провокують ві'д.нос:н:і чикнос.ті 

та щоб ynраВИJJЬНIU1а 1Х >.."ід . . Річ ясна, що шкorла . не 

м"жс зремізувати !в своїй області вах СІtтyацrn.. у RКИ:< 
може уЧf'ННК вправлЯТИСЯ · .в ЧIt'ИНостях ПИТО;\ЩХ ДNЯ 

даної прикмети. Все ж вихОвиИ!( МУСИ1'Ь тяшпи, ·що 
1 iJlbKH коме.нтуючи ~~~ реrулюючи п&ведення вихованка 

в конкретній ситуаці~', <l'.юже мати ту певність, що ухрlц
.1Ю€ в НЬОГО відиасну прикмету. Отже кожн.а школа 

І10вюmа !Вести ТOЧ1f}' евідeJЩію ситуацj'й, У яких ио' 
жуть реалізуватися вияви різних ПРItк.м~ П !Вихован-

1(.8; ВН:."'\О.ВНа rrporpa~la !trуси'ть на них спиратися. Пере' 
,І.'сдения такої 'І1рогра.ми є нелегке, але тіЛЬЮI 'ВОНО €. 

спра1JЖН'iм переМОЖel-1'ИЯМ ,вербалізму й ·воно ті.IU>КИ до· 

ЗВQ.'lяе ВlfXО"Внююві на справжню контролю ЇЮГQ "раці. 
Ця а,"мерlfК81IСЬ'КЗ рецепта на внведеюrn ПР~МН 

.,харахтеру" з хаосу понять на шлях праКТlf'ПЮ", ЖИ'f' 

'і 6ВОІ дійсности може видатися комусь зана..д;-то р.щци
юмьною, але -вона є дуже систематична 1, на мій . т!~o· 
г.1яд., заслyryє на повну увагу педаtоrічних та l1си:х.о
.'lhоrічних !футів. 

Що це педaritічие стремління · до переходу -від 
дуже ШИpQКИ:Х понять до 'Ву.зьхих, ме ясніши.."'\ і ЛeJ.."11Jе 

В.'ОВIfМИХ від.гювідає яхі-йсь глнбші.'Й потре6'і змію! 
'opiЄlггa-цii, . цього AOКa.!JOM фflК'J', що анальоrічну тек 
денцію стрічаємо під цЮ 'П{j/РУ 'в I$сперк.\1ент~ь-кіЙ 
пСlіХОМО(іі •. Торкається. це ОДНЗl<ож · добре . AOCJltдiB, 
..'1Ct>..-ОИУSal1 Irx при помочі ПРИ~.lаді1l, юс також тестів та 
Iо:Бf'"CriонаР;в. 

Я за~ержуоя Щlеред на хвилинку над квecr1oнa' 
рем, не журячись сумнівшlИ, ЧИ "КВе<:тjОНaq) € СЛР&9ді 
експер1f'МентaJrbИОЮ il>1етодою. ДаВ1ііше ЗJЮЖe:щp:l K~ ' 

п.ІОнара ЗД8.ВWIIОСЯ леrткою р'NЧЮ, а ,ЙОГО .aв-rop 10183 
юtдію при гпомоч і к.іЛЬКОХ простих пюrань зrmrбитн 
душу чо.tо.віха. НЮ/ і trp06и-saeться інакш.а тенде.нцJя. 
Квестіонар "С"JIa"Вwn, собі тісне зз-вД!rННЯ j дО 110ГО РОЗ
"ВІІЗ}Щ він паслугуеться більшою кількі-crю ПН'Т'a"JfЬ, щО 
-СИJU<УІОТЬС'Я СХО11Н1'К ту Са'МУ річ із різних бок.ів. Оч~· 
'ВJU:ОЮ , зоходкть .тут трудність, що чиCJreюri пи"t'a.IOfя 
.зu6ир.8 10ТЬ 6атато часу досnіджУВQЖ)'МУ, знеохочують 
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00r0 та · CJ(.olОНЮЮТЬ до поверховности. Так буде 0С'Об
ЛИВО З мо,ладдю. І 'ТОму придумання T!lJ(oi тех.НЇ1<И КБе· 

"іонування, яка, не 'Т'ОМJIЯЧІІ і не забираючи багато 
чз<у, ДО'3ВОJlIfЛЗ б .одержати від ДlfГИНИ відповідь на 
дуже багато заllИТів, ЩО., концентруються дО'ВКол з 
()дноІ річі. є rrpа.:вДЮJОЮ. і1ОДlfВУ гідною штукою. При 

K.!J3дol>l 'Такого квестіонара може послужити аркуш до 

'РОЗсліду ПРО<l>etcі'йюfX заінтересув31-nIЬ, придумащd'! Е. 
К. S_trong·O)f·). Він призначmшЇt для ТИХ , ЩО, Ilохіи" 
чн.зши якусь urкO.ITY. СТОЯТЬ перед вибором фа..ХУ. 
31,іlЯДНО t1IКO.'1H 1ИШОГО пту. Мені було б 7ЯЖJ\О пре
зеЮ'Увати йото дста,'1ьніше на 'І'Оиу місці, так, що му

шу rвідіc.r13ти. цікаВItХ до ОJН1Т'інальнorо 1'e.t(cтy. 

Тепер перейдемо ДО властиВО, експсрименталf:lIlюі" 

('(>.тзсти. І тyr поміrrlШО анзльоrі'lИУ тен.дeJщію. І1рН
W'AaдOM 'можуть ПОС.тужнтн дос..lіди Гснitп'а'). З рlжних 
CJWiaд!Jиків характеру автор зосереджується на одиій 

вузькі-й rрупі, а саме на ЗДn1'НОСТИ до співпраці Ген.інІ" 
ОРИДУ1>lав ряд npMa..'tiiJ., що l103воляюrь ДВОМ людЯ'м 
Jlихонупarrн рівночасно Я"k')'lCЬ робоry, при 'юму одначе 
"vн-струкція П1>1tладу 1іе дОЗВОляє OДtIOAIY прзцюва,.и 
Нt'залt'жпо від другого. ось та'!.: trапрю<лад КОЖН,:! 3 О 
(;6, що іх дOCJriджує.мо, одержує пару .нОЖИЧОК, якюш 
.6.І3Е в.итяТJ\ фh')''Ру, изрнс<>s.aну на картоні. дllе обі 
,tари НОЖИЧ()1( получені зі собою так, що можна іх 

отвирати n Зa<llDiЯТИ тільк![ pmllo:maro. Отже srі.ж пра· 
Q,ЮЮЧИМИ мусИ'Т1> д:і-Атн дО ЯКОГОСЬ )'згіднеяня. при 
чсму ,може вИ"ЯВктнся ікіцmнвз од:ної з осі6, а П8СН'В ' 
ність ДРУГО' і т. д. 

Хід ТОГО роду спроб я пO-31ЮJtю собі поясюr-ги ще 

6.,нще На прикладі, ЯКИЙ є ВПРЗ1l-ді ;иною с:констрyosа
'ттн, одначе RJШЙ е ті .'Ь1(К ОДНою З 'МОЖJIИВіrx pea.тl і · 
зацій ідеї Геніlrr'.ш. КРУГІІа, защmена коробочка Ma€: 
у I ОріЩrйА, оорх;Ні'Й C'Nйі два вузькі отвори, ЩО ~,ежаTh 
tle-ttpOТи >себе. двое .zrireA (у �Te-редшк1.IIІ>Н'ОМУ !Віці) сн-

І) EIi ... ·мd, К. Stron~. Vocationa:l Шt..:tut bI&.nk 1921 і Уа· 
саUona1 in~e:;rиt Ma~k fw W'OШnl, 1933 (StUV.Ord tmi.versity Pcn.sl 

~ t .'lJlAl1 КІІІ\ІС Brul\o, СІ'ІarаktсrшtJi. 1929 (дJlссеРТllціll ~ 
tlT(lpc-ы'І, ' р'обдеllll 11 ДаИl~ігу у проф. ГеН і ІІ та). 
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дить напрО'Ти себе по обох C'ТOJ>Oиах тоі ",оробхи 'Гaf\, 
що f(о.жне ся.гає легко рукою до п одного 01'1ЮрУ, 

КОжне з дітей дkтз€ о.ДНЗI\ОВУ wіль'Кіеть {'Qтиків ('ме 
талевих n:ружO'<tКів), які 'ОТВОРОМ може вкид.ати до се· 
редняи 1<ороБЮI ("кз-си") . Одначе рі'! комплікуе таке 
дaд,a1'КO~ УЛЗДЖeнJiЯ. На верХНЮ <:тіпу 'КорОбки lНaxJlП 
Д&єТЬСЯ нахрюжа, якої оп,іс.1Я 'Не можна з.НWПI, а тіль 

ttl l можна обертати П ДОВ1<ОЛЗ прямовkНОі ОСИ'. Рі', 
Я<"на, що НЗJфlflЗ.ка захривгє оба О'J!ВOPИ і унеМОЖЛИR 
l.iювала 611 ВlfI(ИДЗnНЯ rpoше{l, т< би не те, що А <вона 

має в 006і отві.р, аднах ті~lЬКИ ОДИН. Or>fo."C можна 06ер
Н)ТН нrocривку так, що Ії аПф зНtдеться з ОДПнм 01lJЮ 
ром ГОР~ШНЬОТ стіни коробкн, але тоді за;крн'mА бу.it~ 
другН'А отвір. Щоби до tiObrO дістатися, треба 18ід" о
RiAHO обернути наКРlтку. але тоді ЗЗКРИnаЕ.ThCЯ 'МfofтоГ, 
orвi.p. ОДНИМ 'СЛОВО}І не мОжна до Обох О'Гворт ,,'К'8'СИ" 
Е''''НДМИ гроші ріВ1ІОЧасно. Коли одка ДИТЮfа ,вхид.ае 

гр:ш по сваТА стороні, друга "rycК7b тоді ждати. Ор. 
r:mізацію праці ОСТаБЛЯЄТЬСЯ дітям, які са.мі АЮЖУ'"> 

пісАЯ sласноі вподобн оберта'l'И наюрквку . .вОнн ~IO' 
жуть, коли схочуть, 'ВКИДатн гроші по черзі, оберта· 
юtш К$ркв.КУ 1'83 В ОДНУ, раз '8 другу сторан:у, однак 
.може 'котраеь дитина задержувати на:крJfВJ<У ІВ "корне ' 

Н"н д..'tЯ иеї пОЗllції ДозШН'n час, що евентуально спро . 
[lOK)'€ другу дитину до протесту. T-ахИМ ЧИНШ{ ми МО 
жено тут <:лідити 'в дітей Іх пооедеппя у cnnmрзц.і 
і здзmість іmціЯТИВIf, схнлы� і стьb ДО суперНlщтва чн 

ПРОТИВНО устуnчквkть і т. д. 
Однаtlе найбільш маРКЗJmlНМИ з ТОЧ"КИ пorляду, 

ЯКН'Й нас .ТУТ обходить, е безсумнівно дOCJriди двох 
американських ПСНХQЛЬО(,Ї-В Hartshorne 'a і Мау..-а DГO
Jlошекі в трьох томах'), Аmори, хоч лocлyroвуютьсн 

ПОНfrттям характеру, здержуються від ЙОГО дефtкiцj.j 
і зacrepігаються нена.че6 проби, тЩ!.1 'ВОНИ 8 авоУх 40 ' 
С,1lід,ах піддавали людськІ ОДИIlm(і, упрamnoOO:nн до 
осуду Іх хара"Ктеру. Ух ціль буJlЗ: -в области обмежено[ 
k.і.'JМ(OCnf РІК n-PQВ'ірюязfl'К пoneдек1fЯ JlюдеА (мо.тоді} 

І ) Studies іn thc nll.Іуи ог chfп.cIeT. "'ОУ УотіІ 19'20- 1930 (.0 
.а •• UИI~Т80 Mu:miIJ.n.-n). 
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8 ріif\ЮfX, ТОЧНО 03Н3"Iе)ШХ СWТ)'<Gціях і C.'1i,a,кni 1) ЧИ 
іаІуе сталість поведения, цебто, ЧИ коли дана ОДЮnЩfl' 
{або (рупа ОДЮnЩЬ) 1'&1< а так поступила в даній см -
1'}rиti1, заходить ІмовіРlсість, що так само поступкrrr. 
вона в ідентичній, ЗГЛЯДНQ дуже схожій снтуацН', 2) Я!\З 
зuя.зь заходwrь між поведetmЯМ у С іlТУаціях рiзиJ.rx , 

цебто котІ дана ОДИН1ЩЯ тах il так поступить у Даній 
.сmуаціі, з якою KfoвipKicno можна .надіяткся, - ЩО вонз 
ТЩ{ а так поступить в іншіГl СІПуаціТ в області тієї са 

... '!ОЇ або іншої прикмети. 
Ми змерЖКМQСЬ тут ІН! ХВIfЛlОf1<У над 'МКИ'?rfН до

с.1іда!rllІ зга.даних .авторів у облаСТі совісностн (honesty) 
і n ПротИ'Венства-оБМ8ЯНОСТ1r (dєсєЩ . Техніка дослід іа 
'З.!Іropів доволі багата n ріЗНО)fзиітна, так що мусимо 

.обмежитись до пояснення П из. хаРЗJo."1'С'рИСТНЧfl ИХ rrpи ' 
f..:JIЗДЗХ. Кожп~ з дітClЙ' дістає ЗІЖУШ 11аперу, :на ЯК0).1У 
наРfК'О83ИО кlль.1<а кол, 6ілlЩlИХ і менших. E1\GncpirneH 
татор жадае від дітей, щоб :вОни, ПРНГJIIШУВШ'fСЬ ар
Щ'wеві, замкнули onі~я очі А поставили TQl-n':У в :с
реДЮ1і ко.,а, 'ВЖе при З3ИКНeJrИХ очах. Совісна і добра 
розвязка 3.3Аачі в таких У1о10ВIШз'Х ОЧСВН'ДНQ lІемож 

;:н ва. Але експериментатор по ПОДaIOfі іltС1'р)'Rцій від
~rpТ:1ЄThСЯ М Jllnuає Тlf)I caМlnl діТЯМ можність посту' 
пити обманно. Правильне поста влення точок у сере 
Дl!иах кОJlі1 це сгме дсжаз, що 'Всупереч iKC"J1})'XЦiI, очі 
.пІдчас розвязування ТесІ)' бу.'н отворені. 

Подібною є проба ,,ля6ір ИН'ТУ": дві ріВНобіжН'і 
.'Іінії 11tOряTh на папері шт,х, ЯКОГО' напрям 3)lіияєтьС'Я. 

ДОс.:riджуваю-tA "Іае Ати серединою ШJtяХУ, знОВ}' при 
ЗIІ:ИКНених очах~ МSЄ)Ю прик.,ад дуже со(1і блИ3bf<НХ 
Tf"C'JtB. 

Дещо іншу снrryа.цію матимемо тоді. IІ<ОJlИ в pslМ

ЦАХ' те-сту, як()'ГО ОДИ8ЧС вже не опж:ува1'НМС'МО ладрю
н:ше, дос.,іджуванНll1 одержує, як тt=СТОВlrn маТ"ерія." 
rpomi,. яких чacrинy МО'..ке без ТРУдНощів, позірио зо ' 
вcj)( fJЄП())Iітпо, соБІ зздерЖ.:ІПf, хоЧа зm.є, що це не 

є.· Аото ВllaaUcтb. О&ІЗН у цьому mmaдxy M&ТIOte х а

рахтер крадІжі . 
.., • Твюrм с:пособом M~a CJriщrти , '1.111 тоП, ЩО "ОО' 

uнnrpувзs" Пc:p11Jm' раз С'ТDВЛЯЮЧН ТоЧ1Ш 8 серєЮ1КV 



кол, зробnть rЦЄ .31Юву прп повтореикі цьоro Ca'!tloro 
,.есту, а дальше при тесті .. ..m6іринri" і rrpи -тесті на 

ikfl8Д'і'Ж. 

ЯкН!іЬ 3аГaJJbНИ'Й вкслід тих дОСЛідrв? Перш за все 
'В ИЯВJIЯ€ТbСЯ тут За1{ОНі .,опецифічноC'J'И пacr.aл.nеиь" 
(specilicuє:ss 01 аНnшlєз). Хтось, хто є чеснН'Й У ся· 
туаціl oд1to;ro IJЮдУ, не 'мусить ним бути в СИ"1)'зціі ін· 
шіА. Із того, 'Що днтипа обманює при одному тecn .. 
ІІе слід заклЮЧ81'и, що 'ВОКа 06Ma.нIOBaТ1f'Мe при тест.ах. 
іншого рОду. Отже на шrrания, чи ХТОСЬ є co.вicн.f'..1 , 

треба би 8.'ІЗСТИ1Ю lЗа'І'пrrатН'СЯ !Вперед, про які блНІЖЧі 
Qбс1'оа'&ИИИ розходиться 1'ому, щО ПИТз,Е. Бо CoвiCHicn.. 
р.ізних людей у різних обставинах е. неоднакова'). 

О1'"А<е 1ШХОДИТЬ, що .навіть якась ОДНа ПР~lета 
Jlюд.сЬ1<оі особовости е чюtОСЬ доволі склa;дIOfМ і. ЩО' 
То дуже небезпечна річ, она основі ЯI\ОГОСЬ o,1tКOГ& 

фвx-ry оціnЮВ8ТИ зараз цІлиА "характер". 06csrr, у яко' 
М}' Вi.n:Ь'ИО 'ИІО.І У віоа;ношенні до чоловіка <:тгвити ВИ · 
СНQ8КИ з ПООДI{і{ОЮrx 'ЙОГо вчКН'k"ioв, е дуже вyзюt'Й. 

Одначе ЧИ не захОдИ'Гь тут цїJIкО1шта припа-дко~ 
.вісто? Чи не е так, щО ніякі проБИ', хочб", й ояк чи· 

С<'JlЬні, не ltОЗВОJ1ЯЮТЬ иічого передбачити з дея:кО IО' 

і мовірністю, яке буде паведеtmЯ чоловіка в даній СИ' 
,уаціі? Так не е.. Чи можемо на основі експернмeJlТВJlЬ' 

Р. ИХ проб поставити про!'нозу изА6ymьoго 'f1оведеикя
'І(мотка, зле 11ільки в обмеженій 06дасті, СКООРДИИО· 
'Ван", з областю, ПОКРИТОЮ e:J(спериментаЛЬНИШі про' 
бам»,. ()собливо існУЄ ця 'можливість У від.нowекиі до 
ПРOCllіджеНQI rpу:пи; вона тут більша, чИ'М у 'Відношенні 
до ПООДИН(ЖIf')( осіб. Прослі'дИВШИ Є1(сперmtентmnьиcr 

'fl'стами обману цілу Групу, 'КanРН'КЛа.д пл<Ul:ьну клясу,. 
чи можемо, як це ПОК3з}'Ю'Т'Ь згадані автори, з 'ВeJlН· 
'f(И И при6лижен:ням заповісти, який процент ОДКНИЦЬ 
покажеться несовісним при буДУЧИ'Х пробах цього са· 
мого роду. ПСИ:ХОJlЬОГ', ЩО 3На.е КJIясу 3 тестових ДО · 

_) Через статистичне обро6"wня од,е.ржзиото ),(атеріliJlУ 28· 
тор;] 1ІИЧtlCJ(lf)fО м.іж інШЮlН, ЩО "кореляція· -'Іі)l( TeCТ1М1t крадіЖ! 
і Тес'ТІ}lН брехні ВНIЮCItТЬ ті.1ЬКК 0.132 хіжткм, ЯК nОlН3 1х зrі:.1-
ність ВI!")Іагма бк СОЧНЮlНКI /(оре.1вціl pi.8lioro І. 



{'<1:дів, трафніше передбачує .8кс.'}'ід flовоІ проби, ЧИ~ 
учитель, що зна-е цю КJ[ЯСУ. ЯК тт ВUXООНК!( . 

Hartshome і Мау могли навіть па' 'ііА дорозі ·під. 
,ааТIf ТОЧНОМУ експериментальному lПрQ'Віреиню 1ВJ1," 'Ш 
,;и'ОJYальнОТ'О lНавчaIOfЯ ", Д!ti рівнорядні (рули ученюсів 
ПРOCJrj~жено 'J'OC1'tаии на обм3.1і і заИОТ()8а.но внслід. 
ОnЬсл.я в одні1'і із цих фyn 'введt'НО :иа протяг трьох 
тижнів tцoдeHHO спеціяльні лєкціТ савісности, які П<У 

Лllгали на тому, що яідчнтувзно Й дискyrоваяо з юrяс і 

.1r10відання нз тему roві-сного поведения нз ОСНО'В Ї кнн 
жечки п. з. "K'1-ІИГа. совіснОС'Тн" {The Honesty Вook} . 
nQ трьох т'иію{'ях науки піддано наново тес-гзм o&.dаиу 
()бі ['руп и. Порі'ВНЗ'Н1fЯ висліду В обох rpynax перед 

,і по періоді морального нз'Вчзння ВНЯUlма, що ціла 

та моральна наука, ,ведена вербальним методом, не 
прииеишила ЗЗ)fітно кільхости шmадків обману. 

Добігаємо до кінця 'Наших міркувань. ЯхИ'А е I~ 
(:СтаТО'IІШЙ білянс? Ми 'Вийшли в ід бе3JlЗ~Я проб зл.е~ 

фінювати харзктер у (юто повноті А бачили безнадіА· 
fIЇC]:b, яка та.-ч царює'). t БЗЧИJl Н ми дальше, RК 'І Н' 
с.,еюtі пеД81"ОІ'1І т,а псн.хО.,ЬОІ'и , знеохО'Че.н-і тим ста

tЮМ . річн, ПРобуют-ь іти іншою дорогою. Ви\Ходять ие 
'Від СКОсмПJlікованої й неясної цілостн характеру, лкше 
ні;!. подрібних ПРИ1('мет і с ~rrуаціЙ· та намагаються ара
('іН"ТИ іх базою й осередКОМ ёwспериме:нтальни"Х дослі ' 
дів та IfIИХОвннх плянї-в і 110двнтів. ВаНН с..,ідять та 
уроб.1ЮЮ"ТЬ не харахтер ЧИ особовість "узагз;гі", а ось 
таку чи іншу 110дрібну ПРИКМе-т)'. МеНі годі ззтаіТ'Н , 
що мої снмпатіі йдуп) ЇМ назустрі ч . Я перекоюmНіn, 
що хоч Ilзука MYClrrb стреміти до загальноТ си.нт63и, 
хОч ПСНХОЛЬОІ'fя тз педаІ' ОІ'іха не МО}k'}'ТЬ npооабути 
факту, що все в ЛЮДСЬК1ІЇ душі звязане 'в одну ціліСТІ) 
(T~a.: як це спр.зведли.во підчер1<УЮТЬ "постатні" п-сн-

') Мій особlfстн1і nОГl1Я.'l е таЮIА, що З0Г"ЯДУ Н3 рtзиj. !$8.
чіmlЯ с.'О"ВtI хвро-кте.р нw.I\краще БУl10 б не мішати j ІІ-е СТОn/lЮПат1( 
їх постіІfllО п пкіlkь ОДllіn, з l(оиеЧIІОСТl[ штучній дtфініці1, а наа
f[nки гостро А ЯСІІО п ~дді.rnтн іх під себе іІ дати може КОЖlЮwу 
з тих 311ачі:!IЬ окрему НlІЗВу або nринltAмен'І1Н':, {"ОЗОРИ"И, про x!t
р&Ктер, зазнзчY!lR"n[ 1(0ЖIІОР33ОВ0, в які}[ саме розрuюпо "ого 
}"іККl.lзеть("I'r . 
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ХО.1ЬОr'И, ЩО, розшrваючн одну рису особоВОС1'и , ИИ 

ЯІ\:О('Ь ВП~lиваеио на ці;ІОГо чоловіка, що 1fа:А6Jlltжч" 
успішна будучність тих обох наук леЖlffЬ ca~le в по

дрібній, конкретній праці цього роду. Ми стараЛ tl'С JI 
пuказаТIІ, що при таюім наставленні ані ПСIІХQльоrі1 , 
ані пеДЗІ'оrіці, 'Не 6рзкувзтш,IС тем тай поля до жнтте

"ОТ, доцільної а'k"ТI!ВIІОСТIІ. Тут оБГОDОРЮЮ'ТЬСR також 
ДСРОГИ .10 сrpОТОї K01ГJl)o.'Ji уопіШilОСТIІ п едзrо,'jчннх 

заході» і метод, а TlfM са.\щм до усунення нзй<:ла6шої 
СТОРОН!! педиОI'іі', а самс , що ВОНа труДЯЧIfCЬ безS" 
пинио, не м'іРН1'Ь і не знає, якиfl е реа.'JьннЙ успіх тт 

'Труд.у. 

Але, КО.'ІІІ 10111 Є ПРИК.1ОшнгкаМI1 "СИХDльorіЧltO
пеДafоtічної праці , по кон}(рсnrій, rюдріб.[і'Й програмі, 
T{J 1.1,", не ОСllлі ПОД&'ТИ її ПОКlrщо '8 в икінченій, го1"О'Вій 
ФОР!tlі. Мн ТОВОРlfJlН про ОСНОВИ ]1 напрям та'Коі про· 
Гj'а-ми, П розр06.іеиня по точка:\( не могло бути нашою 
ці.l.i1Ю. Особливо, щО така програма, як це ми п ід

f(j.'ес .. 1К.'1И, o}fe може обійтися загаЛЬНln<atof и, а МУСИТЬ 
fiуtи дeTa";b1[a~). Вона мусить бути інша в віДlЮUlепні 
до деСЯТИ,7іТИЬО"і ДIМ"IfIIИ , що ХОДlflJЬ до все.1юдноf ШКО

)ІН, а інша длн l1ягнацятнлітнього УЧСlllfКа середньоІ 
tIIh.OJlIf. ВОна не :може бути зовсім однакОІІа ДJ1Я село 
,) міста. Вона "уси'J"b )'ЗГЛflдtПОВ3'ПI потреби H~i 6 да· 
НО)!), історичному -момс.нті та П спеціяльну й пол іТlrч 
НУ структуру. J тому 'lЮ"На може бути тільки посте
fН'ЮlО вирОблювана СИС"Темати'rноJO зорranізооа.:ною 
сп:впрацею педarоrів j ПСllхольоrів, працею, що, крім 
Сl1рецизуваикя ідейюгх цілей -виховання, 1Іе забуде про 
рег.'JЬ'Ні засоби ~ дороrи іх реалізаціі. 

' ) ПО"'КІІЗЮЧК- вже фЗіо:Т, що те)lОЮ I1ЬОГО Аок.1аду не Е n-e. 
дагогіки. ме пере.'l.YС{И . АК це ВК!І3)'Е. ЙОГО нзголоnОк. nCHXOJIbO· 
гі я Xllpaктt1)y. 



д ... р ЯКІ(М Ярема. 

УКРАЇНСЬКА ДУХОВІСТЬ вїїкуль_ 
ТУРНО-ІСТОРИЧНИХ ВИЯВАх." 
~ія. А1, наука про мину.'І.е народу, стається вчи-

1 мы(ою ЖИТТЯ, Ko.nH окрім пізнання rмИНУJJОГО 'ЗОНІ!. 

дає нам теж і його розуміння, або ПрИН3ffИенш набл.,
l2!!Y€ нас до цієї мсти. Задля ж розуміння того, що ді· 
ялось і 'ТВорилось, сл ід лід..ходити до фал"Тів не ті.1ЬКИ 
3 боку 06єкТН'8них, зовнішніх YMOBНJi Та ПРlrчин, З,1-::' 
й ТИХ внуrpі.и.щіх, суб€1\.їlfВних, які разом складаЮ11..ся. 

на характер субєкгу історіі. rr иаС'Кілb"fo:И історія веде 
I~t'ff с)'бект до психолbOf'Їl.&JОГО саМОПІзнання, то ВОЯЗ 
€ і Аого ВЧНТeJ1ЬКОЮ, бо відкриває Ао'}!у ГОЛОВffі на

прямні для виховання да.1ЬШи.'С ПОКОЛіt~ В ttaWих 
умО'Винах слід песимізмОВі ООекпrвіст.rчного кавзал1з
му протиставити оптимізм · віри в безперечні можли

вості перe-r.ЮПI над зовнішніми супротивнимк СИJlами 
ШJ!.ЯХОМ перш за· все доцільної психічН"оі саМООРІ'ан! 

ааціТ . \ 

"""txілмш ріжних сторінок і напрямків має жИ'ГТя 
" араду, стільки й )lоже бути ріжних шляхів для 'ЙОго 
психольогічнorо пізнання. В даному "ВИllаДl\")' засобом 

для цієї мет}! :о.НІ1ОТЬ послу.мНТИ -нам факти з мин.УJl:О'ГО 

украінської t<у.1ЬтурИ, 30t<peMa, YKpaїHcbKoj духОВОї 

1 ворчост1f. ХО'НІ зважаючн на Обмежеиість самоі осно· 
ви характер ВНСНОВt<із буде так довго лиш проблєма

тн'rnай, пою{ не буде змогк провірити їх порівюою'-lИ 
з 8}tс.тrідаШI аН3.'Іізи інших проявів ЖІІТТЯ народу, rO 

. ) На УКР. Пej\. 3і"ді цей реферат БУIІ віДЧJIТаввй, з or~.lДY 
!lа обмежвіСТI> '!.асу и 1IoncneKTH8Bo_y скороченві. 
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1Ірате, якщо ці ВИСНОВКН 'вив~де1fі пра1ШJlЬНО, lІе бу
дуТЬ ванн, на всякий ВmIЗДОК. для характеРНСПГКIt на

роду маловажні, хочби ті..,ьки 3 уваги Н<І сцецнф іЧІ IУ 
~tI!"Y тоі Marrepii, ,на Якій вОни СnllрnЮТЬСII. 

І. 

Extraversio - introversio. 06ИД8;.\ ці терміни, 
1Iгeдeн~ у ПСНХОЛЬО1'ію шва:йцарсь'Кwм ІІСІІХ;ЯТРОМ ІОН
J'OM*), озн~ають два протилежні психічні "механіЗ
~'IIIC" дві своїми наПРЯМ'К<l!>Н! ПРО1'ШІежн і психічн і по
CТ<IВH. 

БКС11раверзія - це СПрЯМУВЗИНЯ на ЗОВI ] і, на світ, 

·аб€-ктів, 'КО1'рі беруть ropy над 'внyrріUЛlьо-суБЄJ':ТИ"8-
1111И світом. Цеіі лідrrоряJtКонується ООЕктам. Субект 

віддається завнішнім спра'Вам, за ЯКИМИ '[зета губl1ТЬС\1 
й викне ЙОГО tlj'Трішнє "л". Поведі,Н'кз ПРllлаштаВУ€ТЬС:1 
ДО оБЄКТJrвиих ВIГМОГ. АКТlтність - 30В1ІіunfЯ. !НТРО 
';Jерзія - це повернсВlfЯ субєкту до себе, 'На світ ну · 

ч"шніх переЖИ1JЗНЬ. СуБЄК'І'iffiниіl світ отримує пере
~aгy над світам обєктіи. Залежність під 1-!ИХ субєктові 

Пі'отИ'Вн а. YHa:г~ 3УПlПlJ1ЄТЬСЛ наіірздшс На фзхтах і 
-щ .. облємах НУ1'ріШIlЬОГ.о хзрз'Ктеру . IlутріШНЕ пер~ціню' 
єл,ся. ПоведіН1\а, суб€ктувно мотивована, часто до об

Є!іТИВНОЇ ситуації не підходи'Ть. ДУМ1\3. має нахил під-

1'нгати обективНі фаЮ'1! до ВIfМ'ОГ ідеІ або n на них не 
знажати. ОБЕктrfВне субєктивізуєтьс.я. інтеН3lfвніше ну
'fР : ШIІЄ життя рОЗВИ1шеться коштом a1<TlfВHOCTH ІІа 30 -
вні . В крайніх випадках - повна відчуженість від ре

а.'1М'Ої діl1'СНQСТИ й у висліді - практичиа нежипє' 
З.1.аrnість. . ' 

lнтроверзія дає людсmу ,'єніїв KY.lbTypll: творців 
ідс:й, релі,'ШНИХ С'ві701·.lядів; еКСТРrlверзі'я є УМОВОЮ 110-
cryny людськОЇ цивt'lі'3йції; ВОНа видаЄ Цlшілізйторjп, 

що nepeBoAflTb ідеї 'В Jf\ИТТН. Фільо.:офіЧНIІЙ емпірИЗ-,\t, 
Мі1теріялізм, дe-rерміlfі3~1, ПОЗИТlfВ:З Ч є течіШI1\ екстра· 

1Іерзїl1НЮШ. На фунті інтроверзіі прОЦВl'11'3ЮТЬ: раціо· 

IІ З,1ізм, що ста'Вить зпр іО-РН IІ Гt РОЗУ~І !lище ДОСІвіду, ін-

С , G. Ju-nt: Psy<:hol.ogieche Typen, Ziirkh, Verl. Ra&<:h~ 
1921. 
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.rt~терюНl3~!, міПIfЦН3М, спірітуалізм у рjЖНIf~ йога 
формах. У MHC~ЦTBi народЖуються напря.\IКИ <Субєкти, 

'ІІіrтнчні (РЩIа!IТНЗ)I, СlІмв(мізм, експресіоніЗ~I); ми

стецы<J11 оБЄКТJfВіЗ.\1 (реалізм, натуралізм) бра'!:! ГОР}' 
iJ періодах нерепаПI еКСТРЗ'8єрзії. 1 Jрнродною формою 
IошстеЦbfl."ОГQ ОН-СЛQВУ е Лірика А МУЗJ.n{З; епічНа й Ap<t 
М3'fична ТВОР'lість, !lаскіЛЬ'J{ И нона lJима"зе від cy6єKry 

пCtUНого само-нідречення 8 КОРИС"ГЬ 05екті'В, має свo€ю 
л('реДУ)IQВОіО екстра'верзійну поставу. 

Uбидва ці IІСlfхо)"еханіЗМIІ є біОJIьо(ічно ваЖНІ. 

3ЗВДЯІНІ скстраверзії МИ, I8t1ХDДflЧИ НСМОВ із себе на 
ЗОБЮ, пізнаємо. 11 ОIIЗ:НООy€.\lО обєIiТИ'ВИИЇt світ, здобу · 
ІННО'ІН ТЮІ необхідні А щораз кращі умови для сООГо. 
!('115 ватт. АКТй)1 інтраверз!Т I1ХОДJl.\IО в себе, щоб nik 
/.І,<іНIСЯ нутрішн.іЙ господарці, заСllмілюва1'И й опмry

іН}Т" нагромаджений 11 З'fеріЯJl нових вражінь і спосте
реА,ень, та '8заrа.~і. мОГТI' 1 РОЗВlfва'Тнсь та удосконалю

І!;ІІ ись нутрішньо. Таккм чином МОЖJIIІВНЙ Є зовнішній 
І нуrpішщй поступ, один від другого залежюrЙ. Оби
Аьа ме.хзніЗШI , о'Т'ож , rapMOH!lfНO доповнюються гt ро б
:І'ІТЬ ЛЮАСМ::У істоту щОйно ці.10Ю, під Ог.'1ЯДОМ життє

ЗД31'ностн повнonарт.jcною. 
Та в конкретнііі дійCJIості :\lоже ОДЮІ із ТНХ ме

ханізмів переважаТIІ, утворЮЮЧІ! О.IUюбічні фОРМrt 
життя: І) ТІШУ інтровсрзirrного, З меншою успішністю 
о практичному жIlТ .... і,'То 2) ТИl IУ екстра'Верзіііного,з не
реьагою a-НТIfВНОстН' ІІа зовні. 

Слід заrrваЖJl'ТН, що таке нахил~ШlЯ 'в бік одної 
Т(} другої п сих іч ної постаНIІ, 11О.~ученс 3 періодичними 
хитшmяМIІ, МОЖЩІ спостерігати ІНІ .. ,і:нії ПСI I :січногrt 

РОЗНТJ\У ЛІОДІІІНІ. Пістl екстраuерзіі ДИТЯЧОГО віІСУ 
(життя річеВЮI cвi1'O~I) с " ідує, іика.щ наяіть дуже різ
"им ll~рехоД(щ, інтроверзія, характєрнстична для ро
кі в дозрівання. Тоді саме лроБJmа€1'ЬСЯ 'Вперше 3 ц і 

:{ОЮ С ІМОЮ ЇІ сере-д бурх.щвих нутрішніх заворушещ .. 
СЗ:ДО~l і.с'гь оідру6НОСТIt СВОГО іНДlІ відуаіІЬНОГО "я", і! 
9 в ідкриття/t! ц ього важного факту зм іняється ціда пси~ 

хїота ПОСТа'Оа, ДИТИНИ, що зосереджується теп~ ціл
І'ОИ на Clюііому, flО1ювідкрнтому нутрішньс>му світі; 
у с.1ід за ТЮІ доте.періtuие іНТ IВlНЄ "Відношення до най-
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БЛIlЩОГО соціяльного середовища, ЯК і до р!чеВОI-О 

СВІТУ, припннп е:"I,СЯ, а його місце займає відома не
rація, щО ПРИНОСИТЬ ЧШfЗЛQ "Клопотів 'Так б3rrЬХ3М. НІ\: 
і учителЯМ. 3 досягненням зріJlОСТ11 бере гору екстра
]).:'рзія. СтаРС'IІІЛ 8'ік СЛрШ1Є перевазі інтроверзії. 

Тищ( культур і нзродіВ, Прик .. щдаЮЧIІ ЮЮ'ові 
ПOl:ІЯТ1'Я до ПСlJхіки КОЛЕктивів, можемо розрізнити: 

J, пm одноotчюrЙ. екстраверзithшй або іитроверзjЙ . 
ЩіЙ, і 2. 1'111І ПОВНІ~Й, скстраверзrИно-їwrраверзіЙ ниіі. 

Народо)! екстрзверзіflНО Оllнобі'lННМ були РИМ Л ЯНИ. 
UіЛКDМ ві.з.двЩ своїм практичним інтереСЗ)1 1'<1 ідеалам, 

У~lіЛff їХ НС'РСDОДИ1'Н В ЖIf'ТТЯ 3 залізною е.нсрrіею іі 
6еоЮГЛЯ;ЩОЮ lJпертістю. ЗрззкО!Ві під or.'1ЯДОМ дJнщи-
11,1:ИН, л.:адібн.і пз.нувания й п{)Сідання, фанатично при

О:lзаllі до своєї батьківщини, завжДИ готові жертвувати 
;)"обисте Для Зrll'аль'Норо добра, тверезі, не сеН'І'нмен 

ТЗ,1ьні в ДУМ31ші, були оБОIІИ зразковими патр іо'гами . 
tlсзрівняиимн ПОJlітик3'~Щ та орrааізаторзмн державно

суспільного il\И1'ТЯ. ОДНОбічне уздібнеmrя РИi\lСI>I,огtJ 
народу - завважує ЧемберIlЄН*) - зосереджувалос~ 

на політиці, ПР3'Вничііі товрчості і .1сржавнi(r aдMilli 
Сlрзціі. ПО.'1іти'Ка. нбиаала. в РІВІЛЯН У зародку всякі 
іl lші здібності. Іх ЦllвLlізarrорсЬіКа, 1оlісія, осо6<1И'80 дер
жавна орrанilЗа'.ці}1 ЗС~lел[" абсорбувала їх ціЛКОНJ Т8К 
ЩО їм не за.lиша,10СI> уже св06іДН IІХ сил для 1<УIlЬТУРНОї 
1fЩРЧОСТIІ, В якій вони були лиш переймачаМIІ Та на' 
С!іідува~lа~IИ (фі.lьософія, поезія, мистецтво). 3а те !lС
РСД3.11t 60НН евро пеi'lсьКlШ народам свою 'ВІІСОКУ циві
,'tjзацію (ПО,lі,-ику, орrанізацію Uеркви 11 держави, пра
во, ;)дмінї'СтраціЮ, і ндустрію). Та за своею нeon1'Омною 
цині.'lізаціАНО-Сl\спаllЗИ'ВНОЮ діяльністю не ВСТНІ'щr во

НІІ утрml3ТlfСЬ 113 п ерВіС llііl ~lОральнrй 'висоті і1 те бу"l,) 
одпою 3 причин J<інця їхньої історіі. 

Нахил до інтрозерзі'j хаРЗJ<ТСРИСТItIlНlfrr 11.'111 ДуX!J. 
ОССТIf інд і й со Ь І< О Г О ІІароду. " КоmіСУ.ОЮ інді'йсы(11 

КУllьтурн: -шаut" РабjН.1Р~I/З'Т Tarop**) - був могутmА 

*) Н. S. Cha.mbcгln:'n' Dl.є Gru'lldlagen des ХІХ Jahrhundu/$. 
MLinchen. 10. Auf1. 1912, стр. 890. 

**} Rabinw-a,na.-tb Talloce: SadЬмu.a - de( Wct lur VotJell.· 

d\liId. 1913. 



.1іс, багатий па 030'11 іі звіРIІIІУ. Jlюдина маЮЧIІ ЦОДО· 
стйткО<м УСЬОГО, ЩО да ЖІІ,."ПІ потрібне, 'Не мусілз ви 
'І'РЗ<lуваТIt своїх СlіЛ і гЗj")"nЗТИ свОю 1Имю 'о боротьбі 
з ЗQIВНіwиьою природою .. . СвобіДIl а. її ене.рrія спряма
сувалась на розгадування таєМ'Ниць ЗОІ<і.'lЛЯ, ':'ШЛ:J. мі
дами таЄ'IНОГО безмежного, з ЯКІІМ rlQчувзла<:ь, ЯК 
щось одне. Овіч заДОllолеНlIЯ знаходила 'ВОНа у бра· 
T:J.IiН1 з yci~1 ЖI1ВlІм і меРТВІІМ, .в універсальніl1 СИМ
ПIІ'Тії". ІндіЩh шука'в нутрішнього 'в зовнішньому е<віті; 

ПРСД~1етом ЇІОго уваги буда власн а душа й таємна віч
(НІ. духовість, ЩО прОНlшає всс Жliве n мерl'ВС; іде
а;IОМ - НУJIPішня Aoc"oHa.licrb. "ГерОЯ-МIf в давнину 
::лзвилнся в Інд іl1ців ііС політики, уче!lі або полко
водці, тіЛЬКІ! ріші. ЩО позБУВЮО'IИСЬ масного ,,11' 
сб~дн):оваJlIfСЯ з Вічним і в 'Найбільшому спО!Фі вмі
рми, ЯК мудрці*) . }-І;,: ,;:,,'.'І.КОМ нсзг.ці'l<зв.1ености ЗОlj' 
IІІwніщІ реальностями - пзсивність на зовні, брак по

ЛІТИКИ Й історії, ,неор"АJiізовзність, господарський при

мітивізм, HeraTIIBHc відношеllЮI дО І<УЛЬТУРИ Заходу й 
держа'ви та нацї, як П вицвіту. "На Індії, які ЖИ'ВУТЬ 
ЩО наі\ме.нш 50 вік ів - пише Р. Та"ор у своїй книжці 
п. 'Н . ,.НзціОll.3.1ізм" - Ilв І-ндії, яких історія не бул:! 
і':-10ріею боротьбу зз KOpOJJfвCbhl' В .1З1..1"У, історією по.~і
'rИЧНИХ змагань, тіnьки і-сторіею сус пільного жи'ГТЯ і 
З~I.;,.ань до духових ідеаліn, IІзйшJtа ХВИJlЯ ВПJJJtві'в За
·'иду. які С'татl впоперек їх завданиі. АПD.lіТИЧНl!і~ !!З 

рід, тшго бажанням бу.'ІО до;::і ,.ЖИТIf в тнwииі і глн-
6жіА задумі". з)"стрівсн ВІІСРШ~ 3 "наuіею", цією дер
ж,ї'вно ОРI'аніз()ваною "звіrюкою - МЗШIilIОЮ", що за· 
Д.ТЯ "Сн.'111 А бзгацтва" вбиває душу в JlюДнні" 11 по
збаВJlЯ Є ЖIl1'ТЯ вся'Ких цінностеfl . 

• ) Тут наГ~'еться 8ірш П. !\у.,іша ЛО украінського IIВРОДУ: 
НарОДl1 С.1аu.1ЯТЬСЯ Dе.1ЮC\S\IИ иужtlИН 
віАНIІ 11 по.,Лшm, ТlЗ}'К" 11 іскустпв, 
А ~III ПНШВЄ:.lОСЯ дівчатtulИ (/ жінкаЩІ. 
lІіНЦЯ)1І! I.;рЗСОТI'. скарбіВIІІЩЯ,\tи 'l)'ocTВn 

,\' KpaiHCbJ\i ..:іНКlI "віЧН1f)1І/ піСllЯМIІ просвіщають сеРIIИ", патріяр
хмьне ЖI/ТТЯ' )ІЗ х)'торах·рзя:с ІІС ЗНІІЄ ,.СТО .. IIЧНОГО зіпсуnя~. -
Зовнішній СІМ; " ntntntOTi інших народіlІ гордо ПРОТllставиtЬ Ку· 
J1im внеох)' lІуrріШIІЮ K)'.'IbTYJ»licтb саого 11I1 РОД)'. ЩО nO,l"rae 
в жіночі" МЯГJ\ОСI'Р.!lсшності, fI иора,lьuіll непорочності. 
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IlІдійСЬЮIЙ JlJтнсвропеїзм ~Iaє свШ корінь в oдeil.l
ному а.нтз(О'Ніз.Мі ДВОХ світів, протилежних собі своєк.. 
11('ILхіIlНQЮ Gp(анitзаціею і ВСіlід за ТІІМ - своєю 4део

J!ЬОI'ією. ПеРШI1.'Й із "ИХ - це дух аме 'Рltкаиізм у , 
Ilрямуваннл до ~1f;IH n бага ц'NI З, до УДОCJ(онаJlE~ИН:Я ЗО'В
ніШ'Ньаго ЖIl1'ТЯ і пролукціі за ДОПО11ОГОЮ І-Ігуки й тех
н і к и . його останньою крайністю е .'1€1I іtrізм, що пере · 
тп{\рює А суспі.'1ьне ЖWМ'fl ЩІ KOJtEKT.IB-'М3uнrну Та фа

ШІТИ'ІІЮ поборює все, що суперечить екстравсрзії та Н 
:В!ТОРОЗУ)lі'ttНі. 

ПРОТИllежні с1'Ь амеРl!каніЗ~IУ є І' а нд і 3 М, якщо 
назвемо так i1t.eoJJl>or'i'l!lY теч ію , яку З:К'-ТVtla€ нОл,:д су
Ч ІІ СНQГQ індіtiсы\гоo н<щіОIIЗЛI,НОГО відроджt-tIllЯ, Ганді. 

Г';; НД:З~І - це З~tага'НІ{R до нутріюньої )IОГУГIIЬОСТИ, 
"у.1Ь1' ДОСКО'ВЗ,'lьноі діАсности, шукання нутріШI~ Ьorо 
ШD.стя, яке ~lожНа ОСягтн Ti.1blНI піс.1Я ВИЗ80,'Іення із 

РjН'З залеЖIІОСТI! від матерії та піс~lЯ знівечення мз' 
ШІІНIJ, ЯКа ПОllе80,~ЮЄ n деморалізує ДУШУ, поверта-
101111 людину IJ мертву річ, у С.'І іnс, бездушне знаряддя. 

Радн добра (І щасти .'ІЮДИlIJI - учить rзнді*) - МОЖ 
ШІ б обійти сь і без ЗЗ,l іЗНllц і, ТD3 )lваю й елЄКТРНЧIЮГU 
Сf1/rла, бо те все суперечить первісному прИЗНзtlенн : 
1ЮДСЬ1<ОГQ роду, "ПРирОдні заняття .IJЮДИНИ е так уnа
джемі, ЩО обсяг діяльности в..тrасних рук і ні-г ціліФ.W 

IНн:гарчае длп заспокоєння первісних поrpеб". Щаст~ 
n нутрішН1Н, морал ьні'Й досконалості, в n h і m s а, Щ') 
З'нг:чнть любов, покору, дОброту, 

Екстраверзil1110МУ ку"ьтові сили 113 зовні іі мате .. 
ріІ прОТНСТ1JВИТЬ Га'l-lді КУ,'ІЬ" нутріиllfЬОі СІОНІ ЇІ духо. 
ВО-':ТИ, іllтеЛЄКТjlаllьній культурі - )юральну, загаль
ності - іllюmідуз..1Ь1lість, ко'гра є ГО.'JОВНЮІ предметом 

і'!оГо уваги і'і турБО'Т; боротьбі за 80,110 "ароду при по
Ж, IІі фіЗИ 'IНОГО каСIt.МЯ прОТIІСТ3ВИТ& боротьбу, ЩО 
КОРItСТУЄТЬСп ті .,,,,щ мора.1ЬНИ'ШI засобами й через зма· 
!'3ШfЯ до ьюра.'Jьнаї 9е,'ЩЧНОСТIІ " IНlЩОСТIІ над Про1'И'В
~IIII«)M ~IaЄ нести ДО пере;чоги. 

ГандіЗ~ 1 - це. R суті наш укр зіНСЬКlIЙ СІ< ОВ ор 0-
/1 If 3)1. r~шді і СI(ОВОРО.!lа! Не зваЖЗЮЧlt Н;І ріжи нufo. 
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чЗ'с.у й ПРОСТОРУ, ~IK &ОНl I собі б.шзькі! Обидва і3liХО 
Dувадись на. споріДНс'ЮIХ собі ДУХО}І творах, фі.1ЬОСО
ф1чно -ре.ліrіЙ:нoro <JMicтy. Обидва покинули свою про
фt:сію, С!Ю1Jорода - у'ш"геJilовання, Га'НДі - аДDОЮ:
туру, і стали безлрофесіЙНИl>111 мандрjВlllіка~lИ-ПРОП О 

nідпи'Кз-мн. Обіlдва ПрИХИ.'1ЬНИ IН! СIIО'!(Ї!)Кorо ЖliіТЯ Н ', 
самоті, н іжі 'Весеl'сріНЮI, сооім зое-рхнім ОДЯГО~! 3,1111-
Анрі, ентузія'стн ПРИ РОДІІ, D якій оБЛВ.1ЯЕТЬСЯ ЇМ В'?ЮІЧ 
G('ra. Наскрізь релігійні натури, Д.'lЯ шнrx pe.lir'ifl є ro
:Jоr:ни'М сенсом життя, зле Обидва вони крНТИ:ЧНо L ГЗВ

IШ1 ься до релігі'й ної традиції, К.'JЗдучи 1"0.'10811}' !.ІЗ'"У 
,"[І нутрішню її ідею, а не на зовнішню форму. Обидu,\ 
споглядають на світ з моралісти'тої виключно Т\lЧI\i/ 

!1І)і"ЛЯДУ і 'Ul3ажають за СУЄ1'У те., що не веде до нутріш
н:-ого піДВt."еення й ущаСJВfВЛ6ННП людини .Звідси й те 

ЇУІІЄ іроні']Шf~1 Сі<ептицизмом навіяне відношwня до 

'ljJjЮ~lфів ЛЮДСькОго інтелекту й досягнень ци'Вілізац й, 
не ВІЛ\Л/ОЧЗЮ'ІИ Ш[<Q.'НІ, ~f';.J.IЩИНИ або правосуддя. 

"Менш наук - менш дурнім '; - іронізує Сковорода. -
.. Менш лікарів - менш i�-І~Дужю:, !\І~ИШ заКОНі,)-
М('ИШ беззако.нНlfків". Обидва є фcrиа'ГИЮіЩі ДУХОВО'ГО 
СВ Ї l'У, спіритуалістами, що не ці'нять :lIaT~piї. Та i)\JHH 
теж і ріжняться. між собою. Слірітуалїзм СJ\ОВОj'UДИ 
39МІ{НУВСЯ В е(оцентрнзм і, роб.lя чlt і10ГО .11ОДI!НОЮ ::')

цJrt.1Ь-НО й поліТИ'IНО іrlДіферептноlO, Не ~Іаючн НЇ)"\;,ИХ 

Lуспільно - політичннх ідеалів ос'Ггнся 'Він ці.'ІС Жll1ТН 
::с смополіти'ІНО настроєннм україНСL>ЮШ "фі,'ІЬОСО· 
фо·м". Спірітуалізм (анді, переііНflТНЙ духй.\] індійсько"! 
~l1м паТIІ , виніс Ноги IJ3 ЧО~10 ВIІ3ВQЛЬ'НОГО індійського 
руху і зробив Ї[ОГО ,,~ЯТІШ" ВОЖДОМ не:.1ИКОго lІ аро· 
ду, індійСьким патріОТО~1 і месіflніСТО~I, 

В противепстві до римської екстраверзії індііі-СЬА.1 
іrllроверзія СПРНЯ.'lа буеіному розвиткові духової -КУЛЬ
'УГІІі, Я1сз рахується до 'Найбагатших у світі j) ~]ae. пе
))(' довсім реnіr'ійН'О - фіЛЬОСОфічний Та поеТlгчниfi хара,,' 

1 ~;), Незвичайно багата ї.нді,Й;ська поезін 1-Іе відзнача. 
ється одначе тою П,llястикоJO, що напр. ]'рецЬ·!ЦJ., а і'И· 

Дlйські н аукн є 7СЖ наслідкам нсз.аці!(аВ.'1ения емПІ

Р!€Ю й браr.:у хисту до збирання ма7еr;Я,1}, ф",ктів пе

рев3tЖНо a6ctpaK7i-:о ·формаЛЬ1-lі. ,/IH,J,i tIth - ~аВ"'dз.жу" 
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Чемберлєн*) - ,'кне від анемії м ан~рі}lЛУ .:інання; Ц~ 
JliJгибаЮ'IНЙ ::S голоду ідеаліст, зате - тропіч.ниЙ POd
ВИТОК 'IИСТО :'ЮЗJ..:оваї (абстракної) чишюстн, розцвіг 
ф<ttпазП (, .'tьоrіЧНQ · М;Jтематн\IИИ·Х здібностей", 

Поруч однобіtlНИХ rи r. ів ~IOiКHa навести 11 ЗР<l3ЮІ 

KYJib'fYP повного ТІ:П), щО IЮ.I Ш"<l.ЮТЬ lІа rapMOHiAHi~1 
1Rорчій спіВУЧЗ!.:1 і обндвах пснхіЧlІllХ l'IOCTiW. Гр е ц Ь
іІ. а КУJlьтура ЗБnДИЧУЄ свою в.ссбічнісrь передовсім ща-
1.:.11)ВИ\! СПОJlуці тнх Обидвох родів зацікавлення CBiTQM, 
1'31\ іНугріШl!і~l, НІ( і зовнішнім. Майже осі 'НаJlРЯМКИ 

';llОдськоі TlJOP40Cїll знаЙШЛIІ в І ре.цькій духовості IІрИ
,\·,,,е 11O.1~ АЮІ свого РОЗ8ИТJ\}'. Греки бу.ш народом 

в(.'Йовкнків і мислителів, MllcrцiB і 'Тор ,'щщів, поетів І 

J,:(Jсліднкків, teOpt-Пfкі,в і пра" І Нl(ін. Все ж таки про 
і..{еальву рівновагу сил , · рецЬіШГО духа говорити годі, 

·:Ю, m( HO"JdYI<: іст()рін, НJИ':''1аБШ flМ rI)'lfI{iOM бул:! ТУI' 
пu.'JіТЮ';d, що НИН811ЛОСn 8 1ll:ЗД81'ності Грекі:в утворити 

ТРШІ{У д~ржаву. центр ваги l.lіО'lИвав у фільософічиіи 
j .,и-стецькіЙ 1'НОР'lості. 

До ступив грецької: 8сеі);чнОС'Ги 'наБJlНЖУЄТЬС$l су

'1:1иНl " у.'[ Ь тур а 3 а х о д у, що виросла На (рунті 
.,')I-.}:lI1:< кривинх сполук З ll~ре8агою ['ep~laHCbKигo e;tt;

.\IЦїl· У, Щ'" до пС"ь:-wі мір" дає ІІЮ! праюо ГОВОРИIIt "РО 
ії І ерМЗНСЬt,v,n характер. 

ДвОбіЧ ll ість rep)!ZHCbn:OfO типу ясно nросвічу€ іоі 
3Н:і)fIСНlIТОї noro характеРIІСТlЩН, ЯКУ дi>.€ lІа:.1 у сво 

(ЮМУ, ци'Гоuаному вже САарі Че мбер.'ІЄН. "rерманець -
Пllше в ін - це наt'tб і;,f>Ш ідеа.'1іСТ1J1rnа, але разом 3 ТЮІ 
і ilз·Й:Пракп:чн1ша лю ... .ЩНol у світі . Він пише "'рнткку 
ЧЩ:Т()ГО розуму і .вИНЗХО..1.ИТЬ ;.,а.l:3ННЦЮ. Нюто" - ма-
7l'~taTIt" пише коментар до і;u3нгс.,іл С9. Йоана. Му
.ЩК Кро~IПТОН Вl1находить М <lUJlШу до прядсиня. 6іс
~lapK любується МУЗІІ"ОЮ 6еl0ВсНа ..... "Містичні ім-
1(УЛЬСИ" йдуть у- парі з жадобою знання, си.13 віри 
,) розмаХО)1 до ді.1а й творчости, мзди й посіДЗЮIЯ .. , 
"Жадоба посідзИllЯ є джсрe/lо~t тріЮ~lфЗilЬНОГО похu
р;у жадоб!/ пізнзв<НfНЯ і1 відкрнть від ІЗ ст .... "вж:о"j 
<І;JrаflіЗЗТОРСI.к і n фОj)1<lтивиі (gestaltende) здібlfOсті 

· 1 Ор. сіl., ст. 891. 



(дєржавно-творчи(, талаИ'Т), ШЛЯХОТНа амбі'fНість і по

треба ідеЗ,lі:в... "Занятий зarвОЙОВУ8аННЯ~1 світу, до
сліджуванням прнроди Й ті опановуванням, збираНН5:lМ 

hО.1ЬОС<мЬНОТО ММ'еріялу знанни.,. "Рівномі'рНIІЙ і ОДН<r
KQBO цінний Р03виroк ріжни·х ділянок .'ІЮДСЬ1<оі 'Т'вор

'!ОСТИ: фі,lЬОСОфії, релігії, 'наук, еКОНШfії, індустрії, тех· 

и '\Н, політики ... "В ot.cpeдn"Y стоїть ци:вiJIіЗаці.я, а ій у 
ЩХJТивагу - 6езсиеРТНJ КУЛЬ1УРJ ... " Поруч із розltв\
'10М техніки, індустрії, торговлі, геОГрафічних віДКРIІ'І'Ь, 
дос.'1іді"в r'РIlРОДИ, щО ОХОП.1ЮIQТЬ ці .lIIИ ІЮСМ{)С,-' 

"ЛРОЮD<аиня 'в ГЛllбини .'ІІОдської думки і ЗМЮ'?Ji.ШL 
ос'ору до найвищих висОт JlЮДСЬh:ОГО ..1уха"*). 

Завдяки саме сп{)дуці 'в собі двох проти.lеЖ1Шх. 

тнпів ПСtlхіки ['ерманська культура розпоряджає таюt~L 
РLжJtO~l ані'Т'н и и багацтв{)!! своїх продуктів, а,'1е водно· 

час 'в01lа й повна протнвеиств нутрішНіх суперечно

сте П, що теж дуже влучно схоплює Че.мбеР.'1ЄIІ у с...l0-
PrlX; "Відвернене. від світу СllеКУЛflТивне ду~!amИI, З3' 
ЮНІЯ [!оезією, фільософією, містикою, з 1юдею СПРН
.\!ОjjЗНОю до середини, у себе - ї рівночз{)НQ безу мов· 

НСІ во,НІ ІІа зовні. Наука про нутрішнє 'НЗ-'вернення, T~· 

пнмість, милосердя - ірелітія 'ВИ'Ключного C~})lo.3J-

5е.5псчеИ1lЯ і фанЗТКЧ1ЮЇ ветеРПИМОСТИ"**). 17>!ПеріЯ.'1ізм 
іде тут у парі з пацнфізмом, 6РУТRЛЬ1fість з І'уманн і -, 
стю, матері,ялізм із ідеалізмом, Ця двобічність роБІН!> 
н·зи зроз)"иілою теж і ту ВС'lИКУ живучість культури 
~axoдy. Вона немов не старіеться, IІриймаючи щораз 
нове обличчя, Безнаста1l'tfЯ П ГНУ'lкіеть і змжливість, 
Щ(\ rrРОЯВЛЯЄТVCIl 8 скорих переходах від о:uюї про' 

1'Н12еж.ности до другої (романтизм - рг:а~lіЗм, ідеалізм 

- ма.теріялїзм), має свою основу 8 періодичних ХИ· 
таннях західньої духовости в бік еКстра - то інтро· 

перзії, наCJIіД1ЮМ чого проти.'1еЖIlї теІІіі чергуюThCЯ. 
A.lI~ й тут годі ГОВОРlпlІ про гаР)lоні-ЙllУ рівновагу СИ~l. 
Е.kстраверзія замітно переважає (америкаIlїЗ~I). РНМ' 
СЬЮІ спадщина 8'Війш~,з в тіло і кров KYJlbТYP" Заходу_ 

*) Ор. сіІ., СТ. 60S, 61l , 630, 890, 899. 

**) Ор. c:it., СУО. 68'1. 
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Дuобі'lність рОС1НСЬКО[ Д)'ХО13ОСГИ ХJрЗХ1'СРНЗУЮП. 

шт 'Слава pocїJicbl\Oro фільософа Бердяє ва , автора. 
ЮНfЖЮf П. Н. "Душа РО'сії,І з р. 19 15*), "Росія І;: на· 
С''Різь Зllпmоді1'IJЧНЗ n цю її а:нтипол ітичність треба 
я..::r.о собі усвідо:\!Ити, ЯЮЦО хочемо наблн·зитися до 
розвязки таємниці російської душі. ЛрнзадумаАМQСЯ 

над ОСЬЯЮfЩ-[ фактами: Нарід в особах своїх найбільш 
народніх ,щн:,,,,нте.'Іів, письменників і nyбліцистів за:иіт-
1+0 протидержавюгй і найбільш анархічний на світі 
(То.'lстой) - збуду.вав сН'льну державу, цілком віддався 

KOJ1bOC01Ji державноC'rИ й відзначзє-rься 'Невідомою де
інде пwегливістю суПрGТ1f своєї бюрократії", І далі: 
"Н ерід, якого не тіЛЬ1<Н йогО 'ftаliзнзменнтшj. СЮ:li r. але 
й заг8., інте.'lіretЩії 'ВИЗШІ€ найбільш Н3днзці ОНaJ1ьн і, все· 
.1юдські ідеаJJИ, - ~IІВ нечувані націОffi8.ЛістИ'Чні екс
цt:СИ, русіфікував підбиті нарОДИ, націоналізував на·
ві1Ь зага:JЬНУ Христову Церкву і 'Кличуtщ, ЩО Европа 
.:югни.'Іа, прОГOJJOIUувmІ, що вОна. діЯ'Во.'Іьськиft утвір, 
Щ>И3Ifа'letшй на загнбі,lh" . 

Боротьfu з УСЯЮI1l тис.кООt із зовні на ДУШу', шу
"ашrя Бога, реліrrАНtrіі )1есrяніЗ31 - ПОруч із братньою 
1~ ('па.н3IrВ!lістю ІІа зовні; i;:tеал ізи і поди'ВугіД1fl1СЙ праи
'1IЩНI3М, і'Нд1tВl:дуз"lізм і JJYX КОЛЄКТlflВtЗМУ, IlроповідЬ 
нутрішніх іде<М.ів і ТЯГа. дО загарбання, посід.nннл А па

нування, утеча до нутрішнього царства в собі н заг-

ХDПЛmrня дл.я кольосу царської LМПерії, 1ііr.іл ilз м і без' 
ОГлядна <ВОЛЯ ДО Жl1"lт;i , дух ревсмюцП й наЗaдlllЩТ8n 

-- &ее те CКJIa~&lIO(' l> На ззтадкове оо..1ИЧЧЯ Росіі, ро
бн,~О П ДЛЯ ЕщюіН1 страшною 1'0 симпатичною if пред 
СН.'8ЛЯ'1О ті -як "кр аїну незбаГВУТIІХ ~юж.lIfвостеЙ". Т<І
кою 3(h.'Іншаєтьс.я вона А дз.nі, хоча характер її пі", ВЗ
'{нскОМ bceb.1a-д!IОї те.пер е.кстраверзії lІена'lсбто С'І'йвся 
('дноста1~rnіщиff, а боротьба двох прОТН,1ежНlt'X собі снn 

неначебто ПР I!f1It'НИJlась. 

ДОДЗ1Яьою "РИКAfетою дв<>6іЧН1IХ ТН'!1і'В KO.lcJcrImY 
f ІХ BltcO'Кa ЖIІ:гt'eЗ.1371Нr:СТЬ, яка забеЗ11ечує іх перед 
ДYJl.'OBO!O 6езПJIОДНLСТЮ, як і перед упос.'1їдженням II Зо 
ареи.і зови інІНЬОТО ЖИ7ТЯ. 

- ) дН І!. М. Zdziecbo\,·dti: W.pIYI\')· r~skie .nз duщ Р.::І!_ 
SJC .. Krakow 1920 ег. ЗІ. 
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Два ТИOlI реліl'їі. д,варіжні відношення до св;

ту , які Iжпли.В<lЮТЬ із прО'Тиле-і/ашх собі психічних 
1'СЧій зазна.чуЮThСЛ ОсОб.'1И'ВО вкргmю на харзюері ре

J':irii' та реліrі'ЙНого жнггтя 'Взагалі. Під вплиВОм екС11рЗ 
.nерзії реліrlія oб€днуеться з Ж11lТ1'Юl, IlрилаштовуЄТ1>С1( 

дО 110'ГО потреб, вюt ОГ та ідеа.лitв, С1':l/€ThСfI од.НЮI 13 

Moгyrнix ЗЖ':обі:в ДJlЯ ціJrей заГ!l'лЬ'НО-СУОl1ільного по· 
аулу або поліТИ<ШО-lНаціОН&lIМfОЇ еКСШ.нзJi. РМ:ті*нс 
~!(иТТ'Я зо'Середжуєтьоя більіШ на зО'вН'ішніх форма..'1I>1-Ю

(:ПІХ, ніж 'На нутрішньому їх сенсі. 

Під В'ПJlИ1Ю:\1 і:нтроверзії ре.rЙгія ма є ІІЗ!ХИІ,ІІ. села
I'YBaTJ«:b від ЖНТМ'Я і cnrrYi замю.:аючи.сь у собі зatЛи
l1lається crnр<1ВО.lO особисто- іНДІfвідугzлblН'ОЮ, ПО.lітИ'Чk!О 

'1/1 націона.'Іь.иQ безбарВ!roю; схи.mrєтЬС.Я до КОС~IОПО-Jlі
': изму Й на-М аіга • .ється у !Всьому ос'га'В'а'Гн<:ь rн:РНОIO C'DOЇM 
нршщі:ПЗ')I, не в.ІаЮ'II1ІСЬ у l\о:.mрО'иіси з l1осгу.l'ятаМ!І 
rюззрел,іrійного та 'l100зцеР1\ОВНОГО ЖИ'П'Я. Рел.іГПЙЮСТt. 
шука€. Вl.с.'10ВУ ІВ нугріwні'й 1l0б0Ж!НОС"І'і. 

Ця рііЮНИІЦ'Я виЙд.е 1<он:<ре'І1ніще, коли проведемо 
IШрг..'ІЄЛЮ на'пр . між росі.йісы�и~\1 � і уn:раї~ГСЬКЮI праВО

-С.1?'ЗН ШI ХРК'<.'1'ііян'ствml . російсы<e rrpa:BOC..1all!ll, - ЯК це 
,:,-шсувarв уже KOCT(H-laр':В у свойому H2;JII \: i ,,дВі руські 
на.родно-сті" - стануло на службу російської пО.'lіТIі'КIІ. 
ЛОНЯ г'гя Божо)' управи CBL-'ГO:'I тіоно об€д.нНJJСУ.СЬ 3 ідеєю 
С!lітської держЗ!ВкОі ВJI~И. Цар стався за-стynникам і 
'1JИJ{Оi--l8D це'ill воді Бога ,на зе~1.о1і. цaJКbKY 'BJla~lJ,y. вкриту 
'!'~ орео.'ІОМ Божої СВЯТОСТlf, ВИlЙН'Яl'Oзnід людсЬКОї 
1о:РИТИКН Й тюt ymе.джено її на довnі lВіЮI. Через те са
ме атрюнми освячення й усі ті ПО.'1ітнчні П;ДПРИЄ:'1ства. 

"Це не мlcтИЦНЗ;\І , - завважує до ЦbQТO К<Х:'ГО-)Іарів -
а БС.'IЯ!ШЙ I1раКТНЦИl3.\І російського Іг::рода, що I1tзнав, 

ІОН патребу громадсь«ої єд:насти і IІР<::КТIІЧj-IОГО пожер-

1ВУВaJill:Я OCOOIICТ:crlO, як пеРI.'ДУМОSИSСflКОЇ за'І'альної 
спрnвн, павірИ'В спою ЗСМЮ ВО,,}Ї 'Всіх 'Вибрu.lЩlВо •• 1ИШlffi 
(jrвячення ІВ1шt(mу ВИIС.'1О'ві Мудрости й дійшов до фор' 

"мули: "Бог та цар у всьому". Росі!иське прasОС.'1аві.я не 
"'!·і.1ЬЮі псжла.IfО міцві підв а..'1ШШ під державну буді&llЮJ 
з;:е й втягаю'Нf Бога до участи 'в ті розбудоо: 11Hfxaвy

.в,1.10 в росН'lсt,іФ~IУ нзроді віру 'В свої СН.1И. обеднзні 
з1 СИ.10Ю Божої волі. по'l)'Т1'Я св()Єї fВибранocrн (1 бі.'1Ь-
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шеВ<tp'nIЮСТI1 супротк неросіlн:ьккх та нспр<щОСЛ'ЗШlИХ 
іІ<іроді'В. ГlравоCJIавя було spiritus agens ро.сї·ЙСЬКОГQ 
f.:\lпсріЯ ,1іЗ:l-I У, робило нарід саМО'I1 е:ВНі1.\I, ГОРДІШ , під
n ра.е.МЧltВИ' .. \ I, смідном j нenереб:РЧИIUIfМ у засОО1.!!Х д.1~ 
"ГВЛТОї" ці.llі. Відстул r·;оч lt від строгИ'х пршщіпі'В хрн ' 
c'f " ,шськаі lfаУНIf 'БОН а (rш.'tО на ко..\lщ)О'міси 3 iAC'aJl<h.'\111 
ПО.lіТ1fЮI, <'лужачи перєдовсім i!fТepec~'\1 Н8'ції. 

УкраінсЬ4<С Ilра1ЮСЛa:RЛ СТQЯ;ІО ВЩ>ОДОВЖ <І!Юєі 
ШіОговіКСІ'ІН)Ї і сторії ССТС1!JOНI. С}·спі;Н,,:Ю-1ЮJlітичr.ого 
ЖIl'М'Я, 3 ЯХН:М ВО1Ю 'І<.'СТ.,) н,·віl'Ь різко ,jдеОJlЬОI'~\IНО 

рОЗХОДІІЛОСЬ, згаДЗ'f1f а тільки 'Вороже 'ВідношеН'Н'.!t Д'] 
1';03~Ц11В'a. яке IпрОЯВlfлась в юfїВQ-)!О'ПUІянські'ії літера

турі ХVІІ. &.*). Tim~KII 11 ПОЧ<,і'lК[',Х rx, Х!! в.) і ТО ,'Інш 
г..l.'рева'if\]НО з 'П/)1JИНУ грецького дyxooeH::rвa, роб.1ен.u 

спроби 8 tlалрюшу об.одJН;J.наfl pc.1-jf'ii з 1100лі'ГК7{ОIO, 
~,спр06и пересцитн на РУСЬЮІ.Й фу:fТ ніЗ2.'lfГіЙСbIJ{У jд~ю 
б:>жеСТ'8ен!І'ОСТИ почаw:у і святое І-Н Дt'lpЖЗIЗ1tої М2IС'ТИ, 

ЛухО'Вен-ство 3а'В:ОДИТЬ молитву за князя n церкві й пО'
'ручає її в ДО)I а]шliй МО"IИ1'ві, Все те 6YJIl1 рі;ЧИ1 нечувані 
і ДЛЯ старорусм<их сусп іЛblНИХ ]lОГШIД!:В зовсім Н'Ові; 

ІН! YKpaїHCb!(O~IY І'рунті lВони не ЗЗ1(орінн.'1 И'СЯ"**, Ре,аі
г:й~lО.ro ССВjJчеНIfЯ Jl,la.cTH не переніс із ВіЗЗll-lтії Н,) 

РуСі, і сам ВОЛОДllШоіР 8с.'lикиіf"'''), Щ,НИ пе-реЙЮIВС~ 

б:.1ЬШ ети'Ч.ним ДYXO~I христіянст.вn, ііОіО наукою :110-
бови й ШfЛО'СеРДЯ, 'Ніж ута€ними ІВ flЬО}ІУ МОЖJIll8ОСТя

ми Уl'верджою-t'Я 'НWЙВIfЩОї дсржг:внuї U,lади, Підне' 
ССР.НJI княжОї особи, flK 1'0,10ВIІ де-РЖ~'В!І, 1:1 <1 пєдесТ:\JI 

СВЯТОСТІ! пропrp ічИ'rЬ христіЯНСЬКО~IУ пршщіП09і рів
;-iQСПI 'всіх с.мер-rnих перед 50ГО;\І, а і1fl1)оверзі ft1lе ХІНІ
стіянство Є ПDpедовс;.\І прниціповс, Т<ІЮI\l бу.ІІО В ,н,:,і-'І
(ЩЩИХ і на'Йщиріши'Х своїх BHc.,O'Вa~ і }'KpaїH'Cbl\e np~; 

IКЧ;lав-я, ЩО opiel'Tj-'В,мо;:,(, завжди ІІа принціпи' XjlJ:
СТС вої наУI\И f! перc.nзжно НС 'ВМ;.'ІО знnftТIі ~п і,J11..f{I' 
!<Ir'E\- 3 ЖИТТЮІ. Вооо, ЗВОДЯLІН всі IІробlЄ)IИ до ОД110і 
Iir~G.1ЄЩI Q.Cс{rи-с rО';::!;]lшідуа ~! .HOГO Cn:l":: 'кип, сttpЯ'~Н)
Б:.'lvЧН ~'Bиy !ІЗ у,:чн~ - бсзч,' :ОI>С, '!~ n ~H не цікава-

.) М. гrу\l.!е~(ы.'~I:: :(ТОIJіи ;-"lifl:IЇНIІ·РУСII, Т, VIIJ .. 'ІЗСТ, N, 
Ot'Т, 114 і·, , ](І:і~--Ві:н:,и!. І9Т-

.~.) ,\І. Грушt:ВСhJ;J~II: ":. ~ I, то)!. ІІІ ., ст, ·НІ, Львів 1900, 
') М, ГrушtflСI>1:If!і: '·1, " t" ст, 477, ЛI>~'!І ]9(}-I_ 
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.'ІОСЬ (НадТО C'lrрава-;;ш суtrlілмtO-зага..~wюго характеру, 

пк і не зsязува.l0t:ь теж зі справа.\lИ СВО,Й земної бать

кіюцини. ВIfЙ~!аЮЧlі ХОЖ.lJУ окреиу .'ПОДИНj' зі cyrniJlb 
ного звязку й С'гаВ.'IЯЧ И її ВИJ{,'ІЮ'МО на себе С&.\іу. КЛU· 

дучи до то'го Ні І-!З серце вла<сну душевну С11ра:ву як 

н:sйвшцу, 'На!І\свяrішу, як ЄДИНО важну Д.'Н! <иСі, укр.зіи

ське прauос.'Ізвн БУJіО несвідощш розсщд,НИ'К{)'!.1 'Коомо
ОI)JJіТ'И:ЦИВ~fУ, a:hapxo - іlfди'відуа.ліЗ}IУ іі аrra:rії до ціН1ІО

стей циві.'Іізац!ї й m;тtької ку.'lЬ7'УРИ. 

ОонО8.1!і РНСI1 обидВОХ фор~( редїrіїtИОl'О ДУ~laJШIl 

й !?ідч'ува.ння Я1ЖО 1НfCтупаЮTh у дtЮХ віДО~IИХ Н8':\ 1 , різ· 
)( і) проТ'и.leжt!JIХ собі, націCkНалЬ1Ю різ}JИХ, і'Стори'Чнн:< 
ПОСТ8'М'ЯХ З останніх десят~мі'Гь ХУІ в. 

Пе тро Скарга і Іван В,(шен{:ькиЙ. ВQЖД 

зrресКІВНОГО католtЩИЗМу. дух по"іТИ'IНОТ екcnз.нЗIl. 
1 ворець Берестейської Унії - і сє;поафОНСЬКИ"Й ІІУ· 
С1е.'JЬЮГI\, па..,ениЙ жагою дорівняти Христові, дО'ся..-· 
ІНУТИ найвищОГО С:1упня 3С'Ке'Гичного ПI).Т6НТУ, flK вожд. 
С&I~ртельно ззгрожеНОГQ правослmш t 

Петро Скарга"'), в якогО' жилах ПJl.I(JlЗ мззурська
'Кров, у сво'Йому пзтр]О'тшзмі не ріжнИ!В'СЯ ві'Д свОго ан
~Зf'QJiіста Лютра,. свО'ю НЗ'ЙВИЩУ ціль ба'IИВ у с.1ужбі 
СВ'Оїй ба.'1'ьківщині: Fiir теinе Deutschen Ьіп ісЬ gebo
ПШ, іЬпеп will ісЬ dienen. Головною СПРЗ1ЗО'ю д.1'1f 
Скарги були добро і 'с,,1ава ПOJl.ьсмюї держЗ!Ви. Не дЛ'! 
'ТО'ГО, щоб рятуватн душі Пр<іВОС.13ВНИ'Х, з.!LХО'ДИnОЯ він 
так ревно КО.l0 cnр2.'Ви уніТ, а.пе длл 1'ого. "іеЬу рап

~two to w rzeczach swieckich byto pot~zniejsze і wi~cei 
,уаnl (пра:восл::в-.нЮf) kr610wie polscy t3. хіетіа li tewska 
UuІаlз". Через И3С IWIbf-\С .вю.:орінеННJI іНllIlІХ реЛ:r'іі1ню: 
l\Онфесій і через заведення Сl\рі..зь одної JJ(ато.ШfЦЬКGЇ 

ю:рИ' хотів Окарга зроби-m свою 6а"Гt.l\іВЩІПlУ на внутр 
одностайною тз СЩІЬНОЮ lі на зверх могутньою. Поль

ща бj.",а д..тя Ю>ОГо ц:і'.lИ'\1 спітом. А .1юбllD 'ВЬі її не Ttnb-
101 за те. щО ВОНа. '!{3'І'ОJlИЦЬ'<::I~ ме Іі "за її світлу n не· 
СП.'1ямОв3ИІУ - як І"ШJ31! - іст<>рію . за її воєнну славу, 
.:Нl)бо:.l,У, зеJ.rn і б2гаЦ1'n~". В його 1{<1тQ.lIщы\ 'й ахціі ви

~IMK біжучо'і ПlЛlітш.:н брз.'І11 звнчайно гору НЗД '"РНН-

~ , $t. Wjnda.ki~wjc.z: Р;о!г SkПі!:1, J(;rokuw 1925. 
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11іпзYlИ Xplrc'ГOtloї науки. Він жеж підштовхувая }tpяя. 

AG рenРеС'і'Й проти некаТОJlи'К ів, був ПРИХlfЛьни:кои. 
СТ}ЮГИХ "ар за всякі злочини 'ПРОТИ ДСРЖЗ'6И', журиж:я 
занепадом J1НЦ:1рсмюго дух;! серед W.'1ЯХ-ТИ! arrгysas 

за віf,ною прО'Ти ТуреЧ'I ИНИ, баожаов пеРСТ80рИ'П1 ПО'Jl Ь
щу на абсолЮ1'іНУ мооархію 3 ДlrСЦИПJlil!ОЮ C.lIі поro п о· 

с..'УХУ. хочби (1 за ціну uul. lшідумыlїї СВ~If. Осо· 
БИС1е було ДЛЯ ньОго 11сважие супротн зuгзл!.ноro. Лю
бить ЖИТТЯ, тіnесиих потреб не поборював: "C:ialo ma.sz, 
nie jetStes duchє.m, іеАс і ріс muSЇsz. Najadtszy зі~ wi~· 
сеі zrobisz za godzin~, 'll ііе1і gtodny а зlаЬу :za dziesi~". 
На зоВ'Нішн-і реліrї fs»і ВИСЛОВІ! ",дав НСЛІІ;,У 'l)31'"У, 2JlC Ite 
О}В fJ1риtXЮ1Ь«Н(К0l\j зскеruЧ IНIХ lю;щш'іu: Nie \vszystko, 
C(J czynili swi~ci, na.sladowac тоіет; \уієlє ієзі przy
klad6w, kt6 rc tylko па dziwowanie dane S<\. Дуже ці · 
нив і'н теЛЄ-f..-туг..lbJIУ освіту та наук І! й :':;-<lдібно студ.ію· 
пав. Твори антJtЧНО1 "погаllСЬ1<ОЇ" літератури, ЯК ІКато' 
_10-11":, у дус: '!'Ого '1~, .::y, не міг заХВaJlЮВ:lТИ, але .нп йОгО 
ДУМКУ: "sz.koda ich odтiatac, gdyz ,Уіеlе sil; dobrych 
"\'/iadQmosci u nicl1 doczyta 1 w ыlсіеe zloto sil; znaleic 
юоіе". Був .. llОд l:ШОЮ еКСП8'!13h"ВК'ОЮ 113. зовні, зз.,lізно ї 
t.t:'Iлі, 11 рі'ЖНО~fа1-llТlІІrx ш!П рящ:г.~'\ [ІРЗІ.ТИЧНО діЯJ![,НОЮ 
fі1рсmоsідющпю, [[И'СЬМ6Нницька діЯЛЬ1іість, 'П<лIlїТlIКJ , 
с·" I'ан:ззцїя шкі .. , і ['Ум:;,нітарних піДПРИЄ~1C'I'R, У'JI{Те.'1Ю
п ... ння і т. ін.), Уся енсрrія йоГО >СПРЯМQВУЄ'ГЬСЯ на об
t'ХТИВJ!И'Й світ, особисте підпорядковується за:г<IIJlыf)~у, ' 

t'уБЄКТЮJНltlй, нутрішні(1 C'fIіт IlIfкне 3а 05єкти:но -зз:га.ль· 
IІItМ інтересзrм. Ре.о1:,'ія С.'1УЖlrть 3::1с060\\ для 'DlrcoкКX 
ц~леЙ' цього cв i.-ry, передовеі':.1 fi~і6.'lНЖ" 1'0 rЮ~IУ сві'Гу, 
СВОГО piдlrOTO краю n народу. 

Для Ви ш с І! С Ь 1\ О І' 0*) е. peJliri~1 сtмоці.1.1ІЮ іі усім 
.<:містом жиrrя; е.дино-ціКН IiМ .~юдсы\ІмM ДО6РО)1, ДЛЯ 

m.;О го треба ЮШУТІІ все і нше в свї,'і й u',:щеРНУ1'IІСЬ від 
усіх з()вніumіх дібр і справ. Шн - риrоркст і прющі· 
ІН;lліст, що прямуючи до ~ lаЙВlrщої гармоніі між nЮ' 
диною й ffa.:lЦ11З3'Щ1 ХРIfСТОВОї науки заходИ'Ть у сво. 

'") І. ФРIJНКО: 10311 ВКШfl1СЬ!tIIН і пого Т80Р:1, Львru 1895, М. 
ГрущевСI.>І\"Iі: історі" р.:раіисы-:l1 дітератури, том V" I{ІІіВ 19:1G, 
стор. 28.\---35 1, 419--44., М. IJО311ШС Історі!! украінської ., i1'epaТYPII , 
"O~I, 11" Лl.oвіо 1921; ст. 1 25-lїО. _ 



(ro~IY ~lоралі3~lі <ІІІ> ДО О:1'<ІІIНЬСЇ ~Іежі, за ш{ою вже 
!-It" ttуги l-lілкоГО І'ОО!ОНУ жи Г1'Н, де царствує ОДВН 1'і..,ь, 

ІНІ бсзтідесн к;і дух, що живе ОДНЩІ баЖllll.}I'Я М: вічногЗ 
ilЦ(1!CTH В Бозі, З ТОЧКИ )JО'г.'J flДУ наііВIГЩ11 ' ідеалів ХР\1-

{'т j ЯВ С I~КОЇ 'DLr1!, НКЮіИ t: са.\lС Щ)I\Ора, IivO["\;':Tb, IІ1РО' 
Сl0Т3/, любов і )'t.11llі!IНЯ, ЩО .одні тоо забезпечуюгь 

душі спасіНН~l, СпОr'Л:ЯДС€ ВншеlfCЬІ<иit на овіт і все те, 
що tl C 'Від.ПQ13ідає ОСЬ'ГІІМ rдеа.л а~1 і через те не 'Веде 
до (}стаН'Ньоі І~ілі ЖJ!ТТН , ВЩIЖ3€. 3а, ні'кчеМlfУ суєту :1 
ді~ll.\'о.лЬ'ску .спокусу, яку треба Не тільки об~ШНI!'fI1. аде 
(І ненавидіти ,-а поборювати, СЮДИ Юlлеж8'ТЬ усі .1ЮД
cl>Ki зОвнrшн і оправи' Ї! ЗJ!!ЯТГЯ, особис)'і 'l1 -зarа.'1ьні. 
змаГWlI Н<Я до красн, СИ'ЛН Ї! БНr'а!ЦТ'Ва, до 3НЗНН'Я й му· 
':(рости, дО с.давН1, 'ВЛЩl.щ, п а'И'ув8'НlfЯ. ПQ.ТJ. ітИ'Кз~ ('КОНО, 

~lОи і я, opraн i'3aцill, і нтелектуальн а культура все те 

:'=Гш в..лuеНСb'Rопг6tзtmpТiёi'rLptчи. Д.В! :суші І'Ю'Г)'ОЮ. 
--МfГ опочув-а'~",ю 3 8ише.нсьюгм, пк талаНОВИТl1,\1 

ГОрЯ'IIfМ обрОl-l цеи правосл<I'ВЯ, яке бу.ю тоді заборо 
JЮМ української щщ!ї, та при l(hШlу МИ е cв~o~1i 
того, як небаи,зний cmоіШ1 'Наслідк<І'~НІ мусів бути 1ШЛ і13 

н а душевну ПQста"ву УКРНЇІІ'С'І>КОГО l'po-маДilif'СТ'(Ц)·, ВПЛИВ 

ньогО фана'f1l4НОГО Сl1ірі'Туа.lісl'а IV ' IІРИlщіпіяліста, про. 
п о uі.дН ИК <І Ж If'Гl'Є'ВОг.о са:'іОl'убства, у 'Відношенні ,.'10 
світу (і KYJlbl'YPI1 песют іста іі щщіхrt·, звеЛИ'ЧJII1ка ЖІН

П!ЮЇ 110РО~КНЯВIІ Й зовніШНЬОI'О безруху, ТШI-DвОгО 
;lhaPXO-індивідуа:Jїcrll 3 yc>i'~Ia іншими 'Р Н СЗ;МІ! краііньої 

!'Ітро:в~рзіі. В Ц"'O~ IY дусі до ДСSІКОЇ міри !Н!'ховува,лОСh 
українське грам а..:tЯН Сl1Ю вже віДДЗ'8нг під В1].lнвО11 

.~ора'JJіСТIІЧНО'Ї .'1 ітсраrгyp ll, l'а в послан іях ВI~шенсь'КогО 
ДГ'і.ОДIl7Ь в<>но ДО точки свого найвищоГО h-апружеJШП. 

АСКСТНЧНlfЙ пршщіПtЯJlізм В J rШe.lIСЬ'КО I'О може 1І а· 
1 н IЮ'Іастн. своє вИ'правдз·нН'я в хнбах тодішнього не

Р<'Дового суспілЬСl'ва, 'Н його мора.lьніЙ рознузда~юсті; 
н111 має теж 'У заслугу, ЩО БУДІІВ ПРIІ'спанс ОУМJI !lН1Я 
на .ви'д Heдoд~ зЗ'К-ріпоще lIOГО Гl ростоmоддя ЇІ ВИ:\ОlаГ;1В 
щаи.увшПlЯ 'кожної ЛЮДН-НІІ , ИК істотн на"l ріпної, до 

ЧQГО не міг 'пil:tllеСТIІ СSl Скарга, - &'1С R за'Г<L'tЬНО~IУ 
п :дсу ~rкy і'н;циnідуалЬ1!1і сТl. DltШ СIІСЬКОГО З lІог ... .яду ПСI\
хо,;lьоrі'ПlIIХ ~1:P'КY3~1I, не бу.~а 1! повніщас.1!I'ІШМ Зffлнще\l 
у тіА дужсхрн1'НЧ~ (;Й іС)'ОР I І'l! IШ добі, його беЗI\ОМ П РО\lі-



CI1Dc ві;ЩО-ШСJШn до Ж1l11fl, Ц;jl!,J~1 1.)I!,'UТИ Ц lIt'oc.reH 
сvі'Тсь~оі Kym~rypH та Cr'OЦCHrpH3M lІе !>ІUГЛН зібрати й 
озброїш потрібні ~IМll дJlЯ ОБОРО1l1! YKpaїflCbKOI'Q пра
П{'СД8iВ'j1, а нзвпм<и - дзваЛIІ при'від багагrЮI, що від
чува.ош потребу ЗВЯ3КУ з реЗVIЬНIfМ жИ"П'Ям, до pc.'Ii r'in· 
НОі, а вслід за ТЮІ ,і щщіОН<І!ЛМІОі дезерції. РН1)'Взrrll 
ЩНIJ30CJI8ВЯ могда ті.'ІЬКИ ,а те'ltя се.ре.д тодішн; '.)1 t.) 

І!t!шого граШIДЯНСТВ:1. "отра Під ВІІЛ И'ЛО~І 'І!іЩ'Укін J,I

хідньо-euро.пе.:ЙСI:ІКИХ те'Ш"r, 1І0веРНУВШИСI, ФРОІІТОМ ..10 
ЖИ-r-І'Я, заПО\I81'кува..1Jа нац,іошм.Ь1іо- культурml~і рух; 
взялась за суспільну й шкіЛl>нО -осuі1'lНЮ ОРі'ЗНізацlЮ. 

Та вона скоро за,лух.lа під IН'З'І"иск о м українсы�її ін· 
троверзіі. Гору ВЗЯJlа, СхОляс,вка, яка .на україНСbl":ОМУ 
rjJYHTI завернула духову течію "Н азад ДО абстрмшо'і, 
Р. ід реального україНСbl-:О ГО життя відірвано'Ї }1іівср' 

са.'Іыlсти •. 

Літературний двобі'n , якнй розгоріВся з I{iHцe~1 
ЛVІ. в. м іж правос..lаВЮI і К8ТО.'ВЩТВОМ. Е. тіл.мш' од. 
JlH ~1 З багатьох .епізодів IJ історії безнастаНflОГо спору 
між ЦИМИ двома формам и христіянства, НІ\ ЇІ М3ІОТЬ 
сві й "Корінь 1.1 ріжшщях .~ЮДСЬКОї психіки. Інтров~рзія 
стаВIІТЬСЯ вороже до всього, що ВНОСИТЬ в ХРlІстіян

("тво екстрsвсрз ія. І n Н~Сil.\lШJТllчна строга організзціw, 
Оскована Qla €Д И!ЮI.І.rt:lСТЮ папн. противні посягання 

110 владу над сні1'О';\I, СП ·ІНIIJ)ЗЦЛ зі світськнмн. Н[lУI..:аШI 
та "погаНСI,КОЮ" фі.rtЬОСОф іt::ю, 1І0ЙОВНllЧість, ЖНТ1'Л 
і О<:ві толюбніСl'l. , прш,,:пщнзм. Зі с·ггНОпища і llТРОlJерзіj 
Ц·С те є зрадою з::tCад правдllВОГО христіянств~, яке 

ве.1ИТЬ ЖIIТIІ в біДl!Ості. БУТІ! 1І 0к'рm!м і I1рОСТIІ М У ро
зумі СВОЇМ,· терпіти ,Іі б.щжніх mобll"ГИ. Латинський }\о· 

ct.:'.l - rl иса'lJ ВИUJСІІСI>КН'Й. кидаЮчи грОми в тоlі бі...-

. увесь ПОТОJlУВ у брехні пОГ3I1С I,КiJ'f, гордощі, nласті, 
сда ві. баrЗI\тв і і J/юбов ) світу (/.О ГО ... його 'І.Ц~стtl _. 
ue пскло , ЙОГО ШКОМІ ІЇ нарт - .,пролаСТI' і П Оl'llбе.'1I, 
лічная*). ЛЮДСЬЮІІ

U

' розум - це отрута, щО веде до 
Ефесі й загуб., душі; всяка освіта - це "CM~PTOIIOClloe 

\Іjlдронаніс". Правос .. 101Вllі повиниі ві'я Т 'І" на.ук утікаТlІ, 
>11\ в:д зарази. Кр аще lІехаl\ о::тануться ДУРІШМ ІІ і про· 

*) М. I'р)" ш€'всы�1і:: Іст. Літ .• Т. У., СТ. 424, 435. 
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етими, НСМУДРИ:ЧИ "зовнішньою 'н.аукою", бо ліпше 
"ні зза н е знаТ IІ , тільки щоб до ХРИоСта ДОТИСНУТИ
ся" *) . На'Абі .. 1Ь ШИ7.t спронсвфенням сулро'Гн хри,стіяи

ства вважздось П О.llіТ ІІ"-Іні асп ірації 'РИМСbt<Оі Церкви, 
П зма,гщ!НЯ до влз.стн, :.кадОбу пануваіНіНЯ, Не залежаnа 

'-ут лиш на христіnНСЬh:ОМУ прикціпі рівности всіх лю
дей між собою; інтрОверз і я. ВЗ<l'Г'алі, ,кладучи особисто 
індивідуальне Bmцe Bcboro, СХЩІЯЄ1'ЬСЯ в б:1К анархіз
му. Вишенський виступав не тільки проти лапсько} 

!ВЛасти, ,:mе й за православними владиками Не визна

на-в права ДО неї . По думці Хрнстовоі засади, щоб ве 
був "ОДИН понад усіх", ванн мають бути тільки пер
ШИАfК щодо доброго "РlfКJlЗДУ 8 громаді рівних собі 
:вірних. 

3а.хlдн)Й ~peCImH-OC1'i прот! н:1'а:вИ'В ВllшеНСЬКIІЙ 
засадУ пасивного тсрп :ння, бо це уподібнює нас да 
лр~еЦі> п о ЖИТТЯ віЧIІОТО. 

У ПРОТlІ венстві до патріотизму еl,;ст ра13оСрзії ін -

ч~сверзійний тип рсліrіІ не 311a€ земної бать'Хівщнни 
ttj народу_ Ця ри<:а виступз-є яркО в цин іч ній в і;п:по-в'д і 

Rl1ше.нсьКОtо Іна зро6,1~ні НОМУ ДОКОРІ! 3а те, що аіll 

YTiKa€ на -ое3люддя, намісць працювати 'R краю ДЛЯ 
рідного народу. "А;ні я з народом 38ві1'і8 не робив, 
ан; об :.цянок не давав, ані не знаlO нараду, аііі 3 НИМ 
Hi~ РОЗМОВЛЯ[J, а н і очима II~ бачив". й"ого наl1і -а llальну 
i:BiдO~iiCTb характеризує Франко словами: ,.Више н
СhКИЙ почував себе СлаВЯНИIІО!>f, блищим до Сербів 
і Болгар. ніж до інших народів; 1\1 алорусином, окре· 

МІ!М від Вео1lJ'КОРУСЇВ, хо'l б.1 ИЩIJМ до НИ Х. ніж до : н· 
ПIl:Х Сл&вяв*·) . 

Для нутрішньо зорі€нтованого христіяиства рс і 
щ.!Сблеми зосереджуються на цеllтральиir'r проблемі 
особнсто-індивідуаlЛМЮГО щз-стя . 8mnенськнй побщ:но
'Р.:Ш каТОlШЦ1'ВО не ffi{ СН.'ІУ, щО за.грожує руському 

прЗВОС.'lз-вю ЧІ{ то правос.'1авній руськост і , тільки як 
В !РУ. яку з J10ТJlЯДУ індивjдуального добра треба від

ю!Нути, бо вона - на його думку - вед.:: до вічної 

.) І . Франко: т. В,rщеИСЬКItА, ст. 383. 400 . 
•• ) Т. Фpmшо: ор. Qit., ст. 491 . 
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зш·ибелі. Скарга РУКQВОЩІВСЯ ідеалами зага.лЬfJО-СУ
спі,nьногО хара,ктеру. ДJlЯ Вишен'Сь"ого осередком },. 
СІ ого буття € індивідуальна душа, найвищою ЦЇ;1JIЮ -

іі добро. 

Для зз<х іД1-lЬ()f'() 'каТOJнrцтва представлялось пра
!ОQславя передусім d боку '['их своіх зовнішніх сторі

~()K, які € харакrepИС1'И 'rnі ДJlЯ інтро верзіі: неОРJ"зні
зоsзніС1Ь 3 ,каХИJlОМ до анархії, КУЛЬТУР!1а відсТ>алісгь 
~ неоовіченість духовенства, реліr і'йна пересадні.сть, 30-

IІнішня прОстота аж до занедбаНОСТІ! (, ,'невнтерті чо
ботища", Які брав в оБОР0-НУ ВН'ше.НСЬ1<И'Й). 

11. 
Українська псиJciка 8 свіТJlі хзрзктеРlfСТИК М. Ко

СТО'марова, В. ЛИПИІІСЬКОГО і д' чижевсы(го •. М. К а
с 1 О мар j в, автор ПСИХОJJЬOr'і!Ч.Но-соціольоrіЧНОГО на

рису П. н. "Дві руські народності'''·), оовітлює психіку 
українського народу з погляду ріжНlЩЬ, які він до
бачуе між українським і рОСійським !Народо)!. Збираю 

найсуттєвіще під охремиМ'и пунктами. 

1, НапрОти росї'А'ської експзнзивности - в ро.зу· 
мінні зм&гания до пі:дбою земель і народів, до поши · 
рення власти - український нарід не виявляв ІНзхи,'у 

ДІ) насильного самопоширювання й володіння. В 'ньОгО 
не було "нічОгО насилующоrо, JНівf'ЛЮЮЧОГО, 'Не було 
пол іТНКJf, холодного внра,хування", 

2, На російському rpYHTi ВЗЯВ 'Гору ПРИ.f-щіп за
Г8ЛЬНОСТИ над особистістю і шляхом насильного зєди
неН1tя частН'НІ, обмеження іидизrдуаJl.ЬНОі свободи 'Пр;:. 
вів до yrnореНН!Я а6солю1'l!ОЇ монархії. YкpaїtlCbKa аво
бодолюбність вела до вільннх спілок і федеративних 

фl'РИ суспільното життя, які одиаче насл j,дкОМ пере
ваги Особистос'l"И над З3оГаЛblНістю швидко піДЛКl"aJlН 
розкладові. "У безнастанн их С8Зорах ї' межкусобицях 

~ і ніАнах за ображену честь або ва хвилеву добичу 
руйнувалось недокіlfЧене (держа.внз орtаніззція), нз
мїщь, щоб Йо.го утвердити И ЗО віки, КОжинй кат су
сп:nьно-політWIНКЙ лад безн,3'СТанно. 'Хитався і валИВ':: Я 

-) J86t, "Р)'сьха пк<ьиeивkть", т. ІУ" ст. 439--488. 
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під ВПЛИВОМ химерних бунтів особи сто/'О сво€в ілля 
і вже в моменті -свого народження НОСИТЬ у собі за· 

РОДКИ упадку .. ,", "Те саме, що змело 3 поверХНі зем, 
л : l/ашу 'Князівську державність, проявила с!! ще раз 

(j.'ІИСКУ ·Н~ D і сторії козаччини. Україна пото паюч а в ну

тр;шньому хаосі ставала здобичею добре ЗОРr'з н !зо
еаннх і ЗДИСЦllплінованих противників", Свою тезу 
!.'1Іострує Костомарів теж на своєрідних особливостях 
сс.ціЯJlЬНОГО ("мір"- "громада") А родинного життя 
Обидвох народів. 

3. РосіАСЬКIfЙ !Нарід - матері'ЯліСТIІЧНИ-Й і "рак
ТИGНО-РО3УМDВИ'Й. НОго матеріялізм проявляється в Мё
жах релї(іАного ЖИТТЯ rrpИВЯЗУВЗlmям більшої ваги 

до 3QuніШИЬDстеА (обрядів, слів і фОРМ), в Області 
ідей - 3~fа,rаННЯ.\f перевести ідею в життя, практично 

її зматеріяліЗу8атн та ·пристосувати. ;)'тнлітари-зм, п о · 
збавделий змислу для краси, характеризує росі'ЙСЬJ<DГО 

селянина. у своїх змаrа.ннях росі АСЬЮfА нарід внтревв 
хии, послідовний . - Український iitea .ti3M про.явля

ється В нутрішнНі: більш 'Рел'rїІІ~~JOсті, в естетиц і, лю
бові до природи, у духовій вищо сті Н <lРОДНЬОЇ ТВОР' 
~!Ос.ти, З0крема 'в поезії. У своїх З~fаrаниях україНСЬКlIЙ 
нарід ХИ'І')<ИЙ, неВllтрева.'1ИЙ, без ясних цілей. 

4. Російська волевість відбивається в російській 
народній поезії, яка має героічни.А характер, оспівує 
баrатир ів с ильної волі в сфері діла. Тут "поетич ний 
елємент звернувся в сферу в олі і св:тлоі думки" . - 
Украі'нська поезія звернудзоя ІВ сферу "фантазії й чут
тн". Вона ВІІСЛОВЛЮЄ почуваНIІП, удуховлює й ідеа., і . 
зуе (прнроду, жінку); зміСТО~1 ШЛЯХОТfНl, формою Й ви 
с,.l(1ВОМ тОНК3 та фаціозна. 

В. Лип И ·!І С Ь КИЙ освітлює характер українськ о · 

1'0 Інароду у своіх "Ли.стзх до Братів хліборобі в"~) 
з точки поrляду державио-Т'Ворчого узд:'6нення, котре 
на його думку вима·га'€ "ідеі, СИЛЬНОіВClJtі, інтелitент, 
f{.)CYII n орrанізаціJ". 

*) Псн)(о.'1ьоАt у}(р. lІароду ПРОС8ЯЧel/а чаСflfl/3 ІУ. (з 1924 
р. ). зокрема .'1fC"f 37. Cf. 416--470; окрім цьоrо ДIO. СТ.: ХХІІІ, 
ХХІУ, 56, ЗII, 350, 351, 365, З76 і ін. 
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І, Всупереч ЦЬО}ІУ україlІське ллемя, нк СЛОВЯН

oCk-ке, € 3 природи пас ІІВ 'И е і "схіДНЕ ПО найглибшнм 
<кновам своеї ДУХОВО ї СТРУКТУРИ'" IМПУЛЬСll до дер 
Ж<1ВНОЇ творчости на· СЛОВЯНСЬКQМУ Грунті ДЗВЗJJІІ на

л.шваві чужі расоні еЛЄJ.lенти. ,.польща пОвстала з роз
селення прекраОНQ З0РI'ані'зованих ваЙОВВl1к1,в Ляхів, 
мабуть даtIсы{·норма~.ськогоo походження, між паСIІВ
ною СЛО'ВЯН'СЬ'КОЮ ма.сОю'·. ОСНО'В И Руси поклали ·півко

-чуючі добичники, во.йовники Варяги. ЗаВ']'!IКИ ЇМ ПО'l<l.

J1ЗСЬ у.ніфіJ{зція Й ОРr'знізацї'я держа", и, опертої ііЗ кия

гів ських дружинах. Козаць:ка Україна завдячує свій по
<ІЗТQК активним еЛЕмента'м, які ,напливали з Заходу че

рез Польщу й Литву. Асимілюючись 3 українською ма
.сою й рівнОчасно заховуючи СВОЮ а,ктивн:сть -ВОНИ 

СПРИЧИНЮЮТЬ процес відокремлюваннн укра1нського 

ІI.,емени від великорусь'кого, ТІНІ започатковують во
tlН українство й витворюють ідею, ca~Ie ПОНЯТТЯ Y/<Pd' 
ЇІІИ, маючи "з кровю предків одідичени'Й іНСТІІнктОВИl1 
нахил до творення свОєї влади й держави" .• ,иі будів' 
IJIIчі-ор,'а.нізатори, до яких прнставз.'1И місцеві активні 
t:JJE' M eHTIf, походили з рядів польської україl l іЗОВЗ.J]() Ї 

шляхти, до якої на'лежали: П. І<. СагайдачниА, Б. Хмель

IНЩЬЮrn, Ст. Кричевський. І . БОгун, Ю. Немирич, І. Ви
fОВСЬЮfЙ, І. Мазепа-КолодннськИ'й, П. ОРЛИК, Кальнн 
_Ulееський і інші"*). Ці напливові елєменти ЗГОД0}" де

мералізувалися і д'(:liаціоиалізу,вз.лися. Безпосе.рмні.\1 
наслідком ласивности, яка має свій корінь у слабості 

·во.1і. в неОхоті до 'ВелИ'Ких зусиль, перевиховати себе 
Lпаборюючи в собі недисциплінованість, е(оцентризм, 
J/t'uр(анізова.ність, є пі'длеглість українсь'Кого !Народу 

в<'левим націям. 

2. Перевага е'Моціональ'н0СТИ .над волею та !fпелі

J·еНТlНістю. Під ін'геJlі(et-rn~істю розуміє а'ВТОр "зда"l'li.lcть 
.(:aOKiv.мo й ВИ1'рI!'ВЗJ{О, а ТO~IY по зм(}зі і вірно обсер· 

вувати явища т-а з"аХОДИТIІ ;\('}f( lШЩI ПРИ\lИНО'ВИЙ звя
ЗL'К'" З надм:р.ної 'IУrтєвости '���mJll-fВз.€ З.\lіщнmість сим
J1атій, орїєкr<Ш.іlЙ та ilй.e.li (ідеOJlьоr·іЧ1Ю~ПОJr:!тична бе;'!
.xzpa'KTepHiCТb), брак Витрlf.Валости й flССПРОМОЖllі-сть 

.) Ор. С І! Вступ, ст. ХХІІІ. 
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,;tIliЯВIIТИ свое хоwl;]f{Я В я сн:-n j -тривкій іДеі та закрі~ 
ІНІ ТН його ВWI'pИ'ВoЗJlОЮ, здерЖ~ifOIО, давroю, ор(зхіао 
·ВЩОЮ. ПОCJIідasиою А розумнОю працею, ТО)ІУ щО у-
8;'lга розпорошується ввесь ~Iac під .вплюш 1Ю'lНfX е.мО

Ц :ОН'ЗЛbflИХ подраж.Нень ... Тому 1"$ ТЯЖ1<а € ІІЗ Укра-' 
їні по ... іти-ка". Дальшим н ас..lідком e-~l oцiOlНa..1M;i() Ї 11ерс

они є легка ззпа:льн)сть і схоре ОСТН.''Зl~НЯ, 6(:JlнКа "ри
дwpкузатість до дрібниць і біЛЬШlr,й !f<і'ХНЛ до pO}f(tH
тltзму ш.ж ДО ідеа:ліозму . РОМ <lJrПfЧН И~1 n cpl:'d, ЧИСТО 

t:ЦОЦ~Оllальн ий, 'DідзН'з'Чзється неяОН'Хтю i~ei, яка.ї зді-к
СJІюваЮНI 'В ідбузаЄTh"Я ШЛЯХОАt не - скупчення СНЛIі. 

ВClлі А розуму, а nостj,Йlf()ГО 'І10дравНЮВш-tltЯ еМ ОЦИf, 
щu до цілі не ДO'ВOДlfТb. "Ykpa-іНІСЬ'l\і політи'Гt( ПРOllliід
НIJ"" 3 нахилом до рошulТН'ЗМУ та до керування себе 
в п олітиц і почуттями, а ве '80.11(10 та рОЗУ'МСІ',\I, з 1умаи" 
ft 1і.МИ j.дсsащ - біJlьш е С rIіВ3~1И або rIостшзуВ3ЛІІ, КРН 

Ч3JI1f або плзкали, ,",їж IlНіСловлю&алJfСЯ ЧJ1СНОРОЗД~:дЬ· 
1І ОЮ, льо(ічною ІЇ ясною прозою"*). 

3. АнаРХІЧ1НfЙ іoНlдн'Зі.:І.уалізм, ЯК Н ;l'Йбі...1ьш в rl "Supir 
ЄДНОС1"И, ДИСЦИ'J1л іGНf Й ОРГ8'llіз:щії, Робиn часто " Дике. 
пеле" з У"'Раїнн, по НЮНІУ ,,1'аСaJIН anрlfUЛОі й дей· 

'I-It~ "H ", ПрОЯ1мявся ЯК "ХUМСТІІО" В YM01ta-Х грОМ3ДЯН
C1.ll.oI CDОБОЮI, або як "ра(5стоо", КОЛ І! дерЖ3'ВЗ брала 
гору над грсщадянсrnом. У БСЗllастан,",их межнусобнцях 

rвИ1lНЩ}'1вала 'Себе ПРС'від.на. верства, так за ·"""язіIlСЬКОГ 
держали, ffK і козаЧЧY.lllИ, покли:куючи.1-t:a Уl,раїнську 

зе~і.1Ю чужозешrс та вщ.южі С ИJНr. ПWt DПЛК.БОМ анар
хі <uЮГО іIlДI-Ш:.з.УСі.1іЗ~IУ затрачуються OVГ~·.I;за1J. ~';UfO· 
Тборч і ПрНЮІСТИ, розпитається "взВЕ-МНО Il ОЖ llраЮ'lе 
себе сектаж:тзо" (релігmне, п олітичне, Ф '~ьософічне). 
надмірна діфсренціяція спИі1ЮЄ процес ішеграц іі ,1'06-
1 о творення м і1ЩО орr':\4і'ЗOllilНIIХ З8.Язкіз. НеОРr'аиізо
ВШІ.ИЙ і ндкв ідуа.'І із м ]Іерсм і.иює" lІз А сміливіші підприєм
ства ОДІШІЩЬ у безг.,узди:Й <шВ'Н'Тюрнзм. "Р:ДКО яка 
l~paїHa має так омumвих людей, як У'КрЗ:їна. Але теж 
н і а однііЙ ](раїні ця CMiJlltвiCТD ... Т3'К по пустому. 1'ак... 

безглуздо не марнується"**). індН'відуал ;'зм, иеиаситниrL 

.) Ор. сіІ. , СТ. 43з. 

оо І ОГ . c:it.., ст. 365. 
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.свОіми "матеріял:IСТНЧН"МИ апетитами", .не ЗДЗ'ГJШЙ 
'ШМОСь ідС:і!lЮ 33ХОПИІТИОI, 'Ю'"ОСЬ СИЛI>'НО, HenoxmJlO 
.хотіти, ДЛЯ ЧОТ0 СІ, аІОю особу жерl'ВУВWТИ і персд чи· 
.){о(.ь своїм анархі'IНИ,\1 еroїЗАfОм пocryпитися. 

4. Б'j)ЗІК територіялЬ.1ЮГО пcrrrpі'О''І1t\З}1У ("екстерн
торіяльні-сть ідсольоr;.>"), що l VРКЗЄТСЬСI1 теж і чужо

.наЦIООЗЛblJ-і:НХ CJlЄMCНТ~B, що заССJIIОЮ'І"Ь Украї,.у. "Уюра
л~а була завжди ГН:ЗДОМ, НКС [~остачаJlО фанаrrlUGЇ'В екс
терwrоріялыоіi BipQoioC'llO'B :JtнOCТII... і Сl'аtЮВОСТИ". Н:І 
.ui предки НfIt{ZIВJ.fДLJlИ С!1tвгорожг:н в імп своїх екстерн-
1'(}.ріяль:них ідей і ІВ боротьб: між собою приюнrкзли 
.людей ОJ.щоі IВ lрИ 'ІН ОДlіОГО стану з чужих сусіод:н.и., 
Тt::РltlТоріИ . "ПБlТplOтіlВ УКРШНС1,КИХ і українського па
трroтизму іСТo,Jія ",З'ша за виняткам ОДИНИЦЬ і епізодів 
.не знає"*). 

ЗУПИНЯЮЧИ1С!> над u6є'КТИВflКМИ У.\IО'ВИНj(II~Щ україн
Cbh.oi ІІСИХ'І/{И лідкр~ює автор 1'РИ МОМе'Н.1'И. до
<6ре піщСОг.IOl !ЙІ РО'дЮ'Ііc-rь землі спри!я€ 1)()З'ВИ'ТКОВЇ 

Л ЗСИ;8.ИОСТИ Й деrL"не;:нщїі rpома.дсь'ких інстинктVв. Не

устзлеНl'сть рЗltН, брак р0СОВОI ЄДHO'CТl[, хаотична мі
Ш,ИШJll8 z'КТиmrиx і пасивни.х слеме'lІтів .рі'Жносо раса

.ваго походження при jJ:rвночаснній l8iдcyrнocTi зусиm" 

.вихО'в)':ватн ое.бе до ПОл іТіl"fноі ЄДН(}С1"и, є причинО'Ю 

,беЗll8стзкноі pDЗЄДНlЗ}ЮСТИ, '8ЗзіМ'Ноі знеНЗ'Ві\1СТи., бра [{у 

ПЗ1'j)іОТilI3МУ. HeKOP ifCH~ rеоrрафі<ше положення, зо'Кре

ма брак ПРИРОДНlfX охорОЮНIО( грающь, 'ВИТВОРЮ1tat:l 

.овідоиість непевного політичtЮГО завтра, що 'ОСЛаблю

.11з'10' €'н:рrію. ПOJlожeюtя ІІЗ пограниччі дво'х .р.іжяих 

.культур, 'nізантilAСЬКDЇ й phm-сь'кої ,поглн6лlOOa.JIО ріж

"иці між окремими ,краями. Всі ті три причини (якість 
.землі, расова 'мrша:нинз, геоrрафічне 'положения) ВИ-
1 ·80РЮВЗЛИ за ВeJlику, 'Іасю rфН'С'Т!рзсну чугтєвrсть, .якої 
, • .'Не стримують ОСлаблені ЛЄМ(ОЮ борОТЬООЮ GЗJ фізн.чис 
klfУВшmя й npИЧИIl3'А-Ш поліТlfчнаго хар'8Ктеру - :&ол» 

1'а .:'І111ёліrентн'!С1'Ь", "ПалітичЖ) РУЙИУЮ11lfЙ вплm! ОЦJ!Х 

статичних ПрИЧИН нm.uої недерж8'ВН'ОСТИ зростає 'в на

прямі з п 'lв.нІ'ЧffQlГO заходу на піздеюпl'Й схід - '8 міру 
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тато, Я!( зростає степовіcrь, ОТІ:ертість, родюч :<: ru і ра

сева хаоти'Чна міШ3J1.НН>а на українській землі"*). 

Д. ЧWil\е'ВСЬ'К1111 у вступі до своїх "Нарисів з' 
іІсторії фільософ ії 'НЗ Укрзїні"**) п~дкреCJIIO€ рlfCИ, хз
Р<lкreРИСТИ'lНі для ПСl1хіЧН'ОГQ укладу УКРМНСЬКОго "<а . 
рr)Ду взагмі, ЯК і ри'Си, спі'nuні Пр СДСТ:iRНИКЗМ україн

ської ДУХОВОЇ с..,і-rи, зс,юремз. І:.моціOfН1злізм, НІС сенти
ме-нталізlt1, чутлИ'вість 1'а Л~РJl'3М. найяскравіше ЗИЯ'ВJIfl.-· 

ЄТЬСЯ 'в естетицИ'змі україНСЬ'!<ОГО народньаго життя й. 
оБРИДОDості. ДРУ'"З рИ\С.а це індивідуал·іЗI>! та crpeM,JJiK
ЮІ дО саоБОДК В ріmних розумінн.ЯХ ЦI~OГO слО'ва, що
І'Р'{ Е Л~х!"'·ф.иО}l о'і! 'If.НШаоіIl'О€!ОJ~Н:J o'tt И.L:IdQ dЖ.QW" 
та усіма, до рОЗКJlЩЦ)' БСЯ'КQЇ ЖJiYГf6ВОЇ форми, ХОЧ у 
nCBltHX 'Випа~101'Х може вести і веде до глибоко пози

ТИВНИХ фО~1 11frOрчости Й аКТИВ!JОСТН". З "артизмом" 
вдачі, нк і З іrндиві~уаJlізмом, звязаіНз, третя риса 
:неспuк['Й і РУХЛИ'З'ЇСть, ЩО З с·дного боку rвИЯВШI€ТЬСIІ· 
П ,)ЗlrrltЖfO, ях здібність до ПРИНJJ1ї~J нО'аOl'О, до психі'J 
ноі еволюції, їа, з другого БGку Є джерелом ,,'макси

М;МЬНО HeraTWBoНHx старі'Н'Ок УКРЗ'ЇНСЬКОї і-сторії", укра

інської "ХIflТКости", TflНдeнцiї "до взаїьPlОЇ БОРO'fьБи. 
до РУ'ЙНУВ8.ffii'Я власних і чужих ;.;шrГЄІШХ форм, усіх 
Жсрстоких і кріоваlВИХ сторінок укра:'Н'ської історії". 
(,1СІl бу.в т.іею ()ІС!І'ОnQЮ, Щ() .Н'<.!Й6ільш причини.лася до. 

Н J'всдеюfX РИ<:. Деякі і'Ншt риси пояснює г:втор cJliAa
Міі впли'Ві'В деяЮL'С істаричних періодіrв, зокрема епОхи 
БЩ.юкка та :рома:НТИКlJ, ЩО "IЮктtnи на україн'Ський. 
дух Ш!.~1СI! .'ІИ·J :шиЙв:Д.JИТОI{". ГОЛO'!lна риса б890к;.:а .. 
а саме "декора'ТИ'вність, що цінить б:льше Шl1рокиft 

же",.,., ,ніж глибоки-й змі<:т, більше розмах і -кim,."icТl., 
н :ж сзмий 3Micr, одним CJ[O:nOM ц'IНН'ТЬ більше "ЗДЗ'В-З-

1'НСЯ " , lІ,іж "бути " - ця р"са З<'.Лllшилась, на дуику ав· 
1' с.ра-, аж досі в украї,н':: ы\')1уy 1~ :.: ц:о:..:<tЛЬНОМУ характері. 

~Дo ПfПОіВИХ рис 'Видатніших представників укра 

інської Д'у'МКН зараховує а'Втср: 1. Е~lОціонал іl3 А1 (тео
рl' fН'ПfIl Й), що IВІн:око оц;ню€ 11OЧ}'ТТЄ'ВЄ житгя. Україн
':ька думк& зосереД)ку~ться білл "фі.'lЬОСОфії серця"_ 

.) Ор. сі!, СТ. 428 . 

•• ) Прага, 1931, ст. 15-19 ("Укр. нар. :-;арактс!, і свіrог.1ЯД-). 
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! lUЧУТТ!І - це шлях пі3JiаННR (Гоголь, Юркевич), сер
це - це основа душ:~ безодня, що породжує 3 себе 
ІІClВерхню овідОМОі душі (Сковорода, Гоголь, Юркевич, 
Куліш). У uilA ,,6ез<>дні" КРИ€l1>СЯ все, що є 'в циlО'МУ 

світі, звідси JlЮДЮГ.а - Ц~ мі1<рОСМОС (К Гр. Ставро
В':>ЦЬ1<ИЙ, Сковорода, Гоголь). 2. Ухил до УСЗ'МО'ТНеНня 

{СКО'ВОрода, Кул :ш, ГоrоЛl>, МЗ1<СКМОВИЧ). З. визна
в:·mнlЯ веЛИ1<оі етичної ціННОСТІ! за КDЖJШМ індИ'віду
умом, права для К().іК'ної ЛIОДIfНИ IfЗ власний іондИ'віду

аЛWIИJЙ шлях - ПЛlOралkтична етика (Гоголь, СкОВО
рода). 4. Стремлі'ННя до гаРМDні1, миру між ЛЮДМІН, 

дюдь:ми л: Б огом, між ріжнимн світоглядамн (Київська 

Школа" ОКОВОРОД3, Гоголь, Юрхевич, Куліш). "Мир є 
ОМОВІНЗ етИ'Чна цitнкieть. Украі"нсьщі 'мислеШ!l11<11 стре

мі.,и завше за'Йняти П03lfціі ПРИМИРЛlfві, віддаНІ спра

ведливу оцінку і протилежним ДYMKa~1, ворОЖИМ течіям 
(Юркевич, Лесевич)". Поруч ідеалу зовн.ішнЬ'оі гар

MO'r!;Ї - змагаFlrnЯ й до lІутрішньої гармонії, як ~Іаfmи' 

Щі:іГО ідеалу (Сковорода , Гоголь). 5. Рсліrїйне забарв
ЛЄ'fИrя української фi.llЬОСОфічної ду.мки. 

Зав.в.аги до МЄТОдини Й предмету хо:рантеристltНИ. 

Спільною ознакою 'Наведених Х8рЗlСтсрИСТИ'К є мстСІ

да rrpocтoгo реє-струвaR!l,я окремих ДУШСIrnНХ npl'fKM CT, які 
кидаються в очІ пр!{ розгляді р11Ж1іИХ сторінок ЖИТТЯ 
й творчости народу. Кожна з тих ПрИ1<МСТ crOЇl1. lІеза

J'[("ЖН'О від решти; ,всі разом не угворюЮ1'Ь 0ід.110ГО ор 

rгнічноrO цілого. ТИМ'lа со'м характер ДУХОВОСТІІ, T,lK 

індивіду&llьнОі, Я'f( і збірної, це 'в CYT~ ріжномаrн.і1U1а од
ність (unitas multiplex - В. штерll) , суціль'Н'а ОРI-ані
зація - структура, в якіА ріж:ні окреМі СДЄМenr1'И С1{Л~
даlОТЬСЯ на одне IJутріШllЬО спз'Лне в собі ціле. 1 тільки 
3 погляду ціл()if'О можна зрозуміти сенс та знач'ння 

Аого окремих 'Jастии, в дtlmому 8ипаДJ'У - ріЖlmх 
прикмет, які раІЗО).1 складаються tla характер збіJЖОТИ. 
Від ООІо.вної нг.ПРЯМНОі душсвfi'QГО цілого перш за все 
залежИ'Т'Ь m:і'Сть самих прикмст, як t'юго прнроДlНfХ 

ск;;,здовнх елеме1lтів, як і з:межно від загальної пси'Хіч-
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ної поставll мусять бути ріжні, 3 ІНею спі'ВзвучЮ. Ін

ТРО'Еерз~Й'на ПОСТЗ'ВЗ, на'пр., дає 'Нз м УЖо~ З сз:\юї при

роди і'Ншу KapTIfНY ПРИ'І\.мет, як постава еКС1'рз'Вєрзійна, 

спря-м о'вана IНз.зовні , на CBtT обєктів. Окремі ПРКJ(метн 
ЗЯ"tМflЮТЬС51 тут і та м, як nрирод"і нас.~jдки загам>Иоі 

психічної ситу-ац'іі А на її тлі стаються щойно зрооу

мі.lі. Перевага еу6єКТИlВ:fО'ГО нЗ'д обєКТИВНlfМ, чито О'со-
6/{СТО'га <над загаль.нИ'м ( іlНди:відузлізм, 'Є'І'оцо:нтризм) Є 

8 тзЬ<іlЙ са:мі.'Й мірі ПРИРО)JJНЗ й х·арактеристичка, Д,lЯ 

~н троseрзП, як пp-otrИ'JJсжні зявища для екстрз'Верзіі. 
М іж заг3.ЛЬ!юю ПОСТil'8OЮ -(І О1<ре.МИ'МН прmшетами ;<С
иує нутрішні'Й Dprзнilчни:й звязок, у Я'КQМУ одне від 

д1lУГОГО залежне. 

Досліджуючи психіrку людського КОЛЕКтиву, му

СИМО М31'И ка увазі (ЮГ0 складн ість і I-І.содиостаЙНість. 
у йorо склад входять псих:tfJ-'"..о наоАрі 'ЖНО~lа!Н'~'ТН'іші 
С1руктури, >зле для 'ПсихольоГ' ії КОЛE.J<1'И'Ву має ЗН'ачі н
t-Ж передусі'м 'Те , що в збірному UСТ'ОРНЧН'ОМУ жИ'М'і за 

.. 1IfШИJЮ за сО'бою IfЗ!ЙГЛ It'бші сліди. що lИ'адз'Вмо тон 
жнrrі, м ало 'Й м ає рі1шаIОЧ~ IDПЛIfВ IН,з· хід подіІЙ, зна 
х (',цИJlО rн аliсилм6щИlЙ .відгук і вН!с.л:і'В, Поруч З тим 

МОГ ди R можуть існувати IW il-! Ші психї,'lні 'Течії, своїм 

характером Н'З'в !ть протилежні, але 'в р~альН1f'Х на<:лід
Ю1Х своіх Мett'Ш ефекТlfВНі й тому дЛя За'Галу ДRIНOЇ 

збірнотИ' 'Мeшu хаРЗ1М'еристичн.і. для псИ'хольоГ'а ви· 
стгрчlПЬ IВИ,'Йти хочби т:ільки з ціJП<ОМ загanь'НlOГО по

гляду 'На хід Фсторіі -н,щ)Оду !Впродовж вщ(іtfl, оц''Нити 

Ht:-слідн!О діяmtя в ньому рі'жних сил, зокреМа_ А ого су

часний 'ПOJI1rr IfЧН"И'fI, культу.рнmі та е1<ономічни/% стач, 
в ~Днай'Гlt площ іL'tb ЙО1'О маКClfМЗЛbffИХ та м idJi'~fаль'Ни'{ 
о('ягів, щоб на перuнrn погляд зорі:єнтувз'Гиоя, 'ЕІ яко

му напрямку требз дзлі fWIf, щоб rз ПСИ!ХОJlьоr'L'Ч'НО I'О 

С7ЗНООlflЦа ?оЮГ'Пf дат" відповідь 'Н'8 пита ння, через Щt) 

в да'Ноо.lУ ІВИТНІДКV є так, а не інакше. ПРИ' цьому не 

с.lід персц і!НЮВаrгll знач :'ННя ЗОМtішніх, фізИІЧНИХ та 
іСl 0РНЧНИХ умовии, які з погляду людської 'Спромож

ности не все бувають ді.йс.но "неперемоЖ!Иj", Н е спід 
теж пояrnюватн факти IВ кключно залежніС11О від по· 
CNPO'НH ix 'вПШrn:з, бо саме 'Те , що даннА }(олєкпrв лег-
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"о піддавався I8плИ'Вові таких 'ІН тшИ'Х тс.,tй, е ДЛЯ 
Ас,го п сихіКIІ оСкмптоо.tзткчне. Із ИКOC11t ВПЛlfвів, які 
Нt.'Й,1е!<wе ПРlгltМЗЮТЬСJi n: I l аflГ лкбше ззкоріlllОЮТЬСЯ, 
14СЖНЗ роБИТИ теж ВИСНОВКИ про lІутріШ'ию природу 
.зО,рноти. 

Пснхічti8 природа не є 'ІНИСЬ абсолютно незмі н
.лншаf. ~",В.1Я/о1 СВОЇlі ПЛЯСТИЧlІості вона Іlід,даЄТЬС:1 

саЩО'ИИI С&'tокультурі и МОЖ~ 11ід 'Ішnнuом свіДО:>IКХ 
ціл і зусиль віДПОВідно до ЖIМте.вих ПО11'ОО удосконз
..n.оВЗТИОІ. На ШЛЯХ такоі свідомаі СВlМОКУЛЬТУРII IJ8Ї1Й
шив .недавно украінськийнарід, усвідОМIfВ'Ш1f собі У 
висліді cnO'ro нзціorrзльнаго пробудження д~які нсдо

(тач ; 'в порівнмші з інwими иарода .. !!J Під 8Пlllmо,. 
ш,~аз 1'0 СJtерГ'іЙflіШJDt. змаг~нь самаУД(Ю(ОtlалнтиС.Ь 

1'8 IВltXовЗ'Ти 9 собі такі прикмети духа, JlКi уздa-rnю

ЮТЬ опапуВ'ати P~,"bНY дійоиkтb і полmШJfТН свою 
і'С'JОРИЧНУ ДОЛЮ, почала-сь 18 украінсь'Кому житті, при-
5лИЗНQ від 50 ракі'В, нОВа фаза, ЯКУ '1tfOЖ1rа 11азвати 
IiOjJOTKO фазою СIlРОlt~іззц .Ї, " "рез те, що душею її t. 

саа:lе змагання зрifнfЯТИСЬ л ід кожна., ОГJlЯДО)1 з на

РОДIUIН euponeACbN:oro Заходу. У 'Внслrді цьorО' 3'М8-

г:mня лОЧaJIась ехспанзія назовні в нanРП.IКУ олану

В3h.%Я реального світу, аразо", 3 тим ПРКЙUJЛIf да зна· 
чіння наука та ОСВіТ8, еКОlІоміка, політика, орrаніза

ЦІП. Та це тільки початок П С.lхічноІ евол:юціJ, яка п е.в-
не не сяrnула ще глибак() в душу народу, а дтl ТОІ·О. 

щоб акц'я .Іашої са'МQКУЛЬТУРИ могла УоСпмно далі по 
ступати, зокрема на терені шкUrЬНО"'!НfXOВttOі праці , 
тjtеба пізнати ОCJЖ)Вlf української nсих",н. ЯК це вн)'! 
ВН.1З'СЬ оона 18 украї'У.оСЬКН\ творчОсті впродовж оі>ків, 
з полН'Шсюrnм осrзнньuго п івстол·,'ТЯ. Цей остакн і l1 

л'-ріод, ик "CP-СХОДО8щі ~IOC к;шсталізації н-оnо-україн
ської ДУХ()'В()Сl-И, D~~Ia.rfle 01<РС1>IIrХ студНі, 11С тільки 
з уваги на С80і Н)'1рішні уск.'І'адlletmя, характерИ-СТН~I ' 
ні ДЛЯ 8СЯКОГО переломового IIОСу, але А нз" глибокі 

('оціялыl'поJlіти'lніi зиum, які не можуть 3SJ1ниllfТНСВ 
6tз глибшого IІШ.їИВУ нз IТСнхіку "ЗРОДУ. 

Преn.стаD~-rnКIt JiYXO!tOCТH "зроду. НаАпевніШIНА 

1! IIСJlООО11 ЛУХОDОСТИ народу е його духова творч)сть. 
()соОлlfPО тr.орчkТlJ т. ЗD. ІІЗРОДН'Я, здебільш тюtrFина., 
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і '1 rюрчіСТЬ, що походить від його Н'зйб tЛЬШИ'Х ТaJtЗН

РВ. НаріВНі 3 з'Н{)ні'М'іНfМИ ТВОРЦЯМИ 3 народу буваю'гь 
найбільші 'JlВорчі іондивідуалыlстіi Н(JlйкращЮIІІ провід

ни"амн ·на шляху ДОCJIіДЖУВЗіIU-ІfI ДУХDВОС'ТИ нзраДlіЬОГО 
J\OJItOКТИ8у, якої вани є часто безпосередніШІ, само

зрозуміЛИІ)IИ мз'Н;'фестаціями. РіЖНі С1'ОріНЮГ збірної 
Д}'ХDВ'ОСТН збираються тут /lCMD'8 ІВ одному а!"1l11щіl 
ССЯlU!ОТЬ iНlCQKWЇI 'ступінь свого насичt'Н'НЯ, й завдяки 

::>СООЮfвій силі вислову на6.tраються ЯРКОї вира,mости. 

Н ... скільки ЦЯ ТВОР'І;ІСТЬ є більш спантан.ічиа, 'від еру
диц.ї і від ЗУСИJlЬ -свіДОі\IО'Ї рефлєкцir 1-\еззлежнн, на
:t;' . ..1ЬКИ й її вартість ДJlЯ псltходьогічного п іЗНaJtlfЯ її 
J'г-уиту € більша. 

В історії уюраін,ськоі ДУХОВО! 'llВОорчости· заслуго

ІВ}ЮТЬ з 'Цього боку на спеціЯJlЬНУ уБа'гу lзЗіН! Вишем
С І .КЮЙ, ГрИ'гор)й Скаворода fJ Тарас ШевченкО' пору'. 
1'3 Миколою Гого_,е-м, дарма, що творчість ссl'ЗННW Г О 

з формалЬ'ної 'ПРИЧИНИ .не 'ВВі·Йшла у скзрБНIЩIО укра

їнські духової КУilЬТУРИ. Незважаючи "Н'а рі!ЖЮІ.Ці про
стору (ГЗЛИ'ЧИ1із-Слооожа:нщина) й "чосу tXV�-ХIХ B.)~ 
JoН/М{) походжtннн 3 рі.жНIfХ C1arнiB (міщанськ-ого, КО

зацького, СС:ЛЯНСЬ'КОГО ІЙ поміщицького) та іa-lдивіду
БJ!ьноі оригіliальности КОЖIlЮГО з НВХ, обедНїУЄ їх усіх. 
одна дуже замітиа (І ООНО.8}{·а р.н:а., а ,..ою є ЇХНЯ ду

хова україНСЬ1<ість, яка п о'Кл аJНI DИр3'3НУ печатку ІНа всю 

їхню, своїм зміlСТ<Щ f фориою рі 'жну 1'Ворчість 1'а 8И
явила'Сь в н:ІЙ 3 ріжиих боків. 

Зі становища ПСИХОльоГії річ ГГДН"З }'Ван/', що IJ. 

останніх часах осо6JIивше ззці'Кз:вленн'Я ,викли'кЗ€ 'в еві
ТЇ )'краінської ДУМКИ фільософ С1(оворода,. що колИ'Сь 
за жи'М'я кориетувався -серед ~paїHCbKO'ГO Інароду не

звичайною поnуля.рніс11О й пошаною. ЯК передає КО
сгомар:е , ,й-ого слава -сягала BirA Остроroжськз ДО КІІ-
1"1І<і, нарід 6оГ'О1"!Ворив його, ЯК якусь Bmцy, нздземну 
К:ТОТУ, ОПОВЩЗ'В лєrенди й довго зберігав П8МЯТt. про
щ.,orо*). Пk.'IЯ цілого С1'оді-rтя М 81:"lже повн.ого забут

ТІ! постать Сковороди почала ожИ"ВзтИ', і сьогодні -
ЯК каже д. Ба.та.'1і1й - Оковорода .. зробився осеред-

-) Акад. Д. І. БагаліА, Г. С. СКОРОДІІ УКр. М:lНДРОIІ:mиА фі
.'lоОСоФ . Д е. У. 19'26. 
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КОМ kТОРИЧЮIХ і фільософічних студіювань", ТІЩ, що
ШIАбi.nьw може ПР"1<ОВУЄ у.вагу до СК0'8ороди і спону
'hyt: reж СТЗ'ВИТIfСЬ до НЬОМ 3 піЄ'ТИ3МО~I, е п єредусj .\t~ 

українськи,й дух цієї JlебудениаІ людИ'Ни, ІІЗ пку, бсз

nl'р ечно, украін сbJoЩЙ н.арід МОЖе 6ути ГОРДИЙ ве
ред світом. Украін ськість (vоворади підкреслюют::. 

усі н.аші fraJAкращі ЙОГО знавці. На думку БЗ/'lІлія СКО· 
ворода - "ріднИ'й СИН СВОГО fI3POAY", що поклав фУН'Г' 
ПІД гуизнtзм, демократизм j ідею народопра,вства. М. 
(умцов-t) беруч и украин:ьк'сгь фіЛЬОСОфіJ сковороди ' 

в Оборону проти російського фільософа В. Ерна, ав 

" сра п~ршої П G'ВЗЖНОЇ моноrрафіІ про CKOBOpO.::ty. ііо
го властИ'Воro s.ідкриіВЦЯ, ::s п;-~иги,:: к о ", з.J.8D3ЖУ:, Щ'.J 

Сl\оворода "С'ВОЕЮ величезною постаттю та СUО:~ІИ 
,,1I)~IK~НI цілком налсжи'Ть до українського народу, ДО

ЙСІ' о світогляду й школи", ЩО "на ньому відбlма<:lj 
у"раін<:ька фільоСОфі·я і він став Ії наЙВИЩЮІ ЗЯБИ

ЩCJм". В ін Ha311'B36 Сковороду "гарною, любизноJO та 
)1 Iі'ОГОДУ~НfOЮ ДИТImОЮ УЩНlїнського народу", Aoro 
"кровним сином", "розкішною квіткою старого ЖftТТі1, 
ПIiСЬМОО:crвз Й 'озіl'ОГЛ НДУ УКРЩ''(Ь'!<ОТО народу" . В'н ста 

Внть Сковороду поруч із Вишенським, як ОДНИМ із ду

Х('внх його предків, і звертає увагу на його духове· 

С1юрі,щнСіПIЯ з сучасним йому ПР"ДСТ<:ШНlком маСС НСТВ;і 
в РосіІ, УкраїJЩС)1 С. Гамалією, яюrй те.ж вів аскеТИll- ' 

не ЖИ'їТЯ прямуючи до ідеалу моральної досконаJlОСТИ. 

І. Мірчук"'*) ХЕР~ЖТери.зує СкClВОРОДУ Я!\ ,,'ГИП, В ЯJ('OМУ 
виступають скристалізовані, може навіть ви ідезлізованї
зсі риси .У1<раінського народу". 

ДМ. ЧИЖ:Cl?С~'КИr,·~**) ПРИ€ДНУЄТIiСЯ до зага .. п...ного~ 
пмляду, що (КСПОРОда це .. '!rЙ цікЗ'віша постать істО
р !І украІн'Сb'lЮГО духа". "Uя Іюстать - на його ДУМ
ку - буде 6ез)"'~IОВ'НО ще дат.ше зростати та притя

ГаТИ до себе ще БІльше уваги, ніж досі. Прийшов, зда

€ться, час, КОllИ Сковорода може стати на зверх, для 

.) БагміА: ... р. cit., ст. ]30, 132 . 
• *) Др. 1. Мірчук: Р. С. Сковорозз . 3З\'і'fIЩ до )(то,,;' укра-

lllськоІ КУIlЬТУРИ. Прага 1925. ст. 9 . 

••• ) Дмитро ЧНЖСІІСЬКІІА: Фі..,ьосоФ ія г. С. CKotOPQ.'JI. 1!lМ ... 
СТ. 5. б lіО. 



щужющів, ТИПО'В"им преДСТЗВНIfl\ОМ українського духа, 
6(1 й НЗ Заході, 'Росте ynага до тих самих 7ечій ду

»01l0Ї історії, з яки'ми .наоЙчаС7іше 311ЯЗЗЮПЇ Сковоро· 
..],,,", В україlIСЬ1<і'А духовій іоСторії ЗЗfЙмає СКО,БОРОДз. 

це:нтраЛМlе місце, обеднуючи в 'Собі баракко з роман

тикою, дві uewrp3J1b1Н!!' епохи, які "поклали "а україн

СI>КИИ дух найсильніший відбнто!(j"l'ому, - "якимнб 
шлltхами не пішов духовНІЙ розвиток У'Краї1НI, то роз' 

.1НIТСЖ цей MYCWfb н.авязу,ватИ' раз-у··рз..з ДО1'ИХ са,мих цен

'І'р<!.'Іыlхx -епох у духовій іст<>ріі УR'р3'іии, а при тім 

-будуть усе зусторічі зі, С'ковородою"" Та на іншому міс
ц і, беручи н'3 увагу веЛlікН'А 'ВП .1 НВ СКС'ВОрОдll ,на су

чnене Ааму укуаїнеьке j"ромадяНlСТВо та замі1'НИ'Й зріст 

з~інтересуваН'!-tя його наукою '1\ теперіШ11ЬОМУ, ставИ1'Ь 
З.l?7ор важливе питання, ЯКе nін одначе ЗaJIишає бt!з 

'RідпО'Від:,; "Як З-Slсу.в<rти йог,) (uюворо'дИ) глибскиі\ 
. внmfБ па 'С'учаmнп<ів та той факт, що yкpaiHCI.>Ka духа-
'8а kторія 'Все ЯК зачарована Іповqyrаuься до СКOlI:а
родин,ства - 'Не звЗ!Жвючи на стіль'К,и ~і'ЖІНН'Х сynерец

'ностей та де.яку пгвіть куріОЗlrість самої ц"єі -п остаті", 
Поясн.енНІЯ для 'Цього факту 11ре6а шука'ш 'Глибше, 

-n харзкгсрі С2.:\lоі украінської дух()вости, якоі ющвіі'ОМ 

, е ca~1e С'Коворода. В -ньому 'ВідбиВ3€тьсн в fPз,йголон

.ніши;,х Рlrсах сам }"кр:Ji.нськнЙ нарід, 60 ой вія, як СКО· 
верода. 'На зверх злидар, без жздоои до "зеМIfИХ ді6р", 

.-прив.яЗ3.1:lиЙ У овоій покор: ДО ЖН7"ТЄВИХ злиднів та 

евсєї "ролі 'НИlЩого в тс[:'Трі життя" б:оз 'Вищих у ово" 
ЙОJ.ІУ серці претенciJй мати -силу й значіння в c.si'l1i, від

.даннЙ 6'1льш lН'уГріlJЛ-l'ім П-ЄіреЖh'ваН!НЮf, Н'іж діяль'НОСТ'і 

'на зовні, з думкою onрямаваною t+a ідса.'llІ МОРaJIЬ1l0і 

. кrаси n- щастя у світі llічности, естет і спіsа'f(, crOJK 
у своіх. терпіllН1lХ - і. при цьому строги·А .сумя, не· 
п: , имиреН'Ни$і ворог і вічши'!: ОРСВОІІЮЦ;{)'НСР прот!! сил 

тоі погавоі -А лихої З0внішньоТ дійсности. ТШНI':'1 Ско
.ootJодо1О був украі"СЬКИЙ нарід довгі віки, СКО»Орода, 
хоча й у ширших 'Колах .неЗН'2юril, то про те вів Ж lfве 

.І3 п :!дсвідомих rли6Н113Х украінсЬ'Кої душі, як П kтoт
'ж! прикмета, як своєрідний сновородизм", яки-А поро. 

"Д~B ие тільки ca'Moro Сковороду. а $і Внruеи{:ького 11 
мораліста ГОГо.>ІЯ , npоявкnся В ід"ольоrіі Та ІlІ&СтрОЯХ 
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КИРНJlо-Методіівськоro Бр.ацтвао, 11 1rЗpодніх піснях та 
дJИЗХ, а теж j в сві'Тогляд~ ШеnЧеІrка, І{уліша, ДP'2lГ-o 

ма.но"В~Я'К{)го 'СК()lЮродиам nде ,в парі а евро пеАським 
Н«ІУК0!3ИМ rrозитиnізмом, і 'в багатьох іншИ'х предста~'
ннк,ів україоНСЬКОї ДУМІН-І Й слова, аж до Вячеслава Ли
ПВІНСЬКОГО Вl(лючно, який сполучає у СIЮЇЙ ідеольогії 
д..І:Іі у прах'ВlЦі freзг іДllиві If{раЙ!Ност 1: . ашlЮpОДИ.зм із ім

rre ріялізмом Іf<!зоrmі, М :СТИЦИЗМ із раціонал ізмrot , хри-

ст;янську М:ОрЗ.1Ь 3 Іморалю Р<:оСOIJOГО аРИС1'окраIJ'ИЗМУ. , 
Для допоВ1:leti'tfЯ картИНИ ГОДI-fТЬСЯ згадати , що 

пu6іч наведених ентузіястН",ннх roлосі'в про Сковороду' 

3 )lfo.paїIICbKoro боку .відзнва.лися теж подекуди n ГO.~O · 

( 11 негативної "'РИТЮСИ, п :дкрсс"lюючі зі стаИО.fНnца екс
тр аверзіі віДЄЩfі сторінки Сковородююї r1O'C'1'!М'i й на· 

)'.\ и. Особливо гостро ви.сТУIІН8 П. Житецьки f,ot; ), ззю:-
дуJOчи Сковороді байдужність до с прав р іднО'Го и.а 
Р( ду Й пекучих со ц іЯJJWШХ r.11"MHb свого 'щсу, е.і.д;:{І-
8r.HicTb від життя 'йом фіJlьософіl, й()Го {:змодост3'Т

н:;:ть :, СDмолюб::-mо, що приодягається убо:г.істю, що~ 
Т"-М відзна'IИ1'lfCЬ (,,'Смире-н,~ п а че гордощі'В"). 

Щодо україlfCЬКОСТИ душі ГогOJlЯ мо-жуть нас:у-

ВЗ1ИСЯ деякі сумніви з огляду 'На ЙО ГО 'ЗіВ1'Охаракт.с. · 
Р НСТИ'J<У, подану ним 18 од'НОму З .'ВfCТrв до свого най

біJtЬШОГО друга., п·.и.j СМIlРНОВО1. "Скажу Вам, 1/1'0 я" 
С'.М ,не знаю, кnкава у меня душа , хаХJlацкая НJlИ р.у.с

ска.я. ЗнаJO TQJlbKO ТО, Ч1'О НІТЮJК бbl ІІЄ ДЗІІІ пренму
шества НИ маJюроссіянн'Н:у перед руса<иt.f, НК рУСClЮ
МУ перед м а.'10россіяниtiОМ. Обе nрирОдbl щедро ода
ренЬІ Богом, и Ka~ .f1арочно кажл.ая оо Ht.lX пор03lrb 

З8kлючаеТ- 1J себе 1'0, ЧТО fleT D АругоА..-t). Ця двоока.ч
Н :<:ТЬ у форму..rryва'Н1іі· Jf8ціональнос.ти СІВОГо ДУШemllOг() 
обличчя виrtЛIf'В'8\ІІа більш з пOJJі1'К'нro-Т81(ТИ'lНОї 1 1.еЩf{

Р{JСТИ Гоголя, ніж із перекО'Н30ИНЯ. ЙОro російсь'Кіcr ь 
була тільки .9'ВерхоНЬОЮ поволокою, НКУ 112'КИ'НУ"'З н а 

I"іОI'О укра-їн{:ьку душу .російська едукація r. культура. 
Та не тільки душею, але й Ц:<JI КМ своїм фізитчнИ'W ви
ГМіДОМ був він пmО8ftМ yкp?'i~цeM, так, ШО всі, Xtto-. 

8) Баra.Ui: ор. cJt., ст. 115-117. 
88) В. и. Шеllрока: Маreрі.я.п,. для біоrрафік ГоrOJlЯ, 'Мос.

кsa, 1892, т. І, С'Т, 6. 



тіJlЬЮf 3 P OCif1 K уперше зустрrвся з НІШ, ,впізнаваJl If 

..з першого погляду '8 ньаму "Малороса" і TalК здебільш 
11 ПРОЗИ'ВaJlИ його. Смир.ноза, яка виховалась на Украіні, 
л'сля першого знаl10иства 3 ПІН'М х.арактеризу€ його 

у L'1!OЇM заnИQJ-П"КУ, я к "неповорO'NЮГО, боязкого й су
MO~HтёH~O Мал{)рс са'~). Лі3и:іwе 'ВО'на згаду€ ще ІЙ про 
_його lВ1lepTiCТb. Пушкі-н не звав його іН8Хше, як тільки 
м ~лоросом або мелянхоліКО~t. Гоголів 6іоrpаф Шен-
9('1(3, яюrй своєю 4-roмовою працею найбільш ПРИІЧИ
~нвся до розrot3НaJfНЯ жИ'М'я ,r, психіки ГОf'OJlЯ , при
ходить до ВЧCflOвку, що Гоголь, не зважаючи на свій 
'РссіАськ и й світогляд і l1'ВтріОТIfЗМ, б)'ІВ ,,'Не тільки 000-

ЇМ пох().ДжеНlНЯМ, ШJС й 'СКладом харЗ'К1'ерУ і СВОіМ 

311ерхиім 1ВIfГЛЯДО-м - "Н3'стоящій малорос.с"; 'Всіма н ай
. глибшими й "а:е:мшrми -струим-1И дутіl 'Ві-н був ЗDяззtlиfi 
зі своею 'ПQ{'ТИ'ЧНQЮ ба'Тьківщююю ... ; ніхоли не !перс
СТа'8ав бути правдивим і вірним СиtЮм Уюраіки''' ~ ·). 

Таким чкном, мусять -відпасти сумиfви. Українська ду
ша r orO.1f1 прО~!ОВJlяе до 'Нас із усіеї ЙQlfО ТВОР'І ОСТИ. 
1)1 ,{ М ііс;mтсль стОїть він дуже ()л IfЗЬКQ Сковороди, 3 я

кнм меє B:~I 6аrЗ'1'Q сп ільного. ОБИдВа були в{)ни ·в ЖИТ

ті чудаки, бездомні ма'НдріfIН ИКИ, без власноі сімї і ха
''ТІІ; естетичиі вда чі з ЗЗlМИJlува'Нням до поезії, пісні, му

зи"h.н. Обидва н азовні нссміл и аі й мало соцілдь'Н'і, з на· 

· хи.10м до сам іТ1IОСТИ, заДУМЧI-Jві, ~1ЄJJ:ян холіofН-liі то Щlf

'ро веселі, з хиС'Том до сатири, гумору та іронії, ДЛЯ 
J-1едрузгв замкнені ·в собі, в перті. У своїх Oc06lfC'ТlfX за 
м·мах і плянах. Обн!два коріlНlfЯМ душі ПРИJ(овапі міц-

110 до рідного українського rP'Y'Н'1Y, Я1<ОГО соками жи
-fly-rb, але -своїм верхітгям rв:lд.далюються від нього ся 

гаючи в сферу космополіти'tн ого та общерусь"КО1'О сві 
-тогляду. Обидва фанarrичні спірі1Узлісти, ар иcroкра1'И 

.д~' xa, пО8ні п<Угарл " до мЗ'ТеріТ 'й зовнішн:''Х СПрв'в, 31013 -
гзють до. ідеалів ·в сфеРі ре.'1ігіЙно·~юраJ[Ь1ііЙ і в тих 
сяоІх змагг'Н'ffiЯХ tу6лЯ7ЬСЯ 11 п;днебеСИО~IУ світі .аб
страктної універсалЬ'Ностн, затрачуючи ттрнродюtЙ 3В1І

зС'к З РС&/JЬНИМ С'Віroм і ЖИТТЯМ . 

• ) В. и. Шеирока: МатеріяJlbl Д.,Я біографін Гоголя, Москва, 
1892, Т. І., ст. б . 

•• ) Шенрока: ор. сіІ., Т. І . , ст. З. 
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І fСКХОJlЬОri'чно Сковорода і Гоголь СТОЯТЬ дО ее· 
бе найБЛlfЖ'lе; oкpeMI~ м іс.це заЙиа·є Шеов'I СНКО, І/К IВlн:лів 
.духа соціялЬ!Иоспr 8 'противеИ'С1'8і до сrоцснт:р изму 

t.:КV'I:ІОРОДИ й ГOГQ.Jiя , Внше.Ж:ЬЮ:fЙ до певної міри об
"'!1НУЄ в собі, оБИдВі лрО"Гклежноcrі. ОС'НОБНОJO сп ільною 
ЩНtJ\ МСТQЮ іх усіх є іllтр{)вєрЗія, яка KOН'К'J}eтнo 311,1 -
хt'ДИТЬ еві!}! вислі-u у иСrаТIІВІЮМУ відношенні до зоо

ніШJlЬОЇ діl1сности та u КУЛЬТі ц інностей та ідеалів ну-
1' рішtlього світу. 3 погляду соцїл.1ыlDстии ріша,є на пря

,).ІОК зоссреджenня УЩIГJ!. Зосередження її ІНI нутрі-ш
flbO,\IY світі, осоБИ'СТО- : НД lfВ іДУaJiЬНОМУ, веде до асо· 
ціялыlг оo еrсцеН1рllЗll1у (Сковорода, Гоголь, Вишем
СI.I. и іі). 30середженt·і'Я ж Н'а IfY1ViwHbOMY 'СіВітї, позаін
ди,відуаIlМЮМУ, евого СОЦНIJlЬНОro осередка, ПРОЯВЛН

t'lЬСЯ в формі соці я.tibНОЇ симпатії (ШСВЧСILКО, Бише!! 

СI,юrAl), ЯК(lї завд8"ГКИ до п евної міри сл'ідкі теж IJ око
BC'pOд.n Й Гого.1Я, тс.'К що докладну мсжу прО8ССП! '"0 -

. д і . Всі, ц і .рИСИ, які випливають з аналізи наших духо 

вих великостеА, ми подибуємо ~ "В багатьох інших 

IІроявах YKpaїlН'cbKOГO жи'І"І'Я іі ТВОрЧОСТІ! ; З ОГМІДУ на 
тс МИ можемо їх вважати За Х2рзктеристичн:і для укр,з
ЇНСЬКОЇ пс их і"," взагалі. 

ІІІ. 

Негативне відношення до обеКТIІВНОЇ ді АСIІОСТи.
Прuявляється 'в ріжноманітних формах, як ізошщія, 
y ~ еча від 'Неі, їі КРИТИ'К<: , Ю, HaC~lix над 'нею ( гумор, 

аров:я, сатира). 
Ізоляція . Тут МОТТОМ МОікна покласти провідну 

ідею житТя Сковороди: Світ ловив 'Мене, та lНІе СПIl1" 
ШІ."В. "Ухил до духового усамотнсння", згідно з за11-
1В3А\еНJfЯМ Дм. Чижевt.:ь}юго.j:'). харак теристичниti дла 
СКОВОРОДИ, Гоroля, КуліW8 n МаКСlІмовича , якіl ХОI! 

~ НС звмv.КЗо'ІИСЯ 'в ~tо.н ЗСПfРСЬККХ 7{сліях, Яl{ Вишен.сь'КиА. 
,М(: відч),ва.1И "бода.Й 113 ПС'ВНИЙ чзс і u певних уМО-
1811'1-1ах" потребу того, що ГОГ<.lЛь нвзивав , .духОВНИМ 

монастирем". ОстЗ/Н'Иій ПОЧУВ 8В'СЯ найкраще за кордо-

.) діІ. чнжевсы�А: : Н31ШСН 3 історіі фі,1ьософіJ на УкраІНі. 
1931, ст. 19. 
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.iI.<l1rUi Росіі, зокрема в і.тадії, ака чаРУВaJJа J'ЮГО кра
сuю свого niвдвнного підсQН'-НЯ, CВQ€Ї ПрИрОДН 1'0 ска,,
б .1В ьtистец1ІВЗ ,11 С'І'3Ла Ke",QВ й.ого друг.ою 6атькіlВЩll
!Н'ю. Здебільш ОДИНЦf;М перевів він -тут велику чаети
ffY с.воЙого житrн. Сковорода КОРИСТУJOЧИСЬ у CВOЇ~ 
і';іНдр і:аках ГОСТИШІі<:-J'Ю СВО'(х ан3'WoМН'Х j друзі в серед •. 
украї.н'СЬІ{ОГО пз'нcrва- на Лівобережжі, 'Вибирав собі на 

CВQ€ пристановище ЯКИЙ:СЬ В !ід.'lЮдння КУГОК десь у 
садку. клуні, чи пасіці, щоб могти заЖl!'ВаТIt саМІТ

ноcrИ', 

Ізоляція вjд (.віту -вважалась 'На Украііllі ДОllrі ні

JШ oarОШJи"f ПОСТУJlятам та ilдеаЛО1-1 хрнсті ЯIІСЬКОГО 
ЖnТТЯ Д ЄДИНОЮ заПОРУI.ОЮ вічного щасl'Я. "Вже '8 ЮL 

е. - пише М. Грушевсмаrй*) - можна тут (на Укра
їн:) КОНСl'атув3.Тн. ПОГЛЯД на мооашсство, R:K ОДИflОкО 
ОllЗСс.ниу форму Xj>исгіяиського ЖИТТЯ. киїосыкl) князь 
РостИ'СЛа-в ВlfCЛОВЛЮЄ перек()нанкя, що "княжВНіе н 
14J1P 1fe< ,может без гр;.ьха 6Ь1ТН" і уважає .мооатеств() 

за ОДИНОКИЙ 000016 увільнитися 'Від "cY€11fOГO сві,,:. 
сьито" , .. "В ХІ-ХІІ в13. стрічаємо ЗВ :С'П(И про "остри
жеtі.НЯ князів і особлооо ЮН'ЯІ'ННЬ 'в значнім чкслі. 'Во

га'IО постригалося перед СJ.fертю, щоб умерти мона

хо м". В Київі і Околиці було тоді 17 "lОнаcrирі:в, про 

як : заховалися пеmri, віс1'КИ, в діЙСНОСТі - як припус
ка{: Груwе;ВСЬКИ'1) - було іх б!ль~. Цей дух утеч~ від 
сві1'У. яка навіть серед пзн.іВНIIХ кругів прИ'.ймала гут 
б;.~ьwі РОЗJ,fір и, ні,)!( деінде у ті:м часі, м.усі'В цілком при
родно IІричmнггн·ся теж до ослаблення державно-тво.р

Чl'і здаl'нос.ПI lfЗUfоі князівської BepxiBKlf, бодаА її яко

їс" 'Іаст"нн, що споглядала rtra світ, як на царство грі' 
Хі) n перешкоду до щастя, а через те му.сів.він 'ВОСТН 

теж ;j до маJtоваж~1rnЯ та занедбувaIOfЯ свitrських, дер
жавно-лол.ітиЧ'Них справ. що знов не и.о'гло не відби
тиtя віДб)lllО на долі, староукр.є.їнської держави. 

Нахил до аскетизму 'В ХІ і дальших oВiRax, Ї"МПОР
тов.аного з ВізЗJtТiJ, по"СИIOe М. Грушеовський ltЗ. ittшо
му и і<:ці4-ot) нк .. р~зуJlЬ1'ЗТ неофLтсь-ког.О зuла.1У" чзсти-

.) М. ГрушевсьхtQ'l: lcторjя УlфвLюi·Руси, т. ІІІ. 1900, ст. 
416, 417, 

•• ) М. ГрущевськИД: Історія Ухраfии·Руск, т, ІІІ. 1928, ст. +11. 
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ШІ )'lфЗїНСЬКОГО громадянСТВа ,,3 більш розвиненими 
ЛО1 ребамн до хри:стіянства: й дО ІЙОГО 'ВИСОКИХ МОРЗJlЬ
них задач", ~и ж В:Зь\teм"о на )'ІВ'згу відроджеНJlИ 
духа аскетизму в XIV-XVI IJB., його 'ВідблИ'GКИ, хочбн 
,'іllЬ'К Н В OJ..opeMIfX '~ипадках аж ДОІ ХІХ В" ЙОГО:Й дОСі за-
1о'іТНі сліди ІВ реЛЇr'іlЙНИ'Х ПрЗ'КТ1fК8Х українського просто

-'ІЮДДИ (строгі пасти). 1'0 причин", цьQrО треба, зда
ється, шукати' ·глибше. Про неофітсьюtfl \ЗЗП ЗJl мож

на говорmи тіJJЬКИ маю'lИ Іна дYMЦ~ 'Почаnш хри-стіян
ства. Так са :>.fO з деяким застережеИНЯ~1 тільхи тр':1'. 
ба ПрИ'ЙIf'ЯТИ й далЬ'llle' 'nВєрДЖ611 НЯ М. Груше.'ВСЬ"Кого , 

що ві.зЗ'НТіЙськИ'Й 3'ОкетИООІ не мав у ~.рвіОН;Й УКР ВїН
СI,'l<ій суспільності Н:IЯКОГО фунту. Аскетизм - каже 
М. r РУillевський - "був ут,вором орієнтз,'1WJОГО Нп dc 
si{:cle. протестом проти глибо'кої деморалізації су
спільства - з ОДІІОГО боку, З другого - 'ВИ11J1Н'ВОМ ду. 
аЛІ(1иtгної фільософіі неоплятоЮз.му, і у свіжій, моло
дt:чій руській суспj,льн оС'і'1, що ,ПО всЯ'кlй ПР8'Вд:ОІПощіб' 

lіОt'Ті дуалізму зовсім lІ е знала, ,н{якого фунту не мав". 
Певна рі'l, що ідеольоrїчного І'РУНТУ не мав, зва· 
жаючи ІІа доt'JIЄ·перїШ'Н~И Iпога.н.ськиtЙ свїтогл'Яд укрзї'іі' 
СІ>ІКОГО сус пі.льcrва) aJlle існув8'ННЯ ,відпс;вїд-н:ото <Пси;хї',
НОГО ФУНТУ 180е "Г<М<И' небудемо вкключати; інакше, 
згадані вгорі фЗ'кти БУJНl1 б незр()зуміл~. Іде тут, ро

зумїЄТbtСЯ, не про загал суспіль-t11Вз, а про ІЙОГО духо

'ву 't:л-ї'fY, ПРlfНай:м~'Ii'llre прО' я:ккЙ'сь, ХОЧ і доволі значниП 
відсоток її предстз-вни:кіs, у 'ЯКИХ МІо!' -цю харз'К'J'C.РИСТИЧ
t!y рису зВ'Ввзжу,БМО. До иа:йвищого ступня розви;иеною 
ба'Чи~ю її у Вишенського. 

Слід' піщкреслити, отож, як 'Виразно -3ЗА-tіm:у ри
Су, нахил до втечї ві-д авіту. ВіНі -м а.є CВQЄ джере· 
JrO у Dідчуванні потреби· почуватИ'сь неззлс'жн Н'м від 

зовнішнього овіту, розвязатись з Ю-fМ, як НеБИОНQOfю.t 

'ТSlг :; р е.м, щоб могти жи ГИ в собі й для себе. Течія хри' 
стіЯНСЬКОГQ зскетизму йшла тільки цій психіЧJiій потребі 

~~азустріч. Істнуют" одначе теж і інші МОЖJIИвОІСn д.1'1 
її заспОкоєння. Утеч,а 'від 'СВіту &юже приймати jлюзс.

рични'й хараК1'С'р і бути втечею у сві.,. ід-саЛЬ'НОі д і-й· 
QlЮСТИ, фікцlй фантазіі, аБСТРaJЩЇЙ та иіcrmш, які за· 
СJI.(,нюють ЧН'То рекошrеюують мао,}1 tfе<:И:МП ~ТlfЧ1fY 06-



so 

є!-:тивну ді/tсн:crь : дають нзм змогу нутріШ fіьо ви 'жи
ва І ИСЬ. ТИМ ПDЧЗС-ТИ ПОЯСНЮЄТЬСЯ ПСpёJВзга 'Впливу на 

Yf\[ зінському (рунті таКІІХ .саме духових 1'е'lій, які цій 
фі"тИ'вній утечі СПрШIІОТЬ. Так IliЗп р. ромаllТИ3М, як 
зазuЗ'жує дм. Чижевський, утримувався на Україн і ІІЗ

'віть ще й 1'од.іІ, 'коли ІНа 3З1Ході він уже давно був Bi.:.t
ЦВ іl.8. Фільософічно-.м Lстнчне хрнcrіЯН'СТВD брa.nо "ору 
H:J..1. практично-діло-вим, ірр:щіон<міз'м над раціонздіз

МОМ, ід.IЗJt;IЗМ lН 2'д рез.лі..змом. 
- Одною 3 фОРА! утечі 'Від реальної прозаїчної д:J1-

('н(.стн € теж її своерідна ідеалізація, що ВКЯВЛЯЕТЬСЯ 

В СС1 етицизм.і }іКраїнського народу. ІВ ЙОГО Н'!]хнлі до 
декора;гивної орна~tI~lН'Таціі, завдяки якій ові,1 РЄ\ІСЙ 

ПЄiJеТВорЮ€ТЬСfl із реаль'Но--буд,:'Н'ного у СВЯТОЧІІО' гзр
Ю1Й, ідезJlы1rй •. Звідси й !нахил до ОДУХОВJIю'Вания зО

'ВніШIJЬОТО світу приrpодн в народні.Й поеТИ1.шНt 'І1Вор· 
УО<.ті. Нахил ДО ідаалізуnа ННJl комбінується інколи з 
'ВО;ЮЖОIO поставОіО ДО зовнішньої об€J<ТИВНОСТI1 й при
ВОДИТЬ, ЯК н [ пр. У Gковороди, до льоrіЧ IfИХ cynереч

l:ІОсте Й . Сковорода, відмовивши на п срід усьому "ВИдИ 
МО"'У" CBiтoвJ !Воякої вартостн, зрів'l-іЯВШ И ііаго з "Tifj
ню", "болотом", іJпуСТIІМ нпцо", регабілітуе його 
з ДРУІ'О ГО боку 7З'К , щО сповня є 'його божесь}(оіО ду
XOBkTIO Й ірОБВ7Ь йоro зверХ'НЬОIО формою, 'в Slкjrй хо
В<lеfЬСЯ віч~ дух. Так 'сходИ'Ться У Сковороди ріеко 

розмежовуючий, для матерії 'ворожий дуаліl3М з 06єд
.июючнм 1 а ідеaJIізуючим ПЗJ,lтеїзмом. 

Неrативне 'ВіДНО'Ше:І-ІІНЯ ДО світу oQєктів може ви
словлюватись теж відсyrnістю 8сякаго зацjJ<авлешm 

1НfМИ; в roАіУ 'IЩ11ЗДКУ t80НИ дл·я сyб€кта ~, іс:нують, су
бєкт ЇХ просто Ііе ooocrepil'ae. 3 цього боку Х'ара'К1'fpИ

еТlfчна украін ська ІНарадня поетвчна ТВDpчіС1'Ь, п n

збавле.на е п ічної плястики, н з'ві7Ь У сваНі епічній ч а
стині. В ~щ&іт староукраїнсь'Кої Лlщарсь'Кої поезії, Піctm 

нро похід Іlгоря, так мало rlOдібна своїм особлИ:ВIІМ 
lІ('епічним стилем і браком ПЛПСТН'І< и до ссредньО'Віч
Horo t''Вро пейсь'Кого епосу, :цо німецький уч ени й. Ка

pit'p (60 рр. ХІХ ст.) 'На т :,й одній ООН0'8і ске'Ппt~1-І О па
c-rааН8СЯ до її a-БТеН'ТичtЮСТИ. "Die Sсhіldеr\lпg is1 ohne 
А пsсhnulісhkеі1, оЬпе Сhаrаktеrzеісhпuпg , тап sicht da 
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лісht das Erlebte, тап folgt nur тН Miihe dem uпklarєп, 
Ьіп- und herspringenden Erz5hler"*) У Слові про 1f'0PA 
ilytp-іШ1іьо-суБЄКТlrвне 3'П<rIIОВУЄ цілком над зовнішньо

<'бєкти.вн им, "2Х щО ціле обєкпrвне- ТЛО, сценер :'Я, дія 
,) Ltсоби Ift-MO'B розпли'Взються ,в пОтОці почувань, lІа

С1 puї!'l, рСф.'1єксіЙ. Автор - як завважує М. Грушев 

й f\HIЇ - ille опо;відає, а зовнішню акцію лиш "д~ . 
,,,онс груе МОМetn'2J[ЬНИМИ 3НИШШ.\fИ". оперуючи тіЛЬіШ 
а.~іОзію.1ІІ та натяками на неі. Намісць "епічного тону 
Гo~epOBHX поем чи оt:'реД'l-lьовіч.них Chansons de geste, 
.wиіілічного "аіт-юго епічното c:rnов.ідання, СПOJ< ~'ЙНОГ:J 
,", чистого, 'ЯК гююcm3, ПОВН08 О'дна рі1<'3 ... СлОВ{) 1l0'Вне 

t!<lПf'ужеюю гостро'Го почуття, пarroСУ. 'КОТРИЙ ТО підій
мається, то опадає, то вдаряє увагу P'~6KO 'скандоваIНИ

,ми фра.заш!, то розливається '8 мелянхолНіикх рефлєк
ci-}іХ, 1'0 дає про'бllИ"С'КИ погідного настрою". "І щойно 
тепер - пише М. Г'Pyut:elВCЬKmi, зЗ'КіНЧУЮ'IН свою зна

МQ!\ИТУ хаРЗ'fМ1{llmСТНК.1t*) - по десятнлJгrях iMnpecio
Іні:зиу. декздептffЗ!.ry й СlfмволіЗ61У в літературі, ми по-
1!1ІН<:lЄМО розумі.ти дійс:mrі'! характер і !Високу кр l Су 

Слvва нзві'Ть в тій Х3ОїJ.fЧllіЙ, ПОI.:зл іч еніЙ формі, 
в hl6n ми йоro маємо". А що такий По~И'ЧНИЙ підхіЗ: 
до І' сроїчно-історичної теми не був 'Відокр.е:м,у:'НЮf яви

щен, тільки ЗЗГЗЛЬЮfМ, хара.ктсристичщш для цілої 
ст,:;рОj"КраіНСЬКОі ШКОJlf! поетів, ВИПЛl!в :е з натяків ав

тора Слова на характер ТВОРЧОСТІ! Бояна, який теж ішов 
РnДШС За своїми ,,3~МИ1Uле.ніямв", ніж аз билиною, 
тсбто реальною 1t;:'МОЮ, яку мав оспівувз-ти. 

Про нг.uЙ гсторичні ду!-!и прийнявся погляд, що іх 
творцями були еліпці, котрі - як !Каже Ф. Колесса·:t-~ ) -
"засуджені долею нз' бідynalННЯ, позбгвлеві найбільш о! 
радости - оглядати 'світ БожИ'й, ПQopИ'Нають дущ{аМIІ 

с ГJJиБИ'Ну душі, У світ ідей, зосереджують свої гадки 
из- иутрішНі m!реЖИВ3I1НЯ". Вважати .'1нше CJlinuiB за ав· 
торів іСТОРИ,ЧНI~Х дум l!eMa~ причини, 'І~~ез те, щО ДУМИ 

ие r і ЖШIТІ .. са в сут :' свого характеру від думи про Іго· 

.) М. грушевсы<А:: ісТ. yl<p. ",;т., т. 11, ст. \70 . 
• • ) М. ГрушевськЖ!: \ст. уКр. J1іт., 'Т. 11 • .11МВ. С"Т. 200. 203, 206 . 

.... ) Ф. Колесса: Yl<paTKCbl<i історкчні АУМІ!, ст. 6\. 
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ря, j послідовно ТРСба' б цю 'J'eзу п аШI;lРИ ТИ й на гетора 
Сло.ва. Харзх1'ер дум перевa!>NНО лі.Р IІЧНИЙ, ід'ЄIЙНИЙ зміст 
г. ОI:i'18J1Ь1Но-морал істичн иЙ. Як СлОВО 3 ХІІ '8" так j ду-
ми з XVII- XVIII в. не дають нз,м зовнішніх к :.ртин дJ1Л: 

ун аГ.'НlД llеНlIfl подій та людей з ШІНУJЮГО, ані його 06-
ЄI..:ТIiВНОГО тла, на якому IlJOНИ виступають. ЧИСТО епіч
на, як і ДРЗ')t8тична l1Ворчість, tВ lш а г є.'Є поаного підпо

рЯДКу.Б<UiНЯ су6а<ту об6КТа'М та ПЛЯСТИЧнОЇ кс'НструКТИВ

tНКТИ. а цьщо са,ме БРЗ1<УЄ }'ІКраїН'ськіЙ' творчості. я:коГ 
( .1.'18 в експ ресії світу iJfYf'Pішніх переifШВ8НЬ, ОТОЖ, у 
.'1і?ичн!~Й поезії. Із ~eї дещо, як напр. 'п іСНі про жі

"(" ~ горе "ЧИ;(ЛЯТЬСЯ дО rиай:кр rщих 3Р8ЗКі.в ліри:чноГ 
г.оєзіf, ІНІ які лиш міг здобутися ЛЮДСЬКИЙ дух" (ф_ 
К(тесса*). 

3а.міта. річ, що первісНh єтаро-у'країнські .епічні 
сюжети 'КІfї'ВСЬJШГО походження иусіли пер!~IЙТИ arЖ. Н:1 

П :!lніч , 'На ,МОGКQlВСЬ'КИ!Й фУНТ, щоб МD'ГТИ ,п ер~1'Ворити сЬ. 
у спр аВ}f.."Ifi і .еп~'ЧJlЬ п оеми, '3'8а1lі билина.\fИ, .в ЯКИХ ши

рС"!і.О змаЛЬG'ВУ€1'ЬСЯ 'ситуації й діла 6.є,г атИ'р:оа, Ir~зріtвai'Я ' 
Н! ІХ силою тіла й вооі 1'31 В~ДДВ!Ни,х на слул-.."бу загглов і~ 

М. І рушевський**), спіrpаЮЧИСI> на фЗ'К1' і'С1іУВання слі
Д!IJ бгl атирського -епосу 'на Украіні , 'вважа€ річчю ц іл
ком певного, що "ПРИl~айаJНі дуже значна частина бнлнк 
ffOfO епосу ,в 'Його первіOНlЬЙ формі Аlусіла п о'ОСТатн на 

У"раін і і тут ~ жила rпротягом I<'НЯЖО'Пepl~JXОДDВЮС 
'В1" ;11" і Т:I,llЬКН під 'В'nЛlfiЮМ зворхніх обставин не ДОТЯГ
J!.a- вона тут до новішlf.X Ч 2<:ів. Та р ~зом 3 ТlfМ М . Гру

Ш~ВСЬЮІЙ :визнає і те за річ ле,в,ну, що ця первісна ОР:і
r~lIaJlbHa ~піха мусіла !>13Tlf за ового тюбyry 'На Украі ні 
"далекО' більше ліРlfЧНОГО, патетичнОго ел€менту" il 
6.'11131.1\0 -СТОЯТИ до Слова о ПOJJку Ігоря та історичних 

дум, та ІЩО заник цього nerpBk:н{)jJ"o ліРИЧН<JfО е.'1ємt<fIТУ 

наступно 3 переходом П на північ. 
Прикладом на ріЖ'ющю між українським і pocU~ 

СЬКІІМ підходом до епіч,ної темн може ПО-СЛУЖ ІІ'І"И ле
r1t'р...1а.рис; оnові..1З'Нн.я про лицаря Миха!1ли'!\з, оборонця 

.) Ф. Колесса: ОГЛЯД укрвТнсько·рускоl народної поезіr~ 
1905, ст. 141 . 

•• ) М. Грушевський: Іст. укр . літ., т. IV.~, 98. 
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Кнє.ва, яке зах<>ва",ось в укрзТнськї(r і росНі ській ре

-дакції. В україНСьк Й верзіі, за.писаніЙ МеН41ЩЄМ коло 
Еср.:tиче.па, ЗО'8иіwня акція, боротьба з Тarrарами, на
кР,('слена ТМЬЮf СХt'мarrИ'ЧНО-ЛЯh:Qнічно, брак ОШІСООНХ 

Kf. Jl' ин, наголос ilоклаД~НИlі на М<lЛодушн.rсть КИ'ян і 
і.ЮJ3Я ВОЛОДІІмира, 7'011 l1еСlІміС1'И'ЧНИllі. В росі;Йсь'Кіf.i 
(5ИЛИНIl)1і редз'Кціі ця сама 'Ji€:l),la нз6ірає епічrної шири

ни, вага покладена '"Зо 1)!3ЛЮНС!К сwryацj·Й і бо.рОТbtjи 

.3 1 з-r "рами, а:щія ДРЗ'МЗ!ТИ'ЧНО ускладнюється, ТОН ба
дьарнr.*). Це 1В>IGeI з~вважlfВ 'KOCTo'М~i'B, що У Be/lll-
1\OpOCtB усяка історична спО'мИ'Нка переulOРЮЄТЬСЯ в 

,К;l3I\у·еПОllЄЮ, 

Критика. Кvипrк m- зoarnіW!lЬОї дrйаюсти станОВИТЬ 
ТQ'ІО'ВНИЙ зміст j1KpaїHCbKoi мораль-фіJlьософіі, її духом 

tiзвіяна Й, українська ус.нз. 1n lПисана IПО"2зія, пк багз1'3 
в JIi.ЗЛ:', 06Пli'нувзч ен:ня і протести. У IКрИ7ИЦі - еида 
:і велич ВШ.1J'~lН'ськоro, Сковороди, Гоголя А Шевченка, 
.а ріЖНИЦJI тіЛЬ'I{И Б формv її -вислову, '8 обсягу n мо-
71r13ax. 

З точки ПО'ГJlЯДУ Сковороди Й ВИШе'Н СЬ1\ОГО ввесь 

IВИДJfмин1 30'ВНЇШ1іій авіт mгідни:й .нашої уваги та заслу' 

говує на ПОВ~ знеХТ'Ування Ій погорду. "Здобудь мені 
· :хо'l і увесь еві'Т, Усе те суєта. б<ІЗ радости" - заявляє 
Сковорода. 

Для ВишенсьКого немає на цьому свіТ ;1 ніЧОГQ 
цінного ні l1РИМЗ>НЛ ИВO'f'О. Усе тут - по його CJJОазм _ .• 
струп, усе РЗ'1lа , уСС l11ухл..mа, гниль, брехня, 'мана, ДИМ, 
с)'':.га, оиєртюrй гріх, ~.І{ЛО. Усе підвладне діfШОJlоuj _ . 
,.К1НJзє ві м іра. ('[.-0"; 'Усі' Ц~U-lOсті, 'НС 1НfКлючаЮЧи науки, 
фі.1ЬОСОф :Ї , .м1f'CТ'CЦTBa, це .'ІНШ спакусн діmюла, ЗОDніш' 
}lі хитрощі, загибіль душі. Щасливий, хто відрікся ев і· 
-гу. пірвавши з ним усі ЗВАЗКН, бо Аоro душа буде спз
СfaIiIЗ. 

Для Сковороди, ЩО 'в неІації сві-ту не стоїть по· 
заду Вишенського, ця 3а&flішн :!Сть ftЄ' вичер пуєть<:я од· 
fЮЮ ВИДJlМОЮ мат.ер'іею, що довК'Ола нас, ал~ охо:плюе 
fI душу, утворюючи П зовніШ1іЮ, до світу <лозо...рнену 
r.оnерхню, п ід якою щойно хов.а€'Thся "c~pцeЦ, прaвJ\и-

.) М. ГрушеstbхнА: ор. cit., Т. lVI ст. 259. 
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ва, нутрішня душа, дyu.oe:BHa г.лиБ Гнь . Нікчемна зовніш

lІ іС1 1.> З2:СЛОНЮЄ 'Н}'ТРіШJfій зміст рел :n- іі n при'Крива:е со
бою Бо*у правду, CnИ'СЗlіУ у св. Пись'М'і. Щоб ту прав' 
АУ пізнати, тrpt :ба, відкwнути з.верхні'Й зодяг біблійних 
"СПЛІТок", непрзвдшmх UНГ::ЩОК 1'::1 поеТИ'IНIІХ образів, 
ШУl«1І0Ч ІІ нутрішнl.>ОГО зерна, захованого в 'Них д:ух.д 

правди. Все, I1РО що ГОВОР ІІТЬСЯ У св. Письмі, треба 
брати симво"іЧ}t(}. В ідкидаючи B~ зовнішнє і1 'маїе· 
r iJiJlbHe, відкидав Окооорода і IВсяку діяльність 'Н3, зовні: 
""Остав щt дt.лз! дt.льнее Т'Ьм, Ч'Ь ~І ПРЗЗДJ-І,re". Задля 
fiутрішньої діяльности, ЮІД сВОїм УДОCfюнз.ленням, тре. 

ба З:Н{ННУТН діЯJIьність назовні. У.се зовн.:ШН€ ЛЮДСЬК~ 
ЖИТТЯ зі СВОЇЩІ змаrЮJНЯМ Н, справами й турботами, yc:t 
ц я праця й борОТЬба, що в~дбув ::: €ться на ареllі ЖИТТЯ, 
в в розумінні Qковороди саме Ifе РОБС1'ВОМ, i.JJЮ'ЗОРИ'!НIН.~ 
ЛНШ життям. Правдиве діяльне життя це ЖІІ'ГІ'Я ДЛЯ 

нутрішніх цi~lJ\ яке.тілЬ'КИоЗ зО'ВншіньОї ТО"[КИ баtЕ~а!ЮJ 
€ IІср06ствО'м. Гордуючись таким своім Cleзділля м, яки~t 

rfro .\!у дехто докоряв, Оксворода рОЗУМ)'іва.в: "Та:к тіль
~И ьсього ділз ДЛЯ людИ'Ни n. є , що прода'Взти, 'Купу· 

'ІН]"!і, одружитися, 110ЮВЗ'ПI, ('вар итися, бут!! крз'Вцрм. 
будув2Т И, П{)JIЮВЗТИ? ЧИ тут наше серце? Так ОСЬ від. 

разу ВИДНО злид~іR наших ПрН'Іину, що ми віддаlВШИ 

наше серце нз' здсбутгя 'Світа n море ТЇ.llесни;х потреб. 
не маемо часу поглянути ІНа себе. О'НlСТИТИ та поліку
ва111 душу нашу. Забули МІ! о,6е: самих! Турбуємось

Горо тіл0 ... в нас луШ J. хирлява, розс.'Іаблсна, сумна, 
trQрависта, боязка, заздріС1lа, жмюна , ні'IИМ не зздо

"Сі/lена, cг~la ІІЗ с(бе зла, ХУД&, о..l ідз, СЮlе т Юl, як 
паЦі6Н'Г зі шпита\llЯ ... Не хлібом одним іlщве JJ]QД IПlа. 

J Jro цей ОстаfiН~Й духоаннJ'1 хліб У день і в ночі тур' 
бується Сковорода ... Ось ЩО він рОбить у пу-стe.nі "о!І ). 
Вса"а праця для ЗClИfїшН'іх ц ;щеіl j потр::>б бул:! йО~IУ 

прОllr·внз., як рі'l h'! lП отр ібна й В1ІЖКЗ, тому Bi1t і дякує 
Б:.:.roв.і, що "потрі6ие (дЛЯ ~ші) зроби'в .н;~I8<lЖКlI'}I, а 
Ba.rt\l\e непотрібним". Ця зн'Гипatrія до зовнішньости 
ст"упінуєrься у СКОВОі>ОДИ з поступом ч з-су, осягаючи 
Бюнці еві·Й ве.ршок у баЖЗI-щі ті.'1О::'сио З. вмерти, щоб 
1ЮГТ!! цuисти Н() внутр. 

8) д. І. БагаJlіА: ор . cil. ст. 139. 
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до повного розриву 3 ІЖ!ЗЛЬНОЮ ді'Йсиkтю ·:т;'.1З 
ДУ-<Овз еволюція ГQГОЛЯ, ЯКИЙ по'Чинаючи рО~lа'Н'Ги'l' 
:НОЮ ідеалізацією ді'Й:оJЮСТИ- перейшов до нас.м'іху над 

!Нею, у CBo'їi~ регJJi'СТИ'ЧНО-СЗ1'ИРИЧИі.Й 'Творчості, !Вкінці 
lmс.ТУПИВ у роди критика й фільс)софа-мо.раліcr:а ІВ ду

сі Сковоро-дн, У СВОїХ, для зага.лу неСПQдiDЗlНИХ "ВИ"-
6р.аних місцях 'із переписки 3 друзями" (1846). Коли 
під напором прози життя опали крила. '8 Роголя-роман

ти ... а, ВИС1Упає ГОГОJlь-ре.а.п:іст З очим а СПРЯМОІВзними 
одначе 1 !Іе на, світ зовніШНЬОС11еIЙ, а ЛЮДСЬКИХ душ, опа' 

га'II~НИХ у ;кз.n.южі буденщини ЖИТТЯ, l1ід :ваroю 301В1ніш
ніх справ, занять і турбот ска,МЯН:IJiИХ, по.РОЖlrіх тз 

мертвих. Нікчемна зовнішність, БЗ,ЧИ'1'ЬСSI йому, яі!дби 
р а є душі всю їі красу, 06вод1ПЬ її грубою "земною 

к'-'рою", вБИ'Ває душу в ЛЮдИНі. "Душа моя СТОП І ала, 
кс'лн я бачи», ,Я'І{ ба:гаrrо тут 'СЄ'Ред самогО' Жl11ї'Я без
M~ ,.нних, мертвих мешкmщів, страшних, НІ "рухомих ХО

.~OДO.\I душі с'воєї, безп.lіднcno ПУСТІ(QЮ серця ОВО1'о ... ""') 
"І незрозумілою 'І1)'гою з z,и няnась уже зе'МJlЯ, ,все черст
віШIІМ і ч ерС11віШЮI стає життя, все дріБНішає ІЙ' м:шшае, 
і зростає тілмш персд у"і}1 а O~II.a ~VlИче 3Н:J. постать 

нады�и,' яка що - день неймовірно збільшуеться. Все 
глухо, могила скрізь! Боже! Порожньо і страшно ро
биться н а Твойому світ і "*). Корін ь усього зла, властиву 
ПРИЧИНУ 1 !екрасн ДУШ , від якої віє сумом, лорожнявою 

Й НУДЬ/ГОЮ 'в cв:rгi, знаходи'Ть Гоголь в> тому, ща ми 
віддаємось цi:Jlкамзооніl1mЬО~1У житгі, "добре є вно' 
сити лад' у світ, але ,пер,едавсі:м КОН';:ltI НИМ є лри;веСТIf 
до ладу свою душу .. '.. "ВізЬ1о'ШСЬ за господаРСТDО не 
м <: rеріяльНl~·, З, своєї душі - це I'ОJlОrmз справа, ДJ1Л 
иеі треба все КИНУТИ" . Удосконалення отож душі, щuб 
ІОона СТЗ,lЗ ЖіСВОЮ, чутливою Й ПО хрнстіянськи до· 

БР(JIО, кл аде ПОС.t:іДО'В1!О ГОГОЛЬ за ,нз'іШИ-fiЦУ ціль лю
Д""J! : , Зо{)ері~ДЖУЮЧИСЬ щораз бі.'JЬШ на pe.,irj-jЬю,мо

ра...1ЬНИХ лроблємах, на справах ~утріШНЬОі, ДУШ('N.-Іоі 

") Н. Гого.1 Ь; Театр. РЗЗ"ЬСЗД; Вblбр. Места, ХХХ ІІ . 
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}(УJlI>ТУРИ, 3 Z~Н(ЮlEТЬСfl ГОгОль щораз 6i.nьше '8 .собі, а 
йог(\ ін~IСИ та ДУМКИ віДДaJIЮЮ'ГЬСЯ 8 міру ТОГ0 від 
YCI.oOI-О резлЬ'ного й '1 ~ CQВOГO в 'Напрямку в.і;<щОСТИ, п..~ . 

pe r,,1DHOЇ абстрaJ\1'ИОСТИ й особl1'С1'ОЇ душевности. Інтрn

веРЗIЯ поглиблюєтьоя і вбиваючи '8 ньому МlrСfЦН дае 
нам намісць нього проповідника морального відро 

джetiliя людства, пер.ед Я1ШМ бeGрадно стг.нулн '8CU ті, 
Щu до ЦЬО!ГО часу 118Орчістю Гоголя так щиро захоп· 

.'1ювал и ся. Дcrrеперішкі'д "ооличИ't1f"JlЬ" Росіі , rеніЯJJЬННЙ 
":IІ~.теЦь-са'ГИРIfК, перед щшм бнло досі чалО'м усе, що 

жило лиш духа.!.1 поступу, ззоя8JIя€ врешті СВОЄ спів

'ІУТТЯ Росіі, Я1{З ка його ДУ"fI{У "СТС'ПНІ~ ,і crраждає п ід 
ярмом СВРO'IrelЙСЬКОї освіти", OCIfOВa:нOЇ 'На ОСЯI'3DC ро
зуму, і рг З()Р..1 iG 'J"И)1 апробує 'Всі російські патріярхаль

ні ПОРЯДКИ , не виймаючи кріпацтва, тому що Гоголь 

,почав 'Геп ер з поnoрдою ст(!!ВItТИСЯ до всіх тих "Ж<1J:1Ю

гідш.х хитрощів" людсы\'гоo 'Ума, 'На ЯЮІХ croїТb про
('1вічена. Европа. З тої ТОЧІ\И погляду бачи1'ЬСЯ ЙФIУ "с 
nогрібиою n: уся зовнішня 'нарс)дНЯ освіта: "Учlt1'И му
жика грarмоти ;на те, щоби [ЙОМУ датИ СПІЮ~fOгу чнтати 

r.y<..їi ЮНИЖОЧ1Ш, це - "есть деЙС11ВИ1'СJ:lЬНО 'Вздор""). 
Так пісЛЯ довгої самocrilйної маRдРі.вкизійшOlOCЯ 8Кінці 
r NOJ1b із 8Ifще1Н<:ЬККМ і Скоеородою, дrйшоsшlt '8 роз' 
ВIі"КУ інтро.верзії до *райньої точки. 

В rпсихO.ltьог.ічному звя3!<у зі світоГЛЯдом !Наших 
ВС.1If1{ИХ морЗ'лїсті-в lЦіка:во пі:зн<nн Lй ПOf'.rТЯДИ yкp~

ЇHCbKqrO народу на- зОВН!ішні.А, . матеріяльки·А! світ, 
Я'Кі відбились у IIЗРQlДНій духовіІй 1'ВОj)чості, пере:Аия

T~n: ШCJ<різь, пр" оЦ';ню.ванні зовнішніх 'ВзртОС'r'оЄІЙ, ду
хем моралізму і замrrного песимізму щодо IвідиощЄ'Н

іНЯ між -си'лою дсбра і зл3., правди й 'неправДІ{ в світі. 
(.,Н е.М3 'В овіТ.;1 "раіВДИ, .правди не ЗlІська'fИ".) З погляду 
фiJIьософічної інтерпре'fщії ,світу ззслуго.,вУ'Є ffa увагу 
Іtшша н2!родня lJ{()<.щ()(оні~"ЩО-JI€r'еидар'На> 1'Всрчkть. На · 

родній сві'Тогляд, що ІВ ІНій овilдбився, п06удованиtй иа 

принці"і дуалізму. Це поясню€ М. fрушеВСbl(ИЙ··) 
'ВПЛИВ: МНl вороже На<:1'рОєної ДО сві1'У матерН манїхсй-

.) Н. Гого.,ь; Вblбр. Места, ХХІ! . 
•• ) М. Грушевсь,,"А: Іст. уКр. "іт., т. ІУ, ст. 388, 391. 
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ської течії, занесеної п! YrкpaЇHY з БОlIгарськоro піВДЮI. 
'З,1дНQ З цим I(:ві1'ОГ,llЯД<>М увесь вндюrй м,;тсріялы:tйй 

світ підлягае 'Владі 'злого А'е.міюрга - СЗ1'анаіла, Сата · 
.fiИ або Тріюди, АріднИ'К,з - ІВ ГУЦУЛЬСЬ1<і'l"l л€(~. Він 

Є flЗJ:ІОМ і &i�a-СТllВIГМ 11ворцем-шrйстрам усього Ma.~'
рія.'1ЬНОГО, уособленням творчого руху й сил и, хитрої 

Шіj'а.хїдчивости,. н аук и fi 1'ех'Н'ічн-о:го поступу. B~~r ТО 
прнДумав BOrD'НЬ, ХВТУ. 'Віз і т. ін., 'із його 'Болі по-чз'лась 

rlJ ' ЗЦЯ ura земл і . Без ~;ЬOГO нгвіть ссш Бог 'Не міт обіЙТIІСЬ 
при творенні світу, бо хоча Бог і 3Н3'6 Веб, т'о npO'J1e,,, сзи 
ні чого .ff-ej ~ІОЖС зроБИ'ГI~~ 3Ете Тріюда має .силу до 
BCbO'ГO"·~). Погляд цей ЦЇдком відповідає поглядам ВН

roенськаго, Сковороди 'й Гoroля, rк:.скїльки 'й .вон и ДН

Ві-ІДКСЬ 'Нз О'сягк ЛЮДСЬ'l<ОІ'О pOOYЬfY та ·всяко'і ЛЮДСЬКОЇ 
,(!,КПfВНОС'ГИ н азовні, як ІНа світську СУЄТУ, або й дія' 
'вОльські хитрощі (Виш еаIСI:>ЮfЙ), а справжн.е: добро й 
wас,я добfо<іали тількw '8 З;\lаганнях до 'моральної дос

~tf,aJIОСТИ. 

І для Ше8'Ченка проблема світу ц-ео передусім про'· 
блєма ІморалІ. НЗr .морМЬННХ хибах зосередЖ'}'єть::я 

Ь';" ,й же 'вся увага його, ЯJ\ критН'Ка живої дійOlt'OCТИ, 
і в імя ИОРЗIl1ЬНItX, головно, ідеалів (любов 6лижньо · 
ro) формується ввесь його сус п ільно· п олітичний та 
tlаціональ:ний свїroгJIЯД, 

Насміх. Найвищим МИС'І'еЦЬ1ШМ ЮffiВОМ украін
сь"ого нз'См іху ·над ді йсністю Є СЗ1'ИРИ'ша творч ісrь 
ГсrОIlЯ, яку характеризують КCJpотко слова, '8нпН'сані 
на його іОО.гр06,нгку в Москві: .. Гірким cnoBeHt моїм 
Jl ссм іюся", Генезу Іце'і замі'l'Ж)'Ї риси україжЬ'кої ду
ХОDOСТИ зяс()вує lКocтoMZpiв (у звязку з Кул і шевою 
~ОІрною Радою")*'t) важкими історичними RережИ13З Н' 
'IН'fI&1И ,"араду: "Безпересl'а1nrі не.вдачі , заГ3'JIьні страж' 
дмrн.я народу, тяжке лихолітгя, яке мусіли українц і 
.'ВlnlОСИТН ІНа С80Їх п~ах, ч<fста 'І10треба 'Саможертви, 
tk'1Тpiвкkтb хатнього добробугу, rНеОбхі~;цість р~ти 
раз-у1JlЗ З роДИ'Ині 'і грои адсЬ'К і звязкн - lВих<mали 
в цьому ІНароді С l;lі 'доміСТь мізер ії ж иття, погорду до 

.) М. ГрушеВСI>Кн::А : І ст. укр. т" т. ІУ, ст. 388, 391 . 
•• ) Д, Дорошенко: П. Куlliщ ст. 113. 
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земного ЩЗС1'Я, насьti'Ш'куватий П QIГЛЯД нз всі зміh:И .. 
лаг ляд, який 'Н'зв1'fЬ і тепер, після довгих літ спокою 
СТБ'НОВИТЬ ВIІДЗ'fIНУ рису укр: їнськоі ВдDлі". КОС'J'OI:\fзріlJ' 

M~Є тут перед очиr~l а ПQ'Стать Кирил3J Тура з "ЧОРНЮЇ" 
Р.8ди", Я'КИЙ Є ПQЧЖ1'И HCr'''-ТК8ІНО 'lCp3-l"JН iM В I1 СЛОВОМ' 
таі риси. В нього "немає іншого и,epeXOHaтrn понад 

те, що життя 'Нічого~:!' ",арте, а To"ry він глузує з ЖИТ
ТЯ, глузує 3 смерти, 3 раДQщrв, із CT'p-.: жда~IЬ, сміЄТЬСl1 

з правда, смієтЬ'ся над ЗЛ'ClМ, смієтьсSl без -розваги; >11<

що Й є ДЛЯ НЬОГО ЩОсь повзжне, ТО хіба що його 
власний сміх, КОТРИМ осушує він м и мовільні св ої гірк і 

сльози". В протн вснстnі до цього безтямного н асміху 
уособлює нам Гоголь цю 'Українську рису в її Ігайвар-
~lі'Шій і найшляхоrnішіА формі. C~IЇXOM ЩfCЛовлю

Е] НИ В ГОГОIllЯ його жа~'1Ь та ПРНf'Нічсння НЗJ вид усьо
ГО того, що Hme. ..... ffb красу mодСЬ'кої душі, що їі ро . 

бить холоДН()ю 113 П СIГШіОЮ. йоro Iia:C~lix родиться зі 
~Ц;I;юі любовІ'! до .1ЮДIi'НН, З баЖЗЩIfI бачити її душев-

110 гарною та мораЛь'IІО доброю. "Бу,в це не прocrНЙ" 
С)1іхун, а ЮМOj)IІ'СТ сумови'Ти'Й і В f'Jlичній, з усмішкою 
!І'Щ устах, та зі сльозою '13 очах і зіТХ'<Шj'Я~' У серці,,·t) . 

В ГОГО.l(fI гармоніюю об€днаrиі дві головні рисИ' у.кра
інько! духовостн: моралізм із сeнrrи м енталb.l-ШМ ЮМО"'" 
ром. Своїм )l'КраїflСЬКИМ ШІС'міхом над росіtЙСЬКОЮ дій · 

сністю Гоголь несвідомо ()покутув::- в до пеDlЮЇ міри 
свій грц відступющтва ПЕред рідн ою батЬ'!<івщиною, 
бо тим насміхам COOЇ~ I він перший захитав Росі (о 

'8 основах, причин'Яючись у бі.'ІьшіЙ мірі до підКО:ПШ-Ji 

І>Я в загалу сліпої віри внутрішню С lіЛУ імперіі, н іж 
до бажаної ним П мораль'l-Юї поправІ!. Недаром, QlТОЖ, 
'll.СtIсервативні російські кола відчули в НЬО'МУ. зараз 

пї':.1Я першо! ВІ(СТа.в и "Ревізора", утаєнO'l'О ворога та 

РУЇН'ЮfJ{'3 Росії. 
Наом іХО.\1 висловлюється I Іе тільк!! lІогорда до 

оБЄh:тивна і дійсности. а.'1е так само й бажання визво· 
JlІІТІ1СЬ в ід її гнітучого тягару Й, осміЮЮЧIІ іі , за п ану
вати над нею. Сміхом над дійсн і стю рекомпензується 

почуття влаоноro безсилля супроти неї. Насміх у ріж-

.) В, И. Шеllрока: ср. ~,!, Т. 1\' , СТ. 92. 
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НН'Х свОіх відмінах ві'д фідьоСХ>фічно-crої'1НОГО 1'0 
СПvЧУТЛНlю-дсбрОДУШНQГО до I<ОJlЮЧ О -tроніl!НОro 
був завжди в укр:.Jнських ПИСЬМЄ'ННl1'ків, ПОЧIГН:1ЮЧИ 

під Вишенського, ОД-НЮ·f із ГОЛОВНИХ ззособі'В бо.роть-
61f З зо;вн ~шu·Ji.мн СУПРОТ\fВНИМ}f с илами. ЯК Вишен
СЬКИЙ і "аші полемісти XVII В., так U«>ВОРОД3, Шео" 
ченко, Ку.1іт і ін. 'часто в смішне повертають те, що 

«3 іrrшому місці 3 JТC..TOCOM п соборюють. 

ПаСИВніСть - активність. Ш.1 ЯХОм іЗОJlяц і ї нзмзга· 
€MOCЬ яюreбудь поз6УТИ'СЬ HenlfHOCHOЇ діКаностн. МН' 
утінз€мо від !Иеї на сзмоту ЧIf"ГО У Clli'l' свій rвлаС~IИЙ, 
lІутрішній, а60 ті н е зшmаЖУЄ)lО, збо ідеалізуємо П. У 

всіх тих випадкzх займа:ємо СУПРОТИ' неі пасивну по -, 

ставу. I{РIfТИr:ОЮ та наоміхом МІІ 'на"ІагаіЄМ СIСЬ її пере
МОГТИ та запанувати над нею, прИ'ЙмаЮ41f зrрссивиу' 

ПОС1 зву. Між '-ІІМИ' двома протнлежностямн постійно 
хиталось украТНСb'l(е жиrrn '8 його дійсності. ВНЯ80W 
украінської афеСКВНоОj аКТlf8НОСТИ була J(озаЧЧИІIЗ , не

з('іІНЩ'lІ а 8 чинній неrац ії сучасної їй дійсности, am~' 
в АtеншНі мірі зд,' тна до державИlіЦЬ'КОГО будівництва. 

"'"G?'стіш однаІlе брала гору пасивкість в y.кpaiHCbKO~1Y 

ісТОРН'IНОМУ житті, ЩО проявляється браком якої-не~ 
БУДІ> Рс:У." ,кціі Іна багато рі.жних rnодіJ\ і змін, ПрОТИВlНих: 
влаl:НlШ ЖИТТЄВ І! М 1Н'1'ересЗіМ. Українська маса' lИ!еоднс 

Кt}3'ТНО наскрізь п г'сИl8НО crаІщ.,ася й до НlЄlКориснlfX ДJШ' 
с(бе політичних змі"" 'Які тзк .часто на її території від
БУ!Jалнся, і до ос мсго навіть гніту та визнску, що Ао-· 
го ці зміни .вели за собою. ВКЯІЮ'М П :1'С ИВНОСТИ булl{' 
T~;''' д.е:кількаР<!ЗQl9і мосові утечі перед зовнішнім ЛН
хом, як і з .одного боку були в історичних насл ідках сво-
їх дуже шкідщrв і, 3 другого Ж боку ПРlf\lИ'IІЯJlIfСЯ до 

г.О1Uире.ння )1іраїОСЬКОЇ 1'cplrrcpii. м,: сова yтt:~a укра 
їнського нarcе.леН~IЯ перед пе.чt1l і жською, а поті~l по

ЛI)1jеЦl>КОIO ~lебє'3Пекою н.а північно'-західні землі J-tC' 
т:Jlьки привела до втрати 'й досі ще впов'Ні не 'віДЗfIС-' 

К<!>НІІХ, а пк дуже важних ЧОРНОМОРСЬКО-1fаЛJlунаїI~ 
СЬКИХ npO'Cl'Opi B, здобутих у ВИСJlіді ~ІИРІІОЇ кольоніза
ціі впродовж lV-VIII 8В., fl.'le - що не менш бо",юче
лрнпечатала ще й ДQ.'ІЮ пізніш ої Київської держави,. 
що насліДКО~f відступу з півдня QЛИНШllЗСЬ під заrpо -' 
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ЗОЮ З ДВОХ боків, з півдня -і пі,ВНОЧі. ПОШlfреН!-fЯ тери 
торії Щlr п іEJНіч кmlУ ЗЗХQJДЇ, ПО'рШНЮJQtщ З втратою п ів
Дf' ННИХ нздмарсь'Ких просторів, яких УТРИМGЮJЯ за со

бою булоб певно стало 'п ідставою М',: .йБУ1'flьоІ мотут. 
ІіЬ О СТlI Yl\paIH'CbXOї !Нації, було маловзртісне. Масовій 
~~І ;фації украї'Н'ськО!ro" н~-ае:леН'I{Я за Д11'~про під вра

.жіlШЯМ перших І-Іевдач та розчарувань be-Лlf!l(ОГО ПОВ

.(,.тавня 1648 р. приписує М. Грушевськи'й*) roлООну 
.P (j;1 1O в заламанні паВC'ГtlНlIЯ та ІВ недосяг.ue.нн'ї OВ~Ї 

ціл і . "Народній рух _ пwше він - lНiе дійшов ДО ПОВ

-ноі інтензИfПЮ.сти, бо leміrpація відкрила ;інШН'€'! .вихід 

і Н J РОДНЯ ен.єргія .пішла .в СТОРО"Н;У меНШDГ·О спротнву. 
Е!l еvгія еКС1'fюИ'Вна ще раз 'ВЗял а гору !Над ·інте.нзив
ІЮЮ. Справа ,сз,мостr,ЙнооСТи Украіни бул а вбита - З:1 

ц",ну її територіялЬ1іОГО ПОШиp€IІ-ІНЯ". М:СО'lШЙ :віДПЛИ1J 
1І"УДЬТУРНО й сксrн О'мічло 1І6Орчого еЛЕм е'l-l1J' з україн
<СhЮіХ Іміст у спокійніші 'МОСКОВСЬКі землі був 'МаАже 

1":О ::: lіЙ.lЩМ зявнщем, ЗВЯЗЗЮf!tf із КОЖ'НJfМ ,сильнішим 
ПС'JlїТIІЧНИМ ПO'rpлсе.н1JЯМ. 

Культ духовости - моралізм. Відвороrnою c'N:!:
'Рі::.кvю неrатющOlГО 'ВіДllошен'ня до зовнішньої дійсно

.ети є нахил до нутрішньої субєКТИSН()lС'ТИ', душе!Вної 

діЙОі!ОСТИ, КУЛЬТ ~lОраЛЬНОі краси й СИЛИ. ЦМ entтyз1лз:.1 
JJ.,/IfI душевноro. який ЗНl~~,,{одить свій найвищий вислів 

у CKOBCOPOAIf: "Нехай мол зовН'ішність висохне, Jlише б 
цвила середина", AaTyerbCJ1 ма;йже від саМИХ пач аткі'9 
історіі Yf<paїНCbKoro AYxODOГO ЖИТТЯ. l{нївсb'lШЙ ми· 

-трополИ1' Кирил. радо,! Галкч~lНlН, ЛЮf'Й ЖИ'В У другій 

ПС.l0Вlші ХІІІ 'в., а-втор правил праклздноГQ житгя ДЛЯ 
.ДУховних, 'писав до своїх підвладних ()іСЬЩО: "ОдноІ 
."!юдської душі не :варт цілИ'й світ. якже-ж JieI пооасти 
в О"ГОн ь m.ВГОСИМlI'Й тому, хто введе ІВ co6.IDзань душі 
МllOrIIX"iPt ). П(реТ'воритись із зовнrШ1fЬОЇ істоти в нут
ріi.U!іЮ, духову, "БUlТЬ божсстоокныM существом" (Тол 
СТМІ), було ціллю життя ВИШf'liСЬКОГО, С'ковороди Й 
Тоrоля, Нутрішня, духова людина Цео дJlя Сковороди 
.шоі1ио справжня, діЙ.сиа людина, це надлюдина. Бого
ЛJ('.ДlШЗ, як cг~\( Христос. ..Дійсна ЛЮДИ1fа та Бог -

.) Іст. УкраіНи. т. VIII., ч. 11., ст. 78. 
--) М. ГРУШСІІСЬКНЛ: kr. укр. піт" "Т. ІІІ .. ст. 2U1 . 
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.ОД/lе n те саме", Зовнішня людина лиш "lінь дійсної", 
.111Ш "плесний боВВcrн", Духова і'стота н~06",еіЮСнз у 
cBol rl своБОді. Вока .. rtpКВОДНТЬ віддален.е·, прorЛЯ.llге 

.yт:.ere', заглядає в дз.вно-мюryле, ПРОКlfкзе в маАбут

не""'). Це істота вічно ЖНS~" небесна, ООН'!!, МОВ СО1ще .. 
две ЖИ'ТТЯ. Це сама кроса, ЛЮДИilI3~БсlГ. Щоб lJ-IеЮ ста

ТИ, щоб перс'ГВоритн.сь у XpIfCTa, трІОз. стаТІ! "при

хи.1ыllкомM не тіла, ru духа,", 'J'fkua ві\дItернути-сь від 30В' 
, ніШJiьоrо життя і oвrтy lЙ почати Ж ІГТИ в ",06 і , загЛIf
бllВШНСЬ у crвою нyrpіШfПQ сугь, В якій п еребу:вае Бог. 
у цій Ско;вородкніі1 зпотесаі ,.духовноі .'ІЮДIПі II " ОС:І

гає українськюї спіРИТУ8/1і3~1 та МОРЗ.'lізм свій вершок. 

Гоroль. !ЯК естет, ШУКЗD краСІ! саи.f' в Jlюдсьх іі1 
душі. Своїм насмl'ХО'1.I бив 'ВЇі!! по душах nOГatflfX, нік
',смннх, 1'8t~О-ХОIlIOДЮflX, обведених тверДОЮ !Корою 
"зови:ішньої зеиности", лід ЯКОЮ не МОЖ~. процвітаТIІ 
душа. "Вершком усіх ССТСТltЧН'НХ ІІЗ солод ЗСJШШIІЛIlСЬ 
У мені здаТljіtcть з,ах<rnЛlов,аrrнся крзоою дуШі ЛЮДННIі, 
де G я П не зуC'tVів'I8t*). Пі'3наw-tя людсЬ}шї ДУШС8ИОСТИ 
С'!аЛО ЗГОДОм для Гоголя ВI!КJlЮЧJЮЮ ціллю 'Його сту

дій та зuнrrь ... я За.ЛИШН'В -118 якийсь Ч8С усе сучаlС:Н~ ; 
я повернув yвary на пі знання ТиХ вічних законів, які 
.кермують .'ІЮДИИОЮ і людС'Т1ЮМ ВЗЗГЗ;1fі. Книги захсно
давств, душезнавціп і дослідників .ІІюдської природи 

.ста.r.и }{ оєю ЛЕКТУРОЮ. Ук:е, в чо}!у ті.'JI:'КИ вкявлялось 
r.iЗНЗJmя людей і .'Jюдської душі, від сповіди свіТСЬА оІ 

JJЮДШШ до СПОlВіди анахорета ~ пустельника" м:е.не ці
К2.8I1ЛО, і .на тій дорозі, МЗlА~. C ~~I не знаючи - як, 
я ПРIІJ1ШО8 дО Христа, побачивши, що в ньому КЛЮЧ 
до душі людини, і що ще ніхто з душеЗН8вців не п і

дійшов ,на ту 'ІНКОТ)' дyuк,f8НOГO пізн.ання, на якій сто
яв Він".··). Душу вважав ГОГОЛЬ водночас за opl"aH 
ГJ· ибwого піЗН'ЗіНЮI , проти якоro ,,нікчемниі1 наш у.! ". 
"Удоскона.'IЮЮЧИ'СЬ і з<rrлиQ.ІІЮЮЧIКЬ 'в ce~, душ.а ви
ре б.'Іюе в собі иутрішпє 0'1<0 і може пізнаТIІ те, чого 

не ПОХОПИТЬ та ЛЮДІІн а, яка живе зверхнім життяМ .. ····) • 

• ) д. Чкже&Сьюn'l: фільософія Скороuоди, ст. IОб. 

") Н. Гоголь: Двторском ИcnоведЬ. 

"') Н. Гorо.чь: двторскам Иcnоведь . 
•••• ) Д Чижевсью/'А : На'РIІ~И з ic'r. фiJIьос., ст. 91. 
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.~ Будучи еfП"Yзj1fCТOМ душевности ГогОль з r.вЖДIf 

!lУ.'СО'КО- ціюm rc.вilй рідний, україllсьюt'Й 'fIзрід, у 'Якому 

зиаХОДlfТЬ він ЯІ.:раз багато душевности - "серденіще 
,ЧУТТЯ (, ніжнішу СЛаІ~ЯНСЬКу природу". ЙСІІ"О глибо"о 
зnсрушувзла 'IУТЛlfВ :)., украТнсм.:а нарОДНА пісня, його 
згХОПJllOва.ІІО СВОЄЮ ШИРОКОЮ вдачею )'1<paїHC~ ко

зацтво, що свСЕЮ 'Від:в.атою Ї[ РНСІ<оВ'ністю, гулящою 
рс.~траТН1jстю р ~JЩ ,,·пнру ду:ші", саоєю погордою до 

ВСЯIШХ життєвих ВИГОД і земних дібр ЯВJ!ЯJlО'СЬ блис' 
КУ'IЮ1 виявом 'П.t ремо.и душевности flЗД матеріяльною 

"юонішністю. ТЗl<lfМ був ДЛЯ ГОГОЛЯ й КО3а1J.Ь'КиЙ ,з
нак, якнй ві,н теж пристрасно любив. ,,1Н1<О,1И звуюt 

П :СJ-Iі стають WЗВІІ'IЗlЙНQ сІЮбідві, широк і , ·м r,Й.же сі
(2-Н1ські, rнемetвбиr СJlЛУВалиоя охопити безмір llPOCТO

ру. ВСJlУХУЮ'IИСЬ 8 ці звуки таНЦЮЮ'lИЙ (козак) почу

ває себе велетнем: 'Його душа ~ вся його іС'Тота роз

ГОРТ:.'.ЕТl:ІСя, поширюється до 6~межн.ОСТИ . Він відби
ПЗ'іIЬСЯ вмить від землі, lЩоби удари'Вши в 'I'iR!i бли.ску
ЧЮ1И піД'Коозми знову підfй нянгся втору',"t ). Над усі 

рО.1Н П()l~ії цінив Гоголь ліричну поезію, як "ВИUlУ 
JtЮДСЬf(У мову", що 'Народжуеться з гnи60ГО душевно

гО зворушеНl:'IЯ . НЗ:IJ. усі етРОП(/ЙСЬ'f(і народи ставив 
Славян за їх здаТlllіСТь до душеВ'И-их, f"НтузіllС'Т.rчних 

П(Jol • .lИвів. "Сл2іВянСЬ'ка порода П Єоре'Д друпнНІ, що мо

ре перед плнтко'вод}lимн Р1ЮШИ"""*) - вислів, яки-й по · 
служив російсьюп,1 'С.ІІаВЯlfофі.'1а:'1 кличем до звелнч)'~ 

'8аи!/я російської народности. 

Потреба душеви()СтН> виявляється в ЖИ'Т1'і україн 

CbJ..:OfO народу 'Нзхилом до естe-rично·мист.ецьких зз

tНllTb, н,еохотою до фа6РНЧН()-11f.?{IJ{і\fН1IХ родів прац і , як 

і замилуванням до хліборобсько-сільського життя, яке 
-tte тілЬІКИ спрИ'яє YKpa~HCbKOMY індивідуалізмов-і, ме А 
- завдяки СВОlй звязвнOC'fIЇ з природою - іде згада-

ні'Й потребі НCtзустріч. В обсягу н:аук. ЗДЗЄ7ЬСЯ, теж 

6іllЬШ промовляють Д-QI УКР 2інсьхОі душі НЗYt< И гума.ні
СТlІчні , aIlTpOnOJlboriot.JHi, ніж pte'aльні, 7ехНliчні. 

З КУJlЬТО~І душеВIІ<:I'О ,fcнo 06єднаний і lSульт 

.) Н. ГогоЛІ,: О малоtюCCіАCJCIІХ песнях 1833 . 
•• ) Н. Гоголь: Тарас 'бульба, УІІІ. 
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.моральної досконалости. Усі світові цінно сті береться 

.на міру ЇХКЬОЇ ,моральної В 'рТDСТИ. БalЙДУіКе BQe- 'JIf<, що 
.r.t ПРІІ'ІИН"€ТЬСЯ лК'небудь до моралЬІНОГО поліпшення . 

Звідси й ЦЯ, так ХЩJЗК1'еРИСТИ'IНЗ ДЛЯ ДelЯКИХ пред· 
СТalЗНИI{ів українсь!ІОЇ ДУМКИ, часто зовс і м явна байду· 

ж;;.ть, або й нелрихнльність ДЛЯ "зcmнішніх" наук, та 
звеличувЗ'н.ия ДYXCJ,Вoї простоти, яка дає начебто 3 J ... 

tt,:jпеку перед моралЬ1іИМ упадком та втрзrrDЮ ві 'ItІОГО 

Щdетя. "СИJlУ духа - П1tt:.aВ lВишенський - Iна6уваєть· 
C~: не в Мlfстецтві зовніШJ-fЬОЇ 'науки ,й фільооо<l)ського 

pa.=t)'MlHHR, тільки мара'ЛblИfМИ чеснотам", лк смир· 
ніС7Ь, п окіРЛЮJСТЬ і простота, яких зразс-к дав нам 
XPfICTOC"·i"). Сковорода 3 іронією згг.дує IlpO людську 
ці.{звість до "зсашіШ I~іх. сторонніх 'справ", про людські 
по ступи D ділянці пізнЗ1Н!НЯ взагалі, 'Про 'Вин'ахади, ма
.uJIІШI, про цікавість до lToo :.-аеМIІИХ, ПЛЯН~ 'l'·арннх еві

"ііБ - при ріВНО'<lzcній "людсь'Кі'Й сліпоті в спр'авах ду
шеіЗноrо господарстваІ", 'ПР" занедбуванні спр2ВИ влас
fЮ1"О щастя, яке 'Нa~ дає ,,1і!!,ЙВКЩа епоміж rнз.Jl' - бо

гонаука та 11 проповідники: апостоли, пророки, бого
Myдpцi"·~*). Не дб:ючи 'Про тіло, це ,ВifЗ'нав<m ~ потре

би медицини. "Нащо уздоров.лепня ПЛОТСЬ1<е? Один 
дух 'Нам потрі6ниЙ"·~*·). Го'гл оь Т'ЄІЖ перейшов в .ряди 
.неПРНХИJIьннкіn еnропе.Йськ,ої освіти й 'r.€хкіJ(И 'Та зве· 
JШ'lників ДУХОВОї простО'Ти, П()lдекуди й Куліш, що У 

.своіх "Jlистах із ХУТО:рЗ," (1861) зашгryв.а<в: "Та, цив і. 
лізація, що ·по 'городг.х процвітає, хіба Івона даоЄ ща

<:"ІЯ масам?" Архітектура та живопж:ь, театр, музика 
та поезія, ЯКIfМК городи так 13елIfЧ 2ЮТЬСЯ, CJlУЖИ7Ь m> 

редусім людській гордИ1li 'Та JЮЗкоші. Н-ехайби й "'~ 
6у.llО цьоno- добра, lНехarй6и "земля селом стО'яла, то 
ІЦОЖ З:І біда Тf8{'З? Аби людя-м не ВЗ<ІІСКО було .иа сві 
ті Жlfта". 

Маралізм був, зрештою, заВЖДIf ГОЛОВНlВI 

ре.іЮМ таго lВИ!СОКQlfО' пarrосу, fI1(ИМ відзначаlОТЬ"СЯ 
.--lIращі продукти y"p :'-іНСЬКО ГО духа. 

ЕRtОціоналізм - емоціОIlі]Jlмпсть. Зі становища 
1 Н1РО&е<рзії, яка дгє rI~е'РшеffСТОО су6єктнвнсн.IУ перед 

.) М. гrpуше&сы1А:: Іст . укр. літ., Т. У., ст. 435 . 
•• ) д. Бам"і.й: С. Г. Сковорода-, ст. 56. 



Сбє.ктивним, ПОЧyt'1'Є:ВО-Д)llш евн е ЖИТТЯ ОТРЮtIУЄ зви

чаАно вищу оцін'!<у ;під iнrf,e'ЛЄК-ТУЗJlьноrо, підлеглого 
oб€К1'И'WfЮI з tl(ОНЗМ ЗЗГ&JIЬіIO-обовязуючої JlЬОr'іки. Ін

ТС .1Е!!{Т, як ор(aItI обєКТIІВНО }»o.teoolГO пізн;(l.ВalННЯ, що е 
ВClДИQl.Iас. головним зз'Собом здобува,ння 'СІВіту, явліl
';:То'СЯ З ТО'lюr погляду інтроверзійи()rrо см{)(Ціонa.n:ізму 
друrорядним фактором у душевному ЖИТ1і. Сковоро

дз відрізняє пр ~а3Щrву, q.вe'CBiдoMioнy душу, rЯку 'ВоЇн на

З If9ЗЄ оерце.м то БСЗОIд.нею, і свідому повеРХНЮ душі, 
!lI{З НІ:) , оОГО дум-ку Є 1ілblКIf тінню пr.:4>ШОї. Всс, що ді· 
еТЬОI на св ідомій поверхні, а сюди Н3Jlежать й усі 

іН ~~,[ЄКТУ~Jlьні проц.е'Си, *і·араджується перш {За всс у 
серці, 'Nl:К що оерце це влВ'Стнве зерно душі, корінь 

усього ЖІІТТЯ В людині, джерело всіх думок і зма
{ТІНЬ. ПаМфltл JOркеIlИЧ·~) , YKpaї1LЄ1Цb родом 1З ПОО1'зв

ЩІНШ, ЩО -D 60 рр. ХІХ в. внкладatв історію фіJlьософії 

на мо(Жовсько ~ry у.иів:!е.1Китеті, дав емоціоналізмо-nі, 
тгк дуже харз'Териcrичн-ому для української ДУ!оtI<И. 

шv.рше фіЛЬ'Qicофічне обгрунтування у своїй: прщі п. 
н. "Серце і ('~'O- зН'Зченіе в душевно'й ЖИЗНИ tre'JloвeKa". 
3а1tl іт.на річ, щО П. Юркевич, якого діяльність припа
дге. Ca~te ІНІ! Ч f/С розцвіту природознавчот-о ПОЗИ1'И81З
му, щО ,1 0ГО ДУХЩt жила майже' деЯ тодішня поступо

ва Росія, залишився (8 дусі української традиції) не

П(,ХlmlИМ "іНтимат!.:р:іял'іСТО~f і .аmираціонмістом, стО-
10'11'1 на стаНО8ищі зБЛИж>elНфlУ до ПJJятОнівського іде· 

а.1ізму. З цього приводу йому приходилось нз'Віть ба· 
г?'то витерп іти з боку тодішніх поступоощі8. 

ПО думці СКОВОРОДИ, У цій глибинній, серце вій 

душі Шдбивається цілИ'й космос, в ній є й сам Бог, так 
ЩQ пізнавши себе, свое серце, пізнz.єио ВОДНО'lас ці 

.r.IIЙ авіт і Бога. Гоголь добачав у занедооині ц"еЇ сер
цеаої душі ГOJIовн.у причину занепаду краСIГ ЖI-fГТЯ , а 

LI іі розцвіті - шлях ДОІ МОР 'JlЬНОГО в ідро:д.ж·а':i-lЯ. На 

'К)ЛЬ1УРУ с.єрця кладуть головну М!ГУ так U<oвopoAa, 
f CrOJJb, як і вIt'шен-сы�-lfй,' Шевчеик.о, Куліш. Натх.нек
,ням людських сердець духом євангельськОЇ люБОВIf 

'3EJДУМУ.валк, інаші Кири'Ло-Методіївські Бра'ГЧИ}(н п.ере _ 

.) д. ЧlfЖевсЬ/шА: НаРЖIІ з \ст. фі.l., СТ. ]36-]55. 
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М ;Н ItТИ &весь сус.п iJJь.но-пмfтичннЙ лад на кращий, ви
:;ВQЛИТИ: ;YKp ~ jflY 1'3 зве-<:тн "Всіх СлавяН' в одну 6рЗТЄР
С1КУ сп ілку ~1I8po\цi.B. "Нооячи ІВ -серці рай любови і бла
rCDOJI,emrsr, гаряЧе! 'бажали вОни розл и-ти сі 60жеСПJенні 

ЩІ;>" ВСЮДIf, де СТУіПНі l)! СТУПЗ\JIН і З -речами 06ерта
.1' : ':Я" (І<улімt ). 

Впарі 3 емоц іонзліЗМOloI, як наукою про першен
ство п о чуггя '8' ДУШ~НОМУ житті, ~e факт, ~KOMY та!\ 
ба.гато уваги присвятив ІВ. Липи1-l'СЬКИ'.й у ()8О'ЇЙ харак
'І'О:р истИ"Ц j, україНСЬХОі 'Вдачі, ф fоК'Т перевагк емоці"l над 

інтєлє.ктом 1\3 IВОлеюj Уl<орзінська ott\юціOtlз:nЬН'1сть ви
СЛОlнrлась у цілІй СвОїй повні 18 ліризмі поетичної твор
чости, у патосі думки, проповідного слова, ПQлемічноі 

ПРОЗИ-. ТОЩО. ,,8 ГJlнбоко.,fY ЩИРОМУ чу'Г'І'і лежить СІІ
,ІІІ:{ одно-ї З Ш,дці'нні-шН'Х 'І1а:~foЯ'ГОК ст.ароукраїlfCь'}(оі літе· 

?атури - Слооа о законі ~ 6ла.гсщarrі" (М. Г'PY~
('І,К~Й •• ). В 'ПорНlВн-стому П1- 'Госі ховається чар посланій 
Више.нх:ького. "Хоч слабкий мислитель, без ясної 'пол і· 
'ТИ'~tюі 1'31 освітньO!f ,програ)tК, та MDpaJI bI-Uf:\f чу'Т"N'Ш 

ВНРТВНУВЗ'В недостг.чу а6С'ГрЗ'ЮЦіfuJ:ої думки... Переко 
t:YBaB н.ео арf'уие,rrаМIf ДО розуму, а апелював до мо-

--..тального чуття .... будив голос сумліННЯ" (Франко···)_ 
П ~,ТОСОМ .наіВїяна і 'вся творчість Сковороди, фільо'СО'
фа. поета, що ЙШОВ більш зз годооом ае:рця 'Ї шукав 

nf'reA~iM вислову дJJя Glоіх 'Небудеюmх поч~ань та 

НЕстрОів. "У своїх 'l'Вора'Х, у своїх листа'Х і ро'змовах, 
у притчах ДЛЯ народу ,ШУ1(ав Сковорода OAНoro, змu
гав до одного - :ВИСЛОВИТИ С80Ю д}'lшу, не більш. Ду
МІІ злеліяні цілим життям У ЙОГО умі, усвідомлені зі 
всім ф Зft87.НЗМОО1 'С8'~ЮП{'Рек()іИання. поерейнsrr і глибо-
1('ОЮ вірою ... '8ОЮf були B~ дЛЯ 'Нього не ду~IЗМи. х О'

.'10дн.ого рОЗ)'11ІУ. а ду,иами пачув<LНlИI, ЯКИ,М1f віддиха
ло йоro -серце" (І. Сple31~ев('I:G(ИЙ ·"·*). ЕмоціQIiЗIJIЬННЙ 
ХI'.рактер думання в Сковороди залишив свої сліди ,не 

тільки на формі і СТ lfЛЮ 'його Пifсань (Л И'СТИІ j дї!яльо-
1'11, п іДl«сени А 'Тон. ,пое'l'И'чні образи, нагро..\tаДЖУВЗIІ 
НЯ CIIНC1.iIi M1B) . ~Me й rи2, 'Il.іJIіЙ кootrструкціі його cBiro-

.) М. Возняк: КщmJlо·Методіівське Брацтво , ст. 69 • 
•• ) Іст. укр . .'ІЛ .. ІІІ. , ст. 452 . 
•• ") І. 8ншwсь'Кнй.. СТ. 4ї1. 
, ••• ) Д. 5ara.,i/1: Сковорода, ст. 99. 
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ГЛRДУ. Мало rв собі лЬОtіЧИQ суціJIЬ1tФГО та ПО'CJlідОВ-

НіОІ О. 

Думка, }(~pMOBaН'3 емоціl'lМИ, має тенденцію зу

'ПІfН,ятись на темі, яка ємоціонуе. Н?.слідком ЦЬОГО
брак руху вперещ у розвитку думок, часте ttереливан-

1Ш та повторювання. Зміняється тіль'l\И спосіб ВнСnО
D~, тачка підходу дО' теми, !Сам а ж тема залишаеТЬСR. 
у .на:родніІІ; піоні-думі п-ро правду 11 r,,:епрзвду оспіву
ЄТL>СЯ Однн ; T<Y~ самкА фак-т, як та неправда взял:! 

гору ІІІЗД правдою 8 сві1"і, у багатьох строфах, Л рlil ч о 
му зміняється тільки форм :! 'Вислову: правда 'Стоїть у 

порога - неправда 'СИДIt!Тb кінець стола. l1равду нога· 

ми топтають - 'Не п равду ~~OO1 1·Н1ЛУВ 2 ЮТЬ, правда 

(:ИДИТЬ у тС"мниці - н.еrnравда. з панами в світлиці. Та· 
"ий оборОТОВIt.Й рух думок навколо ОДНОГО емоціАно
го осередк а характеРНСТИ"IНИЙ: ДЛЯ YKpaj~lCbKo,-o 1Яте
Jleh.TY '8 багатьох випад+.:&х. Аwrнпзтія да завнішньої 
дііlOНОС'ГИ "Настільки скcmув:ала ДУМ«И' .наwих фгllатич, 

них спіРИТУЗV1істів, ЩО думки 'ЇХ раз-у·рзз поверт;{, 
J:ИСЯ до цеї болючо! ~1И'. СкО!Вородз не З2.ц:оволи::вся 

сдним ОЗН3JЧfffНЯМ flікчемнОС'Ти всього, що ЗО'вкішнIt: 
1'<1 тілесне. ЗЗ'ДJ1я заспокО'ЄІ'!НЯ ~в()('О неспокfйного 
афекту він мусів підбира'1'll щораз 1'0 НОВИХ ,і досад' 
.нrШ IfХ порівн ~IИЬ (як: трава, земля . пісо", .січка, зли

в<'к, бруд. 6рехt!Я, суєта, Пdвія, пята, хвіСт, сміття. 
смерть, піТЬ'ма, I'1'!ІlUIо і т. 'ік.), щоб по' змозі ЯК наАяс· 
кра'Віше змзлюваrrи иікчемну суть тілесної дійсности. 

1 Зh:И,\1 же засобом !Користувався теж чз'сто й 18И'U1ен, 

сн.ИЙ. В обоporrовнй рух перейшли JЇ дУМ"И' ГОlГоля. 
ЯК мораліста. 

Залежність думки від емоцій утримує П на ступні 

КО:lКple.'rНЗМУ. 8 1 ~lежах IКОН:К)Х'f'I'I()'Н'ЗГЛЯДНl!'Х уямень. 

Нас.лідко м цього важко р03ВИН)'ТIІСЬ С1'рІО'го-теор,етич

ній фільософіі', якз., вимагає чисто абстракJ\НОГО, по· 

IІЯТТс.воl"O думанnя. Сухі .абстра"ти не 3З1СПОКОЮЮТh 
ПО1реби. е'моціl1НСГО ЗВОРУШенкя, і через те заступа· 
ється їХ, Я" І.Щ Є К<l.пр. У GкО60РОДИ, СIfМВО.'ІЗ)//И та 
('6р :.3З'МИ, У3Я'Т IІМН 3 ,J(О1іюретно~річеВОі ді йснОСТИ. фі· 

ЛLCtсофія межуе в данО!'.IУ випадку 3 поезією. "Симво 
лічна форма MlIC.'�f-Н;.>tЯ у Сковороди .l.I3€ те'нденцію 
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гриііНЯТ'If. в себе все ПОЮfТТЄffe', сухе, стисле, 'Терміно
ЛЬ()lгічно окреслене. " Він творить ,не раціонаЛЬНі ,..:он

Сірукції, а фгит:.стичні <:имволічні будови" (д' 4ижев
сь!\ю'\"f). 

Б~1Оціо'Н'а""ьие: думання j:ПРИRЕ РОЗВln'ХQsі МЬ ... · 
ивзму та спорід"НeffНХ із .ним фільософічних mtій, 
Р.к их прИРОАИ'ОЮ фор')fОЮ 'ВН'слову Є коккретний 'СИМ-
8Слізм. У момен1'3іХ л(ШНого зап!ШуванtIЯ почува.нь та 

нФСrpОЇ8 1Щц теореТИ4НОЮ дуМКОЮ, думЗН'Ня перехо

ДИ'ТЬ в п оеТИЗ)'ІВаНlfЯ. Ліри.'ЧіНі ТР~І'І(Т ['ІТИ відомі В історії 

у"раіНСЬКОГО ПlIСЬМt'JН'C'ГВ8, Я!< довОлі часті зявищз . 

Одии із 'lНl:Йпова;.юl~іших творів нашої ПОЛЕмічнОі 

публіЦIfСТИКИ" ХУІІ В., т. 3В. ТреоlЮ С, тобто, Плач пра· 
ВОСЛ ~ Вflоі ц.ерК'вн, що BlritwoB зпід пера, талз'НQlВИТD'ГО 

М. СМОТРИЦЬКОГО, мав самсС' ліркчно-поетиtt'Ний хара:к

"rf'p. до ,нього навязу€ М. ГруШев<:ькиl('**) ОСЬ 111<і зав
~аги: ,,8 своїм літературнім характеРі Тренос - це 

наше традиціА'пе голосіtoiя, стїJIь'Ки разі'В '8И'Користу~ 
8 ' .не в нашій лі1'Ц:lзтурі, ЩО ВОНО стає 1re'J,1O» 'НзціО

н:м bl:.;,ою нашою літературною ФОР~fOю. БзчИ'ли МИ ЙО~ 

ГО і в літерЗ."ГУ'Рі \нзшо'го першого !Відродження - у Ге
раСЮIЗ СМО7р'lщь'К'оro, 'у Клири'Ка Острожеького й У 
8ишен;сы\го,' тіJlЬfШ 'в іншитх: 1'онах. М. Смотриць'КиА 
ЗЗД)'Імав влОЖИТИ' в цю форму цілу !КНИГУ, не тїJlьюt 
ліричні П части, :ІМ' ,11 полємічні ,n чИ'С'То теЛЄOJlь<хіЧа і. 
ее ке вийшло дуже Щ3'СJШВО, але 'в 1<ождім разі ориті
~Іально". - ПодіБН'О теж і 8н:шенсьюrй інсценізує іВ од
нему з послзній (до 'Ю!~ ОС11рОЖСЬ'l\Оro) плач f!ЗД тру
пом римо,католицтва. І '8 цьому якраз і заблиcrів Ви

шенських своїм талаItГГС»1. Фр<Jlfl\О оцінює те місце як 
:JСРЛІІНУ ІВ ЙОГО т.вора.х. ГОJЮCіWя, я,ке rnОДI{()УЄТЬСЯ 

1)іЮ: в Піс.ні про 'І горя (Плач ЯРOCJIіDНИ), а серед на

шого нзроду процвwrзло довгі !Бію! ІВ формі похорон
ноІ пісні, Є одним з найбільш харвктери-стичних п р-о

S:l.вї'в украІНської чугтєвасти, 'І1рИ'l\Мети - з одного бо, 
, ку ДУ'..ке ПОЗJ.fТиmюї ('мистецька 11ВDpчість), ІЗ другого 
боку од.наче й НЄ(3ТlтнОі, зокрема для практm<и i'C'r-J· 

.) Фі..'ьософія Г. С. СКОВОРОДІІ, СТ, 26 . 
• ") Іст. укр .. ,іт .• т. У., ст. 462. 
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РИ1ІКОN) життя нації, що ,ВII'llзгає ~езого, обєкти'в· 

но · прО'НИК.~И'ВОГО ЇlНor.elnЄX1'j' й 1'Верезої еК'С.пЗИЗIІВtlQЇ 
D{;.лі. 

Егоцентризм. Однигм із безпосере:дніх нзслідкі!J 

Jl С'вернеІОіЯ в напрямку в.лЗQfОГО нугріШ11ЬОГО CBiTY~ 

осоБИ'С'ГО- іr~4І.ИІвідуаJlb'lЮГО . е ег.оЦ<elНтрнзм, що зма.rае 
до під'Порядкувзюm іВСЬ'ОГ-О інтересам 1'3 'Цілям "я". На 
вищому СТУПНі індквіДУ3!JIЬ!НОі :КУЛЬ~И !Вія спіритуа.lі
ЗУЄТЬ'СЯ. Наfuнrщою lЦЇ'ллю змагань стає 'Власна )IОрз;ль

но -духова досконалість. чи ТО особисте в ічне щастя 

поза межами, зеМ'Ного. ЩО Т~Й цiJJі не <Відпcmідзє, або 
досяг.неmп JI переurкОДЖa:€, -re як 6сзвартісне, збо 

шкідливе відкидз'ється. ПРlfмітивний ~І(оценrrpизм шу
"ає особwстоі '"Утрішr~ьО'Ї !нзсо.л ОДIf' 'в межах т і лесного 
й Д()ЧЗОНОГ'Q . Зовні'шкі мзrrерЙI }lЬ'НЇ1 .речі Є 'ВзртЇ'Сн.і., на
СК:Jtb1(И хіба можуть .вОНи CJlУЖН'ПI' бажанкм засоБОм 
ДЛЯ тоі цілі. ІПОЗ'J 'ТНіМ вони є T~ само бе'звартircні , 
\ІК j Д.ІІя спірmyаJJісткчнorо егоцентризму, що з поГ'Ор 
дою відкидає іх заДJIЯ вт.цого, 'Неземного щастя. З та
КGЮ СJ! мОЮ 'погордою 'стз:вИ'Ть'ся до ННХ і РОЗl'раl1fШ"r 
гуляка ("широ'ка вдача"), для яwoго ВОНН не іaryЮТf, 
НЗ. tiЄ-, щоб 14.mи піклуватися, їх УДО<:l,ОН3ЛЮВ~И, по 

множувзти та 'ВИ'Користовувзти ДЛЯ цілей ООЄКТИВНИХ 
та заггльних, тіл~И' ІНа -ге, щоб заепо}{оюваТIІ спрагу 

особкcroі нутрішньої евд8Ймонії. 

В цьому розумінні - ширака yn.l>зінська ,вдзч.1 
Пj>ОЯ8.1lЯЛЗ<СЯ вповнї вже за князіВСЬ1<МХ чз<:ів. Бенкети 

були "широкі, заТ'ЯЖ'Н'і й гучні" (М. Грушевськи'Й ), 
ОСОМН'ВО Wlrpо}{ою 'Вда-чею СЛ218ИJ1ИСЬ nOTrM ззпорож

uі , в ЯІШХ зосеред/k"УЄ1'Ь'СЯ БЗ'Гзто РИС уюраїН'СЬ'КОro ха
рактеру, знаходячи тут ЯК наАяскравіщий вислів. ас
IНGBHY ржу 'запоріжсмroго світогляду з~! альовуе I~""I 
дуа! а про КОЗ2f(З" Голоту~ ЦЬОГО 3J1 идаря-о6їдра:нця що
до зовнішнього внгляду, та з 'I-f:Y1:Pішньото боку - хо

роброго .'1нrцаря. що ніе. боїться "ні "оnoo, ні меча, ні 
третього 60;IОТ3:". Байдужості до 'ВCbQIГO зовнішнього 
9 людини відповіДЗlJfа IBlfCOI<a ,поша:на до її иутрі'шніх 
пrнюмет, ЗО1<'ре м а ЛlЩзрсь'Ко:стИ' дух а . З цьОf\O ВКПЛlmЗ R. 

теж cBoєpiДНlH1 запоріЖСЬf\иА космополітизм: в того, 
хто вперше ПРИХОдlm 'Нз Ззпоріжжя, 1-І іхто t 'l~ Пlfi'ав. 
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"ХТО він такий, якого роду, віри, народнОстНІ, аОІІ 
3 НЬОГО тільки був ~'HЦap доБJжА" (Костомарі'В). В Т'o~ 
му дусі ЖИЛО УI\рЗ[fi,сьхе КОЗIЩ1100 дО'Вгі Ч ~"Н, ЯК 'сила 

в народі rcвоєцілblна, з загально-націОНaJlЬННИНl справ3-
ми М3.'Ю 06єдиана. щоА'Но у висліді AO'8rOi еволюції, 
п ід 8П.'JИ80.1о1 головно рміІ'ії1tюі боротьби, я!Юі тep~ 
на., бул а в ТОЙ час Укрзіна, ця іflдіфер~дmа зразУ. СН
.'ІЗ знаціоналіЗУВaJIась , .стаючи на службу загальної по

.'1і7ИЧНQ-ВИЗ80Лb'lfИЦЬКОI ідеї. 'J-Iern'ТИВН8І постав;) у 'Від
нО'ш ~нні дО ЗО8НЇWIIЬОСТИ знаходила свій ви<:Лів не 

т і.1М(И 8 t.tЗJювзженні 'ВСЯІШХ ЗСУ8НіШ'Н'іх ді6р, як: мз· 
еток, одяг, xwra, сімя, гроші, ЧІІ 'Т'О ззвоЙовш ' l[). доБИЧ J , 

ЯКУ В ry.1bffi щедро p1Ot3Тpзчувмось, але і ІВ cnapтaн
(:ькій простоті запоріжсb'l<ОГО життя, в tJeзtнrстанніА, 

flЕ'перебірчивіА боротьбі проти П СfltВНИ'Х СИЛ у овіті, 18 
8 ззпоріжcыі:муy W'ИpО'Коиу юморі,lЩобра-в tfa O)fix yc:~, 

ІІ ('ГО зroпоріЖСЬ'ка душа н е ДОЛю6люва..l3', а60 до чого 
не прН'Кладала ваги, lНе rВlrКЛIQІІ ЄЮ1Нt ІЙ самого ЖНТГil, 

Р'ке .8важз.nось за стільки варте, що А "три.н.--тра.'SЗ". 
Цен песимізм у '8ід:'lЮltleЮfі до всяких життє·евіroвих 

ці кностеА сприя&, що '"равда, розвиткові ;нщарсьхого 
:.tYX3, яки'ІЇ так часто імпонував С80ім і чужим СВОЕЮ 
ри(.ковною відвагою й 'Підrrpнеl,ftНl'вістю серед наА'біль

шн", ~..ебезпек. 

Та. з другого бо},'У запоріжці'в характеризує ма'Й· 
же з аСКе30Ю межуюtlа. реліr'іАI~kть ,счюге ШЗIij'9а:ння 
сltЯ'Т і постів, які по овідОЦ1IВУ БОПЛRНа Т9ивалн 8-9 
місяців У році). тз , RК крайпя протилежність аскетиз

м\.' - непоиірковЗ'Н'а ГУJtЯЩість. Турбота про Щ3ІСf)I 
душі нз 'roму світі rfN.uЛЗ' 'Поруч із потребою розryЛbf10t 
душевної евд8lAМОIl:іі й на дорозі зеипO'l'O життя. Так 
ClrOfe ПОЩeIOfЯ. ЯК і ба3тя'МИЄ' ШtТТЯ ЙlWЛО за. тим са4 

МІІМ гаСЛОМJ що йОГО I8ИСЛ08НВ, <колн. 'ВЖе не іаryгзло 
3s пор іжжя, так емфатИ'Чио Сковорода: IНtCХ2'ЙІ МОЯ ЗОВ

н ішніС1'Ь висохне, абк ,.ідькк ЦВНт) моя сереДИlfЗ. - Еr'оцetпplfчна ПОСТЗ'В3, що дае rrep;mary 'Всьому 
<JСобнстому tlзд усі"l загзлwнм, була 18 ykpa�l-ІСькіА 
історії иt' йже 'повсякчзояо А r'є"еТН'ЧI(О першою при 
IIНIfОЮ так чаСТIІХ НЗL1і0tf3J1Ь1-l1t.X катастроф, !Від перШОГО 
РС'3ВЗ.JJУ україНСЬКОі держаlJНОСТИ (ХІІ і ХІІІ 8.). ПерUlУ 
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родІО В процесі 1\ОЖНQЧ&С-НОГО П О.'ІіТИ·n'~!DГО розкладу 

ГJ1ЗВ цей сам,е пркміпrв.н:иЙ «,'сщewrpИЗ"f, для ЯКОГО rКf{Я
}/,ий престіл чи reTbM ~f{C"b'l\a. буЛЗ'ВЗ', іІІDЛОСТЬ чи 'КРай, 

нарід і держз'Ва були ТЇЛbl(Н ООєкта:ми, так чи інз'КШЕ 
придашими ДЛЯ своєї цілі, а ця 3З "I ИКЗЛЗСЬ ЧIfС1'О О'СО

бистими I<ОрИ'С1'ЯМИ1 ІЙ nрнєм.ностямн, або ІВ j ,ншОМУ ви
падку - щаетям своєї роДИННІ. Родина булзо нз'іічастіш 

тим найширшим суспіЛЬ'НIfМ світом, ПОза межі ЯКЩ'О 
вже не виходили інтереси -наших чілЬІННХ людеІй, у ду

же баrаТЬQХ випадка.,,<. М. Гр.ушевський"") , розглядаючи 
tJз О'о: '()ні за:хова'ИИХ тестаменті'В fCpyr ітерес.ів укр аїн

(:ЬКОі ШЛЯХТИ хУІІ в., підкреслює ОСЬ 'Аюі харз'кt"eриcrич
,ні для н еї риси: поруч із турбота'ми про господаРС1'80 

- видно було змагзН'1-fя щеДРJОІИ !Пожертвами ІНа цер

КВУ. 'Калік r біДIІН'Х ЗЗ СЛ:УЖИ7И' собі на вічне щacrя, а 
fI.ередусі ~1 - веЛlfКе прнвязания дО POДWНH та піклу· 

'ВNІ'НЯ про <її забезпечен' lЯ "пр..: 'ПОВН()lМУ 6раху ЯI\И!ХОСЬ 
'Суспільних або поліrrнЧ'НИ'Х інтереоів". 3Із.те "РОДИ:Н 
не жИ'Ття було 'l'О:lЮВНОЮ r часто одинокою сферою, де 
прОЯВДЯЛilСЯ ліП'шf, lН'е e(oQїuНtlHi сторони тодішнього 
ЧОJlОв'іка". Навіть кн. ІВ. К. ОC'J1)ожськИ'l\, що заслужив 
собі на 1ЩЯЧНУ ЗГ<і.JtКУ 'в іетор ії українсы{іi культури, 
будучи "дуж.е енерtі'ЙНи:м і lПідприємчиви;м у своіх при
ваnrих справ,а·х", та' ;нерт:нИ'м '8 спра-в'ах грОМадСЬКИХ і 

сус:пільно...полі"NИИХ, зробив баг3'ТО иetнdUе Ддя за 'галу, 
Н~Ж міг зробит.~ при тих засоБЗ х, ЯЮfМfI 'Він розп :) 
ряжав. 

Спіритуалістичний е(()центризм , що впрадовж ві

ків опанавував українсы{e духове жwrтя, осягнув свО'ю 

Н:JЙВИЩУ точку '8 ученні u-овар'аДIf , що бo.rа1'ВОРИ:В ін
дивідуальне ДУХОве- "я", кладучи йorа ,в цеrrrp УСЬОГО 
бут1'Я та утатажнюючи йаro .з ""осмосом 731 ОСЗ'.\ІІШ Бо· 
гом. Духова істота .в ~i~i це - Ба'гові рі'В'На істота ; 

J:I нИI - цілий сВ'іт f Бог. Таму ЄДII'НO 'ВартісиоЄ п і3ffI3!ННЯ 
це самопізнання, бо піЗffGЮЧИ самого себе п ізнаю все, 

а передусім Бот3\, й так стаЮС'Я спраВ)h'НЬОЮ, .нутріш · 

ньCJЮ людююю, рі.вIfОЮ Богові. Отож: "ПіЗК2J1.1 себе! 
Збери розryб.nені ДУМКИ зі світу, 'ВВійди в себе!" Бо са-

. ) І ст. У"р .. Руси, т. VI. ст. 312, 328. 471. 
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мопізнання є Богопізнання. "Хто ПРOl.'1'n<:З€ у свОє ну· 
трішиє, бачить Бога''', "царс'JIJЮ Боже є 8 нас, хто пі
знав себе, та,11 п ізнав скарб Важн·й" .• ,Ді'стз:вшись ДО 
cao~lOгo 'осередка серця, знаходимо там спрзшюrьOl'О 

Био·чоловіка". "Хто пізнає себе, порозуміє Бога, бо 
правдива (духова' !) Jlюдниа і Бог одне. й 1'fI саме". "Як 
відшунаєш Бога, не 'в"ідwука:вши. себе сзмorгo?" "Слу· 
х "ймось '0001"0 IlIyтpi11J'Нb'OГO 'голосу, голосу Бога!" "Слу
х::п\ себе, ПОГ.'lЯ'НЬ у аебе!" - Са~fооїзнания ,визнавав 
1 (.)1)1 Сковорода за єдино 'П(}'грі6ну діяльність ,в жwrті. 

завдяки якій ПеріеlJ'80РЮЄТЬСЯ Jlюдина '8 насжрilзь дУхо,в· 
ну істоту й 'ПfМ осягає вона єдиНО важну 'Ціль життя. 

Д.1Я осягненlНЯ 'Тоі цілі іwдивіДУЗЛI;A;-.е "Н" не ПО11ребує 
н ічого, о.крім себе самогО'. ВОНО є .собі самовиcrарчзль

не, .від еві'!у ИЕGЗ,1Jl;.."Жне, як ens pcr і!іЄ exjstens· І Бог і 
(,віт це - "Я" У ДУХСУВій нугрі'Ш1Іьості {)ВОіЙ. 

Впарі з цею апотеозою індивідуа,,1ьноі духово
СТИ йшоВ' своєрі~ний аристократН'3М, почуття своєї ви

шости та Івибраности:, так характернсти,чне для наших 

спіритуалі.стів - ПРІ{ всій їхній ХРlfстіян-сьхіl1 сшtpно 
сті Й п окорі. Духом цього ариС'Токраrrизму H2rвif1<;o,a, ци-
70за't:lа вже -відповідь 'ВИШ~М<QГ'О, в які'Й Івін різко 
протнст:mИ7Ь себе народові, якоro :він IНзчоебто 'НJet знав, 
з ннм не бачИ'Вся 'й li~ говDpИ1!. АристократИGМ Сково
роди прОЯiWIЯ'Вся несвідомо тенденцією відмежувати 
абе :аїд сіроТ ма~и звнчаlft1-fИХ людей боД2.Й ориrі«аJlЬ

'н:стю св-<>еі ЗВqJх1tьої бідности. rOr().r1b rважав себе в 0-
стант:"іх роках ма,l1же за пр'орока, Божаго :8н6раиця 11 
товмача Божої волі, покликаного до рятування немов

то МОРЗJIьно під)/'паolЮЇ Росі'і. Ві:н уже замолоду днвнясн 

з погордою на сіру юрбузвнчаf'lних "сущеCl'OOватeJIів". 

Даль1.І1НМ Вlщвітом кра!Йнього еrоцЄ!нтрнзму, про-
7И,,1ежиим до почуття CBO€Ї вищости, Є жнпєвнА песи

мізм, що випливає зі свідомости марности інди-відуз-ль
ного ісиуванН'Я , якому ЗГОРIl призначена неМНГо/'IЗ 
CМ'fpTb. Для кого особисто-індивщуаJlьне є ці "'Юf С'Ві
т ем, хто зайнятИ'Й ,.іJlI:>ЮII справами й Пр'or6JJємами свого 

,,11", are обєдна:вся зі сві1'ОМ <поза-ИlдивідуZJ1ЬНИХ оБЄI{
пшних цінностей, які існува.пи перед ННlМ та існувати

МУТЬ і п ісля ньоro, ДJlя того iF-4днвідуаЛЬ8fа С)ІеІрТь є кін-
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цем усього, космічною Ікатастрофою, бо ж із смертю 
не зостаЄТЬСR: нічоro. Цей. ,"ОГЛЯД на оСвіт - sub specie 
mortis - пронизує майже 'ВСю cтapoyкpa.rнCbKY моралі

стичну· літерcr.ryру. Н3'Віть такий діЯJ1ЬПИ-Й оонязь-воло-
дщr, ЯК Володимир ,Моою:мах, писав на ПОучое!НІНБІ дітям 

СВОЇМ: "ДyMaJire ,про .смерть, ж прИ'Вязуйтеся дО 3'е.М
'НО]'О. " Передоосім 'Не майте ropAOCТK 18 серцї., н і '8 ро 

з:{мі, та говоріть: ми CMepwi, CbQ.ГOднi живемо, а Зd.в
тра ЙДі( lмО в МОГІМу" . У чосі, копи Ноа У'Крзiнlі назріва

ли велю.:і і.сторичні подіі, К. Т. СтавровецЬіКИЙ заги
джував у авоїй вірші.: "Лі'К розкіLlJl{ккам ЦЬОГО стіту" 
("Перnо МИQIГouіиное", 1646) не тіль'Ки .саме '(Ю3КQшу
ЗClння, гJlе й усе, що € IЦiН'HOro 'в життї: 'иудрість, сус· 
п !ль:ну діЯJlьні:сть, i'epOffCТBo 'ВоАОВНI1і<Ї.в, бо О)іерть 

"страШJlивая й нежa.rJОCJlИ:ВЗ'Я" й діяча й л алк{)воДЦЯ й 

''";РОЯ й мудрця "помежИl сиродливі'і 'Трупи 'І10лажить". 
Сkов-орода ,"осміхаЮЧIІСЬ 'З людсь'Ких ЗЗlliЯТЬ і ,прафе

сій у сваїй, на Y'h.'PaiHi Та'К дуже розповсюдненій і тоб

леній вірші: "Всякаму ГОРОДУ свій нрав і права", вели
ЧRеться СВОЇ)І, на ' Й''ОІ''О Ay~rKY, єдина рО3УllIfIИМ .заюlТ

тям: " а мені адно лиш не йде> з ума, якби !Вмерти м е 
'Ні І-!.е без ума." - TO'&J'10, без ~axy . 

.. о смерте стрrшна! 3а:маwиая коса! 
ТИ 'Не п.ОЩЗIlI.ИШ і царських '8ОЛОСQlВ". 

ЕвСіЛЮЦіоя Гаголя '8 напрlТМКУ зокеТ\f·ЗМУ відбуваласl.t 
гОЛОВНим ЧИНОМ під 'ВПЛИІВам марева Сlllерти, як'!!" ВI!рИ· 
lНа.1а перед Н!lМ у .кожнаму "11ЯЖ'Ю'МУ lВипадку йага зі . 

Тtiжнаї хвороби. На провесні нашого літератур:.о-на 
ціооалмюга ві.n.роД<ження праПОВідникам 1'р3'дlщіА'Ної 

,:uвшrтарної фільософії" >виступає ПOlf!Т Гулак-дртемов· 

СЬ'Юtй: "OPIP і засі'Вз<й ЛеНИ, КОСН ШI~рокі пе.релОГИ', і 
гроші за бз-wтани лупи, та ;все одкинеш .ногиl" ( .. Да 
Пархома"). - "НУ, зі Сірка, Богдан, М8І3Є'п а' і Пал ій ... 
хибз церков, дз'ВUнищь 'Не буД}'Взлlt?.. Д дуже Ж тим 
вОни од смерти оJtкупИ'ЛIfCЬ l . '. Чн сріблом су:к.ні Ї}" 
чи дірками світились, і дрантя іреброн - все хроба-
ки зїдять!" -

Виходам і'з таго 6.:lЗна.ді'Йнаго песимізму, у який 
заГ5f-tяє себе - на собі самаму зосереджений, від аб
€h:тивttоі ді,йспостн та її вартастей відірва'НИ'й e(aцЄ'l{· 
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"'РИЗМ, € або приміТI{ВННЙ епікуреТзм, тобто шукан,нт 
забуття і відшкодування в насолодах і втіках за ЖИТ

Tft ("4,,, буде.ш ЖИВ, чи 18мp!eW, Пархоме, - не журись, 
журись об тім, чи є горілка"), або аскетизм - зма
гання до власн ого, н ,шереt< ір тілесній смерті, духового 

самоутри'вале.ния та увіковічнення, до 'ПЄрІЄІмог и дуХ:.! 
над смерmою тілесністю, що ДЛЯ спіриту злістичного 

егоцентризму стається центральною пробл€мою та еди

ІНСЮ й безумоatЮю ціл.лю жнтгя. На '10,110 людсЬ'Ких 
()tJовязкїв вису·вається оБО.8ЯЗOl< с JI У же н н ,я -с о б і , 

ЮІД усі пр е.ці кладеться праця маод сОбою задля пРИ'ве

дення с воєї душі в tCТЩf MOP3"JibHOi ДОСКОНЗlllОСТИ. ДЛfl 
цеї справи треба кинути' Щ іJШJJe, .всі 3OВIIiollJ1{i інтере

СИ та діла. Вишенсь'КИ!й ІЗзмН'Кавс·я від світу, щоб мо г
ти ЖИТИ ВИ!КJlЮЧНО "собі ВlНIfМЗЮЩИМ", оковорода ба
'!ин ннгших злиднів rnpН1\ІИНУ" ;в тому, що ми віддаВUIИ 
сt'pце нао здобування <:'Віту "не Імаємо часу ПО ГЛflНУТИ 
1:1 себе". Гоголь пИ'Са-в до свого прН'ЯffJlЯ Шевірьова: 

"В 'Ніякому ВИТlадку не спускай з очей самого .себе, 
'М а'Й завжДИ И3< )"Вазі себе пеР1.uе 'Всіх. Будь еГ'оїстом 
у 10МУ випадку. Подбalй перше про- себе, а ІПмім уже 

стаj)а-йся, щоби інші були чистіші""') . ПрЗ'Вом і обавяз-
КОМ кожної людини е прямувати до овое} нyrpїШflbОі 
цілі; у всякого е C'JЮIЯ 'нynp'ішн:я .справа і "ніяк не мож
на Вllмага'Ти, щоб хтось другий жерт.ву\6ав собою і 
СВОЕЮ власною ціллю ДЛЯ яКОї,небудь нам милої ідеі 
або н з шої ціJlі" ~-"'І"). '1 на'Віть там, де христі'ЯНСlЖа етика 
-sимагає ДОбрИ'Х діll ддя ближнього, еf'оцентрlfl3М раху

ється переду.сім з особиС'1'И'М іН'Т6ресом доброчинця, бо, 
як вияснював Г-огодь/ .1,'КОJlИ' людюrа, переіС'Г3іНІеІ дуімати 

1!рО себе, тоді щ.QIЙНо nочипзе думати про себе". І до· 
БГ' очннн і сть Є ОДIRИМ із 'Шляхів до OC'ТatfНbOГO Щ3'С'ГЯ , 

отож, і одним із способі в оСлужmня собі. 
Ідеал еI'О ЦeJiТV.fЗМУ, ІВ Я1,У б 'В~ форму 'не ЗОДfl

г~ вся, ма11fіріяJLiстичну, ЧИ спіритуалістичну. має завжди 

своїм сутн.ім змістом осоБИС1'е" щастя. "Наше tlа Й'вище 
бажання в то му, щоб бути щзслИ'вlfМ" - учив Сково
рода. щастя, frКe П Оllя габ у веселості, радості та спо -

,І 
*) Шенрока: ор сіІ.. ІУ, ст. 573. 

**) Гоголь: "О Современннке" (;1,0 Плетневз) 1846. 



к(',ю душі, це - на ЙОГО думку - стая божеської дос

КСНaJ!ЬНoc:rи, це сам Бог у нас, бо Бог і щастя - це 
(lдне й т.е са,ме,Нутрlшні'/і ра'Й-'Весілля це ,,'Вершок і ювіт, 

зерно людського ЖWГ'rя l'. Лиш це одне - Т!Q(ИЙ щас
.'ивиЙ нутрішній стан - ЛЮдlmі <J1отрібtre; все U:;!l.J.le -
,,7ягар і >своро6а". Почувcrтись lЩаСJJоошt це найвища 
мудрість, і фільософо'м Є той, У кого "дух весеЛИl"I , ДУ.11_ 
ки спокійні, -cepЦ'ej мирне". До 'Такого стану можна дій

ТИ тільк", пі<:JIЯ того, ЯК ми·, знWeЧИВllUи ІВ собі 'ВСЯКУ 

волю, -спрямоваиу назовні, '11їДпоряДКУємо себе у !Кьо
му Божій волі, так, щоб ста'ЛRСь ·подібtШМИ до ,,'Куль
ки, якій однаково куди її покотиш". Щойно ПОГОДив

rшись зі всім, що ді€ться, пеРelltШОіВШИ, в стан повното 
ЗGDнішиього безділля, може людИlНla: досяrти правди

вого щастя. Український пасивізм і кві€тизм знайшли 
у фільософП Сковороди ОБоє фільософічие об!'рунту
н<!ння Й ОСВJIче"ННя. 

Ідеали IerОцNrт1НfЧН'ОГО rnіритуалізму .вик"ихали 
завжди жИ'Ви;й відгомін у душі УКРЗ!їнСЬК,Ої народньої 
~tаси, а їх ПОДВWІ,ІШКИ користувалиоя особлившою слз.

nщо Й СИ'МШlтією, не зважаЮ'1If 'на істориmtі сбстаВ;IЮI. 
які більш IвнмаГ8IJIИ З()9нішнього геороїзму. Та Ц~И Не 
Зl-l<l ,ХОДИВТОГО 'відгомон;у,ЩО нутрішtі~ Й г.еРОЇЗ )1 ді11сних 

або Лєr'etfдарних людей, що не турбуючись нїяки-ми 

небезпеками, з ЯІ(ИХ не IВlfходила їХ'Ня ба:тьківщиli3-, у 
ЯКШ'<:Ь-1'ам сам ііт.нjЙ келіі 'ІІІ пеЧ'.q>і , Я)( дofИЬ, так н і 'l, 
змагали до ідеалу нугрішньої досконалW'!O,<:тlt й ща

сли:вDcrк. Т е й роби1'Ь 'нам 3РОЗУ~lілою ту неЗВIIЧ'z.ЙНУ 
популярн ість, -якою IJ\ОРИСТУВ318СЯ впродовж віків київ
CI'KIfti "Пе'lерСЬ1\И'Й ПзrrеРIfК " серед нашQ'!'О оові"еного :'і 
й ноос.ві'lено{'о н ароду. "Мусимо пзмятаl'lІ - завважує 

М. f'iру.шевсы\~·rt),' - що ІЗ усі>єї на шої старої ПИСЗlнОЇ 
.. ,ітератури ніодин іНШИ'ЇI твір не зістався в 1'. ;кіЙ по
стійні,ї памяти, уживзнн.і й Л6Ктурі, ще тіль'Ки чернечій, 
а и ооітській, 'як Печерсь'Кюї Патерик. Можемо пона
рікати на н.arшу стару інтеліfl('ІНЦЇЮ, на !нашу літера,ту 

ру й культуру, що ВО:на ІНС 'ВЛОЖlМа D 'РУКІІ нашого 
гr· О~lадf!t-lС')1ва nвopy кориснішого з соціялЬ!юro й інте-

*) Іст. уКр .• 1Ьт. 111. ст. 1]2. ]14. 
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.'J€ктуЗЛЬf :roГО п огляду - більш життєвого, більш со
uія,1lЬНОГО • .ніж цей ДQ'МорідипА 'в.ідгом ін пі'зно..,віззн

тіl1ської манахомзнії. Але факт зістзеться фактом, що 
це був наltпо'ПУЛЯРНЇший твір і то незмінний у сВ()їн 

попу.'lярності... Не Слово о полку Ігоря, не Закон і 
благодать, іН'еІ Лі-rопись, з, ПurrеРln< стзв TlfM 'вічно від
ноалю'ванн'м, ПО'Ширюва.нИ.\1, а з початку IНlaШОГО дру. 

'КарСТІВа 'Н.ClyСТНіНО передру-кавуваним твором старого 

письменства, "золотою книгою" українського ПИСЬ
",енного люду, джерелом його лі'гераТУ;РtЮї утіхн й 

мсра.'lЬ'НОГО ПОУЧЄИН'Я. ЗавдЯ1Ш Т()му мая 'він такий гли· 
БОI\ИlК ВПJШВ 'на .е.ТИ'-Іtн-l;Й СвітОГ.'lЯД їн.теліtelНl'ніщОі ча

СТИНИ старої української маси, як ні ОДИН інший твір". 
В українському поліТИЧНQ ·СУСПЇ!.1ЬНО1.!У Жиnі .ero

ЦСl-ІтрКtші тенденції щ>ояtМЯЮться пlХ:Тійко в рі>ЮНих 
формах j родах того 'Ві'досе.рє-дкового, rnартику .. шрн
-етичного, 11 своБОДOJlюБflОro і:нди 'відуалі' зму, що 
з ОДlЮго боку cnИ'НК'В пОСту,п у процесі oJ1ере1'Оплюван

ня нообєднзної еТІНічної маси '8 oдJie сeбle!<відО'ме, по· 

."ітично нерозДliЛbJНе ціле - з одною цem-pальною в..1а
ДОЮ, а з другого боку прИІВ()ІДНВ 'С1\оро раз 'Встановле· 
ну та ще ,не yrвepAif..1etJy заГaJIЬff.У орrанізацію до роз· 
.кладу й упадку. 

Подібно, як це й сьогодні ще діється в сімі YKP:J
Ї':ІСЬКОГО селянина, Я'КОІГо СИllrи~пЗ'дкоє~щі_ иайохоткіше 

'8ідO'К'pf'МЛЮЮТЬС'Я, щоб она своій, хочби -й мглесеНЬ1<ій 
Чfl.стці бути СЗ)І -собі паном, так Від()кремлюВ"~.лися 'колнс!> 
наші преn::lНдеНТIf до 1<НЯЗ;ВСЬ1<НХ престолів, а кожнJ.lЙ 
із ННіХ, ураз зі своїм, хочби ІЙ !Найменшим уді'Л~1 , ха· 
тів БУТlf в .нічому необмежеmrм і ні1<О)IУ не підпоряд
КОВБlНИМ сувереном, ТЗ'l<И'м чином "раадр 2СЯ земля руСЬ
кал" , ПО'Т('( І,УВШ .~ В хаосі нічим згори нсопанова.ної по

ліархіі, повної зажертих ,иежи'УсООиЦ!. та 'кри·вавих СУ· 
сідсЬ1\ИХ опорів. При- цьому одна n друга сторона при

КЛllКУВЗ'ла собі на допомогу ворогіВ-ЧУЖ llнців, яким 

дорого за т.е платило своїм маЙ'Ком і ЖИ"ГГЯ},! підвлзд
не князе,ві населення. 

В OCl-юві вззімнlfX віДНОСІІН, між князями .'1'сжала 
та сама' ідея братської pf'BIfOCTI-f, що Aeкi.1lbKa rвікіl8 п із 

'Iі:Ш СТЗ.1lа душею козаЦЬКОТ1Q устрою, заJlишаючи од-
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'Ізкоsі Н'зс.1іД1\И. ОДНИ князь !Не міг бути підпорядко 
в гlfilJfЙ др]Таму, бо це 'вважалооя 3ЗllИегідк.е:! 'СЛужебн и ц-

1'ВО. І xOtta найстарши й у роді оКОР НСТУ'Взвся. як "бать
І\С", деякНlМИ 'прив1леями, то проте .він 'Не міг >нзкиду
ваш QВoєї :волі КНЯЗЯМ. Усякі ТЗ1<і спроби зустрrчал ll СіІ 

-",Ш1чз'і1на 3 ОДНОДУШНИМ і ір ~ШУЧИtМ спрmlfВОМ : "І(оли 
ТlI ,-ак, то роои, собі. що хочеш, 31 ми СКЛ2,д,ае.мося на 

Ножу волю"*). дЛЯ ВН'КОН3ffi1'Я ЯКОf'O -tneбудь загаЛblllО
!lJЗЖН О ГО , lСПілЬНQ·Держз'В'ноro ді'ла, ~~al8i1'Ь у момен-тах 
,небезпек ДJlЯ ц і'лостНІ, потрібна була добра. воля й зго· 

да з боку окремих 'Кияз і'8. Іхню Ж згоду можна було 
{'І сягнути тільки, осО!биС'Гнми 11ШlllІ'Щl<МI1', 'Пepte'КонузаИilЯ

МИ та Н3'МОВ3'МИ', а онilяк ПрИК8ЗОМ, бо цеЙі 6равоя З ~ 

особисту образу. зао К3JYYшення ВЛ3О!ЮГО ,,ІЯ"-М8I€стату. 
1 С а мі такі спі:льн і акції, що спачИ'Взли '8ИЮlюtLtю на 
IІлечзх Кllязm-О'ХОТIfИ'J<rв, не З3'8СЇ'дК МОГЛlfl бути удачні 
- 3 браку саме орr8ІНі\30В2lЮї ДИСЦНlпліни А охОти п ід· 
!f10р'Ядкувaтнrcь (биmа над Кзлкою). Це с&м,е було теж 

СЛ f бкою сторim<ою ІіІ козацької crpaтer i ї, ,позбз:вленоі 
чз(то OJ1."'lOiCТaAнoCTH ПРОВОДУ ІЇ ПЛЯНО'Вої послідовно
сти; на !Воєнну акцію Q(лз<дались 'І аето 'ffескоордино

ман і рухи окремих, незал.ежнИ"Х від cte'бе О'Г3'МatlіІв, рухи 
і'l J КОЛI1 навіть дуже блшжуч;, 2.ле теж і часто для за

гз,:;ь,юго IВкслгду мало.:вартісні. ВеЛJfКі залзси буАнОІ 

J\озацькОJ CI!""H у бjльш~А ма'Йже ,кrЛb'l<О'стj lІипа.дків 
безцільно ,Й 6ез'кориОІ' 1О розпорошувалксь 'Га розтрачу-

В i"JJКСЯ. ' " 

Від,нОСИШf між 'l{'Н'Язе),! і ІЙОГО дружиною, На якій 

ПОЛ Я Гй,JНI вся 'ЮГ0) сипа і власть, були та1< само сво
бідні, як і 'Ііж князями. Іх ЗВRЗУЄ свобіднз умова, віllЬ
ка в ід уС'ЯКО'ГО 'примусу. "Кожної X·BHlJfi може дрУЖНі/
НН" КНЯЗЯ ПОfШl-lУТIt n переЙТIf до ЇІ!'lШоГ'о, ХО 'lби і ЙОГ:) 
ворога, не підпад= ючи ff;Я'К і" пі~IСТ~ або !Карі. ц.е був 

каРДlfналь,)шй прющm старорУСЬКОГО устрою"· ·). ДРУ
ЖИННИК СЛУЖИВ ке - "баrrь1<ізщині, а князеві, Іне з КО, 
нечН() сти, а '110 яі'Лbffі й l!ЮЛ'і ... ·). ВМ не 'був теж звяза· 
НИЙ із КНЯЖИМ УРЯДОМ. тільки ВИКЛЮЧНО з особою 

-) М. Груwсвськиіі : Іст. Укр. Руси. т. ІІІ . ст. 2-11 . 
- -) М. ГрушевськнА: ор. сі l . , Т. Ш. СТ, 323. 
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!\fIfl3Я, а цей ,міг ~HOBy ОООбі-дно собі ДРУЖIf<tIУ до5ир ~.
ти . В jдJiОШес~IНЯ юнязя до Щ>УЖllнників, ЗОh."'Ре-ма CTBj)' 
ших, мало бутН' товари см<е; 3 'НИМИ вім мав повиннісrь 
ділитися 'свОїм добром і порадитися перед КОЖНИМ ді· 
,10М, яке В'юtагаlilO ~аС11И дружини. 

На принці п і І«.ПримушС'НО'і .Болі Й особистої СВ,) 
(іОДIf, яку ставилось ЗіВIі'Ч ~' NНО вище '8СЯЮfХ ЗЗГЗJ1ЬНИХ 

обовязкі'В, н авіть тих супроти оп ілbtlоІ батьківщини, 

О С':,:овувався ввесь п()л ітичню) лзд, 'Не 8иоА-мзючи n 18ід
НСоС НИ між князем і громадою, для якої :КНЯЗЬ бу.в тіл~
ЮІ "перший між рівюнlИ''', .і ВОНЗІІмалз в l1ри'Нuіпі пра· 

ВО усунуТІ! n Ol"'O'~ 'КОЛіI rвiH ій lНе подобався , Т ;1. rnОКJl И
кати когось іншого з княжого роду. В TaKO~IY при

G.'1И3НО дусі уформу.взлись 'потім lВіДlИОСИНlI А У межах 

козацької ор(знізації, якої вицвітом була 3апоріжська 
С'І, як вільне товариство '8ілbl!'1И'х лицарів, до ЯКОГI1 
~I iг кожний, хто ХОТіl8, 'Пр истати; 'його дооіль'но ПОКIі-
1'іу'ТИІ, і В якому ГОJlооа--отаман був тільки nершИ'м між 

гіВIllПоШ, ПОt<И він товарисrey подобався. Козаччина, 
що IнаРОДИJlася з шукання та вжиrв8ННЯ ШИРО1\оі осо 

бистої во.nі на віЛI>ІННХ, МЯ нlякоі 8.'І'),ДИ HeДOCTYI'CН~X 

просторах степового ПОДlііпрооя, !Не 'ВикOtiЗ'JIа вповні 

С1ЮЄЇ іСТDpI!ЧН Ої держа=sно-творчої ОРОJlі", ГOJlОВНЮ,1 чи
ІН(}М тому. що за. скоро 'п іДПЗJlа, 'нутрішнь'му .розкл :!Дс

пі - п ід !В пливом тих самих тенденціІ'! українськоі пси

х ;'КИ'. що й ПРИ'Ве'JlI! до їі ~J3родження та її буй:ного 
розц'Віту, і тих самих, !ЩО 'ПОклали теж кінець і к няжій 

державності. 

Для психольогії ук.раїНСЬЮfХ низі'В хаР 2J<теристич, 

11ШІ явищем була масОва утеча громЗ\д з-під с.ВОЕЇ 

КИlIЖОЇ власти п ід 'ІУЖУ. тЗ'Тарсb'l<у' зверхн іС1'Ь (ХІІІ B,)~ 
бо ЦЯ, задовольняючись тільки одною річною даниною 
в натурі, залишала нашнм людям, що під неі добро
ві.'1ЬНО переХОдИ'JlИ, ІПОВ:'НУ ,n 'Необмежену IIЮJlЮ ів ум 0-

винах справжнього безвластя (відсутність військової за

~lСГИ Т,:! , flactaBHlfKib -баска-ків). Не зважаючи на те, що 

життя Т2 М, "позба,влене 'l)ся'!(оі оргаJНізаці1. "дич іл.о й ви
rоджув:мося"*, татарофільський рух пошнрюва-sся, 

.) М, грушt'всы�д:: Іст , у"р., т, УІ І , t:T. 7. 
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OXO-ЛЛЮЮ\l1І Вl<інці майже цілу центральну 061!ЗСТЬ 

~ікраїИи. ; J'i 
По лVнії ТН'Х са~t их псИ'ХіЧНQ-н.утріwн іх сил та ~. 

хнлів, які 'кермували історією УІОр 2їНСЬКОЇ політично

сусп ілbtJОЇ дійсtfОСТll, орозвив-алася й yt(раїнськЗі ПО'lIі· 
1'H\l�fO - суcnіль'на iiCOJlbOr m, 'Qв&я!н,а зpewтою духом щи
рої гуманнопlt та 'БНСО'КОГО .ідезліа.\lУ. Метою П .нзїl· 

"ращих ідейно-рефОРМ Е.ТОРСЬ!ЮfХ ЗМЗ'а!іЬ був феде · 
РЗТИ'8l,Щ'Й лад - ідеал !Вільної mілки рівноправних чде
IIrв (ОДИ1іИЦЬ, гро'м ад, ,облас'N"Й, rн 3ipoдiв) в одне гари 0-
t-I :tlfte ціле, ОOlЮ'ва не 'на їх свобідНО;\IУ -п ереконанні , н.~ . 
щшмушені,й 'Волі й' згоді. Фе.lЩ> 2."ивн а оКDкцепці'я ПОI1 [ ' 

1 И I.J)'Ю -сусл tJIЬ'l-ЮГО ЖН'1'llЛ, .виключаючи ВСЯКИ~Й примус 

і насилл я, здійснює в повній мірі ПQСТУЛЯТ непарУ,Ш· 
·НОСТИ індивідуальної .волі, та - ІВ 1'еорі'Ї - робить ззй
в()ю всяку ,в"н!сть згорщ заступаючи ті 'ВЗ!lїм.ними сво

· бі,аНЮIИ 'Умова~1И тз зобооязаН'нями, З ::1{лаДetiИ~МW НЗ 

gUl0ритеті нутрішнього переrкО!lЗІННЯ та добровільн~і 
ЗІ оди члё/ІІ'Ш, Гетеро:но мія заступається аВ'Токоміі!Ю; 

ролю несимпатнчноі ПОСТОРОНlньої власти 'пеJ)~ЙМЗЄ ну

Тj.J ішн я С f мовласть, самокерувЗlНИЯ си',':Іою власного 

свобідного переконання. В такому розумінні ідеало t.f 
стає стан безмасrя (анЗ,РХіЗМ у ДУСі .прудона), ЦеlП? 

lВа!'и СПОЧlІває !на зrQeзпе'lенні -свободи іНдішідуа,lЬНО~ 
'::ти; життеві інтереси т3' В И'МОГ!f загаль'ного цілого ідеи

тифікуєтьс.я 'Bceui.no '3 іmересами складовнх частин -
інднв ідуа.JIьностеЙ. OKp;etMe отримує ПРllмат перед за
Г <і.'ІЬІН:ИМ. Віс~ю й вихіД'Ною ТОЧКОЮ цієї 'l{OtЩепції є j;n. 

дизід. 

Добро індивіда було ТЗ'ксамо цеНl'ра.'ІЬНОЮ про -

б.,ємою .Й д.ля BнweHCb'l\o'ro, Сковороди та Гоголя, як: 
аб,) зовсім не rвизнавалН' [Вагн, справ та ці.'ІЕ.'!Й заг2.JIЬІН ИХ , 

з50 зводили їх до іидwвї\ц'уа.лЬ:нlIХ. Зокрема Сковорода, 
.1!іЯ 'Якого IВ ое', що заГ2Jlьне - соm.muпе, було неваih"Не, 
СТОЯВ у відноwеlП:~lі до ІВСЯКОЇ інднвідуаJlЬН ОСТН Іна 'CTa~ 

ЛОБищі повної овоБОlIJI - оЬtiпеаt sibi quaelibet . 

ВСЯКО~IУ городу прав і праз:!" 
Вокка i/>1 i€l' свой ум голова, 
Всякому сер,:ЩУ овоя єсть любов ... 
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IНДllВЇд, ЩО В його l1)"11рі шніА, духовій істоті ЖИ~ 
ае ca~1 Б ог, має необмс.жене право бути собою, пряму

!I ~ TH до CBO€Ї ц і'Лї та йти овоїм rвласюr~1 і окре!мнм, ін
Шlвідуа.'1ЬНИМ шляхО м. CJlухаючись Ti.~bKH голосу {;вое.Т 

нутрішньої божесь:кої природи. З ц;elj тОЧКИ' ІПОГЛ·ЯДУ 

іllДlfвід є сам соб} найВищОю ціллю, ЗЗ)I ЮИеною в собі 
сзмоцj~, .. lЮ. і ~,e може бути підпорядкований ніякій ін

шій, хочби й ще Rищj''Іl, понаДUВ!tквіД,}'Rльніli, загЗJlЬ'Ній 
u iJ\i. Так с : мо I81'рзчають своє значrнt~я й етичні загаль· 

НQ·обо-вязкові НОРМИ, бо і"'Д119і.'1 має право ЖИТІ-!' згід

н е зі сВОіми суБЄКТlfВюtМИ п-ереко-нз'Н1іЯМИ та l1РИl!ЦL
памн (етичний ПЛЮРaJIізм, ч еСНtСТЬ 3 собою). Крайнім 

1!ИГJJ ОВО~1 того. для уюраїI.чської психі'l\Н так характерll 
СТИЧНОГО Зм 2,гаННіІ: бутн своєвіlllЬНЮI паном, цілком ,Н\~. 

за.'1еЖНШI від ПОСТО РО!І'І-І іх сил, та затаЛЬНО-l1РИЙ"НЯТИХ 
HOP~I, Bi.J. uiJloro ЗОВl,іwнього світу та людей, - ЖИТlt 
Щf"ДЮЧНО 'влЗ'СЮfМ ЖИ'J'1\ЯМ, згідно з влаGlJfМ ,sподоБWН
юш і ддя власної цілі, був СЮ-Іе Григорій Сави.ч СІ<ООО
рода. його своєріДНIІЙ, на принціпі самовистарчаJlЬН О
сти поБУДОВatНlЙ стиль життя, переведений у практиці 
з праВДНВI1М героїзмом, в більшій може навіть мірі зна
менний ДіlЯ нього, ніж його думки. 

_ Спочутна соціЯЛМlість. ПРОТIfSЗГОЮ до 'Соціяльно 

н~заці'Кавленого ("моя ха'Та з 'кр аю _ .. "), а ІВ ПРЗh"'1'ІЩ ; 
tНJ(ТО д.естуy:t<ТИ8ного еrоцентризму є ,8 структурі укра
інської душі соціяльно 'ВIІСОХОІщртісна ЗДЗ11Ність rnочу

вати з другими, здатність соціялЬАООї си-млзтїі, rYM aH
ність. ЕrоцеНТРllчна постава мзе свою основу в інтро
вt'рзії, зосереджeftій ,на ОСОБНС1'о-ну-грішньому світі, на 

сибі СЗМ О ~ІУ; спочyrnз -соціядь'ність полят3€ нз' !Відчу
'В8нн і себе caMoro Р. другах і УТОТОіК'НЮВЗНlНі оебе з "Н и
МИ. В СЮІПЗ7П інтров~зі;я зманює тільки .Іаnрямок, 

ПРClіикаючи у світ чужих нугріwиіх переживаlib. "Я" 
ІJUвертзнься тут liззооиі, до зовн,jшньої ..щушевIiОСТН 

(люмй', 1'в ~ рЮf, РОСЛИ'Iі) та ПО<IУВаючН' її, RK свою 
ift.r1гощу , зливзєп.оя немов з не.ю ,8 ОЛІ-І,е. ВідиаХОДЯ'IИ 
cct1e поза соБОЮ n БЗГЗ7ЬОХ онзроо обєк7ивно-іН'диuЩу
З.·1ЬНИХ Вlтад.ках, О""'Реме "я" ПОЧlfКзе ЖИf1'И МІ'ОГО
кр аТ НIfМ, ззгз.лЬН.IМ, соціяльним ЖІІТТЯМ. Тзким робом, 
н зскіnЬ.f<ll -еf"оцентризмзамикае люд"ну 'в собі й робить 
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Ії н а.зО'lRfі 1JеззцiJ..:авлсною, пасивною, то ,.1ЄСТР}'1(ТН IJ.IОЮ. 
tJ<I ~TjJlbkH знову сн:мпатія 06€днyє П 3 30t!Н і шн ім ев і · 

10)1 - 'І ерез ЙОГО нутрішиє, і ~І о же побудж)'вати дО 

творчої акт н вности !lазовн і, ЯКЩО не потоне ВОН3 в па -\ 
(!Івній сеитИ-.\tetИ'ЗЛbllості, осООлlfВо, при СНJlЬ'НО роз 
IЛ НlIWЬn 'tyJ'ТЄlВOCTi, 'ЯК3І ослаблює волооу Clнер!'ЇЮ. СИМ
латія мОже бути ріЖ'1І 0 ГО СТ}"ПНЯ, тз)( щодо снnи, ЯК і 
ШІ'РННИ СВОЄЇ, ОХОПЛЮЮЧИ вужч~ ТО ширше соц іЯJIЬ'~ 

Кn.'10 - від ІНЗойБЛНІЖЧОі радюш до царства всього ЖИ~ 
во го. В Octatn-lЬОМУ 'Випадку може бути М()6 :!. про уні · 
(Щ)сальну симпатію, яку і,ндіАсь'Кз народи-я фільософіи 

IJв .. жзt! за ознану "BC,lllf1<OЇ душ і" ,.(ma)Jatma"-r:и-sді) . 
Не IШПa.:tко-в ', рі'l, ЩО ТИМИ двома кюrrаМIІ, які _ о. 

ЗГ:ДНО 3 звторtrne1'НltМ теер.1.Жек:.lям М. Грушевського"' ) 
- кор"стуваmіСЯ найбільшою !Популярністю серед укра
iHCb'l\ o ro нзроду, 6У.llil саме: "Пеtlерський ПатеРIІК" та 
Ш·еВ'ІC1fків "Кобзар". 3 06ИДrIЮХ 11Ворів промовляло до 
украінськоі народньоі душі щось їй близьке та рідне. 

Перший із ІН'" був ТИllіЧIНfМ ПРОДУКТОМ rniplrrya.r1icТlI 1 1 · 
ного, ореолом СВЯТОСТІІ, героїзму А чудотворности ося
яt: ОI'О еГOUet>rrpl!'ЗМУ, другий же З, J(ОП .'lЮВ~ В щиро сердеч 

IliШfН тонами соц іяльнorо спочування. "Наскільки одн" 
","ига - пише М. ГрушеоСЬ1ШЙ - була повна ЖНrfЄ 
єого n: iflTln.tl:iOГO звязку з пережив ~ннями ЛЮДИНІ! 

("Кобзар") , настіJlЬКJІ друга ("Патерик") була мертва 
і .fIiAipB;;Ha від життя. НаскrJlblКИ ОдlНз. ,пере(!!І!:я'Та гуман

Н.С1Ю і соціяльнїстю, ~1 ~стілЬ'К1f друга заБИ'J'8' уз кО ре

ліrїltНИМ і аскетИ"\IНЩІ світоглядом; наскільюr одна оі· 
,7,і,іі\ма.ла 8ктивиість і соцrяльну енергію JlЮдИНИ, насті.ль

ки друга П поон'Жзлз". Ці ріжииці Од1-lаче іооlyЮТЬ 'Тілu
І\И МЯ обєКТН'В'НО -КРИТINJIОro іктмєкту. Для 'Іаси чи
тачів, 'ІІІ слухачів, були ВОНН однаКО8И'IИ цінностями, 
як і 'tOГ.lli1 З8-.:<ОПJlюватн "8 однаі\овіlї -мірі, 'Іерез те, що 
O(j,IAB8- ці СТ3"Новища, ~ДИВЛЯЧИСЬ на протилежністl.о 

симо1 соціЯЛЬНОі постаВII, є п сихольогі ·rnо з собою С110-

p;Д'ti~H j.. ВИРОСТЗЮСІИ З одної пснхольогічнОі ООНОВН (по 
вернеЮIЯ 8 напрямку нугрішнього світу), SQHIf не ви· 
І\лючають се6е, з. Н ::ІВ ПЗКК, часто йдуть поруч оебе, чи-

. ) Іст. УІ<Р . • ,іт. , т . ІІІ. ст. 114. 
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~TO теж взаїмно обєднуються та ДОПОВНlОються - утво· 
DЮЮIJИ СТ<lН нутр іШllЬОЇ рівновш"н. ВншеНСЬК~1n, будучи 
головно тільки собою зайнятим ПОДВИЖНиt<QМ , був при 
цьому теж і вс.1ИЮIМ чодовіколюбцем, палкнм пропо
в ідникам ["уманнасти та ріВНОСТIf, що сміливими ВИ С,10-
вами бив І) негуманні основ и тодішнього соціяльного 
ладу. OДlIC й друге становище е прнродним ВИПЛИВОМ 
тої ВИСОКОЇ оцінки , 3 ЯКОЮ п ідходить інтроuерзія до 
всього душевного. Вид пониження людської істоти, що 
є u кожному випаДJ<У носієм божеської ДУХОВОСТИ 
(Сковорода), МУСИТЬ I:lИКЛИ/і:аТИ зрозумілий с"ропш, 
І еІоцеНТРIІ К може, таким чином, відчуваТ ~1 в п они
женні ДРУГОї істоти своє lтаене ПОIШЖе.ннл, у зневазі 
JlЮДСЬКQI'О "я" взагал і - зневагу власного "я". Звід
си - проповідь любови БJШЖНЬОI'О, ЯК У ВІІШСНСЬКОГО, 
7ЗК і У СКОВОРОд il та ГО І'ОЛ Я. Звідс и - й ц я так зна
менн а "ДJlЯ українсм:ого ДУХУ" "здібність розуміти 
іншу природу, іllШУ люднну, інший нарід, розум іти , що 
в кожного може бути свій шлях, для нього природ· 
ніщий, ніж наш·), 

Двобічний X<lpal(Tep :мало й с(ше українсь ке жит

тя в його історнчній дійсност і . Вже про АlІтів, тобто, 
тих перших словянських поселенців на українській 

земл і , п од ибуемо в історичних джерелах із того часу 
ПРОТНJlежні свідоцтва сучасних ЇМ 'Іужинців (Греків, 
Арабів). Одиі підкреСJlЮЮТЬ їцю грубість та жорсто · 
кість (зокрема на війн і ), ДРУl'j з прнзнанням згаду
ють I lрО їхню ласкавість для чужинців , гостинність 
і ЛЮДяність У відношенні до невільників, ЯКИХ вони 
ПО якомусь часі rтУl.'кають на волю·*). На тлі суворо
го життя КНЯЖИХ ч асів (жорстокість меЖIJусобиць, без
О ГJIЯДННЙ е rоїзм, неймовірна ЛlіХВЗ, нсві.'ІЬНИЦТlЮ) жи
во ПРО fl lJЛllлася ця друга, з впливамн христія нства ще 

більш РО3 В1інсна сторінк а народньої вдачі, знаХОДIІЧ Н 
свій вислів У реліrійн ій та н а ці ональн і й толерзнції, 
в пров ідн и х ідеях княжої т а дружннноі моралі, що 
Ha"a3YB~Ma не заБУВ3ТIt про неодітих та ГОЛОДНИХ, 
в "РУСI,l(ін Правд і", для якої НС існує кара смерт и , 

.) д. Чижевськиfl: !-ІаРllСН з іст. фїльософit на YKpBfIIЇ, ст. 95. 
*.) М. ГрушеВСЬКІІіі; Іст, УКР.·РУСІ', 1, СТ. 271, 278, 393. 

• 
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а передусім у відношенні до жінки, яка без ніяких об
межень могла дійсно користуватися всіма ПРЗПЗМIf: 
ЛЮДІІНИ. 

В~І СЛОВОМ РСJlігійного л ібералізму був загально
принятий погляд, що всяка віра однаково від Бога 
ПОХОДl1ТЬ ("сію і ону віру Бог дал"), і об той непо
ХИТІІИЙ лібеРЗJJізм розбивались усякі спроби греЦblЮГо. 

духоuснства заЩСШIТI! А на українському грунті релі

rій"ий фанатизм, Ilснависть до чужої віри. В парЬ 

з ТІНІ ішов теж і брак нзціона,lьнаї ГОрДОСТИ, що СПО~ 

нукує народи до енергійної розправи 3 усякою за

грозою, до підБОіВ і панувrlННfI. ПеченіЖСМ;О-ПОJlовець

КЩ"І період в українсьКl И історії аж надто багатий на 

приклади української добродушности , що нсаХО'lе рі

Ш3Л:lСЬ на аrреСИВ I.і виступ и, оБМСЖУЮЧ~IСЬ частіш 

тіЛЬКІ! оборонними заходаШI та вибив.аючн шлях мир
ного, добросусідського порозуміння. Спільні аrресивнї 
акції були тіJlЬКИ рідкими епізодами в цій кількаві

.. овій історії. Ні расові, ІІі рс .1jrіЙ~lі ріжниці, ан і са мі 
ті велнкі нещастя, що спадали на [';Р<JЙ :1 кож~шм на

падом цюr. ДИJШХ орд, ~IC ~югли розпалити ОПІЮ нена· 

висти до них. Напружені віДIЮСИНlІ '.асто кіllчаJШСь' 
приятельським замиренням, яке для певнішого приед
нання собі непевного сусіда ззкріПЛЮВЗ.'10СЬ подруж
ними звязками, які одна'lе ПРlt"ИНЯЛИСЬ тільки до де
(енерації княжого роду. Сам Володимир Мономах, 
геРМІ походів з рр. 1103 і ]] 1 ], оженив своїх двох си
нів і з Поnовчзнками. !мпсріяліСТltЧНИЙ розмах україн
ськоі державної ПО.'lітики в її початках ВИПJllша8 більш 
3 духа політичItо провідного тоді ще варлжського 
елементу, ЛІНІЙ -і на думку М. Грушевського, що 
віДКIІДУЄ теорію ВlfКЛЮ'ЩQ варяжського початку киів
СЬКОЇ держави - "зробив дуже багато для будови ки
ївської держави - її си,llн, поширення, підбою, пану
ваННІ!"·). В міру того, ЯК щораз глибше вкорінювавсsr 
примирливий дух христіянства, до значіния приходи
ЛИ 11 ті чоловіколюбні та пацифіСТIf'lні настрої, що іх. 
передзє ВОЛОДltМИР MOllOMax своїм дітям КОРОТКО СnО-

.) Іст. Укр.·,ІІіт., І, СТ. 68. 
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вами: ., Не вuивайте ні невинного ні винного, навіть ко· 
ли заслужить на смерть. Не губіть душі жадного хрн· 
стіЯЕшна!" Кару смерти, заведену З3 Володимира Ве· 
ликого задля приборкання рознуздзного розбишац
твп, головно під натиском грецького духовенства А не 
без нутріwнього опору IНlfI3Я, знесено вже за син і в Яро
слава Мудрого, ХО'13 розбишацтво " далі не перево
дилося. Відблиском цього духа JlЮДСЬКОГО почуття і 
IlОш а"и людської гідности е деякі сторінки "Руської 

Правди ", які - по думці М. Грушевського - "дають 
україІІськщtу праву ПОХВЗJIьне з "УЛЬТУРНQГQ боку св і 

ДОЦТВО і високо підіймають його над пізнішим мое

КQВСЬJШМ правом, що ВИРОДИJlОСЯ 3 нього"·). Окрім 
брзку кари смерти взагалі характеристичними момен

тами в укр:1інсы<муy прав і е ще брак кари на тіл і, що 
правда тільки для СDобіДIІОЇ людиии, і кара за само

вільне увязнення. За зневаження tlутрішньоі' гідности 
особи назна'lсна бі .. lьша кара, ніж за ушкодження тіла. 
Як хто кО'іУ відрубав палець, платив тільки З гривні, 
КОJ1ИЖ "урозв вус, бороду, ударив бзтогом, або іншою 
річчю, не мечем, платив 12 rpIIBeHb".). 

"Дух терпимости, брак н аціОН<lЛЬНОї зарозум іло
.ств - завважує Костомарів ( .. Дв і руські народно
сті") - перейшов потім у характер козацтва і остався 
в народі до цього часу". ВіЛЬНИЙ вступ до запоріж
ського товариства мав кожний, якоі б він ие був віри 

й націонаЛ ЬНОСТlf. Мотивом проти католицьких відрух ів 
козацтва була - на думку Костомарова - не нена
внсть до каТОЛИЦТВ:І, але бажання відплати за переслі
дування й зн еваги православної віри, як і на пади иа 
Т:пар були .тільки 33СПОКО€НflЯМ жадоби порахунку 
за ті нещастя, які терпів від них неповинниА нарід. -
Не б)'.10 там і імперіялістичної експанзивности. Ко 
заЦЬІ<а політИІ.;:З кермувалась принціпом: SI.. Un1 cuiqtle. 
І може якраз слухзючнсь цього нутрішнього наказу 
Б. Хмельницький не використав цеї так дуже корисної 
ситуації, яка склалась зараз після перших блискучих 
успіхів великого повстання. Він зупинився на межі 

.) Іст. Укр .. Русн, НІ. СТ. 378, 371. 
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Yl<paїHCblUJЇ етноrpаФj'IНОЇ території. ЯК у реальНІМ 110· 
літиці, так і в теорії, українськи" дух ніколи не ви· 
являв потягу до наОIЛJIЯ, до н івечення - 'ІИЇХ би то 
не було - п рав на власне, самостіАне ЖІІТТЯ, до під· 
порядкування <ІУЖОІ волі своїй волі. М. ВОЗНЯК·) . 
П ОРІВНЯВШИ політичну програму I{ИРИЛQ·Методівців 3 з
нальоrі'lННМlі течіями в інших народ ів (Росі ян, Поля 
ків). ПрllХОДИТЬ до висновку. що єдині Українці не по
КЗЗУnЗЛИ іМllеріялізму навіть у своїх мріях. Тод і як 

ті УЯВЛЯЛИ себе в ролі верховодців tJa 'юлі майбутньоJ 

спілк ., Словнн, ТО ДЛЯ КИРИJIо-Методіївців мала це бу

ТІІ тіЛЬЮI братерська спілка ріВI1Ю:' собі народів без 

ні.щйого верховодства над /ІІІМИ (ідеал безмзстя). 
ПоеТIі 'IНИМ ВІІЯUОМ української загалы�о-людськоїї 

СIІ МllатП є перш усього народнн словесна творчість, 

яка з ЦL.ОГО бо}(у не має мабуть собі рівноІ . Симпатія 

прнilМ<lЄ тут універсальний характер, обіймаючи з од
наковою сердсшн істlО й ніжністю так увесь спочуття 

г іДНIІІЇ ЛЮДСЬЮІЙ світ, як і цілу природу, яка на р івні 
з ЛIОДI1НОIO Ж~lВе душевним життям і зі свого боку 

теж н а кожному кроці спочуває з нею. Те СПО\ІУТТЯ 

ТИМ сильніше, ЧШІ і стота слабша й наСИJl.'Н1 над нею 
більше. Тимто А вибиваються на пеQше місце пісні, 
8 ЯЮіХ оспівується людську недолю. 

Своєрідним іНДIНlідуальним висловом тоі здатно
сти -- ДИВІІТися на світ душею - є Т. Шевченко. Тоді 
як у нзроДиШ творчості вся сила спочуття зосереджу
ється ІІа окреМІ1Х ІНДlІвідуаЛЬНО-ЛIOДСЬКІІ,'{ 81ІпаДкзх 
і обмежується П<JСI18НИМ самопереЖИl:iанним, то в Шен
'lеНI{З охоплює ВОН,) цілий поневолеНIІА нарід і пере 
.'1НШJЄТЬСЯ в змагання до перебудови поліТlІчно - соціяль 
ного ладу, Зш'ально,людська симпатія, переведена Н 3 
ПЛОЩІШУ lІаціон альної дійсн ості, обєднуеться в Шев
ченка з зктивно-творчо настроєною неrацією тоі дій' 
СНОСТІ!, Сполука ЦІІХ двох душевних постав, яка зав
дяки ВПЛlІвові Шевченка ОТрНЩlЛа перевагу над егоцен 
'l'РИЗМОМ, CTa.1Ja згодом вихідною точкою для навоТ 
добll о українському житті, перейнятої змаганням пе-

"') Кllри"о·МеТО,1іТвсьJ.:1!. Братство. 
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реВИХОВ<1ТИ себе, щоб могти цЮ ТЗІ( неоцінеllУ дос і 
й так неспр иятливу ДЛЯ себе оБЄI<ТИВНУ ді йсні сть--; 
всупереч покликові СНОВОРОДИ - всебічно опанувати 
!1 вкінці св оїй волі й владі п ідпорядкувати. 

Загальна характериет"ю) . ПСИХОJlьогічний розгляд 
Що-ззмітніших продуктів українського духа, як і 
багатьох CTopiliO!{ іСТОРI!ЧНО . сусп ільн ого життя, дає 
привід до висновку, що у"раїнська духовість у своїй 
перв і сній основ і виявляє цілу НИ3l\У прикмет т и пу од
нобічно-іитроверзіЙIlОГО . Всі т і прикмети, з ібран і в одне 
ціле, дають нам своєрідну й суц ільну загальну J<арти 
ну, ЯJCQЇ окреМі складові елементи -якости випливають 
3 одної сп ільної ОСНОВИ, а ТОЮ саме є нахилення в на · 
прщ.шу нутрішнього св іту ( інтроверзія). 

І. В осередку УВf.ll·И - .liYтрішніЙ світ. Ку.1ЬТ ду • 
.ьОАQCТ И 3маr·ання ;.0 ідеалу моральної доброти й кра· 
СІі та гrідх ід до всього з точr<и погляду його мораль · 
ної вартости (морал ізм). Проти і нтел€ктуаліСТИЧliа по
стана; ске гrтнцизм щодо СИЛИ i~ITe.'I€KTY та вартости 

його осягів. Недоцінювання зовнішньої культури (тех· 
ніки, економіlШ, освіти, пол іТИЧlю-сусп ільної орга ні
заuії) й а"тинности назовні. Перецінювання сили й вар
тости ПОЧУТТЯ (емоuіоналізм); перевага емоціонально
CT~I над інтелектом і водею; ПО'ІУТТ€ВИЙ патос у ви· 
сдові думок. інтеНЗИRніше нутрішн€ життя Й потреба 

експресії (пісня, музика). Найвищі дотеперішні ослги 
лежатl.> у сфері духової культури (релігія , морал і стич
ЩІ проповідь і фідьософія, ліричн а поезія, народня 
пі сня й мистецтво).JIИii-масу характеризують: рел іГій
ність, м о ра.lіз~ r і високий загальний piBetlb нутрішньоі 
культури (І ·уманність, чутка добродушність), естеТІІ' 
ЦИЗ~1 (нахил до по~тичного вислову, зверхньої орна
~Іентики ), глнді н ня на всі ::ювнішні цінност і світу під 
кутом вічности, нахил до спокійного, душевн им зм і· 
с1 Щ,І багатого хл іборобського життя в прост их с іль· 
гькил оGставинах, неохота до бездушної строго-д іло 
вої атмосфери м іста, як і до механічно- фабричних ро
діJ3 преці (через те, почаСП1 , й 'Іужонаціональний ха
рактер УlфаїІІСЬЮ1Х міських та промислових осеред
ків) б і ,"J-,!JIС за цік авлення гуманістичним, особови м 
снітом, lІіж річеним і теХ llіЧНШ1. 
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11. Супроти обективної дійсност и - аверзія в ріж
них формах. ПР I1 пасивній поставі: ізоляція - утеча 
на СЗМQТУ. в ідеаЛМIИЇ! світ фікцій (романтизм, містика, 
поззжитт€ва фільософія); ідеалізація ді йсностн (есте
ТИЦН3)1, одуховлювання природи); незацікавленість 
конкретною зовнішньою дійсністю, пасивна терпеJlН
вість. При агресивн ій ПQставі: сувора критика світу. 
j всього 30DнїШlіЬОГО ЖИТТЯ, веселий насміх, або рево
дюційно-вибухова реаКТIІВНість (козаччина). - Дух 
аверзії зазначу€ться IJ житті типу-маси конкретно не
достачею скспаН3И8НQЇ піДПРИ€~IЧИВОСТИ назовні, бра
ком полі здобувати світ для себе, щоб бути 8 ньому 
еКQНQміЧIЮ й поліТlіЧНО владним <lинникоtt.!JRасJtідком 
цього - мала праКПlчна життездатність і НИЗЬfC~IЙ 
зовнішньо-ку.'1ЬТУРНИЙ стан: економічна нерозвиненість, 
бідність і безсилість, браfC освіПI, забобонність, КОН
сеРЩIТИЗМ, незорганізованість. апол ітичний спосіб ду
мання іі ПО.'lітична упослідженість - недержавн ість, 
стан визиску ІЇ поневолення. 

ІІІ. З соціЯ,1ЬНОГО боку інтроверзія хитається між 
нссоціяльшш егоцентризмо~t і соціяльною загально· 
Jiюдсы(юю Сllмпатією, за.'1ежно від того, чи індивіду
а.'1ьне "я" € собі самовнстарча.'tьне, чи виходить поза 
межі свого світу, ЗЩlваючись з іншими "я". -Егоцен, 
тризм це перевага "я "-інтересів над громадсы(ми,' 
особистих над загальними. Ціллю зм агань є. вкінці · 

KiНl~ ЯКflСЬ власна fCорисI!J задоволення, насолода, 
якесь безпосереДII€ чи щойно прийдешнє щастя (ев
Щ\ЙМОllіЗ~I), Змістом життя € служеННft собі. Соціяльна 
постава - паснвна з нахилом до [toвно['о самовід

окрсмлеюlЛ, або зктиuно - деструктивна, (руйнування 

ЗЩ·1.ІЛЬНОГО добра задля досягнення власного щастя -
домаШllі віЙН11 князів). Компромісовою вислідною між 
крайніltl егоцентризмом і потребою соціяльности € сво· 
бодолюбний іНДИ8ідуал іЗ~I, для якого при€мли ві при
наlїменш ті ФОРАtII громадської організац ії, які в н і чо
му ІІС обмежували б особистої волі, основуваnися б на 

прщщіпі рівн ости й доброві.'1ЬНОЇ згоди та в н ключаJlИ б 
УСИКІІЙ ПРІІ~ІУС j ВJlаду, згори наставлену.-ЦеЙ сво

бодоmобШIЙ індивідуал і зм випливає з другого боку 
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,.еж із духа української гуманности (СПО'lутнаї соціяль 
ІіОСТИ), ЩО 3 розумінням і пошаною ставиться до кож 
ної іllдив іДУUJJьиастн, так 1l00динокаї, як і колективної. 
Ця гуманн і сть Зllаfiшл:з спій вислів n реліr'ійній і націа
налы�ійй толєрантності, в осуджуванн і всяких актів lІа
силля та імперіflл і зму, як і в почуванні з КОЖНОЮ істо
тою, ПОI<ривдженоlO n своїх людсы�ихx правах до волі 
і щастя. - для типу - маси в однаковій мірі знаменні, 
так еГОЦСIПРИ3М, ЯІ\. і заГaJI ЬНQЛЮДСbl(З спочутливість, 
що часто разом складаються на характер, не вільний 
під суперечностей. Часто жорстокі в своїм самолюбстві 
князі, що не ОГ.'1ядаnись на добро свого краю й "асе· 
,'!ення, були водночас щирими філянтрошши, що ще
дрою рукою вгощали в себе спрців і бідних. В історії 
українського ОРr'анізованого життя, зокрема - україн
сы�оїї державности, був еrоцентризм постійним розкла
довим чинником, об який розбивалося кожне загально
творче зусилля. Примітивний t'вдаймонізм був одною 
з при'IИН загального зубож і ння народу - на користь 
практично-тверезих нап,швових чужо-національни х елє
меНl' ів. Перевага заП)JJЬНО·ЛlOДСЬКОГО спочуття, - риса 

дуже цінна, як ознака нутрішньої культурности, але ма 

ло сприятлива для успіШІІОСТИ боротьби вації за право 

.до в ільного життi!J 
ОДllобі'шість української пси хічної індивідуально· 

СТН полягає в недостачі експаНЗИВНОСТіI назовні. а че· 

рез те й у меншій практичній життєздатн ості . Вповні 
розвнненою бачимо її вже Ііа порозі української історіі 
В часі зустрічі з впл ивами наскр ізь інтроверзійного 

с х j Д и ь О г О христіянства, поверненого цілком на ну
'Гр і шні спрЗ1311, позасвітові n особисто-і ндивідуальн і, 

цілком байдужого до земноl батьківщини, аскетичного, 
міСТИ'IНОГО , практично неділового , для зовнішньоІ 
КУ,1(ЬТУРИ неприхильно настроєно го. Та вже раніше -
в доб і чорноморсько-наддунайського розселеtlНЯ (IV- X 
ВВ.) - стоnв українськи/1 нарід під ВП/l и ваМ~1 пси хольо

І"ІЧ И О спор іднених орієнтальних течій (еГИll етських, СН

ріЙС I,ЮIХ. іранСЬЮІХ, індіЙСЬКlIХ і ін.). 8іза втійська куль
тура, що u)'ла IНщвітом ДУХ<! гелєніст ично ·ор ієвталь
ного сеіту, ti.1bl-<lі Ilродовжувала та ПОГ1lИблюваJlа ті 

\ 
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ШН1перші духові впливи. В напрямку IНТРОIJСР;lі ї, вихо
Бува.п" українську і ндивідуальність теж різн і зовнішні 
ЧИННИКИ. Одностайність краєвиду (степ, р і внина) сп ри
ятІ РО313ИТКQві і нтензивнішаго нутрішнього ЖИТТЯ З на· 
ХИЛОМ до концентрації в собі. Окрім цього вільний 
проеторю1 степ, н а якому впродовж Bik:iB зосереджу
ВЗ.'10СЬ ЖИТТЯ ВС.~ИКОЇ кількости YKpaїtlCbl<oro населен
ия, виховував до життя особи сто цілком незалежного, 
своЕвілы�юго,' ніякій зверхній силі не підпорядкованого 
(С'lм-собі·"ан). Урожайна земля невима галз піДПР И Е М
ЧIfВОСТИ. Гlідприемчивого духа не могло вироблювати. 
ІЇ КQНТlшснтальне положення краю, позбавлене сусід
ства з морем. Ті,'1ЬКИ 'laеова цей дух оживав ураз із 
на.'НlДненням Дн і прової комун ікації із ЧОРНИМ Морем 
(Запорізька Січ). Та І'ОЛОВНОЮ уl\раїнсы\юю виховни
цею БУJlЗ без сумніву українська історія, ЩО, буду"и 
сама вис.іідом інтроверзП, в своїх ПСИХОЛЬОf'ічни х н а
CJliAKaX ЦЮ інтроверзію ще б ільш поглиблювала. Без
настшm і історичні "JI~lхоліття" , як і були вислідом пе
редовсім пасивного відношення до реальної дійсности , 
спрнчиняли кожний раз нову душевну утечу від світу. 

а в слід за тим СП;СІдали из край і нарід нові зовнішні 
л и ха, На фунті ТЗl\оі ПСИХОЛЬОl'ії виростала духова 
l\у.'Іьтура, як;} - зі свого боку знов впливаючи - в ду
сі тої психольоrії ІІарід да.'! і виховувзла. 



Др. Василь I1з човсьюtА. 

УКРАїНОЗНАВСТВО У ВИ Х О
ВАННІ М ОЛОДІ. 

І. Завдання українського шкільництва . 

На культуру кОЖНОЇ нації склада€ться духовий 
доробок поколінь, до якого н:межить реліг і я, м и стец
тво і ф ільасаф ія, що творил и ся на терені я когосЬ; 
краю, де мешка€ ДШl<l нація . УкраїtlСЬКИЙ народ в остан
ніх десяти.~іттях ст:::в П ОВlfовартн иltl, бо може виказа 
шсн ПОВНИМ ДУХОВИМ доробком , Я КИ Й становить ЙОГО 
питому ку.1ЬТУРУ. В ін Ma€ свою національну рел і гію пе
редістори'lНОГО та істор и чного часу, має мистецтво, що 
пршшлл€ І} усіх оБЛI}(lХ, отже мистецтво слова, тобто 
поезію і красне мистецтво, - мистецтво тон і в - отже 
націонзJН,ИУ музику, - мистецтво краски і л іній - от'" 
же CGO€ національне м;мярство; мистецтво тіла - отже 
національне різьбарство , мистецтво гармонійно зам кне · 
ного простору - отже свою національну apx iTeKTYPl:,
Новіші дocд iДl1 проф. Мірчvка і Чижевського виказа
.1И Сl!.іЙ доробок в ді.1лнці найвищої духової культур и, 
тобто украінсЬ/о;У фільософію (ГДЯДИ; дмитра Чиже в
СЬКОГО НаРИСІ! і стор і ї фіЛhОСОфії Н3 Уlсрзїні видзно 
в Праз і 193 1 р.). 

Гаму українські учитеді мають усі засоБІ"! вихова
ти націОИП,,' ЬНО молодь, якій можуть впоїти гордість н а 
С130Ю н а t;іон аЛI>НУ КУЛЬТУРУ, що € свідоцтвом нашо1 
рівновартности з державними Il ацілми. 

НімеltькЗ наці)1 п ісля великої війни ВIIТВОРЮ€ цілу 
систему ваціонзльного виховання молоді спеціяльною 
чзукою званою ~ DctJ!sch kundc", в якій концентру€ться 
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всі ділянки німецької культури в ціли пізнання ні'Іець 
KOI' O духа*). 

Німецьке IlравитеЛЬСТВQ розпорядком з 24. }(вітня 
1933. змінило з середніх школах розклад годин, щоб 
піднести СJ<ількїСТь ГОЮ!Н н::.укн рідної І\ІОВИ, і сторіі 
і rеarрафіі, бо преД~1ети ці повинні виховувати ~tOЛОДЬ 
.н а добрих громадян німецької держави. Розпорядком 
3 ДНЯ 21. кв іТtlЯ і 6. травня 1933 п ереведено реорrзні
заціro шкіll, що виховують учителів. (Hochschule Ю.· 
Letl1"erbildung) Там мають виховувати майбутніх учите
лів, щоби виховувати МОЛОДЬ не по думці загально
людських ідей, а Н<! громадян німецької державн. 

Таксамо італіl1ський народ, що недавно отряс зі 
себе нути нево.'!і переводить реформу виховання мо
Jlодj «*). І 

Так і ми УКР<lїнці уважаємо хребетним стрижнем 
ШКОЛІ! пройняті національним духом Ilауки україно

'ЗнаВС I' ва, в якого склаД входить ~IOBa, JliTepaTypa, істо
рія, ПЛЯСТlІчне МI1СГСЦТВО, музика українського народу 

та rеОr'pзфія земе.'1Ь заселени х Українцями. 
Ми 8поrші свідомі того, що україНСbl(е свідоме 

поколіНШI виховає тільки школа з українською мовою 
1НIВ'ІаЮНI, але проннята наскрізь національним духом 
не зі становисьУ.в боротьби і ворожнечі до сусідів, а зі 
становисы�<l любовн рідного краю. 

Тому школи, з українською мовою, які понижу
ють, занедбують, :160 нехтують науку українознавства 
- увзжзємо за нснаціона,'lbні устаНОВII , бо вон и СПОВ
НЯЮ"ГЬ C80€ завдання недостаточно. 

"') Гляд.ll: I'~I"1'!iI Metodik des Geschichtsunterricht Fr.пk(щt. 1928· 
Der Deut.!lchkundliche Geschichtsunterricht. ЕпцтІ 1928; Нuпgеr. Der псце 
.{}eut.sl:huntcrтicht. NііrпЬеrg 1924; U1rich H •• cke: Zusammen.rbeit vоп 
Deutsch, Geschi<:htc uпd 5taаtsЬііrgеrkuпdе; опуб.llіков.пе в 11 мецыІ:муy 
.ІСIІЧlІІllІ.у Оіе Еnіеhuпg 1030; 'Vеsеп, Zej] und АцГв,Ье dc. Dcutsch
untcrтichtes іп hоhеrеп 5сhulеп vоп Bem.rd 5ch .... '.r:t опуб.llіll:ов.пе 8 
'Die Еrzіеhuпg 8 УІ і УІІ ІІИПУСКУ 1935. р. 

"'*) ГЛIІ.ll.П: Vi" nouva dcll. 5<:цоl. del рорцlо 1925. I'ed.gogi. 
(епсиlе: L' ideale еdщ:.t.ivо е І. 5СЦО]' na:tion.le 1917 1922, І] proble-
1tIO dcll еduсаtіопс inf.n1ilc: 1925. G10vаппі Gіпtіlе: L. ri forma dcll edu
"azione 1919, 2 Jlll.ІІ.аllНЯ 1923; Aecllnto аі mnestri de1 с. Lomb.rdo R.
.diee, IIlI:ot В)lіСТО)l і І(іАНО Є УТВОРllТl1 5С\lоl111 sеrеп., тоб'rо з"іску 
- paA'CJlY ШКОЛУ. 



9 1 

Ilриватні школи удержувані коштом родичів або 
'удержувані зі збірок народу мусять СПОВНЯТИ СВОЮ 
ціль, тобто виховати покоління якого нарід потребує, 
ЩІТИ йому такі моральні і духові цiHHOCТl1, :зби ВОНО 
.для ІШХ було ГOTOB~ до найбільших жертв. Такими цін
~ЮСТIlі\1И € взціонаДЬЮI самопошана, особиста гідність 
і духова гордість на принзnежність до україIІСЬКОЇ на
ції, ю<а € рівноваР"lна культурою з іншими державни
ми народами. 

Коли ШКО.~а 3 україНСЬJ<ОЮ МОВОЮ навчаНІІЯ не має 
того хребетного С'ТQlша, то вона ВИХОВУЄ безхребетну 
іtпел іr'енцію, яка в хвилі бурі і натиску готова до змі
н овіх.овства, ЯК безхарактерна, здібна до peHeraCTBa 
не тільки свого народу, але і держави. 

Тому добр зрозуміла інтерес держави авторка ме· 
ТОДичних Підручників Ганна Пахаска, яка висловлю 
'JТЬСЯ в Tilї справі в своїм творі; Н slOrjn \\' 5zkoic ро
\vszесJшеj ось як: Історія і культура української людно
сти можуть бути Обговорені в звязку з темами (тут ВИ
'числя€: 12 тем з української історії, які треба порушити 
в подьсы\йй школі). Перед очима дітей - лише вона 
- мусить отже вирости тодішиий город київський, як 

осередок тієї кульгури, його церкви, ТОРГИ, багацтво 
і пuту['З і його ВЗЗ€:ШІНИ З Царгородом. Оця культура 
повинна бути зобр<.liкена в ПОЗIІТНВIIОМУ св ітлі 3 пов
ним ПРИЗllаllНЯМ для її св ітлости. З иайбільшою поша
ною повинен учитель відноситися до проявів україн
ської культури Х ІУ стал. при НОДії зайняття Львова. 
Цю думку висловнла вона не самочинно, аnе на основі 
.program-y nauki hisiorji \у szkole po\vszechnejM з 1 9з3 р. , 

ВКlіА дає таку вказівку: ~ \Viadomosci о dziejach і kultшzе 
mniejszosci narodo\vych пнф! rozbudzic \у mlodziezy szkol
nej poszano\\'anie dla tych 1.;ultut, oraz-'1toto\,'of,c d::> obywa
telskiego \vsp6lzycia z mnicjszosciami \у ral1lach zycia ро-
\vszechncgo". '\ ... , 

(упро'ги ТМЮГО постуляту дep~HOЇ програми ДЛЯ 
П О.'1ЬСЬКИХ Шl\і,1, в якім світлі виступали би такі шкоnи 
з українською мовою нав'.ання, де директор., побива
лися 611 тільки за прав ильною оплатою учнів, та за при
знаl!НЯ іх школі права прилюдности, а не дбали би за 
це, щоб У'IІПС ,llі стояли на висоті свого завдання , яке 



92 

Н3К,lЗДЗЄ рідна школа. Учител і уКр. МОВИ повинні по 
дбати, щоG укр. література не стала тільки предметом 
ДО1l0IJНЯЮ'НІМ до ПQ.llЬСЬ"'ОЇ МОВИ Й літератур и. Учителі 
історії ПОUШJНі переТВОРIJТИ у своїх викладах матеріял 
ЗI'ЇЩIO дО вимог рідної історії ДЛЯ українських дітей -
а не ЧIІТ:1Т11 свої В ІІІ<.'І ЗДИ З llOЛЬСЬЮІХ піДРУЧ~lИків, або 
козати ЧІпати уступ за уступом У'ІСННЦЯМ і перепові
дат!! з прочитаного, що 3 прочитаного nOJlbCbl<oro під
ру'Н\І1ка ВОIll1 шtмятають. СІ по піl.l ГОДІ! НИ такої науки 

учні С'!ДЯТІ. і I1Qзі Х.1 ЮТh. Щоб такі промахи не ззкраЛ IІ ' 
СЯ до ш]{і.1J 3 українською ~IOBOIO навчання, мусить укра
їнське В'ІИТСЛЬСТIJО l1еревести повну ревізію свого на
вчання і ДОПОUНИТИ свої засоби у ВllХОl1знні молоді 
n щщіОll а.~ I>IІОМУ дус і. Вонз має нове по"оління свідоме 
своеі ролі в ЗШIl'МIНЯХ своєї нації; ВіІвести покоління 
~,HC rlара,~іТИl(ів з блис"учими очима", всликих духом, 
а СІІЛОЮ МОІЛИХ - по словам Лесі Украінки. А має ви
ховаТIІ нове поколнmя, ЩО замінить чутлнвість і па

сивність та змінливість через недостачу національного' 
св ітогляду - ІІа твердість, рівновагу і активність' 
R повній вірност і ідеї нашого життя в кожнім ділі $І: на 
КОЖНОМУ кроці ... 

А Міl ПОСТ<1 ВНМО свої 110СТУЛЯТІІ дЛЯ пиховання 

украївсь"ої іНщії на весь ріст без огляду на Прі l валеж
ність наших земель до якихось держав і без огляду на 
нйшу розсіяність У ріЖНI1Х СТОРО Н<1Х світу на земному 

I".1Ь06і . щоб перШИll пеДD(Оl"іЧНlН"t зїзд своєю макси

M::I.~bltolO ПрОI'р:НIОЮ став проломовою подією У вихо
I)" Нllі державно-творчого поколішlЯ. 

11. l-tаУIЩ УКР<lїIІСЬНОЇ MOВlI $І: літераТУР ІІ . 

3аЧИJI<JЄМО від наукн укрзїнсы�іi МОВі! й літера
ТУРIf Про ЇХ ЗН<l'IЇI!НЯ не потребуємо ГОВОРIfТИ, бо про' 
не стіm .. ю! бу.~о 6есіди І) наших часописах та журна
лах. ЩО ІІСМНОГО нового вда.~ося б мені сказати. З учи

тельської Ilpa"TflКlI відомо мені, що в I'Їмнззіях ПСУ

ють собі У'lн і МОВУ Jl::IТИНСЬЮШlі і грецьким!! КОНСТРУК
ціЯМІІ. ;) У все .'IЮДННХ nо.'Іьсы<flf,' так, що учні в пер,· 
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ших двох перших роках після приходу зі села ору
дують краще українською МОВОЮ, як після ук іllче ння 
rімназії. Учитель АІУСИТЬ дбати про чистоту і знання 
МОВН, тому 110вннен учням збагачувати народню мову 
IІОВQтваРЗ )IИ, нi.tГИН3ПI їх до дієслівного ВИСЛОВУ, щоб 
QМІІІ-13ЛИ віддієсліUНIiХ i~leHHIfKiB творен их на зразок 
польської мови, оlt1lШ3ТИ діЄПРІІкметннкових КОНСТРУК
цій та не Dживати страдального стану чужого украін
ськ і й мопі. Про прикмети yкru.lillCbKOfO СТIfЛЮ можна 
якс.~ід довідатися 1 праць д_ра В. СіМОВІ1Ч8, а про НО
вотвори D сучаснііі українській мові з пра ці д-ра 
Е. ГГІнцаК<1 в журимі Ог і єнка "Рідна Мова" 1935 р. 

Українське У'Іительство 110 цеі"1 бік гребл і ззсто
сува.~Ося до НОВНХ реформ шкільництва в польській 
державі і предложН.'ІО в імені ,,8заїМної ПО МО'ІЇ Укра
їнського В'lИтельства" й "Учительської Громади" Міні
стертоу Освіти і Львівськifi Шкільній КураторН "Нау
кові ПРО І-Р,ши Д,IJЯ vкраїнських шкіл, rO,IJOBHO в навчан
ні у'ф8їнсы<її мови, історії, rеоrрафії та предметів 
мистецького і фізичного виховання в народніх шко
лах" опуб .. lіковані в журна,~і "Шлях виховання і нав
ча tlllЯ" у Львові І. І<нюкка VIlI. р. 1934. Учительство 
стаиу.IJО там ІІа тій ПРrtВliJIьній основі, що україlІська 
дитина мусить засвоїти собі культуру цілого україи
СЬ}(ОI'О IІrtроду ІІа hciA його етиоrpзфі'lн і А територі ї. 
Програми ц і уложили фахові учителі 3 ПОВНlIМ знан
ням Шlтеріялу й обставин, серед ЯЮIХ ДОВОД ІІТЬСЯ ім 
УЧНТlI молоде покоління в публичннх ШJ<олах у Поль

щі. Через відомі всім обставини д<lНО в тих програмах 

персозгу культурним питанням, обмежуючи матеріял 

паліll1ЧНИХ подіА, називаючи їх непотрібно зайвим бn 

JJЯСТО ~І. 6алястом вони е для тих, що їх не вміють ви
користати, а тим трактоваНАЯ" под і й учиться легкова

жити свою історію, в якій повинно все бути дороге 
і святс для науки молодого lІоколіВIІЯ. 

СереДНЬОШJ<ільне учительство видало Н;)КЛ;JДОМ 1<0-
операТI1ВИ "Рідна IUJ<ОЛЗ" "Програму навчання украін 
ської мови в новій гімназії, Львів, 1935 р,". Програма 
ця Достосоваllа до нової реформи середнього шкіль

Нlщтва в f10.llьщі, nку уложено на основі іСТОРIЩИ3&1У. 
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Читзш.:а [І 1. К,lяс і подає уступи про життя старинного
СХОДУ. Греції і Риму та вчасного середновічча, в 11. 
кляеі про життя українського народу у звязку з куль· 

турою tВРОПИ до ХУІІ. ст., в ІІІ . f(Л. про твори ХУІІІ. 
і ХІХ. ст. до с~ !ерти Шевче.IКЗ, в ІУ. КЛ. твори остан , 
ньої доби до найновіших ч ас ів . До цієї програми до
дано спис лєктур на кожну К."ЯСУ, ДОСТQСQВУЮЧ" ЇХ умі
ло до програми науки. Але з і за гального спису їх звер
тає~ю упзгу, що в матеріял і І. кляси бракує тем 3 ЖИТ
ТЯ Скитів, пmшнено міт про Прометея, тему побуту 
Іфіrеllії ІіЗ І<рнму. "Ііт про золоте руно та часи Тра
яна, отже всі ті подіі J{JlЯСИI.JНОГО світу, що відБУВЗJНIСЯ 
на нашій землі. Окрім тих образків життя треба до
ДОПОНИ!!ТИ казками 3 богатирського світу та з ук раін
ськоі мітольоrії, що СЯl'зють передісторичного життя 
в ч асах соняшного "УJlЬТУ, я"ий ба'IИМО в lIap0Дtlix 
вірулсшнях, обичаях і символах українського орнамен
ту, Ц і недомагання треба доповнити бодай уступами 
в <штанці дЛЯ І, кляс.и , яку мусить видати "Видавнича 
({омісія Рідної Школи", 

В других клясах треба вихіснувати при укладі 
чItТ<1НОК державно-творчі картини з л ітописів, б илин: 
київського і галицько - волинського циклю, історичних 
дум та карТlНlИ з історії українського мистецтва, і усту
ЩІ З істор ії української фільософії; ко.'!и немає покн
що готових творів красного письменства, які можна би. 
предложити ЯІ( ЛЄІ(ТУРУ дО шкільного вжитку в шко
лах IIОВОЇ си сте ми. 

Супроти браку підручників УJlожених згідно 3 но
вою програмою преДЛОжи,ІIа Рідна Школа ПОfШЩО УЖН

вати в І. і 11. клясі нового типу давні читанки 3 ІІІ. 
і ( У. І\ЛНСИ, доповняючи відомости 3 ділянки літерату
ри 3 читанок укладу Барвінського шкільного видания 
без Аого підпису 1925 р. під заголовком .. Вибір з укра
їнсько-руської літератури" для 8ЖИТКУ сеиинарії, CТO~ 

СУЮЧИС!> до обсягу матерія.'ху приписаного на кожну 
клясу. Активні учителі української мови знають з до

сnіду всі недомагання та невигоди ІІОВОЇ CJІ стеШI 3 на
уці української МОШІ і краще від меие, відсуненого від 

улюбленої учительської праці . . иожуть вияснити в ди-



скусії всі потреби до ведення україllсы�оїї МОВИ в Г'ім 
~Іззіях lІов01 системи. 

Як 25-літні й учитель української мови й літера ... 
тури та історіІ й Г'еО r'pафіі в ріжних наШIІ Х земля х та 
в таборах полонених за гра lШЦЯШI можу служити 
тільки заГ<lЛЬ НIІМИ ува гами оживлення науки п ісля те
перішньої програми, що змітІла rімназію ІІ а внділову 
школу. А;lС зате мушу поставити постуляти науки 
українсы�jj літер'ЗТУРИ иа весь ріст рубом без огляду 
на обставинн, мзюti и на оці тіЛЬЮI повагу української 
культури. Ці упаги можна пристосувати до вищих кляс. 
гімназії, тобто до майбутніх ліцеїв, де Пр llйдеться ве· 
сти внщий КУРС української літератури. 

В історичній методі українозна вства внтворюєть ", 
ся небезпека, що твори письменства будуть вибирати ся 

не ПІсля те п ерішнього їх значіння, a.lJe після ;lітератур
НОГО й і сторичного огляду. В кожній літературі є тво

ри, які грали вел н ку ролю в розвою пи сьменства, але 

теперішньому поколінню ні-ЮГ0 Ilе ГО ІЮРЯТЬ . Мусимо 

тямити, що і в найuищих клясах шкіл маємо виховати 

не істориків літеРDТУРИ, а./(е образованих громадян, 

що кОЖНІ'" такнй а нтиквізуючий тв ір, як Патерик Пе
черський , твори Дмитра Туптзленка, Труби елооее про-

1
!1ОВід11l1Х л. Бара новltч а, більшість твор ів Ів. В ишен
ського, МОПIЛЬНIЩhКОГО Скит Маняоськнй, або Устія· 

Н01l НЧ3 Месть веРХОВItНЦЯ, 'ІН Барвінського "Скошеннй 

цвіт" і т. д. не будять ніякого і нтересу серед нового 
покоління. 

Тут отже ПР~ІХОДИМО до найважнішого закиду 

проти історизму в історії літератури . Стає I~epeд 113МН 
питаНl1Я на ·увесь ріст: чому 'ІН Ч ltта є,ю поему й оці
нюємо її ЯК тві р мистецтва ? Якаж має бути наша ціль? 
Треба .1 0.1 н а гострити своє почуття до всіх тонкостей~ 

пізнати З.Ш СJi СТИЛЮ поеми , почуття форми взаємнн 
поміж змісто., і формою, а вкінці найглибwий ЗИ НСJl 
поеми, щоб молодь lІереАвяла через твір .1l1стецтва 

найr~l ибшу ідею, бо ніде не виступають людські харак о 
тр" , людські Т НЛlI так я сно і п розоро перед очима , як 

у великих творох поезії. Цьоrо немає ані в жнтті, ані 
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n історії, де все ЗЗlIQТЗВQ, закрито, затемнено. Ніде ОТ
же не виступають так ЯСНО, як в поезії великі питання 
Ж І!ТТН перед очі ~юлоді, 3 якими ТО ЛИТЗННЯМН вона 
змагається. А ТІЛ1> I, 11 висока поезія видвигае до рішен
ня ось яnі 1Н~Лl1!{і проблеми: Жінка і мати " І(атерннн 
і ,,]-Іай~ш',ка" Т. Шевченка, ОДИНИЦЯ n кОЛ€КТl1В: (Во
рог ІІЗРОДУ IбаСl1а і Мойсей Ів. Франка), чоловік j жін
ка (Макбет Шекспіра" і СОlще руїни В. Лачовського), 
жін ка як самостійна особистість (Царівна Кобилян 
ської і Нора Ібзсна), стара імоnода генерація (Любо
радські СВИДІІІЩЬКОГО і Батьки і діти Typreliisa), рево 
JIIоційннfI сп ро, lіВ IlpOT~1 насильства і І"еправди (Хиба 
ревуть ВОJlИ ІІІ;: нслз повні П. МІ1РНОГО і НУЖДi.lрі В ік
тора 1'10(0, АI)~хиm1 Зш.:овзниЙ Прометей і ШСВ'lенкз 
Кавказ) , ГРЯНИ'.і ї самооборони (Фатаморrана Коцюбин
СЬІ'ОГО і РозVіЙНИЮ·1 Шіл€ра). Проб.'1€матика шукання 
правди (Фавст (сто го, Пер Пнт Ібзена і МаРІЮ Про
К.~ЯТIfЙ Сторожснка). Трагедія мистецької особистати 
(В пущі Лесі Українки, творчість Труша). Траrедія ['е 
нія (Затоп,~еннй дзвін і творчість Шевченка та ГОГОJl Я). 
Ці всі f!И"fШННI повинні розібрати учн і в КJlясі, спереча 
тися, nоріЖНIІТIІСЛ в поглядах і uияснювати собі вза

ЇМНО залежно від того, чи котрнй із У'lнів е розумо
вого наст<.ІВЛСННЯ, ІН! романтик, кермуючи осуди чут

тям і містикою, 'І" гармонійний КЛЯС~ІК, якого ідеалом 
€ простота і ТІ!ха велич. Так підчас таких ЛЕкці" фор

мується в КОЖtlQГО власний світогляд. Отже найкра

Щими засобаМ I! до ВI!ХОВ3ННЯ молоді Е поеми, які пн
сані sub spec!c aeternililli~ без ог.'1ЯДУ на час і місце -
Т8ір мистецтва ГOBoplJТb сам за себе, € сам для себе 
окремий світ, 

- Але ДJlЯ Українців, як недержавної нації, опріч 
творів все.'1ЮДСЬКОГО ЗМИСJIУ треба ВИВОДиТи твори 
держаВIЮ-ТВОР'ЮГО змісту з красного l1исьмеиства. Ось 
ряд творів того роду 3 красного пись~tенства: Краса , 

Чі! снла ріша€ І) житті? (Вlшниченко); Релігін промете
їзму, Чі! рсліrін терпі~IНА? (В катакомбах Лесі Україн
КІІ); МріїlЛИВість і JJсмаrоrія, ЧІІ праця реальна? (На4 
ЧОРНІНІ Морем Левицького); ШкіДJIltвість політ ики ви 
наРОДОВJlювання (Люборадські СВИДІІІЩЬКОГО); Щаст" 
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()дин иці леn,ип, у праці ДЛЯ суспіЛЬС1'8J (IВ<lР.І Вишек~ 

'С);КИЙ Франка). Чи ре130люц rя розвяже суспільне ОН'

тання? (Фатаморrана КоцюБИltCЬКОro). ПРОБЛЕма зс'млі 
-в Жlrгrі IllарОДу (Ст.ефаШt": Земля і Сюш). Місткка 
IІрнзязання до зеШ1і (l{обlrЛЯ1lсЬ'ка). Земля - оC'tю
ВОІО вели'! ; ;Укр аіНи (Сам'!}'к: Волинь). Чи l"rJСЛО . ,'МИ

c-reЦfПО ;.t.JIЯ мистецтва," 'В і..'lill tlвідає вимОгам зросту на 
роду? (ВОРОНІІ": Молода Муза 1906 р.). Чи гасло "бунт 
.д.~Я БУIIТУ" t: деструктивне для конструкції держави? 
(ЧУllринка). де маНбутність у націоналізм.і, ЧИ в інтер 
націонал ізмі? (Твори по обох боках КОРДОI Itl) Потуга 
рідної пісні єднає віти ОД/ЮГ0 народу (Марія Стефа

НІша). Боротьба с'ВропеЙСbllЮГО jН'ДИDіДУ~JIізму і схід
НОГО колективізму освітлена українською творчістю 
(ТВОРИ rlO обох БОJ<ЗХ KOPДOI~Y) і т. п. 

А'!.с 'l'pСба р!Ителwі пшити, що в пересадн·і м іСТО , 

РИЗ;\lі застосованім до літератури НeJ>'ЩЗ 'ЗеЛикі 'J1ВOPI! 
бувають тільки зареєстровані за браком часу бсз того, 
щоб їх зміст та ідея затронуJl.И душу молод і - і так 
~ того вичислювання всіх творів не вийде ніяка користь 

Тому наі:шраще в історії літератури ступати по верхах 
.і переСКЗJ<УВЗТИ малі тала, rrи, ЩО служать шумові дня, 
бо ЇХ 'ТВОРИ вмірають разом зі смертю зтвора. На 
МНОІ·ОГРЗННИХ твор3х r'еніяльних Ta,~a~ITiB можемо ВІІ

К3ЗЗПІ ці ,,}, скадю ідей, що rpають як рі::<НОрОдність 
красок у різанім J<РИШТЗЛЇ. 

Українці IНfдаJШ в мистецтві трійцю (Сllіїв 
c.~Ol:la, як ПО,1ЯКИ . ПРОТІІ Мщk't'ВI1~lа , СловацЬІКОТО і 
І{ра-сі.пс"кого - можем !Вивести аВ1'О'ра "Слова о ПОJlКV 
{горєві", МИ1<ОJlУ ГоrrОJlЯ і TapaCi~ Ше.вче ~ли ав
-гор "СJlова~' я вляється (сніє", державної ДУАІКИ Укра
ЇНlf, Микола ГОГОдь глузує з Росіі МQСКОВСІ,КОЮ мО ' 
ВОЮ, щоб 'сі розсадити (XOtl несвідомо), то Шевчсшю 
будує модерку Україну : "Ти 'смієшся, а я плачу! " _ 
К'ЗlЖе ,'e}fi.яJtbli "Й Тарас до ГОГОЛІІ. І це для ~lОлоді на й
""lхtщ~ UlІтерп-р...с.тація, далека Від ПОг.1 ядів ЛИЛИ, 'І1Ю
рених в чорнилі однобокого націонал і зму. Дле молоді 
треба дати ряд аргументів, що і Шевченко і Гоголь є 
діЙСЮIМИ r'еніямн , як був (e~liEM ~BTOp "Слова". (Звер
таємо увагу ІІа статі ~fOЇ 3 рядом aprYMeHTiB на їх (е. 
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lJіЛ.'lьніеть і rюрівнань їх зі звісНИМИ ПРН3Н:JНЮ,tн гені
ЩНl CUiTY - преДJlожених реЩllщіям ,,дзвоtJів і "Життя 
і ~IJі.JННЯ" , де будуть Ilуб.'lіковані. 

Та вза галі українська Jlітература ЗlfСЬкує, ЯКЩО n 
прирівняємо до .'1 і тер а тур е в р о n ей С ь КИХ на 
р о д і IJ - тоді побачимо, що всі течії европейськоі 
творчости СЛОВ;) Н3ЙШЛИ віДl'омін В українській літе. 

ратурі, хоч і були дещо припізнені. Тому можна вису
нути ряд тем, що іл.'lЮСТРУЮТЬ ті взаЄl.tИНИ, або спіль
ніс,Т .. M01'IIBiu. ОСЬ JЮJШ: МО'ПНJ МаркСІ 1 JуtЖJIfIТQl'О в 
укр. літерит. і Агаевер Евгена Сі, Ф,'Jігенде Гол€ндер 
BarHepa, Фавст і rCToro; Слово о полку Ігореві і пісня 
,про Родянда; ЛюдОВі апавідаtlНЯ Марю) Вовчка і лю

лапі апавіданнн Жорж с;;шд; Сентимент,мізм олові· 

Д:Щі> О.;,ЮВННСНКЗ j t-'і'ШР,tзона : Жі~IО'J~ IlІІтаНІІЯ Жорж 
Санд і l{оБиляIІсы�Qї,' "Скунар" Мqлі€ра і "Хозяїн" 
Тобилевича; Камоенс і Шевченко в історіі своїх наро· 
дів; Золя і Франко - в своїх повістях; Многранність. 
Ilocra 13II\ТІ..ІI'>О:] ГІО!"О і Ів ана Франка ; Вартість рідної л і· 
1'ераТУР11 ПрОТIІ блеску світової, "Слово о полку kopeBi" 
модеРНЕIЙ стилем твір проти нудно',' е llіки світовоі сла· 

ІН І .'IІП:Р.пур LepeAi!ou l'P[:l" 'і"IНІ робом ОХОРОНИМ укра · 
їнську JliTCjJ8TYPY від понижаючоі ролі н є сам ост і Й· 
н ої л і тер а тур и і не потребуєм її класти У зави· 

симість в ід польськоі, бо наша література старша і має 

такі твори в добі своєї державности, дО ЯКИХ Польща 
мусіла кілька сот літ доростати, якби взяти тільки 
"с.'І000 n ПСМКУ ІІ"ОРС""', ~бо "Слово" 1 .1 яріОЕ!<І, 

Коли хтось береться з огляду на значіння в літе" 
ратурі конче читати ЯКIІАсь твір часової, а не вічно"f 
вартости, то треба його о ж и в н т и актуалізацією на 
приклад: нудну Марусю Квітки, або солодкаві опові· 
дання Марка Вовчка, чи Федьковича, або тенденційні 
повісТlI Ів. Франка. 

Треба ТЯМИТlI вел ике слово I l ім. lІедаl'Оl'а Беригард· 
та Шварца"') .l-Іеоцінене ДОбро молоді, IІЗЙJlіпше, що во-

*) Г.l!1ДІІ: \\'С: 5С:П, Zcil, Aur~"re des dCl.ltsc]"I\1ntc"khl~~ R ;І;УР_ 
Il !lлі "Dit I::nicllUnK" 3Щ ІІТОN '~ I - \ї[ 1935 р, 
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на fl рЮJOСIl1'Ь Д:ІЯ HaYl\ 1I е: 11 ж и в іст ь (I_ebendigkeit), 
тому ЗНОВ тільки це, що само є живе буде робити на 
неї вражіння і З~lОже ділзти ! Тнмто д.'1Я уч ителя укр. 
мови є важне одно: він мусить в мові думати, в своіА 

рідн ій мові ЖИТИ r 
Як учитеllЬ перед клясою стоїть, ЯК порушується, 

ЯК ГОрять його очі, - звук його голосу, ритміка і ме
J1ьодія ;101'0 МОВИ будуть рішати, щоб У'l н і переживали 
і зворушили свої душі, бо наука мови звязана з осо

бою учителя. 

дле до літератур и треба долучити надбання укр а
Їнсь ко ї фільософіТ '!'ИМ більше, що і твори 
Сковороди 8ЯЖУТЬСЯ 3 .'t ітературою, а змістом можуть 
цікавl!ТfI. і діяльн ість фіЛhосафа ЮркеВltча вяж еться 
3 "Хмарами" Левицького. Тому треба вивести україн 
СЬКИЙ світаг ляд на основі лектури уступ ів 3 книжки 
4ижеRСЬКОГО: Нарвси з історії фільософіі нз Украіні. 

Найвищий ідеал тепер. Европи, до якого вона хо
че піднестися дорогою виховання повновартноі осо
бовисти В п окол і ннях є той укр. іде а л в нут р і ш· 
н ої гар м О н і У. пк наАвищиА ідеал етичноі свідомо
сти, який був ідеалом Сковороди, Гоголя, Юркевича; 
ідеалом українського духа злеліяного елітою старо-
8ннноі украІнської культури. 

Наука укр. ІсторІі. 

Німецький педаtОI' Петер по думці сучасних істо
РlІків Di]thelL Troeltsch's і Spreng:!el'Q дає таку деф і

Н ІЦІЮ іСТОРІ!: Ціпа історія е історією духа, не тільки 

політичного жнття, але історією господарства, мистец

тва і фільософіі. Отже в склад історії вчисляється ще 

історію фільософіі А мистецтва з господарством, яке 

вяжеться з rеоrрафією. Та ціллю науки історіі в серед
н іх школах не є виховати істориків, але виховати лю· 

дей і гро)! аДЯН спос і бних до конструк
ції держав и, 

Значіння наук и істор ії з)tOжем оцінити, як пере

ведемо оцінку з сучасного світогляду. давні історики , 
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хочби nС:ЩКИ(1 істор"к німсuы�ийй ЛСОІІОJJЬ4 Р<lнке го· 

в орив, що історія "Пllше, як 80110 було". Та пролетіА
шу діАСІІість пером не вловити! - Новіший німецький 

іСТОРIiК Фrіде.1Ь Юіже , що вся історія - це "єІенда. 
Маса джерел ПИСЗІІИХ - це не живі джерела. ЯК героА 
помер, то lівза6ЖДИ усувається з обсерв~щії. Зі смертю 
героя IlOЧ l1нається про Ц е сін кру ста u і і, тобто 
наРОСl' 3Е осад Н311іть серед ЙОГО С\'(IЗСНlшів і ней осал 
кваІснїе. Над всім неЖilЮ'lI1М 'Іас затягає заС,lQНУ і за· 
темнює все, аnе особа і фаl<ТИ окривається таємничі· 
стю. Тому все мину.IJС являється ШІ~І вже в світлі м а· 
.(і41 101 nереміl"1, і ГОJlQЬН ИIЇ чар притяганнfI' людеА до 
себе лежить як раз R тій мзrі'lності. "Легенда" - це 
справді нзАВJJучніша назва ІІЗ ісТОРИЧI~і твори, Легенда 
отже це ОДlІнока форма, в I'lІ(іl1 історію передумуємо, 
їі зображуєм та іі переживаємо. Коли укр. історик 
В. ЛИIlННСЬЮlft (111д;)€. осуД, ЩО МИ бу.,и нездібн і удер
жати державу, бо :uи нс внтворнли .,великої легенди" 
то зна'IИТЬ, ми не уміли дати таку оцінку нашій історії, 
щоб вона CTa.~a підставою державностн. Таке завдання 
ставиио собі тепер: з історії України зробнти ,,8 ели· 
ку .'1 єг е 11 ду". 

- Історію можемо розбирати з двох ТОЧОК погляду: 
І) 3 обектнвного становища не можем ніяку подію як 
слід провірити, тому оцінка Є все пробл€1tIаПI'lна 'Іерез 
нєзuістність IІс нхі ЧНl1Х мотивів іСТОРИ'IННХ діячів. 

2) 3 суБЄКТНВIІОI'О С'ГЗIЕОВllща можем кожду подію 
освіТЛlIТ11 пісЛЯ своеї волі і розуміння, ОСНОВНИМ міри

ЛО&І Є часова вартісп, події для якогось народу, На 

основі отже тої проб.ll€ШIТlI'IІIОСТИ науки істор ії кожда 

нац ія ТВОрИТЬ собі дер ж а в 11 о Т В О Р Ч у іст О Р і ю, 
8 якій серсднноною світу є її дсржава, Так робив Ге
родот у Греків, Лівій у Рfl~I.l ЯIІ, Момзен у HiMIIil.s, 
60К.'ІЬ В Д"глі(щів, так робили rlO.'fbCbKi і российські 
ісТОРИ"И ' так мусим робити і МІІ українці, як схочем 
СТJТИ деrжаuнотвор"им нзродом. ТО"ІУ всі подіі мусим 
оцінювати 3 нашого державного стаНОВflща, як це дав 
пробу та"ої оцінки історії наш великий муж стзн)' , по · 
кіlїНИIЇ Вячеслав Лип 11 Н С Ь К 11 n в V томі своІх Ли· 
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стів до братів хлібо робів(внд.уВідні 1925)', 
Хто хоче писати історію ДЛЯ оздоровлення украІнсько! 
нації НОВИМ поколінням Аlусить лростудіювати цей наА

глибшнА твір нашоі фідьософ іі історії. 

Х оч в історії домі"ую'IИМ Ч~!ННИКОМ € чзсова вар
тість, то побіч неї є в арт іст ь В і ч н а, яка має пре
тенсію ПОК333ТІІ ГОЛОВНИЙ напрям всіх подій j перед
бачує іх кінець. Як в природі D ПООДИНОКИХ проявах 
Ilредбачуеться Oдll8 ці" ь, тобто доцільність всіх ЯВИЩ 
- так і в істор і і людства ставиться питання, чи історія 
АfOже ісТНУВI!ТН без ДИ llа1lіч~:ої те.1 е о ,'І Ь О r і ї тобто 
кіи'tеSОі ДQціЛЬНОСТI1*). д!JЯТОГО L\ нутрі ісТОРН'IНОГО 
діЙСТВ<І Є дово"і місця для педarОI'іЧІІОЇ діЯJlЬНОСТ\І, бо 
кожду полію може псдаrО l' QсвіТ.'1юватн зі СТflНоnнща 

Божого .'Іад)" або порядку Вllщоі волі світовоі. 
Звідтіль повстають серед народів ідеї lІаt~іО~lз .:IІ>· 

ного післа ШlИцтв а, що З0ВУТЬСЯ ме с і я н і 3 мом. 
J скі .~ ьки Є великих народів, стільки є ~Іесія нізмів. Нам 
краще звістниА месіянізм внбр;IНОГО народу сере;!, жи· 
дів, як і мес іяніз м польський з часів неволі. В Щl.ш іА 

історії п ерша месіян іСТИ'l на ідея бу.'І3 ідея святої Руси 
зз князіn ; друга - лицарів Хреста святого за козацтва, 

третя ідея федераl\ії всі х с.~ОВЯI-І 3::1 часів ШСН'IСНI<:1. 
Так нз ОСІІОв і цієї субєктивноі оцінки історич 

ного пrИЗНtJчення нації ~lОже кождий педаrоr формува
ти OCBiT.~CHHH історичних подій. щоби сотворити НОВНХ 
.1ЮдеЙ і збудувати нові свіТII. Найкраще отже завда н
ня історика в K)'JlbTypi наl\ії вихопатн поколlНIІЯ, СВ і
доме ціди своєї н ації. 

Українське В'lите,1ЬСТ80 преДЛОЖИJJО у Наукових 
Програмах (Г.'1. Шлях ВИХ. і навч. І . кн. 1934 ст. 21) ма
теріял навчання з украінської історіі, розкладаючн йо
го на 3 клясн. Там пропущено подіі звязані з поль
'і:ькою історією, уважаючн достаТОЧНИ~1 їх освітленняи 

з боку професора польської історіі - а подано тіль

ки ті події, що відбувалиСІ. зовсі~1 поза історією ПО.'ІЬ-

.) Гn ЯД II : raul \'og.l : Err.iehul'Ig und Gfethichlf ЖУР/НІ:! " Dif 
Er~iehung УІ рі'lНIІК б 11m "ТОК 1934 р. 



102 

СЬКОГО народу і 1І0.'І ьськоі держави. УчитеЛі, як бачимо, 
3 відоиих ПРИЧИН СТВНУJШ Н3 становищ і культурної 

автономії, тому ПОМИНУ/lИ подП полїТИЧllOГО xapal\Te
ру.JГИмто перелад}'uаЛ IІ і сторію при6іllЬWСВltЯМ варто
сти ГІІХ lСуЛЬТ)'рНIIХ надбm l Ь КQШТЩI державної історії 
княжих чзсів. дле ми уважаємо, що властиву дер· 

ж а І! н У іст О Р j 10 КН Я Ж If Х час і в треба буде 
п оиlllР I !'Г1і з часів ВОЛ0ДlІ МІ1ра і Ярослава !НІ часи яід 
Олега до Мстислава Великого 3 київсы�х x тай пошир" 
ти історію Галицько ПОIllІНськоі державн, щоби псА ма· 
теріl'." вистаРЧН8 H<t V КІІЯСУ. 

Матеріял історії УкраїlІІ1 під ЛІІТВОЮ і ПО.'1ьщею 

(1340-1648) треба перенести до УІ кл. j злучити 3 ним 
1108стtlНlІЯ 110ВОТ ко:tзю,кої держави, щоб lІе кіН'IИТИ 
ЩІ VК~І 11 IUкі.lьні!.1 році ІІеr::щі єю (без ОГЛЯДУ "3 плян 
історії Польщі). ДО V II кл. пересунути ЗІІОО <1І1сн від
родження. як '1асн УШIl1КУ державної ДУМКІІ (в ід 1784 
до 1914) і знов зак іll'lИТ If з часами зриву за великої 
"іl1l1\l (191...!--1921). Такий пляв бувби більше будуючий, 
як П.'НІІІ преДJ10жсшн1: 1934 р .. бо В нім кожен рік кін

Ч ИВСЯ РУЇНОЮ і сіня ПОВНУ 3~leBipy серед 
МО .1 оді. До історіі всюди треба вживати ~Іап і по
СЛУГУП3ПІСЯ 1l0ртреТ3М11 діячів історії, ТЮlТо ІЮРТРС 

ТІІ з5 князів і 10 гетьманів повинна вилзти "Рідна ШК!)
ла". як OKpe~'~' rЗJlєрію. 

В якім дусі вестн 113уку історії подав проф. Оме· 
ЛЯ!! ТерлецькиА OKpeM llr, реферат друкоазннt"t в журна
лі "Украінська ШКОJНІ" в 1930 р., який виАulOВ окре· 
МОЮ відбнткою, а u ЖУрНі1лі "Рідна Шкодз", Рік IV. 
" . 15-16. 1935 р. 1І0~l іст"п я статтю "Наука історіі 8 
YKp;.IiHChl(JIX ІІІко.1,IХ", ЩО Є однозгіДl13 З l:lCфератом 
проф. ТеРllецЬІ.:ого . T3~1 звернено УВЗІ'У, щО ОСНОВОЮ 
ЮІ) КН історіі дсржавнотвор'lОГО ЗJolісту мус.ить бути 
Ішяжа лобз, і держаВllн цькі з м 3 Г а и н Я козаччини 
від СагзАдачноro до МззеllН, КОЛІІ україн ський народ 
під РУ":ОЮ СВОІХ княз і в, а 8чаСТ ІІ гетьманів був паном 
}НІ сnоїА ЗСМ.1і. РО30ЩіУIJ писоку h:y.1bTYPY і буn забо
рО.10'1 її [lepen СТСПО8НК{lЮI. За ,,:нязів УкраіН(І ГРЗllа 

рол.о У llі веРЗ(l.~ЬНОГО Зll оч іНIІЯ - україlІськиА народ 8 
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IX-ХIll СТ. СТОЯВ на одному з перших місць між наро 

дами ЕВРОПІ!. Головні 11 Р и 'І Н Н Н З а н е п а Д у н ашоІ 

держаВlI бу.'1И не внутрішні, <1 в 1:1 і Ш н і , бо княжі ме· 

жиусобиці були У вс іх народів, Т<1. вони ЇМ держзвн не 

завалили. Тш.: можемо княжу добу я!\ слід оцінити, ЯК 
порівнаємо багаті памятники нашої КУ.'lьтур и 3 сучас

НОЮ ЕВРОJ10Ю. А ЗОІ К QЗйЧЧИНИ підкресл ім, що наша 
нація саМО'Нlн на утворила цілком нову державу збудо 
вану ІІЗ европ. лад між трьома старими ворожими дер

жаuам !!: З <llJдtlЮI ІеніЄ8 і Х~lеm)НИЦI..IЮГО. l -о .~ ОВIIОЮ 
пробл€мою внутрішного життя козаччини є конфлікт 
рсілої городаво гетьманщини 3 КQч івною Запорож
сы�Jоo (j ' I ЧIО, ЯК<і не все буда державнотворчою 'іср ез 
/tВОЮ опозицію до своєї влади. 

Так висвітлена історія України з позитивного боку 
доведе учніn до св ідОмости, що укр. народ не був і не є 
ЧИМСЬ НИЖЧИМ від сус ідів, яких персвищзв КО,lИСЬ ба
гзцтвом ку.'1 ьтури своеї верх івки , а нині ще перевисшає 

багацтвом людової культури. 

Історія мистецтва. 

ЛО Іlро .-рамн в справі культурно н а ціонального 

відродження треба конче ДОJJУЧИ1'И світлу картину нз
jllOr O духово" О надбання в ділянці мис тец т В а і то 

t'I кожні й доб і наш ої істо рії (помннu.ю музику . "ро 

яку є окреШIІЇ реферат). 3 часів передісторичних тре· 
ба з аінтересувати молодь шпанням камнннх баб, трн· 

пїльськОЇ культури та орнаменту звязаннх з культом 

сонця символами гачкового хреста (свастики), триніж
ка (TpiKUc"pJ) тd з ір";l l \pUJtnH j. (Гляди розвідки 
проф. Щербаківського видані в Празі). До історіі ми

сте цтва з істори'IННХ ча сів матеріял можна зачерпнути 
.з КОрОТКИХ публікацій М. Голубця, або Дмитра Анто 
Н О !Jl I' 1 3. flKi ВІН'І ШЛ И нід 3<11' , . ,.YKpaїIICbKe Мистецтво", 
Н tl ри с А ІІТОн ОU И'lа є ексце:ПМt твору: .. ('КОРОІl е нні'І 
курс історії }'KPlIЇH, м н стщтва" UlіД . Прага 1928 (лі· 
тогр.) і В СіЧI1НСЬКО['О "Конспект всесвітного MHCT~Ц ' 
тва" Прага 1928 р. ДО ЮІЯЖОГО пері оду історії TpeGiJ до
.1учЙтн ОГ.1ЯД віЗ ;Jнтиtiсько-ром а нського мистецтва на 
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Украіні ставлючи учням перед очі ЗНИМЮІ а р х і т е K ~ 
тур и Софії, Печерської Лаври, Михайлівського Со
бору, ЧеРНlJгівського Спаса, церкви Пант:.lJеАмона ~ 
Галичі та Луцкього замку і l,tеркви в СУТК1вцях, З ДІ
лянки архітектури, 3 мозаїк rlOказати на екрані як мож· 
Н:1 'lзріВНIІМ ліхтарем "Стіну Нерушиму" в Софії, 
та взірці фресків, емал і і шапку Володимира Монома
ха. 3 часів середн ьої доби так званого ренесансу му

сятl.> У'lні пізнати красу найкращого храму у львові 
цt.рК8 И волоськоі і наМОl'ИJIЬНИК Острожського, З па· 
МЛТЮІ україНСЬКОl'О бараку ПQJ.,8затн ряд укр3ївсы�хx 

церков Мазепи і ДРУІ'ИХ гетьманів та деревляних цер
ков Запорожжя і І'алицькоі верховини, З часів роко
ко кинути перед очі Андріївський Собор в Ки€в і і ви

сокі дзвіниці київських церков, храм св, Юра у Львові 
і собор в Козелці НІ палату останнього гетьмани, 

3 дїдянки м а л я рст В а украінськи" народ може 
перед покодіННЯ~1 пове.n:ичатися РЯДОМ прекрасних 
міl l іятюр та ікон 3 /шяжих часів і БУЙНЮI розцnітом 
маЛ>1рстоа за 'lзсіlJ 5kаnЛОIЩ 'Jів, що H<JWIIX малярів за · 
стаВЛНJIИ М<І.'lЮl.lати СІ.ІЯТliні в Люблині, Сандомірі і в 

Kp~ I<OBi, бо польські t.НlЛярі flO свідоцтву Д.'1УI'оша ма-
_,:j.IJ,Il~a .1II ті,lЬКН СІШКОЮ, 

В часах політичного за непаду і початках понево ... 
лення може учитель внвести твори зна~tенитнх маля

рів, першорядних майстрів сучасного світу, якими 8 
АН1'ін Лосснко, Бороnиковсьюrй, та найкращнй Дми
тро ~'JeI:.fЩ!.. I\ Нl1 , що їх 3 M~ ·L".;Ji РilЗNI :; rізы)рсмM Мир'· 
ТОСОМ переседитися з Украіlil! до ПетсрGургп, але їх
душі украінської иt. могли зміН IІТН. Опіс,~я Україна ви
дa€ rlілиА ряд малярів побіч ШеВ'r еllка РОЩіНJ'I1К<} Тру
TOBCI:Koro, реалістів Ярошенка і Ріпні ІІ а, акаДС Щij.;а 
СеМliградського, Мунка'Іі ззкарпаТСЬЮlіі МlІстець Cl.li 
ТОВОI с " авн зветься Мнхші.IJО ЛюбнЙ. жrш D Парижі_ 
УкраїНСl..кі пейсажнсп! АйваЗовсьюо1 і І{у інджі мусілrf 
ОСС.'JИТНСЯ В Петербурзі, аде Ti.lJbKII Микола Ге живе на
Україні. Всі ваНl1 е талантами першорядної міри і .10-
жуть СВОЇМИ ТВОР<Jшr віднести иаціОЩJ_11>І1}' l'opдi'~T~ 
і са)lОпошану 8 MO.~OДOГO поко.~jння , 
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Ноне ~1І1.'!ЯРСТВО з І. ТРУШОМ і М. НОБ31\ОНСЬКИМ на 
• ЧО,lі творить Гll.'lєрію ще ВtlСШОГО зросту уКр. творчо· 
СТИ. ДО ТОГО ДО.'lучується НОВО 'l зсна рі 3 ь б а запо · 
'lатковаШI прекрзсно Мартосо)!, репрезентована тепер 

Л<Jращyt.;о~" Пав.'IОСЄМ та мистцем світової СЛЯВІ! Архи
пetll-.:О)І. ТВОРІІ їх можна ОГ.1ядати в l-ІаціОННЛЬНЩIУ 

Музею, да якого повинні .. робити прогу., ьку У'lІІтел і 

з у'шямн кожноі школи і ДОl108Н1ПИ ЇХ врuжіllllЯ се
рією В Н І<.'Jздіп з історії украї.IСЬКОГО мистецтва. 

Щоби ПР IJД3ТI' більшої ваПІ і 1l0ваги слопам учи-

1I~ .liu іиоріі. треба КОН'lе підпеrги іх 8ніМКЮІІІ З .1 j Т о · 
11 11 С і в видаНИJоІІl на живіА мові, бо вони є джере.'JОМ 
і м еТр lІІ<ОЮ ве,lИЧЇ україн . народу. їх не може не гувати 

н іЯl\а В.1ада. Як СКЗР,lі.13 великодержавна щщін Воло; 
ДИМ "ра Святого і Романа ВеЛИI<ОГО до наших часів. 
видно по тім, що росі немає lІона ПОВНЮ: перекладів. 
з .'1іГОJJисіп IНlсаllИ Х 'І)'ЖОЮ старобоиарсы�юю мертвеч
чиною, аві пер е к JI а Д і в б 11 лин писзних l!ОСКОВ ' 

ською ГОllіркою. Адже наші діти у ШJ\Олах ЧlІтаЮТh 

rpC;JbKi, .13ТИНСI.кі, німецькі та польські хронікн ... декля
NУЮТЬ Го", ера, а "е знають .'tіТОПIІСУ, який е джерелом 
і м(::тРItКОЮ СТ;ірОВIНIlIОСТ II н ашої нації, at,i НС знають 
IlрО ТІІХ ~O богатнріu княжих часів, що ДУФЗЛ ІІ 113 СІІОЮ
си.1У і хотіml досягнути неба та" проти безчltсm:нної 

СИ1l 11 татарської знеМОГJlltСЯ і всі скаllяні,llН. Літопис 
lІід O.l~гa до 80.'ю;щмира РЮРНКО ПII'lа lІіг давно стаТIІ 

ОСІЮВUЮ н~шоі ДО.1.ержаВIЮЇ ідеї, якби був п е:рело
жеЮIЙ на ЖИВУ 11ОВу. А ряд б а r ати р с ь к н Х п o~ 

статс І; від ВО;1"И l ' rCCM!: B'I',a до МихаЙЛ<І Се:.ш.1іТJ<а , 
міг підносити наші діти у сферу ідеа"і в, КУД!! зір не 
сягає. А ВОНІ! заховані лід полон КОЮ чужої моnи, в в 

діАС IІОС'ПІ МJиже нікому неЗРО3Уllі.1і наче запечатані 

під сіМОl!а flечатямн заllісць стати ГО),lерои .Украін
ськоі HaЦlI . Щойно Історія украінської " ітерзтури М. 
Грушевського том I1 і ІІІ вид . УЛЬВОІІі 1921- 1923 Tarf 
IV том вид. у Київі 1925 розкри.'Іа перед наШІІМ" очи
ма скарби З,JIIОРflзні під старославянською 3!НlОною,. 
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або украдені загребущими руками Москви тай обікри· 
ті як заслонений образ у Саіс. 

Щоб обllОВIІТН j перетворити нашу бездержавну· 
лісКУD3ТУ націю у твердий камінь під будову держав
ного хра.,у - треба Наук. ТОВ. ім. Шевченка видати 
перек.'1f1Д обох памятників нашоі бувальщини і відсло· 
юпи закрите лице предків перед очима молоді. Хай 
вона ЧІпає без JlЯКУ і знев іри, хай учиться, та розбірае, 
що зm:~, а що добре, що маJlС, нікчемне, а що велике та 

веЛИ'ІНе. 

Але до цих джерел треба долучити освітлення, 
сут;. історичного 06разування не лежить, щоби вика
зати джерела, але в тому, щоби їх зображення про'!и· 
TaT~I, НІ{ Н3.1ежить. ЯКЩО історичне зображення немає 
силtl Gуднти D ЧИТ3'lіll творчої СІІ.'Ш, Т() ·,ЗУ. і TUOP!·j тра
ТЯТЬ найглибшу ісТОРИЧНУ вартість. ОДНі'М слово~t істо · 
рія мусить бути дж ере., о м н О В О Г о 'І И Н у, но· 

вого ЖИТТЯ. 

Всі літописи княжі і всі "БИЛИНИ" переложені на 
УlСр. мову Я Il ре.l..'10ЖУ з кінцем 1937 р. готові до друку 
_ завдяки фондації жертвенного кооперативного то
вариства "БУДУЧНіСТЬ" в Тернополі. Честь нації ВI,магае, 
щоб їх якнаАскорше Вllдати. 

Та ПОКІІ діжде~lОСЯ публікації повного перекладу 

"Літопису" та 1l0еТlІЧНОГQ перекладу "Билин" треба 
UlІД3Т11 ДЛЯ всіх шкіл і ЧИТ;J,'СИЬ Просвіти ви ї м к и 
З Л і топ исі в княжої і козацько1 доби, які описують 
ВС.'І икі ХВИ.'Іі серед нашо"О тисячлітного історичного 
життя, та В 11 Ї .. , к 11 З Б ИЛИ и, які зображують нам 
6СJЩЧ і багатство га.lI1цько - IIQ.1инсы�Qгоo царства проти 

Київа CTOJlbHOrO города Володимира. Адже 3 літописів 
і 3 ТИХ билин можем виховати поко.,іння горде на свій 
нарід і на "ого заслугу в історії всесвіту і на історичну 

-'lісію оборони гелєнсько-европеАської культури воль
flИ Х ОДИНИЦЬ перед наВ3.10Ю деспотичної Азіі Т:lмер.1Я

I~ a. що топче високого духа копитами юрби. Наl1важ

.ніше під сю пору це, що це ново джерело нашоf кут.· 
турн ІІС може бутн квестіоноване ні заперечеl:fе навіт": 
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QО.llbшевицькою владою, а може ВІДІграти роJUO у 80-
скресенні оціпенілоі від пересилля нацШ ... 

до наУIШ і сторії ДОП учується наука державного 
УСТРОЮ та будова І'ромадя нствз в орrан ізовану дер

жавнатворчу суспіЗlьність, - це, що зветься у німців 
"ШтаТСб ір ге ркунде", Доцільно ведена наука історіі 

OCB iT,~eHa державнотворчою тенденцією приведе до 
ясної синтези найкращого ЖИТТЯ громадянства, яку 

вибере н аша держава, ЯК найкращу форму (чи це бу· 
де монархія , ЧИ република) . 

Наука державницького громадянства має дати 

діпш УЯВ.'Ієння про управу. УРЯд, суди, господарство, 
соціЯJlьне питання, заграНI1'IНУ по .. 1ітику. відомости 
про закраєвих українців розсіяних по світу. - Це все 
є сухий матеріял, тому треба подавати його в на
глядних образах сучасного життя, переходячи до І'е
оrpафіІ ;)-'країни_ 

IV_ Наука І'еоrрафїі Украі'Н(І _ 

До у"раїнознавства належить наука rеОl'pафії зе

lIfель заселен их українцями. Українц і були і є СПОКОН
віку оселою н ацією, тобто народом, що займає на 

І'льобі власну територ і ю. Але можн а мати прекрасну 
територію і ніколи не утворити н а ній ВilЗдil, не мати 
своеї держави. щойно свідомість своєї території, сво 

го рідного крпю і хотіння мати на ній свою власну вла
.лу п еретворює ,'Jюдн ість н активну поліТНЧIІУ с илу. З 

ТОГО xot iHl-lЯ із цієї свідомості своєї триторії родиться 
патріотизм, .1юбов до своєї земл і, до своєї батьківщи

ни і до вс і х, що замешкують нзшу р ідну землю. Отже 
зем",я є основою .-10 утвореtlНЯ власної держави і до 

зросту нації. Тому мусимо пізнаТfl свіА рідний край, 
тобто rеОl'рафію р ідної землі, щоб ося гнути свіДомість 
своеї території, щоб!! ЗJНlзаПI себе місТИЧ ~IИМI1 узлами 

·ПРllвяза Нfl Я до рідної зеМ"lі, збудити в соб і любов до 
своєї ЗС~1.'Jі - і стати з бсзпутнього ІІ ароду на цією сві 
домою своєї ці,·,!. 

'"еОl'рафію українськи х земє.'ІЬ у вище наведених 
J-I ЗУКОВИХ ПРОl'рамах преД,10жених Міністерству освіти 
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і Кураторії не траl\ТУЄТЬСЯ як окре~IНЙ Ю.lУI\ОIJИ(, пред

мет, :lле fll\ доповнення наУЮl географ ії ПОJII.щі І} трьох 
lІеrШ~IХ 1(,1нсах. Щойно під І У. КоІJясlt lІодано окремий 

)1<!теріfJЛ ЩШЧ3tШЯ, ;ме теж в злуці з r'еОr'рафіею ПОЛЬ
щі, :lбо сумеЖИIІХ ураї6. В УІІ. К.'Іясі займається гасло · 
даРСI.ким ЖИТТЯМ украї.' СЬКОІ'О Н<lРОДУ ІНІ тлі земель 

Европи і світу, додаюч" бажаНІІЯ ПО3"О.~ИТИ 3 боку 
влади Н3 окрему фіЗIІЧНУ мапу земеЛl. 3 укр:йнським 
населенням. 

Але ІоН! не МQЖС110 обмеЖИПJСЯ r'СОфафією укра· 
ЇНСЬКОЇ земл і в ролі польської провіllції. Y"paїIНl заА 
мае у сх ідніі1 Европі окреме становище, що твор~пь 

перех ідний кра і'! з і сх ідної Евро НИ з ОДІЮГ0 боку до 
середньої й північної ЕВРОПlI, 3 другого боку до ле

редш.ої дзії. Тому Україну треба уважати як ceoepa~ 
фічну одиннцю, що Є найбільше східн нм краєм серед
земної ЕОРОПlI , бо !lОтнкає 'І ерез Чорне Море до Се
редземного Моря. 

До повного обрпзу rеоrрафП УкраїН11 треба ро 
зібраТIІ оці ОСllOвні питання , ЧИ ВОНИ Є хосенн іl ЧН 
шкіДЛ lІві дЛЯ УТВОРС:Н ІН, ОI< РСМОЇ леРЖ:JIm: І) п оложен

ня між двом::! с віт аМIІ; Азії й Европи; 2) урожаlillfl 

зеМJНI і БОt'а lПВО скарбів підземе,'ІJlЯ: 3) ветl '! і богац
Т80 рік та іх звязок з море)!: 4) ПРllхожість підсонНf! 
до найр і жнороДнішої ку.~ьтури ростин m\ землі: 5) різ· 
нородність раси через сумішку ріжних племен, що го

ворцть українською мовою; 6) с:шовнстарчальність у
країНl1 п ід І"осподарськнм оглядом, ПіСJlЯ докладного 

розбору приrlДСМО до ttерссвідчсНlЩ що є три стати

СТИЧllі ПрИ'IИИИ. (тобто умови іСТНУВЗIІНЯ, які маємо 
від np li pOДli, " ЯКІІХ не можемо зміюІТИ) , що є ПРИ'ІИ
ною нашої недержаВИО СТIf . Ці Трll ЧИНИИ"'І ось як і : 1) 
rеОl'рафі'lІІС положення між Азією (j Европою без за· 
хищених природою ГрЯН IІIІІ' від сусідів; 2) родюча 
зе~Рfll і дуже добре l1ідсоння, що притягають і розnі· 

нивmоють насеЛСIШЛ осе.1енс: нп нnшіJi землі; З) .І еуста

.~eHiCTb раси, яка через СУ)"ііш ку пnе)..,ен rнщазує пере. 

В31'У смоц і ОН 3J11>llОсті (чут.~иності) над IЮ.1lCІО n інтелі
rСllцією. 
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ТОму ДЛЯ оборони ЦI€I території мусять україlщі 
утворити ЧОТІІробік оружної СИЛlI, якого зброя мусить 

БУТІ! звернена на вс і сторони св іту на вні - як це було 
31'1 часів держави від Олега до ЯРОСJІаВfI Мудрого. -
А не вільно ніКОЛlI ЗIJеРТ3 П1 вістря оружжя У нутро 
И:] сспс 113 боротьбу зі собою ПДСЧИМ3 дО сусідів, бо 

свари 11Р ~l велуть з нов до упадку деРЖRlm під натнском 
~yciдiB, 'Н, це було між 1l0томкамн Ярослана Мудрого 
аж до повного розвалу татарськ имн ЛЮДЬМИ за Ми

хайлика, остаННЬОІ'О міТИ1ШОГО князя. Колиб ІІа ДО В

ший час був задержаВСR стан з6РОl1 НОІ'О 11Oгот і 6.'1Я 
НСРШОІ'О періоду княжої держави - булаб наша не
усталеІНІ раса СТОПШІЗСЯ, ЯК аНr'л і йська ріжноwерста 

сумішка рас в однородну расу і 8ИТВОРИJlЗ З н ас СИлЬ
ну націЮ . А через внутрішну I<ОЛОТllе чу МИ, ІНІ РОД 3 
найбогатшою землею в Евро пі СТіМ И найбіднішим без
державним народом, «оли аНг'л ійці з наЙ'біднішою зем 
лею стали нанпеРШіlМ нзродом і щодо БОl'ацтва і що
ДО І<УЛЬТУРК. 

У. Виховання молоді поза школою. 

ТЗI< ми додзємо до наУЮI історії ще ТЗI<У силу 
матеріялу, а не .'JЇ'ІИМОСЬ з числом годин історіі в шко
лах. обложених " орами дрібющь і І<ЗЗОJ, сусідської 
історії . Так ми даємо ІНІ це раду з праКТНЮ-l москвофі
лів у нашіїt І<раїні. Кожне більше місто має 11К11Й СЬ ін 
тернат або бурсу, а якщо ве маЄ, то треба буде ту у
станову заложи"н, але Ilе ціллю ті.~ьки економії, чи 
ПРІІТЯ ГЗ ІІНЯ молод і , але з ціллю виховання характер

ного 1І 01<0лі ннл. Адже в Німе'lчині стає інтернат зв а 
ний "ГrtlїМШУЛЄ" ~lаЙ[lравдивішим і наіїГJll1бшии міс
цем образовання характеру молод і (глядн : Н сіт· 
schulen als Stiittcn dcr Charakterbi1dung УОП Ed\vard 
Heгzog (сіп Bcitra.!-t zur ':rage der lnternatcrzichung -
жу р 11 а.1 ~F.Г7.іеlщпg" Х р . 1935, СШ. УІІ.). Так і в нас 

7реба іНСПIТУТИ, і llтерна,'И і бурси зробити місцем ви
ховання свідомої мододі. Там треба уладжуваТIt щщіо

наЛЬflі імпрез и, І<онцерти, свята , НОДИТИ МОЛОДЬ до те· 

атру н .. пєси ВІІХЩЧІОГО напря",у, уладжуваТIІ сп ілыlі 
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11рОI'у.1ЬЮ I і табори, ТОЩО. Там управа повинна завести 
доловняючі ВИК.'1аДIІ в неділі і свята, ведені neAaroriLJ
НИМ!{ настоятелями, як це було в Перемишл і в ХJlопячім 
І нституті в 1930-33. р. Там можна поглибити 3 моло

дю джерела нашоі бувальщини в повнім 06емі і абра
зувати в 'lJOмаДlшськ і м вихованню характер нової мо

.'Іоді Св ідомої ціли На1!!І'І 
-- Для 1'01' 0 IНtховання молоді поза ШКОЛОЮ і для 
так зваНОГQ ceJIIIНCl,Kora доросту треба видати окрім 
тих пиїм"ів 3 ліТОПlt сіп і билин ще ряд в",<ладіВ (по

пулярних, ''ОТОВИХ дЛЯ кружків зо всі х ділянок укра
їнаЗНЗl.Іства, а передовСім з історії Українн. Кожний 
такий ВlІклад ],Іа е СТ~ШО ВИТІІ цілість, обчислений на 15 
-20 ~liHYТ, мусить мати відповідний сюжет 3 доціль
ним освітленням всіх наших хиб і поровів, ЩО шш H~ 

да.'!И удержаТIІ CB~€Ї держ,}DИ, ЯКУ ми три рази зава

лили лвасними силамн , бо власними гріхами, що на

шому народові дали характер бездержавної пїскова-
тости. 

Тш1И картинамн з історії та л ітератури мусимо 
вип..tЛИТII бодай головні з од ідичеllИХ атавіспtЧНО грі

хів н:збутих у тьмі бездержавним плазуванням. Муси
мо отже вивалити білим залізом з душ жовтаву нена

висть до себе, зелену зависть до усп іхів товаришів, си
ию з.тюбу легковаження творчих одиниць, чорне ін

три(знтство, бліДиі\ до смерти сrоцентризм, сі ру без
вільність, безбарвну безідей н ість, блакитне самсобіпан

ство, фіолєтне рабство супроти чужої, а червону бун
тівннчість супроти в.'!асної влади. Тоді виховна літера 

тура переведена fI життя БУРСЗАНІ ідоростом f(РУЖf(ів 
Рідної Школи перетворить наше громадR.НСТВО 3 роз
пинаючих і самопожираЮ'II1Х себе одиниць у здисци
пліновану суспільність, яка, осягнувши державу. змо
же їі задержати в руках. 

Але для державного життя мусить учнте.llЬ нас 

зміни'ГИ, п ереТВОРІІТИ характер давньої "літературної 
liзції", яна живе ромаНТИ'IНИМ IІ ltріями та анарх істич
ними l:ІиБУХ:1МИ, тому все підtЮСt1ться до зриву. щоби 
ще ннще впасти. МУСіІМО отже перетворити вихован
!ІЯМ деРЖ8внотворчоі молоді ці.'!у націю. щоби на міс-
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це розперезаного хамства в нас ВНТВОРІМОСЯ ПОЧУТТ,l 

г ідност и І поша н а чест и ; ~Ia місце зрадництва послух 

держзвній владі; замісць ПQліТИ'ІНоі проституції - ди
сцнп.~ іна, замісць отаманії підчинення себе аВТОРIІте
тові проводу, зам і сць pe.lii"ЇIЇ!iO['O сектзнст()з - під

ЛСг.lі('ть орrанізован і й церкві, замісць політичного. 
aHapxi3~IY координація держав!'ІИМ конеЧНОСТЯ~I . 
3fшісць вибухового міСТIІЦИЗМУ недоц ільних чинів -:
снстемаТIІ'lна IlР:ЩIІ над перетворенням себе і суспіль

СТІНІ в ЗДИСЦИl1.'1іllованиЙ матеріял до будіШ-IИЦТ IНI дер
жави ... 

Обхоплюючи всі ділянки україНОЗll3l:ІСтва в КОН
ц:;:нтрації МІ! можемо виховати деРЖЗВlютnор'/е 1І0КО
JlіНIІЯ, щоби витворити дійсну зрілу lІацію до вел икого 

завдання. Національна свідомість як іВСТИНJ<Т не ма€
~інети'IНОЇ сили, тільки паССIШНУ, ЯК3 може опиратися, 
але носпосібна творити вдаОlе життя, - 60llа т ільки 

нросто їстнує. Оксфордський професор соц. Баркер 
у творі "Народний характер" каже: "Але не те, щО 
ЛІЮСТО істнує, має знач іння . Дійсне і ріwаюче значін, 
ня має це, що можс. БУПI лоняте, як ідея і як ідея вті

леве в кінетичну силу до того ступня, що може стати 
приємною і джеРС!JQМ ділання. В світі 'ІИНУ тіЛЬКІ! так 
повяті ідеї витворюють еЛЄКТРИ'IНУ евергію. Народ 

),ІУСІПЬ бути ЧИМСІ . більше, як фактом, мусить CTaТlI 
ідеєю, поки може стати динамічною силою". 

УІ. Роля У'IИТС.1Я У вихованні молоді. 

Та 1І0вертаЮ'JII науку українознавства до дже
рела віДКlfда~мо на лад . 1таліЙців*) стару абстрактну 
ШКО.1У, де царює п ідручн ик, де кожне СЛОВО, кожне 

речення не походить з джерела, тіЛЬЮI з другої pyКJI . 
Мусимо старатися доставити джерелз українськоі 
КУЛЬТУр~1 8 ОРllгінал і , щоби через українські школн 
навчання не втраТІІЛО . українського національного дy~ 
ха, не ЗЗJ.!іНltJtося в чужі нашому народові школи 3: 
украінською мовою НЗВ'ІЗННЯ. 

" Scuo!a sеrеlЩ de! G. Lombll.rdo Radlc~. 
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в "ротивеilстві до тих ш" і.'1 ~IH ІНIд8нгає.,о учи· 
телів І ПIДtIOСНМй їх знач іll НЯ, привертаючи ім гідніСТ І. 
високого званн я, щоби були жрецями обнови і ООСI.;ре· 

- сення. 

Кожннй учите.1Ь українозна вства "МУСІІТЬ сзи 
УТВОРИТИ собі п рогра.,у" своєї IІраці НЗД МQ.'JОДЮ, "він 
н іКОЛіt ве сміє себе павтаРЯТIІ , він мусить БУТіl все но· 
в нй і свіitшй, дого "етод .. - оїн (3)1!" Отже не фахов~ 

обраЗУВUlmя в такого учите.~я є ГОJlОВНОЮ рі 'l IIЮ, a,l~ 

загальне образування . У'штеЛI> українозна вства му· 

сить Ж І!Т!! 8 своіЮ )lУ 3ВЩШЮ і не лише почувати в со· 

бі інве l lтар засо6ів IНШ'13IiВЯ, а.'Іе ЯК ГрО.13ДЯНИН і як 

JlЮДllна lіі'IIЮ • -'Р:JЗУ83ТНСЯ і НlОрllТIІ душею тоА но-
131111 СВІТ НОВОl'и поко.l іIlШI, нке сповнить заllовіт во· 

скресення. Школа T8J\Oro учителя не має приготов 
ЛЮН<lТИ до самого ЖИТТSІ , але стзт н c<:н.III~1 ЖНТ'ПІМ, R 

. якім ЄДlНlЮТЬС fi духа",1 УЧІІП!ЛЬ з і свої Jl.IИ У 'lНямн в од

НО тіll О. :.; ОГЮІДУ на учня життя в ШКОllі творить КОН · 

кретна духова ситуація , з якої має В НХОДіl'ГИ наука: 

джерело., n є Рідний Край, свій Народ, іlпереСіl ді· 
тей, flереЖНВ<l ні НИШІ проблемн. життя. 

З ог .. 1ЯДУ на учнте.1Н - ЖІІТТЯ означає ку.'Іьтура: у

Ч!lтель мусить все вчити ся, з кожної відомості черпаТіl 
. проч ltтаннй Аlатер і ял до С80еІ святої цілі. ві'ша твори

ти, пережнваТl1 і ніколи lІе Il ОВТОрятися . В і н мусить 

отже рівночасно перетворити в своїй субективности 
обект, тобто предмет, ~IКlln він викладає. Мені нераз 

доводи/юся 'І}'ТИ від учнів, що хотіли користати з за· 

писок моїх вик.'Нщів попереДН IІ К3МИ, що OOНli підно· 

силн мені заміт: "Та щщ професор того року при тім 

і накше говорили! - Так - відповів я - я гов"рив 
інакше, бо я не ЗН:JВ того, що тепер З lіаюl" - Але я 
u діАсності переживав кожну JI€КЦІІО нанооо через· 25 
JtiT '-ЮГ0 шшчання. І тепер, як ставби я учителем в 
шкоді, АО якої Щ'не не допускають, Я знову творив би 
нове ЖІІТТЯ IIOBH~I lІережНlНIННЯМ предметів. що іх ви· 
кладав 611. бо И .'lюб.1Ю звання учителя цілою душею 

і вважаю його на АВlіЩll flo l зва нням, яке може сповнlfrн 
людииа ШІ зеШlі. 
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Те ЖІІТТЯ учите.1Я в СВОЇ)! ПРСД),lсті ВIІІ.;азус. що у

'штеJJЬ мусить ОУПІ '1II~ICb більше як У'IIIТС.1ем - му
СІІП. БУТІ! ДОс.'ІіДІІ"КIН I, І'РОА I 3Д!IIІIІ I\ОМ, .'IЮДIJlIOЮ Н<І 

88СС ... ріст 1J КQжні11 ділі, 8 "ОЖllі~1 "pOI~i. 11 кожнім 
c.10Ili, бо оіll СІІОВІІЯ€ місію а п остола. Віll ш\е ТllОрИТН 

нових .1юдеfi. віll ФОРl1УЄ через своіх ВИХQНПlщів ро
AllНv, J.licтo, ГрОЩ1ДЯIІСТВО. ці.'!у націю. 

І ),l й.'IОДЬ дуже скоро відчує. 'ІІІ У'ште.'!I. є іх то
!І~tpИШС),I, ),НIі1СТРОil Їх ДУШ , баты\іІ� їХ ЖИ'ГТ)! - ЧН 

ті.lІ>I<И партач,,,,, х.'lібозз рібЮIКО)l, продавцем за ,' ріш 

ІІССІ:ІОЇХ віДОМОСТСІЇ, які змі ll Ю€ l�ic.-щ 1l 0трсбll на но-

8.'(' 'lу»·mЙ ТОIК!р. абн тіЛЬКІ! юмі ПрОЖИТІ! та дістати 
ІЮDНУ емеРІІТуру. 

ТOJ.ІУ таю!х УЧlІте.'Ііu lІідіЙІI :НQТЬ У'1ІІ1 11:1 1'.1У" і 
1I;IC~lix. 3.'1С соої>.: у.'1ю6.'1СIІІ I Х Т80рціU·У'НlТСJlіu. тооари 

щіо їХ ЖІІТПІ хоч і 3 гу)юрО.', осс добрс :11'идуваТII 
будуть. НІ< б:lТuкіu своєї духової ціШIOСТlt і не забу
ДУТІ. до самої СА1СРТIІ, бо Ї>.: С,'lО IJO ста.'ІОСЯ ті"ом і жи
ие trmtіж /l3АІІІ Talї 11ОЖС сотиорит" 3 народу націю, з 
IНщіі СООIO держану. 

ІІа ОСНОІІі І(ЬО'-О реферату [ІРО рО.1Ю у"раїl-Іознав
СТВ'" н Нltхоsшші МО.l0.1і уваЖ:J€МО 3<lIЇIНlM дО"<lзуваТI! 
nк~ іш,у, що УI<Р<lї 'іСЬЮl 1Ю.l0ДЬ 1І08".," а УЧНТIІСJ1 в рід
lІіІ1 МОllі, яка П08 1111113 СПІТІІ !Іра з 3 ДРУПСШІ "рсдметз
МІІ У'_ раїIIOЗIНШСТIJ.1 хребеТНIІМ СТРЮЮіе~1 11 31J'ІЗ НІІЯ. 

ПРС;1.I<Jlздаємо тому с.13НIІОМ У ПСРLUО~ІУ 3їздов і 
ае!> "Ю ПР<lКТ И'lНі теЗІ! до ухвзл и: 

І. У КР<lїИ СI,кItїl ПедагогіЧlІІlЙ Зїзд I:!ЗИ"~lе У'ІН 
ТС.'іЬСТIЮ Yl<paїH~bКlIX шкі.l увеСТIt о ЖІІТТЯ .. ,",аукав і 
Проrра/llll" .1.111 У"f>аїНСЬЮIХ Ilарод"іх і середніх шкі.' 
у навчанні·УЩ>t1ЇIІСI".;оі МОШІ , історії. географіJ та Ilред

ш~тіlJ MIIC1"\~ЦI>KOI-O і фі"'flНЮГО lНLХОIJ:IІІЩI , 111\ ЗI-іД IIЇ 3 
11Q,11,Сt.l<Н,\І "Програме~1 нзуні з 1933. РОКУ, IІредложе
ІІі IlрофесіlїlІЮІІI ТО8щmСТI:НIШI: .,ВзаїllI13 Гlо.,і'l Укра 

інського ВЧlІтс.'[ьстна" і "У'"lТе.1ЬСЬК3 ГРО)13Д"''' - Мі
IIicTt=PCТ11Y ОсвіТІ! і Льніоські'l Шк. Кураторії. 

11. Зїзд нзlшзє Світ 1\' Уllраву Рідної ШКО.'111 про
ГO.'OClIТII 8iДO~BY до гро).:;!дНlІства УТІ:!ОРІІТН дЛЯ Ви
д3ННІІ'/ОЇ 1<0)lі сії Рі.1110Ї Шко.ш окремий вида8НИЧИЙ 
фонд, .з6 '1 ВОІ!:) ,"ЮГ,'I..1І: 
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І ) Вида'!' l l серl l нзіім снше 100 рефераті в для бур

саків і доросту з усіх діля~юк українознавства - істо
р ії, , 'саграфії , та істор ії .1 і тературн й українського ми

стецтва; 

2) Видати rалерії портретів іСТОР llЧlНlХ діячів і 

дінчін КУ.'ІЬТУРИ українського І ІЗРОДУ ДЛЯ ужитку всіх 
шкіл і 'ШТ3ЛСНЬ та кружків; 

З) ВидаТl1 в иїМЮI 3 л іто rlИс і в і БШIІІН держ;:IВНОЇ 

України u перекладах на жнеу мову. ЯК основне дже
rе.Ю Д.1 Я плек,lIIllЯ серед молод і традицП державності. 

Г ак ми ІІадаєм зш'зnы�йй В.1ЩI наук!! р:раїНО3I1ая - . 
ства з повною СlJіДQМістю, що ніяка держава, що її за
МСUlКУЮТl, у[(раїнці, не ~ЮЖС стаЮIТ11 перепон уведе/l

ню цієї II<lУКИ в ЖИ'fТЯ. ДОІIУСЮIЮЧIi цю науку до шкі.l 
КОЖІШ держава привяже до своєї ці .. 1И YKpaї~ICbKY 11<.1' 

ціЮ, як а 11О6а 'IІІТI.>, що під 11O!\РОВО~1 цієї держави м о
ЖУТЬ українці заховати свої спо[{онвічні вартості, Я К 
Іtація. В ХХ. сторіччі ніяка держава не може стеРТІ! 

3 .тІІЩЯ землі облнччя н <.щії, що має ТИСflчлітню рідн у 

Ky.~bTYPY. Нищенням tt::lціошIлы�її ку.1ЬТУРИ піднеВОJlС
ної нації - IЮїl\l 1 3 :tержаuа ГОТОВІ!ТІ, собі грі6, со за
мі нює пОнеВО,1ену ,rJю:щ і сть в '1Р)lіlO внутрішних воро
гів, З::l Місць утворити з неї Ilrю: н.1 1>ників іСОЮЗІНlків 
ПО будов\[ і )·:t~РЖ<1Нltя свот'о ДерЖ3ВНоГо хрrшу. 



Др. Оснп Фі.1ЯС_ 

ШКОЛИ ТА ПОШИРЕННЯ ГАСЕЛ 
ГlrJЄНи СЕРЕД ГРОМАДЯНСТВА. 

Новочасні орган ізації збе реження ЗДОРО8ЛЯ . 

Живемо D lІереломові й добі , що поч инає нову 
епоху BCCCBiT l lbt)Ї історії_ 

На ЩJШИХ очах ідуть РОЗШУКІІ І І а різни х діля нках 
.~юдського 3Н<lIШЯ в напрщlJ.:У - устійнешlЯ нових зраз

ків - 3~101'1 ! t'раще жи т и людин і . Одною 3 такю: д іля · 
нок, це нові ;:ІдоБУТJ{Н CY'IaCrIOЇ науки в фізиці, соціо

.'1ьоrп, біольоr'ії, Ilсихо.lьоrіі, педаrоrії Т:1 в медицині, 
Здобутки дтоть нову основу для відношення яІ{ до ДН

тини так і до дорослої .'rЮдlНl ІI. 

В ділянці медицини 3:13Н3'IУЄТЬСЯ у всіх майже І<ра · 
~іЩIХ світу - НОВИЙ напрямок праці, як вислід практич
НІ\:, Cl!poiJ за,юбіжної медицини. Ці висліди це є: :ШС ІІ

шення ШllрОl\О рОЗЛИТlі Х гострих пошсстей - стосу

ва нням ріЗIІНХ щіплен ь; запобіганн я пошнрюваВ llі су· 

спільн и х хоріб -тубсркульозн, венеРНЧНlI Х хор іб, тра
"ОМИ - віДПОDідною опікою над хворИ~1ІІ ; З ~lе !lIll С!l Il~ 
на П РУГІ! т:l кі.'1ЬКОСТ Н смеРТНОСТ l1 дорослих та дітеі1 -
r' РИКМJДаmнш засад Г l r l ЄНИ в житт і ; ОIЩlдність PO:-J' 
трат неЛ IІЮ I Х І\О lUт і н ІНІ суспіл ьне поборюваННІ! ЦИХ 
лих. 

Ці НО8 і !!адійні добутки R )IСДllщші Jl ягл и в основу 

розбудов" т. з в . CYCl1i .~bHoi r iriElНf та су"асної суспіль
ноУ опіки . 

деРЖа/ті ке Р~1уючі апарати різних краін - спира 
ючись н а І(И Х ЮlДіАни:с: засобах иеДИЦ1t11I1, прнRняли та 
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зорганіЗУН<lЛІ' 1 - 1'10111111 зразок зберігання здоровля 
I·PO~HJДIlItCTl:la. Досвід виказав, що цей зразок спертий 

ІНІ з:шоGі,"знні rЮВСТ;ШШIШI хоріб € доБРИГI та найде
шеllшиli. ОДНОЮ 3 ді,,1янак цеї НОВQчаСIЮЇ орг.шізації 
зGеріГ3НІІJI здорантl - СНlЛа також ин<і.1ы�І� , " і," іНI:I та 

Н38"Щ IНlI гігієни У lIшолах. 
Завдання}! та метою шкі,Т(ЬНОЇ 1'[ I' ієн!! БУJIО раніш 

(ще до ніі'іlllf): протидj.'JаТ~1 шкіДЛIiВIІМ вп.швам побуту 

у школі на тілесний РОЗUІІТОК дітеli. ЗГОДОЬІ ці 3::IВД3 Н 
НЯ 11OWl1РЮЮТЬ ТН надают,> ЇМ нової ваГII, у делких 

краї I-І ЗХ г і гієну СТ31UШТЬ ПОРУ" других предметі в нав-
'І31111Л В uшолзх. 

Ча.,), нано так? 

ЖІІТ€ВИЙ досвід ВllкаЗ311, ЩО 8СЮДІІ там, де 6УЛ lf 

СIIJ\l.оніші I<УlIьтурн і віДСТrtласті серед І'ром~дяtlства -
ріЗ li і гіrіЄllі,tиі ПРНПIlClІ , с~н іт арн о·г і І·іЄtlі'lні доручення, 
ІІР3ЦН СУСJtіЛМlо-гіrієні,tttJtх та суспілыl-опік)'ltчихx 

установ - є дтl иересі'1ІІ0ГО ЩlIJіrь освічеtlOt'О грома
ДЯНІша (не К3Ж)"1Н про широкий исосві,tСНIfI1 Зi.lt';М) не

зрозум іл і - наВIНШИ t'ромаДЯIІИ Щ:Sl!жа,~1f всякі tюдібні 

ДОРУЧСІІНЯ, 1111: н ове прикре обмежеиня волыlїї волі 
8Л31101Q, 110BO.-li пригадати t'либоку нсхіть ШІІРОКQГQ зо

І'ал)' до щіllJ1СНIІЯ проти віСПll. яке ПРИСIІ,'1ЬtlO завели 
)' різних краіню~, Ilсхіть "риклаСНIСЯ до доручень в часі 
гостроі п ошестн , труднощі в будсннім ЖlfТl' j ПРIIВ'Іення 

ДОРОС,10І-О громаДЯНIIН:! охзйностн, як це виказав, мі· 
ністр внутрішних справ n ПО.'lьщі веред декілька ро· 
ІОННІ - вводЮ'1It З Прllказу: ПОСТflОЄИНЯ lІотребників. 

8 кожні~1 сіJlьські ~1 rазд іпстuі, та тому подібн і пове · 
діНК1І. 

Т!ше tJасtllше стаtЮ1ШЩе. ГРО~lаДПНl1На, основується 

на І!срозум іllні Тіl НСЗllatttlі, ш, потреби іСНУВ<lНlIЯ сан і 
тарної ОРГ<l нізації НЗ<Ігалі так КОРИСТСЙ з праuі цеї ор
J' !lttі З ;lціі. 3;]ВДЯl'll цему - неЗIІВНIІЯ - іде 8 Ішрі з без· 
відlloвід3JJыlстюю 3" своє здороВ.ltЯ та легковюwення 
s.:ОР IІстеЙ ЗДОРОВЛЯ Д.'1Я громади , держави, народу, не

з нання про веЛ IІ 'lе:щі коштн, що ідуть IН~ направу роз
рушt'.НОГО ЗДОРОВJlЯ , 

~'сті I1НСllщt і,сго - стз" о 
АержаU lІІlЙ М;Jштаf) - за 

ОСllOtlОю боротьбll - на 

здоровл я "ромадянства. 
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ОСВОКl lі I-іС(;lТlІ1ші ' 1111[НІIІ,11 (неЗIIUIІНЯ, безвідповіда;l~' 
ніСТІ> •• 1СПШІНlіі'~!і1Ш. грошсuа розтrНlТнісТl.» БЗЯМІ ІІа 
увагу Т<І ПОfи~.'IИ, II1{ базу враиі . 

TO~IY, ЗШIГЛ.1 И нсреКОIІ ЗТIt ГРОМ<lДННСТnО. Отож : 

ВОДНО":1С, ш.,!юк()ю IІропаl'йндою СЛОВ~І . П1lCЬ:\!а, к ::Ір

тннн - осuіЧ~'[j,1;ІИ Ш1!рот< і Ш:lрll "ромадшrства, наВІі:! 

.1 Н, П Dt.:ОРНСТУЮЧIІС[. сrаТIІСТllЧНlIМIі Д<lIllIМН - про СІ<О

но мічну вартість ,ЗДОРО В,1Я ЛЮДИНИ, розбуджували по

'lув аНШІ niJtrtoBiJt,ML>HOCTII за СВОЕ та других здараUJiЯ 

наnЧ ;JJIН БСРСl'ТIІ :щоравml , ззпобі Г<1ТИ "араб і. 

НеуспіШllість барон,б1l за ЗДОРОВ.'НІ . 

3даВ'1ol0СИ, що В3 З В <1 Н3' праця - Дасть у майбутні:>.! 
mlіїJ<рощ і UИС;Jіди. 

І-Іа дї:!і Т31< ІІС 6}'о10. Витрачена ШІ працю енеРІ'ія 
ніл:, НС поnертала, ЛІ< 11 0 11раВ<І на .'1іпше. 

Отож І?И ЯПЩЮСЯ, що пр:щя n напрямку осв ідо:\! ' 
~lеЮJj( I1JЮ збсріг,1ННЯ здоров.'1Я, серед дорослого гpO~la· 

дянства - І{УЮІ різн і г і гієнічні товnри ствз та устано
в" Пр:ЩЮ СІІРЯМУIJ3Лl"[ - не дає 110бажаН~IХ корист~й, 

Н3ВПUЮІ е В Оll3 ~lеЗВltl{з і1но 8ажка, l~еВДfl\IІІП - декул.н 
майже II СМОЖ.'lllва. 

Джерс.'10 )1 lІ еУСllіхі о пр,щі це: бзї!дуж н ість до СПр3 

8И Т3 h:ОНСС РiJ3ТI1З)1 ПР" недостачі осв іТІ! - ЗЯТЮІ за· 

I\ріПЛСllі г:шGоко у душі дорослого ма.l00св і 'lеIIOГО 
/'ро маДШlltJ1а: забобОШI. своєріДІІі віруnа lШЯ, ПОМIі.'1КО· 

ні поняття Т3 незуда Р.l і ЗВИЧКИ - ДОТlIЧНО здорО П.1Я. 
Ие 1ІІ.'1Я ХО/ll традиції 3<1ХОВУ€ТЬСfl серед ГРОМ3ДЯ ІІСТUЗ 
з Р()дУ u рід, а основується IJ сл і п ій тверді А пр"ви :\з
н ості ТОІ п ірі до ilШТТfI та 3ВИ'lОк своіх предкін. Ty:r 
джерсла ІЮІКQЇ НСДОlJір<швост і Т", нсхіті до ІЮJНIНaJmх 
та ДОРУ'lУВ<lIІIІХ IIОВ IІ Х понять, 

€ Щ' н е що друге, ЯІ< : ca ll itapho-гіГіСНЇЧIlЗ н егра
мотність. 

Т81{С БУR8.10 ТI1 бувзє У різних І<раїнах скр ізь - та 
Т3КОЖ ССРСД YKp::tїHCI.I\O rO народу, 

JlеЯI,і ВЧС llі ЩI:\l3Г:JЮТhСЯ ЦЮ cah!taPHO-Гll'IЄIII'lНУ 

НЄI' рамотність серед українців - ЛОЯСІШТІІ хола)! істо 
рії. · 
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За !!ЮНІ - хід історії Уl<раїНСbl-:ОГО н::tроду - не 
СIlРIІІ}Н доБРО~IУ РОЗ UIІТl{ові, СЗ llітаРНQ·гі,"ієн і'lIl И Х 3В I'! 

ЧОК серед lІ:lсе ;I СllmІ. В Д~IВ1НШУ, пога Н СТ80; Q піс.'ІЯ за 
ВО,'ЮДItМllра (3С.1111<01 'О хрещення КІІЇВСЬКОЇ Руси - за· 

(Т3.'1О ),"раїIlСI>IОIЙ l1арід у це l'l історичний момент -
"0.'111 У держнuі НС було ві зз га.'ІЬНОЇ освіти, н і добре 
оформm~IIIf Х та 0(8і'lСIІІО': рядів жреців, що від IНlХ -
вже рзніш хреЩСlІlІ1І - мог.'Іоб поширитися Т<І закрі · 
tllJТНСП серед насе,'І СНШI - хочаб деякі здоров.1fНlі 3811-

чаї. У APYfl1X СТ<lрmншх нзрод і8 . ЯН I'Р('I{II1, рШI .1ЯН, 
СI'ИIIТЯ II , Жllдіп - K<JCТfl жреців - це бу.'НІ З:Н<ОНQдат

ві УСТ<llЮIЩ, щО устіІ'\НЮВ<lЛIІ та пропаrУВ3Л1І гіrіє ."ічні 
IIРllnН(1І - НК CBflT ! 3<1.[1О81ді - UI,'ІЯХО~І ТР<lДlщіі та в 

}ііру rIOТр~бll, 3)' )11.'11І 11РИИНСШІУВ3ТIf н,СС.'ІУЮНlI1ИХ -
8НН 'IНТIt та стос}'ваТIІ ПР'IЮlзаllе, 

Вчасні ССРСдНМНlі'ші '1ЗСIІ з освіт"ою ТС)I РnВОЮ 
загаду у ці,~ій Европі та на Украіні зокрема, серед без· 
"aCT:JHIНIX ~l:Jндрівок, воювзнь 113 терею:х Україин -
як воріт У Европу - з знищенням, ПОШ~СТЯМlI. 1'0,10-
дом, CMCf\TllicTIO, ЩО 33 воюваllНЯМl1 іrшш - в пізні· 

шнх 'І зсах, ціЛКОIНlТС заl<ріпа4еНllfI - це ВСС, не дава.'Ю 
3).10"" наССЛСl lНIQ JlРll6ЧНТИСІ1, гігієнічно ЖIІТJf. Ті,lЬКIІ , 
ЩО Н другі!"І IІО.Щ IНlllі 1l0Ilep~ДHbOГO сторіччя - ПОЧІІ
ІНІЮТЬ нідбllО3ТІІСЯ деяк і ПОЧИН І І роз6уд,ксшп! заінте 
ГІссонаНlН1 ,' і,' і ЄIІОЮ - З західної EIlPOВlI 1І0'lинаЮЧIІ, 
й у H::JC - ГО,,10IНIО в неЛНК \l Х містах, Розвиток меди · 
IНIІНI та ДОIJQНlt13 1 пісm!lЮЄНН;] ХВІМЯ Шlllруженогn 

РОЗІИ'';'І<У СУЧ3СЩІ TeXH il<;] - ЗОl<рсма БУДОВІ! міст -
прн ГЯI'НУJiI1 3 конеЧНОСТІ'! п отребу - практJt'lIЮ lІРIІІ{,lЗ

СТІ! здоБУТЮI НОяО'lасної гіl' іЄ I НІ та ТН1' саМІШ ТРОНУТIf 
Сllраву 111\ за інтеРССOlШ ШIJJ та" IЮШlіреllНЯ l' ісіЄШI на 
НОllі PCIЇI<II , 

На В'lаllНЯ д і тей - ririeHIf. 

Не ШІЮ'ІІІ змоги ЗМ IНIІ Т IІ наставлення дорос.10ГО 
гр(\маДflllи1tа до l' і r іЄЩI - СIIРIШУ8З,'f1l 3"І31'а ння, у різ
ннх країна х, у 1І 0 8У сторону. ВСЮДІі ВЗI1.Ш ЩІ увагу ді· 

ти, що іх Уі' TtI nО'lування здатні ще Сll РllіlМНТIІ І"Нlі 
IНlМОГIf . 3м:.!гmшя 8 п.~IШУ на діти СIІнра,'!нся н-а Ho~iM 
H :l.c r:l.B.'!cItHi до Д IТС,"1 ЯІ< ВИС.lід ШИРОКО З:.lКРОЄlІні аl<ЦП 
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АОЛОJ,lОГ~1 діТЯIІІ В час і та 11іС.1Я всесвіт.юї военноі хур
ТОВИН І! 1914- 1922 рону. Між іIIШ\lШI I·О.~ОВlШЙ ВШІИВ 

та Н311РЯМUК дала Міжнзродвн ОРl'знізnціl1 Допомоги 
Дітнм У Женеві - спираючись ІНІ с.ТJ3ВllіЙ ззяві - зва· 
ній :\ Iagnll ПШГIП SccuritJlti s Inrantine з 1923 р. У Же· 
неві. Заяву Iнн'отаВИЩI секретар";] цеї ор,'зн іззціі Jt:c..la!l 

IYnc Jcbb. 3а ЗiJflВОЮ: 
І) Дитині тре6з даТІ! змогу "раВН,lМIQГО фіЗИ'IIЮ

го Т:1 УІІІОВОІ'О РОЗВJlТКУі 

2) Треба ДЕПIШу, голодну: !НН'ОДУ8:1ТН; ХВОРУ: пле
кати; неДОРО3Вllllену: відповідно виховувати: СУСllі.'1Ь -
110 викр~,В,Іlену: спрямувати на доБРIІЙ суслі.1l.НlIЇІ ШJlЯХ; 

сироту та залишену: В3f1Пf IJ опіку та даТ l1 допомогу; 

3) Н'І випадок стихі АllИХ ЖИВ;'ІОІmх каТ:IСТРОф тре
бп l1ершу ДОпОМОІ'У подати перш за все дllТlш і ; 

4) Дитину требrt niArOTOIJIITII ДО IІрщі ІІа її про

ЖIІТf)К та Забез п е" I'ТИ цю працю l1еред ВСІІІПШ З,'ІО
вживаННЯ~f Ї ДИТІШУ треба виховувати у вірі . що вона, 

всі свої Шll1кращі П"ТО~ЮСТИ - віддати має нп послуги 
своіх 110браТЮf ів, 

Заяву прийняли та rliAl1Hca,~H преДСТЗШШЮI мзйже 
вс і х країн світу. 

I3сюди " новім формуванні ДIFТЯ'І ОF'О світу прш-:лз 
МІ Iщс.lіД IІ дослідів: ексllернмsнталы �її П СН ХОJlьоrії та 
'· Їri e lI1l. 

J-Iай"ращим пригожнм до виливу IНl 11Cllxi"y ДІІТИ-
1111 - тереlЮМ, це рідня та ШКОJJа , У рідні, ЗОВllі ШIІИЙ 
впmlВ ДОТН'ІІІО гіrієни на дитину, З попередньо 1133В3-

"" Х "РИ'IНlI був незадовільний. Зате у ШКО.~і ltOжиа 
ІІ .'JЯ ІЮВО IЩJшвати ІІЗ уяву та рОЗУ11 Дlt ТIFНИ в 'І зс і "іль
ках років. 

Цей засіб IІИFЮРII СТrl ИО . 
Шкот) стала у р ізних кр"і'нах - обіч загального 

113В'ІЩІІІІІ - діЙСlfllМ зпсобом ПРОП:1I-ШіД II l' irieHII . Вже 
зразкОВО ІIOСТРОЄіlа Та устзтку"ана ДQміВI(З ШКОЛИ, це 

обі 'І I1раКТIІЧНОГО "оказу - гіrієні'IНИ Х вимог - до
ТІІ'ІІІО доміnF.:И - таF.:ОЖ могу.lltfl засіб Н:.ІIІЧ3ЮНl 11f).10-
ді - ririflci'lllO ЖІІТН. ТІНІ стат) ШF.:ОЛ :J б:J30Ю І :ІХО
I:fЩfНЯ пі онірів ПРОl1аrЗНДIІ ririelfl1 серед CBOrlOrO f!зсе
'WiСНЮI. 
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ОДIІ;\'іС I3НfНШ.l0СЯ, що маf!же IJСIO:Щ :юнеД<lвна 
наВЧ:]ЛIІ IlраКТ It 'lIlОЇ гі J'ЇЄ ни у WKoпax - дуже незада

и ідьно. Бу:ю це сухе, теоретичне, [IРИlІвгідне ШШЧ~Н · 
ШІ - подввtlН!IЯМ ЩІТІІН; - готов.,,, /'їсіЄllі'IIНIХ п ри 

писів !lрН різню.: нагодах. 

ДИТlІна, подаван і nrmІІlіСН - СIlРIН~jмала у Ilвмнті, 
нераз зуміла ЩІ ВНрlfВКИ ПОВТОРИ1"!'! - зате , в Пр<lКТНЧ

l! i~1 життю прнпнсіи н ,ді:ю не нереUОДИЛі1. 

XIIV<l .1С)IЩ.lа 8 ЩНlчш-ші себто lІасивнj~1 спрніі:\ldні 

подавшюї науки. 

дИТlІна не інтереСУЮЧIІСЬ здаров.'1S1М так ш: доро 
(.'13 J1JO,:щна - відпов ідно до СВО!ЇОгО 11СifхіЧІІQГQ роз

витку - не розуміла, чому саме "те чи друге' llюt3 · 
гають. Доручені гі"ієні'lні IІрНК<l311. ЯІШ{О за нею сдід

кували - I3It1..:oHYU3.'1a, без С.'ІіДКУВrlНlШ - ЗВЛИШ3Ш\ та 

з l[aCO~1 -- заБУlJала . Саме У цім сухім ШIВ'J:lнні, шука 
тн треба джерел:"!, чому шшіТI. освічені шаР,J грома 

ДЯНСТ1НI, ЩО їх ElсетоЗ"И УШІСОЮІХ, хочаб загально, гі
(ієн и н ,ш ч алн - в практи'lНС ЖІІТТА, ЯК IІрО це досnід 
IJaИ'lа є - небогато IІРИ СВОїЛИ . 

ПіДХОП.'lення Прll'lI1Н11 : I С~'спіхів - НРIIСIІ.1уваЛQ 
зміНltТIІ методу н аВЧ<1ННn, са:'I" - попереджуючи її ~Ie

зотодою ВИХQваНЮI. 

Спроби довеЮI до СllіЗIІ:lШI 'I , що riritm i 'JHe ИІ ІХО~ 
ваllНЯ ДІІПІИІ! є можли ве та ДnПI може надіННі ви сліДІ!. 

Внховання Сllерл и ЩІ дослідах фізіо.1ЬО I"П У~ЮВІІИХ 
відрухів. ПОJlягає IJОНО на; ]lсоп"",,і:.!, щодеЮJім, по
слідовнім 1І0ВТОРІОванні деяких ririeHi'!III IX заходів, ДІІ
ТI!на до них звикає, д:мі ДОХОДІІТЬ до DlТР:ННІ, ДОС КО

наЛЬНОСТІІ. I~a прнкіНLlі заХОДJt nВТО~J:JТИ.'JУЄ. (Метода 

ЗОl:lсім Іюдібна fI!( I lрИ праКТlІчнім lІавч а~lIJі ["/НІ ІНІ му
З И'Шl1Х іllстру меllтах). 

В BllXOIНIHlli ПОIЮРIІСТУЮТЬСЯ liаХil.'lfШН дітей , що 
у них - відповідно РОЗВ lІткові - С I1 ЛЬ!!О 3::1ЗI'::І',е llі ЯК 

НІ:ІХНЛ насл іДУВ~IННЯ , С)"ВСРНlІцтьа т. Вр. 

ШЛЯХ ВИХОВЗІІН Я Є праВllЛЬВlIА, ЧОІ-О ДОI,азом 

задов ільна спроба у ШКОлах СПОllуч еllll Х Штатів Пів

нічної А~,ерша" що її п ідхоп".~ н через деякий час-~ 
майже всі І,раїни світу. 



Гі(іе'lічн(' DII ХОЗ<tН ЩI ДlIТIІІIИ в Сп. Шт. Лів. Амершш. 

В OCIIO~i гil'i€lli'JlIOI'O ВНХОВЗ І ІЮ І ДIIТIHII1 Амери
каlЩЯЛНI € )!{ІlТтєвніі доснід , що гі,'jЄIІИ навчаПI треба 

до IlС~НОГО пі l<У тіJі ЬЮ ' IlРШПII'ІІIО. Пrіені 'lНС НIIХ083Н
ІІЯ дl1ТlIIlI! - lJO'JИ~lаЕТЬСЯ від Н<lроджеl lНЯ - трівае за 

ціЛIІЙ вік ІІСРШОГО дитинства (це € від народжсннн .
по i - миП рік ЖНТТft) та ПРОДОВЖУЮТЬ його на шкільний 
вік ДИТНlIИ и н IOH<!J.\~I. 

В першім ДИТИНСТВІ ПРИl3'і<\Ю1'u ДНТИНУ ох<tііности 

т іла, 'lраВIІЛbl-ЮСТН розюшду ДЮІ, саме: 110рИ їжі, похі· 
док, C~IY, забав тощо. ГОЛОDilУ lJа гу І{ладуть Іі а ДРУ"У 
фазу першого ДИТНflСТВ:), себто вік між 4-ї р. Ж ., АК, 

початок суслі.'II>НОГО ВЖI1ВШНIЯСfI ДНТЮЩ. В цьому Ч{1сі 

- rlО'lIllНI ЮТЬ ImllHOUC l'iriEHL'lНe освіДОШІення - під
ХОДЯ'IIНfН л і.1 дIІТЯ"У уяву за ЦИМ віком, засоба~IН, 
3ви',as"шо I-ІДIJЧ:.1ШIЯ 'НІ ЖУТЬ З тнкнмн розвагами та іl'ра 
t.ш дітей, ЩО ЇХ завданням є: розгор"ути в ДИТlfні за
інтерееоваНІІЯ. підбаДI.ОРНТ IІ 'rJ ЩНІВІІТІІ IІ<1 ЗОВIІЇ ДІПЯ
чу lІіДIIРНЕМЧlшість, заl\Т ll u і з)'ваТII ПОЧИВ, Поді6ннй 
сrlOсіб lі ,1U't::ШНЯ стасують у ДРУПІ Х ВИЩИХ, сереДllіх 
та В ИСОКІІХ школах С. ш. П, A~I. 

Є це аh,ивн а меТОДа сприймання науки, u віДріз
ненні до давніш ої JШСНШlОї, Це активн;) дидаКТJtка, 

ДllТflЧУ rтіДIlРIІ(7;МЧl1uість, ДОТИЧНО здорОRЛЯ, спря
мов),ють, оідпов іДНШIІІ засобаМlІ . ІНІ шлях 8ИЩІІХ зз· 
інтересувзнь, 

Отож "ривчають ДИТИНУ, розцінювати здорОlМЯ 
не з tlегаТIІIНЮ['О, .ме rЮЗIІ ТIІОГО боку, Це значит ь: 3.1.0' 

РОВЛП, це Н,е є стан: без болів; НСПРІІ ЄШ!QГО 11 0"YlИlll;IЯ; 
неЗ,\tогн IІраЦЮllаТlI; відчування в ідраЗ І · ' отоt'СIІ!И! , 
потреби чужої опік!! та 1І0мочі - IНIНПШ<I!: здоров.1Я 

- це ОСІІОВ:І ВДОnО:JешlЯ, усrт іШIІОСТ lІ , приБУТКОВОСТІ! 
(ПРОСltеріти) як особи стого так заг(I.'І У. РіВllQчасно Дli
тина засвоює собі наставле~lНfl. розцінюuаТIІ здоров

ля ІІС З еrОЇСТII ЧIIО['О боку (мзсно['о добра. виго!l.ІІ, 
добрн х 30 11 'IОК), алt: з 60"У З3 1' 3ЛУ. тому, що дають 
їіі Н ЗІ'ЛАДН О lІоб3 'IІІТ IІ 'га устіЙНIІТ IІ, що п ід праКТIІ Ч
НОГО IІр""Л:tдаНЮl в ЖІІТТЮ гасел гігієни - заЛСЖ3Пf
"ІЄ, обіч друп!х ЧllНВlші в, ЗДОРОН.1Н, ус пі х та побід;! 
ровесників, ШJ.\О.'ІІІ. ггюмаДЯllстоа. 
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в Вlіховвіlї ~leToдi ІЮІ\ОРНСТУЮТЬСЯ 1l0'Щ НQМ ді
тен, саме: Ilроп з,'ЮIДJJВНI1;\1ІІ гіrієніЧНИ)l11 картинами, 
що ІХ Вllі-ОТQВЛЯ!ОТЬ самі ліТl I , Ш,lЯХОМ конкурсів на 
різві l'іJ'і€нічні теше веденням записок с'Гзну гіl-іени 
тн :щоравля ровесників та школи; гіrієвіЧНИМIІ між
шкіi1l.IІИМН "онкурсамн, клюба",,, Mo.~oдi. сценічними 
lЩСТUl:lіНШИ, в ідrlOнідш!Мн святами. 

За матерія.~ навчання СЛУЖІІТЬ: БИВЧСІІНЯ та ПРИ
своїння , Ш( IlQстіЙIНlХ ЗВ И'!ОК, "<lйпростішю; гі,-ієніч
Imx З;1ходів КУЛЬТУРНОГО будешюго життя тОДIІН!! та 

I!а!Р !С ЩНl ЗРОЗУ~l ітн лрпцlO. найбі,lЬШ СI{.lаДIІИХ уста
НОВ С<lніта рного та сусп і.'1ы�о-оп іку"чогоo характеру. 

В ~leToдi стасують Ilрості ~ не складні :lасаД I! 
Ilр;щі. 

ЗраЗI\ОВО л іДГОТОВЛСНl1Ї! МО/IОДlні ГРЩI;lДЯНИl I стає 
вtII<Оl/авце", IІРlfдба~IОЇ освіТІ! в щоденнім ЖИТ'rю Та 
ВОДночас npoI13I':JTOPOM да.1ЬШОГО її ПОШllрен н я та по

]"1110JIС lmя серед на СС,IJСННЯ . 
Цей зразок І'ігієнічного ВІІХОВЩІШІ ДIIТIІНIf, lІерей-

1111.'11І, пісo'lЯ деЯКІІХ ~ MiH. ДРУІ' Ї J(Р~ЙНИ та IJоклалн ЙОГО 
У ІІрограму Н3ВЧ<НШЯ дітсіі В шко,тlі, Зм іН11 зразка бу.'1Н 
консчні, відповідно до місцСВfl Х УМОВJIIІ, народніх в ід
}lіНllОстей, lІідготови та наСТ:lІмешlЯ Y'I IITCJl iB - корот-
1<0. це, щО МОЖЛІІВШІ було до виконаН/НІ в АМСРІІці, не 
Ilее МОЖ.'JIІВЮІ б)'.'10 до переведеНflЯ IJ діло 8 ЕВРОПІ 
а60 А:1ії. ВсетаЮI зal'<І."'ы �іi РІІМЦЇ зразка та ОСIЮ ISl\ пра
ці ocraJII!. Деяку відбllТКУ ЦЬОI'О aMepJlI<;JHCI.KOI·O зраз-
1<:1 доб:J'ШТIІ МОЖН;'J У НОВІ!Х IlрОГр::Ш:1Х зреформова
ної 1932 р. шко.'1]\ 13 По,~ btці, 

Програм а Н З8чання гі rієни 8 школах 
8 Польщі . 

ОСнОВо::І рефОРМІ! шкіЛЬ/lОl'О н;.tВ'І""ЮІ СІІнраЛ<JСя. 
11:1 IНlc.l i;tax IIОIХОДJ.,оrі'IНIІХ дос.'1ідів ДОТ И'ІІЮ РОЗВИТ' 
ку душеlН{IІ Х функці lі /І,ІIТJfНИ за IЮОДlmОI\lШJI фаза· 

~НI РО:1В IIТКУ, 

Дещо відмінна в ід давніших , IIOB:t 11РОГРЗМ;} ШІВ
'Іl1 I11НI }'І народніх Іш::одах та Ki.~bKOX років f'ім ааз ії, 
l,віlіlШl3 вже в il\1І'ГТIІ. ПРОI'Р3~1ІІ ,Ііцеїв ще немає. 

В 3:JBH3I':JX дО IlрОГр"ШН, 110кладаt: влада особлнву 
увагу ІІЗ методу виховання - ollep'ry на ЖіlТТЄВО праи

ТІІ'ІНІІХ потребах та ІІа аКПIВI:ІОСТlI вихованка. 
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І 1011<1 програма 1-І 3ВЧ ::Ш НЯ ГII"1€III' в ШКО,'І;) Х перед
б~'1:1Є Т. ЗВ . С llнтеТlІ 'lНС H3R'la~llIfI, о:ебто І) , ' ігі єн і'lне
QсвіЛ,Q}I.1СНIІI1 (IICIIOl"C ЮIСр. "Їr. IНl ХОВ3Н Н Я) Т3 2) снсте
MaТlP1He Н ::Іl1чаШIЯ гігіЄНІ!. 

С"ЩІ ДШО'ІІІ IIpoгpa~IY, ВIlХОДIIЛН 3 за.~ожешJЯ, що. 
ден"с ,' їгієні'IІIС осв ідаШIСННЯ IІрНlюсlt ТЬ ДІІТИШІ, ЯК 
доБУТОІ, рОДИНlЮ"О та передшкj.~ ы1о1 ·оo ВНХОПЗНІІЯ 

у IUКО.'1У . У Америці та дсяю .. х краінзх З а х ідної Еоро
ІІ Н заложення може і1 пр:шIfлыl,' ОДШI'lе у Н :ШJИ Х ума

ЩШ:,:<, 30KpeM:.J сільських УМОЕнtIIЗХ l!Обуту, В ОСІю ві· 
ЮІ,{: зовсім 11OМШIКОВС. За 33ЛОіКенним IІРНl1 малн, що
І} ГЮДJШ ll і~f ВIІХQВЗlІні ДІІТІШ3 ПРИВ'lІмаСfl вже ЩОI~аЙ· 
~lеllШ до ВРОСТИХ, буденних ЗIJ Н 'І ОК охаЙlіОСТlI ті.l:!. 
у !! ~ред шкіJJЛЮ (у н ас з ахаРОlІ ках) З~ "РОІ'РЗМОЮ Дlі 
ТІІНУ ~Іаєся ,' i ,'iЄHi 'JН O осніДОМIІТИ та 11;]\]" IІТ '! простих 
І' . 3<1ходів. У народніїI та середні,-, ШI\О:lі, ЩІТІ! змогу 
ДIІТlІні , ПРІІСІЮЇТІІ собі нов і, тріВІ\ і гі ," і ЄНЇ 'lІІі ВІІМОГИ , 
:ІН І ІЧI\J І ЩІ lt їJI C ЖИТТІ! . 

З~IfДУ IlJ)lfСВОЇІІЩ1 подають наВЧ<lЮЧИ: а) прина
гіДIІО, б) С IІ СТС.t.l ЗТ Н'IНИМ курсом, 

:1) rlрн нзгіll. llе гіг і єн ічне освіДОШIС НIІМ . 

ПОЧlІнають ііого 8же з першої 1\.11101 народньОі" 
ШI\О:'iIf, ЗЗ.~еЖIІО від ступня ШКОЩІ , 

Отож Н ТР ІlстунневіІ'і I1жоа ї , 3 Щ>ОI'р;:аМОIЮГО МЗ
тер ія.1)': ПР:ll\ТIІ'lні lтР<lВИ :і дїЩlllh: " "У,l1ЬТУРIІ БУДСІ! " 
1101'0 ЖIІТfll 11 ' I"lc i 4·ох рокіlJ. Матсрія;, 1138'13111111 lІоді
.1ЯЮГ1.> ІІа Ітран" ' ІІ І СТОТН та нпраВІІ ПОI1ЯДКУ, 

ОДШ:І'ІС у ДР)'І' ІІ Х школзх де УЧ lІте.l ів ~lcmHC, (33-
ТЮІ У ІІ -гого і І ·го ступня школах), не М3Є вже Оl\ре
мої ГОДIIIН( ЩІІІ'I<l Il IiЯ гіl'іЄ IIІІ , тільки матері Н.'1 ,' і t'і€IІ Їч 
ного освіДОШlсюm є РО3КЮJДСІІИl1 113 IШ31\У ДРУІ' ІІ Х 
Ilрсд",етів ЯІ\, TlpHpoдl!, рідної ~ЮВІІ, раХУI ·н.:ін, РИСУН
к ів, ТОАІУ У 1';.11\11 ;': ("аме Ш"ОJ13Х, r i riEII H 1і:1В'I:IІ()П, ПРІІ
IІз,' іДНIIМIІ I ]QЯСНel-I!lЯШI В чrtсі IІЗВ'і:ЩНЯ ДИХ IlреД),lе

тів . 

ие має, IJfЮ що п ізніше МОВ", оснОвне rl рактнчне 
значіння. 

Вже у І.ар. J!I!~O.'13X !І-го ступня (V і V I .;:ляса) . 
rirt:II Ї4HC оспідОМ,'~IІIІЯ ведуть Ш.1ЯХОІІ бесід - пояснень 
гігіЄllі" ІЩХ Te~ 1 3 буденного ЖНТ'ОI, 
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у r;ЩIЗЗії, передбачають ПОl'ли6лення знаННf(, 
що ііЩ"t) дllТ!І!І<1 ІІОШІОСІІТЬ ;~ НПРОДІІОЇ шт,:О.lІІ, Ue ,,;)
ТJlи6 .. 1еШlfl lІередбзч tlють D навч[!нні ПрИРОДІ!, reoz·pJ
фії, ;)УХ;НIiО1 та в часі ліЮlрсz.ЮIХ о/ .. ~я/tflН, ШЩІХОМ бе 
сід, вю/іНІ! _1У~Ю}\, 111 ПОJ·лядів . 

и) СнстеШIТilЧН~ :Ш8ЧШШSl гіrіЄIІИ. 

у ІНІрадній шко.'!і є воно тільки У ТРlІступневій , 
у ОС Іаннііі К.1ясі (VII), коли дитина з60 закінчує шкі lЬ
ну освіту nбо IlсреХОДlіТЬ до фаХОDlIХ Шlсіл, ЗавдаНІІЯМ 
наВЧaliJНІ є зібрати т[! УПОРflдкувати Іі ОДIIУ цілість 
З ЖІІ'/'тєво·пра"тичного боку - !Зее знrшня, ЩО ЛИТlша 
ІІРШ/[Jгідно у школі придбалз, 

у :що.'( ДРУГИХ родах народніх Іш.;:іл (1'['0 T~ /1'1'0 

СТУП/lЯ) систематичного Ii:УРР' І' іrієни за лрогра~юю 
не Il сред6ачзють. 

у І'імназії Ilередбачено та IIpoгpa~IOBO Вl1працьо
взно курс ДЛЯ остан н ої КЛЯСІІ себто lV-TOi (Д:l!Зніша 
\/ І ,та); числячись :l поширеННЯ~1 свіТОГіJЯДУ ~1О.юді в 
Ti~I віці, запізнають її з ПlIТШIНЮШ суспі Jlыlїї ,·іrієни. 

у лі цеях, що їх ПрОllНIМУ ті ,lыi:lщоo уетійнюють, 
зг ідно 3 ззга.'ІЬНОЮ Інmрямною IН\ВЧ:JННfI 8 _'Ііцею мо· 
ладі, це є: розум іти сус/[і.~ы�- I 'осfIoд:)рсьj,іi про6.~ЄЩI, 
в навчанні гіrієни мається звернути увагу на питання 
суспільного здоровля, 

У фаХОВlI Х школах передб3'Н1ЮТЬ 8 останній IС,lЯ
с і курс, за програмою VII клисl'! народної ЩКОШ', 'ІІІ 
lv-Toї кляси rім н азії, при чо",у ЖI1Т-ГЄВОЮ UЮIQ J'ОЮ 
навчаНf1Il є до6уття знnншl Ol\piM особl1СТОЇ та СУСllіль

JIQЇ ['iriEHI1 і ратівНlЩТВЗ, також фахової r irieHH прrщі 
~ідповіДl-IОГО ремесла. Те саме торкається ДОПОВНЯЮЧІІХ' 
шкі.'1 доп. практикантів різних діЛЯIІОIi: pe~leCTBa, та
І\ОЖ з;\ програмою \'!І-моі КЛЯСIf народноі школи. 

БіЛ!JШС уваПI ПРИСВЯТИЛІІ ПРОГРflмі !НIБЧaJIНЯ гіl-іЕ
нн у школ:!х. що /lіДГОТОВJlЯЮТЬ УЧJ.lте.'lbСЬJ<lIlї доріст. 
Т:т 118вчають цього IІредмету "i.~bK:] років, закінчую
'ІІІ освіту ОІ.;:ремltМ іспитом. 

ПодрібllDЇ програШІ Н8В'ІШШЯ у 8ci~ Шt.:О:I[!Х не 
розБІІраю. 

Дода,\I, що як до доповнення гіrі є ні чноі освітн в 
усі:.. шко.l~l Х, ОРI'[шізують по~іДI\IІ до суспі,1ЬНО'Оf1[' 
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КУНЧІІХ та СУСl1і,1ЬНОЇ послуги устано!!. З:lТlЩ похід,,» 
ди ()('срсдкіп :~ДОРОВ:ІЯ, flce.I[, лорздень . IIOP ~iДl-!i вибо
ру З Іншт., :.160 '!.) С"';!Нlщь водощюводів, с:,н;:ктр і вні. 
,'nзівні, різні, 1<:IН~I.~і,нщіі, ріЗНІ'I Х 6і.1ЬШIiХ J1j1t)~IНC,10UHX 

внроGНIЩТВ Т. др., 31IСРТ::І IQЧfl принагідно узагу мо.l0ді 
ШІ праКТll чне знач іння огл яданнх УСТ<1I1ОЗ та ШІ ВIВ10-
1'11 НРНК.l<JДСIШЯ IJ )ЮІТТ/О та в чзсі пр,щ і г ,I(:(,,1[ г іrі є~lИ . 

:іБI1 Рi!lО'JII раЗО&1 - ЦС:І! луже ;НlI'а:lІ.IJ I IЙ. [ЮРО-
теНЬКI!Й Н 3'IСРК Н:ЗВЧ8ШIЯ [' i,' i€1I11 А UII,O,',lX 11 По.~ьщі 
СТВСрЛНТ11 ~ЮjЮlі1, ЩО В програмі ЗЩ';J.lьнага навч ан
НІ! у шt<О.1ах, € I1 средБЗ'lсне гігієні'IІІС ;1\)0 IJIІХОВ:lЮII1 

або 113В ' 13Н1IЯ '''3 усіх СТУ ІІНЯХ шкі,'! , 
Льоrі.IНИМ 8нс .. ,ідом ЦЬОГО. ПОНlШНQ БУТІ! внесс",

НЯ добуто го У ШI,:о.~і знання гіr їЄI]Ї'IННХ ]']010]' ]J Ж]ІТ 
ТЯ НІ побут ШИРШИХ шарів ГРОМ:JДЯl!СТВ3. 

Розслід 8lfслідїв навчаНІНІ riri eH lt у Шlюлах. 

ПраIПНЧИН,.., IIЗЯВllltМ ВIlСЛЇДОМ та пі ll.б rlТl{ОЮ нав
чання гИЄНIt у школ<!х Є, У ріЗ,IНХ КРnїllnХ, писокнА:· 
рівеllЬ cahitapho-гіrіЄI,іЧIIOЇ "y.~bTYPII Н:J СС.тнmня. 

РОЗС.'1 іДЖУЮІІН, цей рівень у ПОЛl>lці треба ствер
ДІП И, що ]1<:]8'-1:1I-1НЯ бодаА дещо ririEHH у rJIKO.1;1)\, обіч 
8ід п овідно зорганіЗОliаної санітаrн()ї ЛД~lін істрації. 
дає .1нше деякі наГ.~ядні nllc.~iД II. Щ!) б3'lJIтlt ~1Ожна 
у НС.іllН\ІІХ містах. Гіrїєнї ,,"о·санітарниЙ рівень вели
ЮІХ міст та MiCbKOl'O 'НlсеJlС IІНЯ даРШI С',ОГОДllі шній 
скруті. ЩО СlНlll яе ширшу розБУ,l(ШУ. всет;!к!! з року 
в рік росте. 

Гірше стоїТ I> справа вже 8 Мt'НШllХ ~licT"X та на l1 -
гіршс !НІ сеJlОХ. 

БеР)"J1I 11;1 УВ:1/'У. щО склад rl ; Н~С .'I':ШШ ПОJII>щі 
у 700/0, 11 У нас 9OIJ/o, твар 'іТЬ се.',ЯIІСТПО - rljНlзнати 
трсб~, що під ОГЛЯДОМ гігі єни - пра:ПН 'JII С Вllхо азн, 

ІІЯ та fНI6Ч<НШЯ ririElt\f R lfJ1{олах - поюшlO ЗО 8сі~1 не 

відбивається на щодеНllі", житті та побуті сеЛЯНИ 'I ':! . 
Ll.U ]'::I ЗО~1 IlI,ОІ'О є ді.1сНІІЙ стан, ЩІ) ісllуе ':t:peu 

1І :lсс.1('НlIЯ. l[c їl дійснн(r стан - це: ЛЇКrlРСЬК IІ Й досвід 

"ro зm роз.~ ИВIІІ1. з ПОГЛЯДУ ЩІ маrіБУТIІ I':, СТ :ІІІ з;t ~!JI)В' 
ЛЯ ес.нНІ; ІІСДОСТ:.І' І:: КУЛЬТУРНИХ у мови!! if.шття; ДО, 

і lІіс.'1 Н НОЕшrа зз недбюrа .'1 і ,qЯ IІ"а, гі,' і є"Ї 'l IlО r юі;vду нз
т и хату: недостача 3Н;)ЮIЯ "РО ПРИМ іти вне l'і'· .• ШILіне 
га С3 'lіТ :.І рне УСТ<lТI<УН:I НIІЯ AOlliI!KB ; н едостач <l. дaCTIliНf 
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дійсно доброї, частої води; незнання, 1'11( IЮДЗВ і'Н'Н TJ. 

підгаТОUЛНТІІ відповідну ЇЖУ. 

Окрім цього, Сfше на селах, устіїlНЮЄ I.IJНlдa, раз 
у роз Пllбухаю чі IlОlІІнрені гострі в ашесті, тяжкі до 
оп анукзНl:НІ; J ЮНВУ діНСllот !'OJJOAy n цеllтрі Европи, 
при об llЛЬНОСТН IJ країні хар '/ ев нх засоб іlJ; Збільшену 
загальну та Д ІІПІ'!}, смертнісТІ>, що СТПUlІТЬ українців, 
головно u Г:1 J1 I1 ІJl1ні иід Ц І/ !\! OI'mlДO~ 1 - майже ІІЗ пер
ше ~Iicцe в Еиропі; при цьому заВВ:1):'.\'€ТЬСЯ ціm\Овиту 
очайдушність та .~егковаження справ rтРЩЮДliQl'О ПР И
росту та. попу.1яціЙної політики при імпонуючій 1\ : 

РОДИМОС"]; недостзч}' ширшого ПОI'іIАД)' ДОТИ'ІНО осо

бнстаго та сусп ілы�['оo ЗДОРОВ.'НІ Ilзселеюш ЩІ май 
бутнє : Jlеl'КО[lажеlll~Я ВСЛИ'l езннх "rюшеЮIХ ррзтрат 
Н ::! поБОРЮВ:Шllll суспільних JШХ та !!ОКриваННll КQШ
тів, ЯК .'IiKYII3 HH1l хоріб, ЩО ЇМ зrн!О6ігти було можна , 
'Так вндаткіи із зб ільшеної 0lертностн. 

Це все, с!юрочена лент я Н ,Нlисів фіЛl)~IУ, дійснОІ-О 
стяву с<шітаРllо-гіrієн і <ших УМОВНІ-! (1.%(1.I\ОГО насе
лення В3<1Г <1.11 1"<1 ІІЗШОГО селяннна на всіх !нlших зе 
.l-ІJJЯХ зокрема . На СНІН цей зверта.н! ІІН"'Ь НУ УН3['У 
украінсы1іi ліJ\l1рі IJ '1аСI нарад своїх зїздів 1933 та 1335 
РО['у. 

ПРН 'ІНШІ стану г і r і єні ч ної в і дстаЛОСТl1 селян. 

ПР"'І.ІН uідста ,'10СТИ є багято. Н:!. llеРШl1Й П.'1ЯИ 
висупаються дні головні. Це: еl.;о!Ю~l і<lНа нужда насе 
лення, 3~lТЮI Ilр"мітивізм вимог та недостача ШИРШОЇ 
загаЛl>НQЇ освіТІ! . 

Нужда наШО I'О сеЛ<1 загалы�ю иідома, І<ультурні 
вимоги селянин а невеликі. ДОТН<ШО Освітн. селянство 
все стояло н а задн ім пляні, СЬОI'ОДI I Я пережи вн€ воно 
-більш ЯК ДРУI' і шари громадянства, дуже І:НІЖКУ тз 
ВnЖЛ IІ ВУ у l1ас.ліДЮIХ СКРУТУ. 

Це стверДІІЛlI наради коиференції де.'1Є I-атів 1І0ві
їOB~I X та місЬЮIХ I1IKiJlbНlI X рад у мі СЯllі жовтні ц. р . 
у Варшзві . .Устійнено, що У'lllТелj обтяжені працею 
(за бог"то дітей У 1l00ДиНОЮІХ І,itя са х , ДРУ"а, обі ч 
навчання ВlІмагrща cycniJlbl13 Ilр :ЩЯ та т. н.) так , що 
не має )'1О8И ПРНКJlЗСТ И всі 8H~IOГl1 новnї навчз.'fыlїї 
п рограМІ1 8 народніх та cepe.1.Hi:t ШКQ,l:l Х, зокре .,в, до-
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тично ПОI,mJдеНJlЯ особ.1НВОЇ В3П1 ~Ia індів ідуа.1іЗУВJН
ня вихованка , та ЙОГО акт ивність. На те нем ае УЧlІте,'ІЬ 
ні 'Іасу, ІІі 3 1\101' 11. 

Рівночасно устійнсно, що обіч ІІсрссі'НIОГО IІере
ПОВНСІІІІН KMlC УLlе~IИІ':J~[If, к ільк ість дітей у шкіль/ю
му в і ц і вже зараз біЛ!,ш 1,000.000 - остає 3 недостачі 
шкіm,llИХ UУДlllшін та У Чlнелів без ніЯI<ОЇ ОСi:lітн. Тор
f(ЗЄТhСЯ це здебільш а дітей з сх ідних ЛІ ПО,l)'дневн х 

ВОЕнідств перш за все се.'І ЯМСЬКlIХ. 

Прн сьоr'однішній СІ{руті, що рокаМIІ !:Іже .~ю'Гу€, 
ней СТШі з року у рік буде ПОt'ю! БJlюватисн. ніхто за
раз "е має ні змоги ні засобів, зміюtти його Р<1/1,IІКМIЬ-
110. Державі, зtlр:l3 зовсім непосильно взнтись 33 ра

дик3.'1ы �уy 3Mi~IY, відкликається затим вона до .'рома
дян ства. 

Цс,ї HCBiдpaДНl1l"! стан, IІрИ існуючш ПОДІІІСШМ С3-
HiTapHi~1 стані ci.~bCbKOГO населення. JlOJ-РОЖує ЩІ.\І 
особ.r1 ИflИМIІ нсбез пеками_ 

Допол і IІРНГ,здз1'И С1':1ІІ граМОТНОСТІ! I I ,ШIО"О на
се.~еmlll, де IІс,'р:ШОТflИ Х за данними та СЬОГQднішшнНІ 

стаТИСТНЧНI1 М1t д,зШШ II є між 30-780/0. ЯКЩО I1РИi'tмн
ТН , ЩО ті.1ЬЮt 150.000 ук раїIІСI,I<ИХ дітей u рік, не д і 
cтrllle змогн ніякої Іикі.%нОЇ освіТІ! черсз iteKi.1bJ(a ро
ків, стаємо перед маревом продовження та надзвичай
ного ПОГЮ1б.'lеНІІЯ вище ]];]шкіцуваного подійСllQl'О 
ставу здороuля населеннн . 

ие є !:Іже зараз, lJю/,тl В/ОЇ Ilаснвннй оспі"Гно,ку.~ь
l'урни іі біЛЛІІСІ що ЙО,'О r!ереведсння у зктнвннІ"! 11<1-

трап.~яє зараз на р ізн і свої т а "ужі неnоБОРliмі 'rруд
нощі, з в М ::llїбутнім з.шзжзть не тіЛЬЮI в ід КУ.'IJ.тур
НИМ, еКОIЮ)lічним. господарським, ОРГЮJіз:щіі1ним. 3JIC 
також й санітаРШОI 01' JlЯ!lО~l. 

Серед Е(lІ Х УМОВІІІІ Ж'ПТЯ та побуту селян нем з є 
МОВИ про пудь я ке гі,-ієн ічнс ВIІХОfНIННЯ не тільки мо ' 
л~д і, але й ЛОРОС_10 I'О громадянина, ТОМУ астаТІ! му· 
сять надад і забобонн. своєрідні вірування, заші tlту
ваНІІЯ хорі6, СІЮІIQМ 1' <te~tнi, темні врактmОI знахоріll, 

Це стзне т ,шбі,1,.ще 3РОЗУ)l і,~е, що й с ідьсы<3 мо

лодь, яка "іll'I ЗЄ леріК3!tну або приватну Н <lРОД IІЮ UН<О ' 
лу, також не 1ІІ1ОСІІТЬ дО свого гроиадR.НСТВЗ ти х ці нно. 

стеіі rir'ieHi'III O"O знання, ЩО іх внести П081111113. 
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Чm!у ІЮНО т:.ш? 

\.)0>. - З3 CTaTI I CT~14HIIМ~I ЩІНЮІІІ (Ма.'!ІІ 
СТ[)Тl1Сl'И'!Н IІ 1935. Р . XVIII. ТаБJI. 7. стор. 2(5) 
По:,ь щі у шr,і.1ы�муy роц і 1933/34 25.882 шкі.'!, 

ІШХ доходило на науку 4,49 1.400 У'I Сlш кін . 

Рочнік 

бул о в 
що до 

Ш"і.'І за кlm .. t.істю наВ43ЮЧl1Х учителів було : 

] y'l l lТe ,1 Ь - 121 69 шкі.'!, 470/0; 2 учител ів - 6113 
шкі,~, 23,50/0; 3 учителів - 2540 шкіл, 100/Q; 4 учите
,'іі в - 11;$ шк;.'1; 5 У'lитеJr ів - 706 шкіл; 6 УЧ ИТ . - 472 
шк ; .'1 ; ; і бі.'Іьше - 2704 . 

Тому, ЩО ca ~, c Ш І,ОJII-l з 1- 3 У'І ителіtl ІІІ.: [·ШОГО 

C'-УІlнсні (до 4 Jмясові) пош иреll і тіЛЬЮІ на селах на 

с і.1ЬСI.ку молодь 3 З:lга,'1 ЬНОГО 'Нl С.'!а 25.882 шкіл У ці

.'1іl1 110m,щі прн подає Щll1же 80 . 5Ofо, Ще б і _'1ЬШ яскраво 

ПРСДСТ;lВlІвGJl Сfl цей стан дОТIt'IВО нас, розсл іджуючи 

кіm,кісп) у'!ешш і в за вірою у школ ах, що від 1929 ро

ку з НСДОСТ<І"і СТrI"НСТНЧВНХ даних, прослідитн не п о
сrl.1ы�, 

з II OIlepeдlll>O IIPCACTrlB,,'CHOJ'O І<ОРОТК()ГО !!ачерку 
!!I)Ql·РЩ!fI нав'нш"Я !' і r і єни знаємо, що ЩlІl'lа ння г іІіє

НІ! у І-шо та ІІ-го СТУПНСВНХ школах є БС3С Jlстемне, 

щJJtнагіДI I С, поверховне, не ~lОже заТI\М д:пи молоді 

Т:.І" ІІ Х ОСНОВНІ!Х надбань, що їх вона повести б МОГ.'І3 

у С ІЮЄ І'ромадянство, 

H~ краще стоїть сп рава у нашім 11PIIH~THi~! шкіль

нитuі. Тут lїюшеU<і Сlфута стоїть на перепоні, не тіль

Ю! за ІІРО ГРЗ:<'ЮЮ Н[ІВ'І;]ТН МО.'Іодь riri l: flJI , а.lе нзвіть 

серед J i (i€Hi"H~IX YMOEl lm вест" науку Т:1 l.І"хава IlНЯ. 
ДОUО.'lі (l1(І]заТ IІ на деm< і доміВКlі , що у НИХ rlриміщз 

ЄТІ.О' IlaJШІ IІРl1ваТIІ3. Шl<ола. Гі,-ієні'm; РІОНИНН цих 

дтІінок І<ра і!l 1O недостnтачн і ; є у НИХ нс'ресі'I JЮ пере
IJ :1се;IСltlщ 1<.1ЯС. и і УМОВІ-ІНI1 поміщення та УСТ:1ткуван 

НН , IІрl1 м аКСШ1<мьні~t ЗУСИ.'ІЛ Ю Y'JIfTc.1iu. !l е. щ)жуть МН 

~юх і 'I' !, Сllря му"а1'И МQ.lюдь 11<1 віДJюuідне IНIСТ3.D.'Іення: 

гіrіt:ві'IJЮ ЖIПI!. дНТ'lша ВІІ ХОДІІТЬ з і [Ш;О.l Н З поч.у
Н:1IiIlЮJ, що не все те, ЧОГО у школ і з l' і 1'іЄШ I н а В'IЗЮТЬ, 

1.: IlP:lJ,ТlI'IlIi M ЖІ І ТТЮ лі lї СНО "P I-l l<лаСТIІ треба, бож й 

]І JLJ JЮ.,і, без ЦІ,ога обі lїТIІСЬ було )I ОЖНrI. 
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S р;шіш IJРСДСТ31,I.'JСIJОги ІННІ.'Н!П~Є устіі\неmm. що 
!I' і гієвіЧIІС осu іДОМJ1СШНl д.тtll сі,llьс.ы�оІ'оo T:t "UСПНlНО 
,міського наССJlСIiIlЯ, на всіх щаблях державнuго та 
HPHlJ jTf!OlO 1u:< і ,'1I.>! I IЩТIІ3 Є I КЗ3ДОllіm,IІС. Ue Д<l~ :нюгу 
ЗРО3}'Аtітн, 'юму C3~le у !НІС - обі" друГІІ Х IІрllllllll -
тшшй I m.Jb!(HJЇ piBelН.> санітарн ої "УЛЬТУРІІ и з селі. r!iJl 
цим Ог.l:1ДОМ, ЗО6сі.\1 анальог і 'ШО ДРУ"НМ ділянка~r, 
'наше ШIСС.іIСЩН! заостздо далеко позаду ДРУПІХ flЗРО

дів. 

В а;КН!IМ є 3 f1 СУВ3ТН собі, що тnкнїі стзн дійсно 
icHY€. І JC)I:JE СУ1lніоу, що внмш'зе нін основної зміНІ!. 

3t1aє~lO. що не 'l'ДЗПI Н:lі\1 'ra OrmlArLТlICfl Н3 "УЖУ 
JtОIJ(J~ЮJУ, :1 будь fiKOl'O НС бу.rю б боку. 

СЗIІ.:щіlO перевеСТlI мусимо, і то самі, влаСНIІ"1ІІ 3<1-
.соб:m:l . n.1'!CIIO!O працею. Метз праці це УСУElе~IНЯ хо
';<10 Ч'КО!іJ:l НУЖДИ нашого населення, це є ItQпраnи С3-
l�iraPllo-гіlіє tl ічного побуту. Ч" це МОЖJlltое? В ідпові

,даю pi IJ1YII~: так! НзселеНІІЯ зум іло" короткім розмір
но 'lасі ДЗТlI 11О'І3ТОК свойого економі"ного оідроджеll 
н я, СТВОРЮЮЧ ІІ сною кооперацію, добзчуючи оже ре
а,1ьні КОРНСТИ дЛ Я себе в ід ЦЬОI'О. Повчзючнм В ділянці 
3ДОРOfJ-1Я, є ПОЧІІН сербськ н х сетІН, що ст rюри.'1Н зра
зо к "КООIІСрЗТIІН зДоровлл", ЩО liого м і жнаРОДІІЯ кон 
ферен ція l' іl'іЄЮt села І~ЗІ РОКУ. СКЛІ! каIlЗ Секціею 
Пгієни Союзу Народів у Женеві, ПОРУ'lзє, ЯК надій 
ни й засіб санітарної са націІ села у вс іх країнах, Тому 

вірю, що Іі в д іЛЯНЦі санітарного l!Обуту нашого Н3-
селс!!ия пробудиться також ЗДОРОВИЙ о ідрух. 

До тзкеї IІраці станути МУСЯТЬ, не тільки безпо

середньо ззторкнеllі справою стаllИ або товариства, 

але веСl, І\ОЛЄІ<ТІІD Т3 укра'інсью{ /і зокрема. 

Цілого кОЛЄКТIІВУ нараз У теllеріwній нашій дій
<ності серед .1ЮТУЮ'IОЇ СКРУТН, підбадьорити ди актив
ности У ціП ділянц і , l1іяк непосильно. Праця ІІС АlQже 

пітн реnо.l юцііішш uм:я хом. зміЮI з ДНЯ у день, а.,е 

"І1осл іДОВIЮЮ , ;) 'лср гою , систсмаТIІЧИОЮ працею. Перш 
за все підгоговнти треба у цій ДЇJl""ц і , ПРНХІІ.lll,ННl{ів 
ТlI кадРl1 пр::щіl1lfн кін. 
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ЗНАЧІННЯ ШКОЛИ У ПОШИРЮВАнm ГАСЕЛ 
ГІГІЄНИ. 

у наllРЯМКУ l1 іщотавн ПРНХИJlЬНIS t<іlJ та кадрів 
IІр аuівникіп в ціА ділянці важливе значіння паде Щ) 
школу взагалі та ~I a YKpaїll CbKY школу зок ре.1З. ОСНО ... 
не значіння має своя школа тому, що ,ІІає наАГJUlбmі 
ОСНО'НІ зрозуміння ЖИТТЄВИХ І(он~шностеіі та потреб 
смого грОlllа.аянства . 

Іде ІІРО те, щоби 'Іс:рез навчавв" у шко .. 1і lIiдro 
ТОВ I1ТН громадянство від наЙМОЛОДШIІХ ріtJJlш<ів, до 
зрозуміння В ;:ІІ"Н гіrіЄl1И та КQнеЧН(..СТlt IIP3t.:TII<lНoro її 
'ірlf.\JJздс.НllfI 11 ЖИТТЮ, дЛЯ особисТОГО тд '"РО;WЗДСЬКQ. 
'"О ЗДОРОВJlЯ. 

IJJfo:ОЛ3 маЮ'1ІІ ;н.югу каРИСl1О I)IJЛИВIІ ТIf Щ] дитину 

У дімшці ," і,"ієнн БУДІІ Я, lіОКЛ3СТИ може відв о.шиН ці
;101 ссшзцiJ1ної пр::щі, оздоровлеНIІЯ побуту . Школа 
lІідгаТQВJlЯТНМс. молодь. ВідповіДIІО піДІ'UТОНЛСІIИIЇ ~I O

ЛОДИN ГРОМOJДЯНИН JЮСТ:JВНТІ>СЯ дО освіТIІОЇ гіl-іе нічноі 
пра ці , різни х ГРЩ1адських товариств або державних 
установ, активно, зі зрозумінням, ие ЛІ{ дilВllіш байду
же, СТЩІС піОll іром I1ропаrанДи та діло ного переве 
денн я акції: І' і rіен іmю жнти . Не/llає СУ"lніву, що не 
ОДШJ та неОДIІ<1 з молоді , з розвнтком цеї Зlщli, Ha~Ae 
саме у ці й діnя нці змогу виключної праці та про

ж"тку. 

ГlерсвеД("IIШI tJ ЖІІТТЯ цИХ наПРШIJIНХ стане маЖ"'I 

IНl М тоді, кол и усті,"mНТI. ІЮВН Н ВІ І ХОВНН" ідеал УI< ра
іllCl.lіОЇ ДІІТННН . 

Тепер 11СРСЖlluаЕМО IІсрсломові ч аС I I. 3 історії ві
дО.IО, що саме n таКІІХ ч асах різ"і наІ)ОДI! змагали ВН
творит и свій новий, ВIfХОВНИЙ ідсал, ЩО (Юг0 ре:аю
"'YBa.'ll~ 11ІІ.ОЛН. ДОВOJlі пригадати '1асн: реформації , 
ЗО-JJіПIЬОЇ ніЙ I IІІ , 7'/.11І " іТIІІ)о l віЛин, ФраlЩУЗI.кої рево
люції, I-fnll("тЄОlІа, б<мьщсвизму, фаШlІстінську та гі
Т.'Ієріuську РС IЮJl I'щію. УСЮДІІ устіЙНЮН nJ1l I нови і 
НltхошшА іДt:aJI, !lP1f чому В "ого устіЙНЮВllllі 11 РIfЗНЗ 
'lаЛIl, 8 ОСТІІІ1н і х 'щеах, tксllеримснт8J1ыl ііi ПСI1ХШfW 
(ЇЇ 1 LI I- ЇI' іЄ1lі перші ~І ісця. 

Тому прн ~ I.:тН11/КНІ8НІ І1 внховиоrо ідеалу украін 
ської ДИТИНН, Щf) (ЮJ'О рса., і зуватн ІІЗЄ ІО"оаз, треба пі
'r1t З~ 'І"ЩЩ1И 3PII:iK:t~1II ;шховаиuи. що у JlРУГНХ r<paY· 
!ЦПі ня..,ерж алн пробу }f(R'N'FI . • _ _ '0-



у 8ИХОВllі.1 ідеалі украіиськоі MOJIOAi треба локnз
СТІ', обіч других, вимогу практичного наВ'І3 1111Я, особи
стоі, cycninbltOi та фахової гігієни, також В ІНIQГУ нав
"аIШЯ молоді, розуміти житт~воконеЧllі потреби С80-
І'ОГО tl3ссnСItIfЯ . Одною з таких потреб це ВИ)ЮГа : не
lJідкладної з.,j"н теперішного caHiTapllOro побуту на
се.~ення, 

Шукаючн КОlolПроt,ісу .fіж цею ІННІОГОЮ та заео
баttи до її здінснеllllЯ , можна нзнти ДOТlI'IНO гlrіЕКИ 
добрі зразкн други х ІІ арод ів, змінених відповїДlIO .ЦО 
УКР:йIlСЬКОЇ пси хіки, сприА~fаНИR та змоги переведення 

н AiJlO, Тоді 1І0Ч3ТИ систеиаТНЧIlУ працю . 

ПРОГРАМА ПРАЦІ ШКОЛИ. 

СистеИ3ТИ 'І на праця така : 
УкраТlІська ШКОЛ3 ставить навчання г ігієни , ЯК 

рі ВlІорядниА други й предмет. Навчання починає зараз 
lJiA 11 3ЙМQJlОДЩІІХ річників через батьківські КРУЖКИ 11 
рідні, в Ilередшкіл.'llО безпосередньо за цілий 'НІС там 
8ИХОВУn:IIIIIfI, 

у народніх, середніх та фахових школах, розбу
дує ПрОI'раму систематичного 113ВЧ!НIІІЯ гіrієни покла
даЮ'ІИ особливу 1:!3ГУ на практичний вишк іл, 

у (іМЩlзіях 1'3 ліцеях для жіllOЧОЇ молоді - в веде, 
окрім Н3В'IЯШIЯ 3ЗГЗJlЬИОТ гіrіЄIІИ - ІНІ OcтatlHbollY ро
І\і IНIІІ'ІаIlЮI, оБОВЯ.'JковиА курс п.1екаНIІЯ не~IQВ,l f1Т . ма
.~oj дитини, гїrїєни жінки , статевої (ПОЛ080і) етики . 

у всіх школах, що піДГО1'ОВЛfllО'f I. майбутніх У'ІИ · 
теліu, себто aJ<ТНВIIИХ працівників 1':ЖОЖ І) ділянці гі· 
( ієни, навчає OC"OI'l"O, всі діnннки гі rіеllИ , 33 весь 'ІВС 
mшчаннн ..:.....зак ін чуючн осв іту окре.\fИ ).. ісШtТОМ . У ви· 
щих IUколах зверне увагу н а ці звання, що ІІ ЗЮТЬ без
lюсер"дві ЗВЯ3ЮІ та у vаАбутві ... вплив 113 осв іту. мо
Р:)JII, та lІаст:нмеllltя громадянства, це є Юlllдидатів на 
свящеН lІн кі о , Тону в духовних сем ннаріях оже декуди. 
іСllуюче навч ан ня г ігіеии , треба персоргаll ізуuзти 
у IІJ>ОI'ра ,юво розбудоваllИЙ курс, з ВК./1Ю'lеШIЯ),1 АО 
нього пробле •• суспільно·ФаХ080Ї r iriEHH та основ 
ПР:НІІ суспіЛ1>ItО · Оllікуltчих уста нов, "к порадень М
~IQMJ1T3M. матеРАМ. оп ік" над дитиною та OCH08noJ'<O 
І\}'Р(')' І І І:І'ЗЙНОІ'О ратїаии цтвз. Шкод:.! н:.8~же тіски~ 
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звязок з ШНрШШI ГРО~lадянством, творенням 8 усіх 

батьківських кружках гіrіенічню: секцій, що їх за в· 
данням буде: нзвязати звязки 3 гі,'ієніЧНIІМИ товари
ствами, що вже існують та творити муться . 

ПР!! орпш іЗУЩJНн і позаШI<ЇЛЬНОЇ освіт и та акцій 
поборювання не.гра~fOТ"ОС1' IІ , ВJJУЧИТЬ дО курсів ТaJ<ОЖ 
навчання гіrіени . 

І-Іавяже в lІавчзннї 3DЯ31<1-1 3 сусп іЛЬНQ-опікунчими 
установами rl ерш за ясс: опіки над ІIСМQВJiятами та 
дітьми. 

Попри реа,'1 ізування цих наПРЯМН~IХ у Іш:олі, шко
ла веСТlI ме доц ільну програмову пропзt'З НДУ гіІієн).! 
серед ШtССJlСШIЯ, ВИХОnУЮ'!И рівночасно п іонірів цеі 
пр ~щі, що зуміюТІ. добуте у школі ЗНЗНІІЯ 8111юристати 

ІІЗ добро населеНflЯ'. 
РОЗl1 іllЮЮЧІІ -"ДОРОБЛИ наССJJСI!Н Я, АК ОСНОВНУ вар

тість життя та буття народу тепер та 3 ПОГ.'Іялу на май· 
бутнє, конечну у нзшіfi дійсності. ощадність розтрй 
ЧУВtlНlIХ грошевих засобів, ВИМОгу, зменшити загаm,
ну та ДІІТЯЧУ смертність. вважаю нззвrlНИ Й вище на
черк СlІстемаТlі чноі прац і в ділянці гіrі€ни, ::ІЗ можли
вий, IIaniтt, у теперішній лі,існості до п сrевеДСНIІЯ 
шлю,. 

РезліЗ\,ВЗНllfI такоі пгнщі у школі може даТIІ nс
альні ВИСJlіДI/, що Вll ріВІІЯЮТЬ, порівняно 3 другими 
народами нашу веJlИКУ санітарну відстаJlість , та п п
ставит!! нід !lИМ ОГJlЯДОМ укр:1ЇlІське н асеЛЄIІНЯ як рів
не · ріпним ДРУГИМ народ:!!>, Европи. 

ВИСНОВКИ. 

Збираючи РЗЗО~І КОРОТКО все р<lll іш СКЗ::lаllС до· 
зваляю собі ПРС.ll.стаШIТН Xn:MblIOMY. І,м,' ПеЛ:J.rоtї,,
ному Зїздові У Льгюві ось так і д<lllі під увагу n I ПРИЙ
ня·ття: 

Са нітарно-гіtіен і чнин рівень ЖІ!ТТЯ українського 
!-"іроду, поріЯНЯ!lО ~ Л9УГШІІІ народамн; дуже tIНЗЬКИН. 

На зовні ВНЯПJlIОЄТI,СЯ це перш за все, у сіJlьсы�імM 
побуті. 

СеJlЯН ВНІІНЩУЮТЬ 'Іасті, гострі пошссті, У "их за
зиичена, 'НlС/ІОВlіМ методом , майже найбільша смерт
місТІ. n Еllрепі. Ссmнlнн. дap~ia оБJ1J1ЬflОСТИ харчових 
засобів, ІІС UMi€ 3 ІІІІХ якелід кор"стати, "аето дійсно 
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голодує. Се.~ЯНIiН живе та пр,щюе в найгіРШI!Х ririe
lІі'тих УlfOвинах. 

Зміна ЦЬОГО побуту серед AOpOCJIlIX, 110 причині 
неГРЗJ\ЮТНQСПI та консерватизму ІІС&IОЖJlива, одначе 

3 погляду на t.нtЙбутнє конс.'ше. Щоб l l зміmпи побут 
треба віДІІовідно переВllхоеаТIІ "РОМ3ДЯНСТВQ. Пере
виховання ~ЮЖС піти шляхом снстеМЗТlIЧllОЇ під'гОТО'· 
ви МОJlоді, до розвяз/{н питань зміни санітарного по
буту. 

Це зробити зможе т ільки українська шкода, підго
ТQВМІЮІІН доріст. ТШІ)' в виховний ідс:м укрзіl:lСЬКОЇ 
молоді - треба 110 клаСТIf та"у тезу: 

у внхованні мо.10ді треба паклаСТl1 06;'/ другнх 
IНlМОГУ ПРnКТltчно ,'о гї(ієні"ного вихова ння. 

До зреа.~ізува ННfJ цеї вимоги треба: 
І ) lIТЯГНути У npOl'paMY шкільного навчання 

ріВIІОРЯДНИЙ другим предметrш - rїrїEHY; 
2) 11ідготовити каДР11 учителів гіrієни та придба

ти лікарі" - rirїEHicTiB; 
3) гіrієнічне ВИХО8аННSІ почати, через батьківські 

КРУЖКИ у рідні, поглибити та закріп ити в передшкіл,'!ю. 
у народніх, середн іх та фахових школах наnча,т.и 
ОСновно за внпрацьованою прогрз)юю гіr ієни; 

4) В останніх клясах Н!lЩИ Х та виuulх щаблів, жі
ночої , сереДНОі шко .. 1Н, MO,~OДb . обовязкопо навчнти 
1't.1еК3)іШJ немовлят та ~fалоі дит.нн и ;. 

1)) В усіх школах, що підгото.вляють у чи;rеJtiв, 
навчати основно ririeHIt за весь час навчання, за кінчу-

юч" освіту іспитом; 
6) .вихованків духовиих се.,ииарів ввсc:rи в су

часний стан суспільної гігієни та праці ВJlслідів та 
завдань суспільно опіКУН'ІIIХ установ; 

7) Учителям, що вже працюють дати змогу відпо
відними ДОIIOВНЯЮЧИМИ курсами доповнити знання М-
,'іЄIIИ; , 

8) Через гіrієніЧllі секціІ батьківських кружків на
Іmзота ЗВЯ3КІІ з гіr ієніЧНИ1lfН 'fовзристваии. 



Др. ВОJlОДll ,\IЩ) Січинсью" 

УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО 
В СИСТЕМІ МИСТЕЦЬКОГО 

ВИХОВАННЯ. 

кожна доба (\ розвитку людства стаВІіТЬ своі 
осібllї і спсціЯJlьні вимоги залежні від нанріжнородні
ших причин ГОС l10дарськоТ, націона.1ЬИОї і соція.1ЬНОЇ 
натурн. Нові 8ИМОГlІ ставнть і сучасна доба - доба 
відбудови і перебудови на новин лад суспільного і на
цlоllзлы�огоo життя. СпеціяльНі і CBOe.pjAHЇ вимоги .13-6 
також СУЧЩ:ІІ<J украІНСЬЮI діЙСllість, коли В добу гос
подарської кріЗll , тяжкої боротьбн З3 елє~~нтарні за
соби ісНУDdИНЛ і збережен"я IlзціонаЛbllНХ здоБУТl\ів., 
робляться ще исличсзні ЗУС IІ.,'nЯ Д;lЯ піднесення гос
noдарського життя, nідбудопн рідного ПРОМІІСЛУ і тво
рення нових, ПР.ШТl lчtlих парстатів праці. 

В поаені ріжmlХ теоретичних мірку взtlЬ, більше 

і менше ВДалих проектів та їх здіііснеllНЯ, JlО)lї·IaЄМО. 

ОJl,наче, псвну диспропорцію поміж заВД<IIЩЛМИ, засо 
бами, ~ІОЖ,~ІІВОСТЯШІ та фаКТllЧ'llИМИ результатаМIІ 

праці . 

ЯК осоБJIIIВИЙ дивогляд доводиться заllОТУВDТИ 

у нашому життІ навІть такс "розуміНІІЯ" справи, коли 

"ентузіястнчні" ПРItХИЛЬНИЮI "в ідбудови рідного про
МИСЛ)'" У свойоиу однобічному ставленн і цi .~oi " роБЛЄ
}ш, проголошують окремі складов і частини ціЛОI 'О 

культурного ЖИТТЯ - цілого mщіонального ОРf'зніз
му - саме мнстецтво, ЯК зайве і не ЖІІТТЬОВС, ЩО, МОВ

ляв, пошнрює "беЗПЛОДНlfЙ ідеаліз), " , шкіДJIНВllЙ в Ч <'ІСІІ 

"відбудови рідного промислу" , Тоді як в діЙСНОСТlI -
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МнстеЦl' l:ІО ПЛНСТllчне все СЛУЖІІЛО зародком для 
кожного промислу - не тільки ремісШIЧОГО, але і фа 

_брнчного. 

Мистецтво, як вищий щзбеJiЬ І{QЖНОГО майстер
ства, зручностн, меткости, як IНlf!щt ЩIІЇl 81tЯІ:І творчо

СТИ, ЗrllJЖДIІ С.1ужн.10 не 'ri Jl bКlt для уприемнювання 
життя, а.'І'е було і € ОРr'ан іЗУЮ 'IІ1М і ре l'У.'І'ЮЮЧIIМ ЧИН
ником сусл і .1ЬНОСТlf. 

Мнстецтво - це н азверхній, II 1)йбільш наглядно 
пізнаваний !НІЯIJ расовнх Qсоблнвостеlї j найкращиlі 

покажчик ста ну j характеру матер іЯ ;1ЬНОЇ КУЛЬТУР" 
кожної СУСllї J1ЬНОСТИ. 

Розуміється, що зна ч іння і роля кожної Г~l.r1узі 
аlнстецтва З.!.I Їнлнві У Чrlсі іпростороні . Колн де-які 
га..'lузі заВМilрають і нидіють, іlJші, У С ПРИЯТJJIIВНХ умо
вах, приходять на порядок ДСIllIИЇI. Все залежить від 
іх жнтт€здатности, праКТНЧНQСТIІ , ~rЖIІТКОВОСТН. 

Новітні гаСА В доб!! НrlБЛJfже llllЯ М ll стецтва до про
инс.'!'у і ЗJllfТ'Т fI TeXHiКlI 3 мистецтвом, у вел нкiїt мірі 
здіАснюються МlІстецЬКММl1 напрямками функціонзліз
.мои і I(О ll структивіз~IОМ ~ Така гармонН1на, вззе~IНО до 
П08НЮЮ'/I'J слодука поміж ~1Истецтвом і ре~JіСНlЩТ80И, 
ооміж МlІстец'ГООм І технікоlO, ісТlІувала D старі часи 
(€гнпе.т , Л..l t 'I'lІ ч н ість, Ренесанс) і була ;:mИЩена ЩOl'НО 
е ХІХ Cro.l. чере.1 Х !ібttе розуuіНIІЯ ~IСХrlllізац іі вироб
ющтвз. ОСООЛН80 дошкульно підбилося ТЗkС ста8ленкя 
СПРЗ8И n укр.йж:ькому жнтті. де ЛРО:.ІІІСЛ повста в зде
більшого не як природній еволюційний і поступовий 
розпиток ІІ ароднього ремісничого виробllИЦТВ8, але як 
щось чуж е, прннесене з і зовн і і Щ]СІІЛЬНО ,. ПРll щіплю
пане" н а ІІ:-'ШО~ІУ IІзрОДКЬQ\IУ ор(знізмі . 

Відомо, що ріжні обстаВИIІ И З ріЖIІЮ-fН сусп іль
І/ИМ" і націОIl ,МЬtlSl)1ІІ гаслами і МltстеЦЬКlIМИ н (шрям

ками, 1I 0cтїlї HO n ідбнв:м нся ІІа ~fетодзх IJ ll ховання, з'о 
fl:реиа тзкож в га.ч'з і т . зв . естетичного внховання, як 
8 теорії так і 8 ЛРl1кт иці (Н :'Ш'l(\ННЯ рнсун кі в , маЛЮDан
UЯ, руч ні Іlр:щі). 

Очепидно, що 811ХО8уюче Зll ачі ннн мистецтва У 
школі D кожну добу і при ріжннх Il а llРЯМК ЗХ Б мето
лах /l<IВ'Н'lННn онсuіТJ\Ю8ЗJt II ріжно, не рідко наві'Го вза 
їмно себе по60рюючи . 
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І так меТОДl1 lІавчовня пості йно Сl1ря мовуаалИ' 
дитячу УЯВУ, у rюдобання і нах или а пеВВЩІУ на п рям
І<}', ЯКВЙ далено і нс завжди відповідав практичним 
Іlотребам. 

Мстоди "an 'laНlIЯ рисунн ів У шнол і в останніх 
дсt:lІТ1iJ1іТl'IlХ Il ереіішml веJIIl'l СЗ ЮIЙ еuолюціЙIШЙ ШЛЯХ. 
З Т,ІІ( ІІХ IНIЛР~I~шів У методах I lзвчаНIІЯ nіДМітюlO го
.'10Bll iIUЇ ItРliТРИМУЮ1tltся ХРОIІ ольоrічного ПОРЯДІ\У. 

t{Оll іїзм. ОДІНІ .'f lІаГlСТ:.ІрШ il Х ,.Сllособіn" ЩШ'JВИНfI , 
що l!Олягав У копіюванні Tnopiu визн ачніших свіТ0-
НІІХ Щlllстр і в. До IІсдоста'l цієї методи належить -
"р"туплещJЯ ІІЛ:ІСІЮЇ ТUОР'ЮСТІІ учня, брак ;!Нал ізи ,. 
DлаСllОГО спостереження окрУЖСННЯ, мвніРllзупания 
і 3IН1' I I((І до Ш:.l(j,~ЬО~IУ і І'ОТОІЮЇ I\ОМПОЗ ll ціііної системи. 

Лкаде~l іЗ~I . РІІСУШ:Н з мертвих j бсзбаРВIІ ИХ І' і псо
S II X моделіu і копіЮ9ашІЯ .. K,~IICII'IIIHX" ОРІIЗМ С lпів. Теж 
СПРІІЧІІШІJ!ОСЯ дО брану власної творчости, вигадливо
стн, винахіДIІ ОСТIІ. В ідмсж)'в2.ЛО У'ІНЯ від справжнього 
ЖИТТЯ, д і йсносТ1f, прl !РОДJl. 

Натуралізм . Як рсакція ПРОНI <1кздеAljЗ~IУ , цей 
IІЗПРI1МОК віН1Дае І) івшу Сl\[нн111ість - рnбськс, безкрн
ТИ'ІІІС' КОllіЮВ<lННП lIРIlРОД". правда пр ИРОДИ вже не 
фальшован ої і І ІС reo~lcTjnll(oBaiIOЇ. А 11РН тім цеА ЦВ
прямок, 'ЯК надто ' ідег.~ісТll'lіIlН'lI СТВОРІІВ [)ОЗРIlВ поміж 
laf)fстецтвом і 11РОМI1СДО;\I, поміж MI1CTel lTBOM і техн і 
НОЮ. Крі!! того цеП "натурал іЗll" не сприяв творчи м: 
потенціям і ц іле MIICTeLITBO спроВtlджувnлося У сферу 
неУЖIІТКОВОСТll, IlспраКТНЧНОСТlI. 

Стилізм, ЗІІОU:J пк реакція ПрОТIf lІ атураЛlЗМУ~ 
стаР<lВСН проБУДIІТ11 11 У'ІІІЯ творчість на Г'рунт і варод
ІІьоги мистецтва. Uя "l l зціОН:lлізація" шк ільного нав
'НlЩIЯ lІоляга.'JЗ у ВПРОВ3ДЖСIJШО нзроднього (.1Ю.в:о

ВОІ'О) орнзменту нк оіДСТ'оВ I I д,~ я І:масв ої іНДНl3 ідуаль
ної ТВОRЧОСТIf. До Ilедостзч ЦІ,ого напрямку и.меЖ8ЛО: 
надто U'ITY'IHe "ЛС";)1!!!!! фаНТ:JСТИ ЧI!ОЇ G(!зпредметової 
СТllліз:щії без його 6с шо<.:ереДIlЬОГО IIРИ~lіНСН IШ на 
УЖИТКОІІИХ річах. 

Пс.",,:оJtьоrі3~1, т. зв. ПСlfХОЛЬОI'із;щія ри суннів 
(IІСlfхо.1ЬОI·і·lна QС!ІОDЗ ДII'ГfI'!OЇ образотворчоі уяви), 
Н3ІIРЯ~ЮI<. ЩО ВІІНІІН під BnдltвO:\l експресіонізму в мо
дерному шtстецтві, а 111\111) м а в Ііа Україні великого 
IІРИХIfЛЬЮlка і npo llaraTopa в особі проф. Ф. Ш~1ідта. 
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1'ерер lІ:1теНТ ОВaJюr'о "Шlрr'Сlі ста", Ця метода основана 
ІІа СЛОIfТЗ IfН ОСТIJ ДItПIЧОГО РIl СУВКУ та IlРllміПlвіззції 
дитячої уяв и, шнн •• 'аЩIСЯ РОЗВИНУТИ ДИТЯЧУ, примітно
НУ іllдиоідуаліз:щію <JЖ дО ckpail l-lOСТ II , для Toro УЧНЯМ 
ДШНМІІ 11О ІШУ lJоmо У ІНІбор і сюжет і JJ, тем, або ПРИМУ
ШУВ:lЛl I їх рисувати "з голови" НЗ задану тему, Отже 
за )1 ість дифеРС l щі)щії людської творчости , J{QЛЄl<тнві 
зації мистецы<гоo 8іIЯОу, повстала с"раїl II Я іllд lt віДУ8 -
л і ззція, ОСliОВЗll3 на інтуїтивному, підсвідомому і н е 
ЯСНОМУ пра Г l lС llІІ Ю до фШIПIСТlIЧIІИХ і неокресленнх: 
уяв, Отже ШТУ'ІІІО СТ80рЮ "3DСЯ св іт мр і й, "ctзок, п оза
предметовостн - :tЩIЧНТЬ ЗНОВ Т3КІІ відірваність Bi;lt 

спра"ЖНЬQl'О ЖИТТЯ і I1раК"'I'I I IОI'О ПРШlінеllНЯ Мll стец
тва у ПОВСІІКДСІІІЮМУ побуті, 

Конструктивізм або Jlьоrj'lНиiJ HallpHMOK, ІІК I1PO~ 
Т И СТЗlJлеющ IІСИХОllьоrізмові, - на.1JеЖI1ТЬ до IІ:Jlїнові 
ШИХ наПРЯlжів у ШI{іJlЬНОМУ навчанню, ЦІ! метода жа
дає від УЧНЯ свідомого рОЗУМОВ3Іщя, раціОlНмізацїі 
ЙОІ'О рисунків , КОІ-Іструктивіззції його УЯВ, IНШIllQЧСIІНЯ 
заіі Вltх оздеб, прикрас , орна ментик\{, Проти цілковитої 
"вільности" 'ІІІ то ,.РОЗ rl срезаНОСТ I1 " ПСllхольоrі'щог() 
рИСУНl<у з неупорядковаtllНt і хаотичним думанням, -
КОНСТРУJ<l'иnіСТIІЧНIІ(1 ІНІПРЯМОК надає l'ОЧtЮСТtt і ясно
сти РИСУНКУ, розуміння ВІ~утрішвього змісту і МСПI , на· 
рнсовмюго, Виображення річей тут основане не на 
"вражіН IІЮ" (імпресіонізм), алс на lIьоrічній КОНСТРУК
ції (КОНСl'руктивізм). !lрН чім J1нмагзється розуміння 
мзтеріflЛУ, ті .1 ССlюсrн ( під 8 11.'!IІОО .1 " куб ізм у"), "РОСТО
РО80ї УНВ Iі. О'IІІЩУВЩНlЯ фОР~1ІІ від оздоба (від Щl.ІН1-
ВОМ .,пуризму"), з!! а\lЮl КОЛЬРРНСТI1'lІІоі СI(алі, світnя
IІІIХ та рефIlЕКСНВНIІ)( законів, Та і цьому II ЗIIРЯМI<У У 
~ICToдax IІ:Ш'I:ШНЯ )1QЖIІЗ заКНIiУТН псвинl'! Gр:щ фУНК
ціонзльноТ СIlРЯ .;ОВ ;,JНОСТIІ, а головно брак 3В І1ЗКУ з у
ЖНТІ{овістю, Уся ця ,.КОНСТРУКТ~lвісТНЧltа" аналі з а пе
реводиться 811КII ЮЧIЮ 113 папері. а Ilе на С;ШІІ Х . І зте
ріЯ1l3Х, не ІІЗ саМIІ'( УЖ ІІТКОВИХ "ред.,етах, 

Всі згадаllі н апрям"и в методах Н8ВЧ UНІІЯ рнсун 
І{ів (ВИ",110'1 31О111 1 НЗ(lновішу КОНСТРУКТlшісТIі'lItУ ЧИ 
lIьо rіЧIlУ) нззctпм навіяні ідеалізмом, старалися ЩО< 
"рзвдз внробити У діте іі необхідне ПОЧУТТЯ красн, сло
стере ГIlНnість, РОЗУ11 іння гармон ії, фОР)1И, РИТМУ, барn~ 
вз~галі ВВОДіІ.'JII діте і\ у т, ЗD, "ВНЩИЙ" світ прекрас-
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!Ного! Та поруч з тни ці всі методи створювали в )'118 і 
дітеА поз:mредметовий, ірраціокзльниА світ, гарнш", -
але недОСіlЖlщА, вимріяний - але не дійсний. ВОНИ не 
ДЗВМИ дітям справжнього розуміння ЖИТТЯ У всіх фор
мах і виявих, не каЖУ'I" вже !ІрО те, що не ЗllаЙОМИJ1lI 
іі'х з ЛРОМНСJЮ),I, технікою і В llробничими процесами. 

Всі згада н і напрямки у методах 113В'ІЗННJI не СІ. різь 
,і не п о всіх краях і державах переходили зззнзчену 
послідовність і не скрізь мінялися еволюційн",! шля
ХОМ. КОЛИ. IІ НПрИКЛЗД, в Данії, сюшдннавських краях 
і l\Нrліі lІ аза га.л ПриТриму8/1ЛИСЯ здебільшо го старих, 
J<онсерваП1l3НJiХ метид, то НімеЧЧ IНlЗ, Австр ія і цілии 
РАд нов іШll Х (повоєнних) держав упровадило иаАно
віші &1еТОДIt у шкільному навч а нні рисунків. 

Про все це переконався автор реферату ПРI! ' 03Щl
Ао"лєннlО ШІ місцях про методи lІавчання в ріжннк 
краях ЕВРОIJ ІІ. а ще у бі,1ьwіn мірі ПК учасник МіЖflrl
]Юднього KOHr'pecy мистецького виховання і ужитко-

80ГО мистецтва в Празі в 1928 р., де бул а також вели
чезна . ІІСРШ;) того роду, 8истава методів нав 'нuн lЯ 

оу вcLx краях Европи, Д"ерикн і нзвіть Японії. 
Цік а в о також !lіД)f іТИТlI, що праКПfчність Т3 

УЖJtrкові сть 1f 3 DчаНІІЯ РИСУІІків не все йде у парі 
3 НQ.)lНооіШ/Щ IІ н апря~шаМ\І і 1130031\11 - застарілі 
A~TOДH ІІС ІІСС lІідповідuют!> 11Отреб:lМ УЖIІТlЮВОСТН. 
~ T:lК ужитковий хзрактер креслеllНЯ ЧIf малювання 
АОГ'О тіСllllіі звязо!{ з вироБШIЧJCМ, промисловим МН
.стецтоом, нзАмзркантніше аtlяDЛЯЄТЬСЯ в Д1Іс.1ії, Шае
ціі і Шuзіі царії. Тут з боку ItаВЧ1Ітеля РlІсунків В1Іиа
гают!> ІІС ті.'lЬКН С'псцімьної пеДЗr'оrIЧНQ')fнстецькоі 
піДГОТОВКIІ , а,'1(' велнкоі еРУЛllції та інт-енсивноі, актив
.ноІ праці підчас "викладання" і кеРУВ31ІНЯ працямн уч. 
tlin. (ДО речі, як раз "llсItХОЛЬО I'ічна" метода Н3ВЧ 8ЮІЯ 
не BIIMtlrf1J13 від учителя аКТНВIІ ОСТН і ві н ставав маіі· 
же П3СІІDlІЮІ спсстерігачем "ТВОР'IItХ мук" учня І). 

Т3К1НI ЧІ ІНОМ, Н3ВЧІІТЄ,1Ь РlІсунків не мусить кан· 
''ІЄ бути мистцем·творцем, аnс КОН'ІС мистцем-педа(о · 
ГОМ . Не рідко н(шіть внзна'llfа м истецька іtlдивідуаль

ІІість професора· мистця з ОДІ\ІШ UllР3ЗННМ ШістеЦI,· 
КШІ напрЯМКО .. 1 б ільше шкод.нть lIОI13ТI\УЮ'IІІМ учням, 

'ЯК i~1 ДОПОМЩ'ає! Це оже A<lBtlO зрозуміли ріжні дер· 
jКaB H j під абсоnьвентlв .ШСТСЦЬКНХ з к адеміА, коли во-
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. ни хочуть вчити (І шкоnl, вимагають ще зз кІІ11Іеtfня 
.спеціяJtы�их x r.tнстецм.:о-педаrо(іЧIlНХ "урсіlJ . Одмітимо 

. також, що в Мflстещ.кому It'CТHTyтi u КІ1Їві R час Аого 
коnншН!.ого розкв іту (до 1930 р.) було заСIІ ОВй НО та

. кож спец і ~МI, Н\j і1 МИСТСЦЬКQ·педаrО (ЇЧІІНЙ факультет 
для RИШКОЛУ мнстціВ·llсда(о(ів . 

Бажаючи наблизити шкілыlе Ilзвч ання до вироб
. ЮltlНХ процесів, до Щ\JIСЖНОГО розумі І ІНЯ д ітьм" ц ілого 
.складного про. tесу модерного ЖІІТТЯ у всіх іі ого гапу
зях - ІІовітml шкотІ, цілком слушно, завела також 
ГОЩІНН РУЧIiIfХ пр.ЩЬ. Навчання ручних праць рівнож 
пере~шло l,tїли r, ряд методичних спроб. Ui З~1 інн спро
буємо OKpeCJНITII і поділити Н ІІ окремі напрямки чи 
методи , 

ДекораціАна метода. В"роб" аl3'йже виключно 
"прнкрашаI<'l ЧОГО" характеру з п~перу, дерева , соломн, 
таНЮІ, метода , ЩО справд і РОЗВИВ:1.'!В в )"ІІІ і о ЗРУЧllіСТI " 
дскораllіАнн it З&lIfС" , З<lлюб,.,СIІНЯ до 11р"'фllС. ::JlIe "е 
8водила іх у технІчне розуміння внробllll'lН Х процесія 
та УЖНТКОВОСТІІ річеА. ЯК противага Qbot.ty, іНШ::J ~IC
:roдa -

ТtХRічн .. з вертає ГОЛОВІ'У увагу на способи 811fO' 
-rоа.,сння І(ожноі ГІіЦI(, ОДlfзце., у багатьох 81Н1ЗДК3Х, 

Не.;ІВ.1СЖНО від ті У)(ШТК080СТН, потреби і зиkтy. 
Пр"міТН81сТNчна метода, загалом оіДКНДЗЕ! більш 

УДОСКОН8лені TCXHillН! З8собll (іНСТРУЩ!IІТtI , варстаТІІ, 
оброблеl,і матеріял,,), а вчить вироБНТ1І НОЖНУ річ 
ЗО8сlм Сll ємсltтаРIІНМН, приміТНВIІI1~11І ззсоба~IИ. '11{ ЯН 
кажуть "трудовою методою", Ця метода ХО'І IІнробл нє 
у Дt'ТЩШ . витреоалість і помисловість. а.lе 3 дрvгого 
боку ПРН3U11'IЗЮЄ il ДО прнмітнвіЗ::Jціі Ж ІІТТЯ, до lІІіЩО
го матерІяльного п озеt.IУ. С пеціяльно у cOBiTCbf<iii 
I I",олі Т::JКИЙ "ТРУДОВНЙ принціп" 8нготовлеИІНf в шкот 
самими У"itЯ),IИ ріжного шкіЛblЮГО ПРИ.'НІДДЯ та до 
того щс lІеВlІстарчаЮ'IИМ" засобам !! (брак iIlCTpYMeHTY. 
доброго ..,атеріялv) допроuaдив нового совітеького 
грО"3ДЯНИIІ:t до краАm,оі .,ПРllстосопаНОСТI I " нзнгір
ши.t ~Іатсrіяльним обставинам. ПОТ;Ш::Jюtщ себе , що, 
IriIIОВлЯП, .. 11І1 Заході щс гірше ... " 

Репродуктнвістнчна метода, ОСlІована на мс:<ані· 
зац ії виробlНщтва (репродукції прн rlOмочі фомуван-



140 

ня з ГЛ IНіН, друк З деревори тів тощо) ХО" с правді прн
В'І 11е У 'ІНЯ до розуміння новітні х засобів репродукці і" 
мистецьких творів, ЯК то тепер широко-уживано у всіх 
гаJlУ~ЯХ мистецтва (друк, к іно, радіо, СПОРТ), - але 
часто не розпиває Т80Р'ЮI'О запалу JlИТНIНI , н зтомісп. 
ІІЗД1'Q механізує усі П прояви. 

l(онструктнвlстична або анал істичн а метода, ВЧИТЬ 

ДН Т ІІНУ не тілы �lt .. бачити " і "розуміти" КОЖllиА ви ріб, 
зле потра пити її виконзти ЯК приміТИВНIIМИ. т ак і удй(;
КОJЩ.1НМИ засобrtм и . 

Всі ці ІІ апрю.нш \' методах '13ВЧ ;]Н!!Я РУ'IНlІХ праць 
прнмінюються у ріж,,!!х Ш I<Q.'13Х :'Ізхід. Европи нерів
номіРl1О і З ріжним успіхом. 

При веденні окремих ГОДИI! РНСУНI{ів і ручних 
праць ВИЯВИЛОСЬ, що мусить бути ІІС ті 11>/0:11 контакт 
пом іж рисункаЮI і РУЧНИ МИ працями, а ,'1е, ЩО ГОДИНИ 

рисунк і в МУСЯТІ> відограват", l!Омічну РО.1Ю 1l.1Я РУЧНИХ 
праць. 

ЯК "аже внз на'lннА :нrr.'!іЙСЬf<lIЙ теоретик Сі нклер: 
.. РНСУН ОІ( М УСИТЬ БУТI1 взага~1і джерелом інспірації 
n ручних працях", бо ісТОРИ 'r,ro ус і мистецтва ImАшли 
з ужнтковнх ремесел. І що .. РИСУВаЕltlя не було дже-

. " peJlO~t, Jlнше внсЛ1ДОМ ремесла . 
Само собою зрозумі.10 . що для заокруглення 

ШІСТСЦЬКQГQ виховання конче потрібна ще ознаАом
,'!е IШість УЧНЯ з теор і€ю 1'::1 історі€ю шн::тецтва. бодай 
ХОЧ У формі СТllліст и к и , а також IНlглядне п ізнання 
самнх мнстещ>к и х зра зк ів (архітеКТУРН І І Х памяток, 
музеїв. внстав тощо). 

дле д.пя досягнення ПовногО успіху ПрlІ та"їД те
оретичні й і практично-покззовіД методі наВ"RННЯ. по
тр ібн а ще дошкільн а і поз;,нuкіlll,на мистеЦl ,К;'І освіта , 
на яку у нас дуже мало звертають увагу. ПО ШІШН:< 
ДИТЯ'І!!Х часописах дvже тяжко здибати статті і огля
ДИ з галузі українського плястнчного )Інстецтва і ТНМ 
бі.1ьше українського ІJРОМНСЛОВОГО (УЖІІТКОВОГО) j на· 
РОДllЬОГО MHCTeЦTB ~1 . Зокрема народне мистецтво .. (ае 
;\могу пізнпт" не т і .. 1hЮI миле нам рідне мистцтво, але 
1ІРIШ ' 13Є дітей гю.'1vмітlt Інtробнич і ПРОI(еси . ЦіЛКО8Н
ТІІ Й бра!\ € V нас lІідрvчннків з РУЧ!!ІІХ праць .ЦJIЯ 
дітей (х.'ТОnllів і дiB'I ~T) і юнаків для ззнять поза шко
.10Ю, не ПР3I<ТИI<О83J10 у нас також додатків з ручними 
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l1рацнм и 110 ДІІТЯЧ И Х Ч:lСОllllсах.' Розуміється, що в цих 
п ідру'щиках і додатках РУЧ НІІ Х праць (як вироби з па· 
перу. дерева, заліза, шкіри і т. д.) аlУСИТЬ бути УЗГIlЯД
нене українське npO~mC1l01JC та нарОДIІЄ МIIСТСЦт'во, що 

має такі IІ рекрасні зразки своєр ідної на ціонально! 
ТВОРЧОСТІІ. Деж украінсы�аa ДlfТІШ 3 має дов ідатися ПРО 
УЖIJТКОDе (промислове) мистецтво і fН l роБНl1чі п роце
си - КОЛ!! У нас ц і.'ll<ОВИТИЙ брак п іДРУЧН lІк ів? Д ВІІ
ростаючи нона не має ПОНЯТТЯ про npOMII CJ' і взагалі 
ЦИ~І не ці ка ВIІТЬСЯ . Тут В.'1аснс КР И ЄТЬСЯ ціла ТРI1І'ед і я 
ЩШJOЇ lЩI.'10'і СПРО~ІОЖН ОСТІІ В ді.'1fНlIШХ промислового 
виробництва! 

Пже саме піз:tавня ПРОМI1СЛОВО" О (ужиткового) 
м и стецтва, v більшій мірі як в і нших Гfl.l, УЗЯХ плястич 
ного МJlстсцтва, виробляє і впоює у дітей: а н алізу, 
слостереЖЛI'IВість. СЛРIlі'імаи вя. твсрезість думання, 
праКТl{ч ність, пристосованість ДО всіх обст,щин, любов 
і витревзлість до прац і ї т. д. 

Отже, гармонійна сполука РУ'ІІШХ праць з н ав· 
'tЗНнЯМ р и сунків, d шнроюНf УЖlln~l1l-1юt найновіших 
метод Щ1Вчаиия j п риміиеllНЯ ужиткового (промисло
ВОГО і народньоl'О) мнстецтм, ЯК підстави цілого Н3В
чаиня - !lо;.кутІ.> дати потрібну СІІнтезу МIІстецького 
вихованнл, що СТІюрюють V lil'ei1 ОІJТШl і СТН 'IІ Ш;"' сві· 
ТОГЛЯД - любов до ЖИТТЯ в ці.'lОМУ (;1 нс .'1I11I1 С до при· 
рОДІІ, не т іЛЬКl I до ЛЮДСЬ!.:ІІХ ВlІ т.юр ів, не тіЛЬКIі до 
,. всршків" ЖИТТЯ і "аСОЛОДIІ )_ 

Такою збірtЮЮ, СП Р3IJЖllЬОЮ пр,щсю дітСіі у Ulко· 
_" ї j поза ШКОЛОЮ - СТВОРІІМО IIі1Н біJII.1IJ к<,рнсиm.:: гро
маДЯIІ д .. 1Я наlUоі суспільности. 

Реасумуючи СКЗЗЗ 'І С, IlрНХОДIІМО до IЩСI!ОIJКУ. 
ЩО Д.щ успішного nедеl1ЮJ MHcTeltt..KorO навчання [10· 
"Т'рібно: 

І. В методах шкІльно го на вчання : 

І. ШИРОКО користуваТ ll СЯ анзn ітнчною КОН· 
СТ()\'''Пl u іСТIІ'IНОЮ (або .'Іьоrічною) методою. 

2. КОІІТЗКТ поміж 118!JЧ:НШЯМ ри сунків і РУ'ІИІІХ 
АР'Щh. c8eHTY,Mlollo злиття ЩІ Х ДВОХ пре.'1."1етів. 

З. Уведення внробllНlIІІХ процесів j ужнткового 
r.ни:'гецтr:a (промислового і ,1 :"IPOJUlbOtO и.,стецтва). 
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.f . Теоретичне і показове навчання і сторіі оля · 
С'ГК'tlfого МlІстецтвз (озн аЙО),1лення з історичними сти
МІМи, однідувавня .lуЗСіВ, архіТСі\ТУРННХ 11 3МЯТQК, МИ 
CTeЦbКli X виставок). ... ,,'" 

11. У IШДЙВlІнчій дія.'rt.Ностн: 

А. Дошкільного BIIXOB3Н1U1: 

І. Статті і огляди ,~ rtЛЯСТН 'І IЮI'О, СllсціЯ JlЬНО
УЖНТКОПО '"О 1I1HCTeI~TBa, в ДНТЯ'ІНХ часопи сях. 

2. Додатки з і зразка.ш ручних Ilраць при 43СО
rlИСrt)( для діТС11. 

з. Підручники ручних Ilр'ЩЬ АДЯ дітей . 

Б. ШI{іnЬ!lе і поззшкільне ІІІІХОВЩІНЯ. 

І. Видання ДОСТУІНІНХ дЛЯ "юледі п ідручникі&
історії всес вітнього і украї ІIСЬКО ГО MHCTeI~TBa (збо СТ" 
)lістш<И) з і СllсціЯJlМIНJ.' узг,~лднеIIНЛМ УЖ І ІТКQВОJ'О ми
стецтва. 

2. Dид:ннш шкіJIЬНИ Х піДРУ'lНик і в РlІсунків і руч
НИХ "Р,ЩІ, ДJШ а) У'lН ів і б) для професорів, з і cne
ціЯJI ЬНИ),1 УЗ I'ляднеllНЯ11 україНСblЮl'О ІІЙрОДIl ЬОГО ми 
стецтва , 

3. ВІІДЮШІ' поззшкілыlхx 11 ідручmн.:іu РУ'ШИХ 
праl\Ь і РС11існичи х виробів ДЛJІ дітей , юнаків і "'0' 
рослих . 

.4. ВидаН~1ІІ ДИТЯЧОЇ еНЦИl(JI1 .. 0Ilсдії зі СllсціЯJlЬНН" 
уз,-.чяднеIlНЯМ 11РОМИ СJI У, теХ .,;Ю1 і У}[Н!ТКОООІ'О ииегец
тва . 

5. Виробленн!! української теР1tіIЮЛЬО'-П у всо" 
ділянках РУ'ІНИ Х І!раць . 

Вкіlщі виклади j lJНДЗНIІЯ З ll" сгtцтв;з Д.'Ія 8а-
1110"0 ШIlРШОГО гро~щдя)!СтВ :.і . 



Др. Станиuав ЛЮДНОНЧ. 

ои АНІЗАУІЯ МУЗИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ. 

"He.'<1€ добрn uез краСI1, З llі правдивої l(paCI! без. 
добра", - отсе ;ш:сіОМ<J , П ОВТОРЮlJзна уже під старин · 
них uіt.:іи, що наііЩЛ:J свій найкращий 8I1 С.'lів у гpeЦb~ 
І( і ., слов і ,,'(tI.IlЬОК;Н·<1тія". ЗнаЧIІТЬСЯ через красу до· 
добра, через культ естетики до еПІІ<ll бу,'1О f[lCJlOM 
"рецької "У.Ilьтури; тому і 8 усій і сторії людства по· 
біч ЗН<Нl I-fЯ і ІЩУКИ 1')'JlbT "расноУ літератур" і мистец
тва був і € І'OJІОВНІІ.\' девіза., і IНlКJl3ДIНIКО~1 JlЮДСЬКОГО · 
духа. 

Із усіх МlІ стецтв ~lаА б і.llьше орr'З ll ічно із ЖИТТЯ).! 
'ЮJlовікtI 3ВЯЗ3 Н ;J € побі', поезії - МУЗИІ{;) (людський. 
орган MOtJlI є З:.1Р ІНО)1 0Pr'tlHOM співво-музичним). 

Факт, іЦО музш: а і МУ3~I КУВПН II Я маllil і ~laє знач· 

ІІИЙ КОРИСІІІІЙ ПН.НЮ '! ПИХОВlщні і ЖІІтт і ЧО"lовікз і на · 
роду, не l1ідлягає мабуть ніякому сумніву. Це буnа
зда !!!!а Щ)ИЗІНШО фіJl!>ософами j педаГоГаМIІ від П.,я
тона і л.рістотеml ;Ю l~eTOГO і ГСГJlЯ; це іі шші призна
ЄTbC~1 ІНшіть IІОllіПl'lННМIt кругами і державами. 

І{олнб ходило вро означеНlН1 якости ВltJlИВУ му· 
ЗИКИ на 'IОJlовікз, - то треба нам з важити, ЩО музика 
3 ОДIIOГО боку вважається із усіх ~I HCTeЦTB найбільше 
3Щ1СЛО8IfМ, Т. е lІаіібільш ''іезпосередньо і найбільше 
AiJI3€ на людсы�АA сргаиізм і його нервову струКТУРУ ... 

- 3 JlРУГОГОЖ боку музика € "t НСТСЦТВОU із усіх най· 
більше абстраКТНlIJI1 та НОН(,ТРУКТIfВН НМ, що свою ТО
IlаJl~Н)' і РIІТ'Іі'lIlУ естет ",<у і техніку базує нп прапор
иії і піДІЮСНІІ3Х IlзтсмаТИЧIІИХ 'шсел, І ТО)!У рівноБІж
НО _'t Тllt.ш двома не:,IОВ б и прОТНЛСЖНЩIІІ Ilр"кметаин .. 
!.ІІІМІ" м)'зиКl! 113 чОll о оіка є двоякого род:!.: 

І. 3 ОДНОІ'О боку 3ИНСlІовнА, розбу.ItЖУЮ'IНЙ екер
гіlO ТОІ дух.ову е)юціЕО ЧОllовіка; 

1. 3 другогож боку 8fJJШВ цей особливо при 0( 

IIQBrli ... , CHcтe":JTH'Il1iM IlllекапRЇ .. узячного 'fИСТСЦТ.~._ 
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ПQВІЩСН буп! В ОР~ IУЮ'I IІІі, УС ПОКОlOючиА, що порядкуе 
і ріВI I ОВ~lіІ\ИТЬ I1pOТlIВCIICТB3 та пристрасти жиТ'Тя та 

убдаго rЮДlllO€ душу. 
Обі ці сторони дішнmя музики можуть і повинні 

(;УТI1 в ідповідlІО і ріnно міРl l О IНI КОРIІСТЗllі у педзr'о,іці 
і культурнім розвою народу. До того ще ПЛСК;ШН~І 
збірної М)'Зl t Кl I, ЯІ{ р.,окалыlї, ' так і нструментальної, є, 
ЯК в ідомо, ЗIІЗМсюtrНМ ЧІН1ЩІКDМ ДЮІ U ~l роб.lеIlНЯ гра
М:1Д~I>IЮI'О lIОЧУТТf! ("ОJl ідарностн і ДIІСЦlн!ліНIІ. 

УКР:ЙIICt.r,шї Н :Jрід в 80 до 900/0 є МУЗ НК<lЛ ЬНlIІЇ , 
.спосі6шн1 до <1І,ТНlШОJ 'О музикуванн я, особ .. 1 ИIЮЖ во
К:1Л!.IІОГО. ЦЯ оБСТ3 & llна ПОВІІНН О у нас 311а'ІНО облек· 
ЩИТlI справу загадl.ного, 1о1аС080l'О ~IУ3I1ЧНОI'О вихо

вання і БУAlIТН надію, що музичне ВlІховання ШНРОКІІХ 
мас дасть необ'ШСJJи мі результатlt для самої музичної 
"'.ym.Typll . 

Але хоча ЦI1 справа така я св а і о',еІШДI 1 3, 
х оча й про неТ ідуть у нас часто розмови і ДІІСКУСії, 
то ве можна ніяк Шlзатlt, щоб ВОtl З була у нас сяк 
т:)к доцільно поставлена і ЗОРr'nllізовnна IJ якій небудь 

_области і ділянці нашого КУЛЬТУРІІОГО ЖИТія. 
Перейдім по черзі усі годоон і н аші J<УЛhтурні ді

J!ЯIl КИ і установи . 
І . ШКО.Ш: а) народн і . Як CTQЇrb cnpU8<l П,1СI(3ШНl 

співу і муЗНfОі n наших наРОдll і х Ш"ОЛ:lХ? - про це. 
~руД/1О !НІМ створити собі Я Сlm і\ llО l"'1ЯД, IH~ М:lЮЧ I ! ТО'І
них да НI1 Х і з цt'Ї ш t1рОКОЇ области, 

ПЛЯlІ н:шчання співу в держаВtlН Х народніх ШКО
.IJЗХ 6уn Ilісля вій н и Дово.'І і високоваРlІніі, бо ЩJСДВІІ
джуuав навіть науку нотного сліву систсмою псрсд
ш кіJI .1 Я А.'1С річ Q'ІСНИДII<1 , що JJllсліД IІ тlУЮ I не МОI·ЛlI 
ЙТИ 8 парі з папсрОВItМ ШІЯНОМ, бо З~lЛежаJ1 И в прак
тиці від музичного образова llllЯ lіа роДніх У'lИтелів. 
/V\узнкопання учнів. вселюдних шкіл обмежується 
:J Прі!рОДИ рі'ш до ОДНО · !ШЙШlще ДВQ!'ОЛОСIIОГО хо
рового Сllіву 3 П:JМЯТIf . НаЙВ:JЖllішу ролю грає тут ВИ
бір IlіССlІlІОГО &tзтеріЯ,IJУ, так що до мельодій як і тек
сту , 8 ЯКРЗ3 під ТНМ оглядом є нuАбі.льші труднощі, 
бо народні УЧllтс.n і Є тут здані на rlідкладання попу
,1UIpllН" а l~"ЬQдіА до оірШОВЗ IІИХ пісеllЬ в чнтанка". НС 
:'lаІОЧН до цеІ спраОіі ніякого тсореТІІЧНОГО а ні прак
т.нчн!)го підготовлення, - lІіЯIНIХ и1дТlОв іДНIІХ для це го 
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вжитку збірників мельодіА з текстами, ніяких вказівок 
j іНСТРУk:цій, звідки ці мельодії черпати. 

Створюється звичайно така ситуація, що учителі 
у Вllборі п ісень попадають на гарні тексти із незугарною, 
або невідповідно підложеною мельодією, або навпаки, 
на гарні мельодії із незугарним, або нецензурним тек
CTO~I. ЗараДIІТИ тут лихові моглиб ОСЬ такі дві умови: 

1. Значне піднесення вимогів музичних кваліфіка
цій для народніх учитслів, . щоб ВОНО піднялося ДО та · 
кого стану, який є в німецькій, або 'Іеській державі; 
2. ВИДання можливо ПОВtlих збірників мельодій із тек
стами для УЖltТКУ сліву В нарОДIі"Х школах. 

2. Середні ЦJКQЛИ і семінарі. 

Небагато кращий є також стан "аую"! музики в на
ших середніх шкодах, дарма, що після війни нау!<а 
співу і музи!<и в тих ш!<олах стала тішитись звачною 

протекціею державних властий, які по російській тра

диції ввели у і-ох нижчих і 2-0Х вищих роках обовяз
ково науку співу і теорії музики, Але цей експеримент, 
який був добрий у музикальній Росіі, не видержав іспи
ту в Польщі, бо загал У'lнів показався замало музикаль-
111І11:, щоб осягнути бодаА мінімальні успіхи та спиню 
вав посту п справді музикальноІ части учнів, Тому 
в останніх роках повернено знов до давної австрій
ської норми: иаДОБОВЯЗКОВОї наукн сп іву і музнки для 

МУЗlfкаЛЬНllХ добровольців_ На мою думку наші (їмна-
-зійні ученики при своїм cTenetli llузIfкзлыlстии ПО'іес.ли 
через залишення обовязковоі науки музики втрату, Що 
правда заповнити цю люку малиб пляново устроюван і 
для всіх учеників музичні авдиціі, осо5ливож paдi€Bi; 
але вони очевидно не заступлять живого плекання му

зики і співу, а при малім виборі авдицій (В меньших мі
стах), малім досвіді учителів, до того ще при сучаснім 
химернім напряиі музики, - не все можуть вплинути 
будуюче на молоді уми. 

Очевидно і в середній школі головне значівня мо
жуть мати незм інливі паперові ллянн навчання, а прак
тика реалізоваНlіЯ пляну та якість учителів, Фаховою 
музичною кваліфікацією учителів музики в середніх 
школах і УЧI1Т, семінарах - це, як відомо, державний 
іспит з музики і співу, Поминувши вже це, що до тепе-
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Р,іШIiИХ державних іспитів 3 музики і співу ми МУСИМО 
ВІДНQСІІТНСЯ доволі крИТИЧНО і недовірчиво, МУСИМО ще 
до ТОГО ствеРДНТ!I, що добра половина, а може й біль
шість учителів музики 8 середних школах обходяться 
без державних кваліфікацій з музики, а є учителями 
інших предметів та трактують музику з аматорства. 
Управи середних шкіл, а то й кураторіl1ні власти часто 
не скривають ПОГЛЯду, що для І'імназійної нзуюt ко
рисніший є т. ЗВ. універсаліст, при тім музш-:-аматор, 
ЯКИЙ, МОВЛЯВ краще знатиме загал учеllиків, ніж КОН
трактовий вчитель самого співу на кілька ГОДИН науки, 
і ЯКИЙ не матиме у загалу ученнкіn більше авторитету. 
Не виключаючи внїмковоі МОЖlIИВОСТИ, що також 
ЯКlн1сь педаrоr україність, чи rеоrраф в середній школі 
може також як музик аматор віддати знамениті услуги 
при науці хорового співу, ЧІ" заснування орхестри в Іім
нззії - всежтаки r'енералізуоання засади, що для науки 
співу в r'імнззії кращий аматор співак, чим фахівець, 
Вl:lажаТIі треба великою помилкою і втратою. 

Найгірше стоїть справа, коли уtlИТeJlЬ музики 
В r'імназіі за згодою дирекції використовує молодечиА 
запал самозвзнчих дириr'ентів учеників в цей спосіб, 
що віддає всеціло одному з ЮІХ ведення хорів чи ОР
хестрн У'lеників, а сам обмежує свою працю виключно 
до науки теорії музнкн, пособляючи тим розвельмож
ненню ДlIЛЕтанцтва та забуваючи про те, що Ві!роблення 
самостійної музичної практвкн МОЛОДИХ хлопців мож
ливе тілы�ии під безпосередним постійним надзором до
брого майстра, в противнім випадку зводяться на ма
нівці навіть та.'Іаnи. 

Також при науці МУЗ'''ЮІ і співу в середннх шко
лах ДОТН'lні учителі мусять дуже прикро відчувати не
доста'IУ музичної хорової бібліотеки, творів зложених 
і ПРі1сrосованих відповідно для потреб школи, на мі
шані, муж. і діточі хори. Правда, українська хорова 
література доволі багата, але біяьша ПО1l0вина із неї 
є, або твори маловартні, або укладом rOnOCOBHM за 
трудні, ДJlЯ хорів учеників невідповідні, в части недо
ступні через брак видань, або знов неценаурні змістом 
тексту, і тому маП0 досвідні у'нtтелі, або ДИРНr'енти уче
никн попадають нераз у виборі творів на фатальні , або 
куріозні ПОМIfСnИ. 
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3. Писонj і фахові-муз ичні школи. 

Про музичне виховання у високих і фахово-му
зичних школах ГОВОрити не пр иходиться, бо Ta~1 пле· 
J<ае.ться тільки спеціяльне фахове знання для вибран
ців. Про коопераuію фахово-музичних шкіл із куль
ТУРНQ·Qсвітними установами йде бесіда в дальшім 
огляді. 

4. Просвіта. 

Найстарша культурно-освітиа наша установа із 
досвідним і випробованим технічно-ор,анізаціАним апа
ратом, має очевидно змогу і в ділянц і музичної освіти 
серед найширших мас народу відіграти перворядиу 
ралю. В цім ділі повинні їй очевидно помогти наші фа
:-ЮВQ-музичн і установи. Організацію музи ч ного вихо
вання може ПрОВОДИТИ "Просвіта", головно: 1) шляхом 
засновування і flлека н ня просвітянських хорів і орхестр, 
2) виховуванням відпов ідних діріr'ентів для тих гурті в, 
3) устроюванням МУЗНЧЮІХ курсів дірігентів, збірних 
концертів хорів і орхестр, врешті 4) засновуванням му 
ЗИ'ІЮІ Х бібліотек, зби ранням та ВИДаванням пригідного 
репертуару для хорів та орхестр. Дещо із тих завдань 
11 останиіх роках п ід напором самого життя, oc06JНIBO 
його низів, стало у нас переводитися в скорім, а навіть 
гарячковім темпі (пр. курси діріге нтів, збірні продукції 
хорів і орхестр). Але надто скоре та гарячкове те!tшо 
ПОЧll иів цеі праці не вспіло іще запустити коріння в св і 
жому Грунті та видати яких то видні ших результатів 
у якомунебудь напрям і . Все ще замало вироблених фа
хових людей, замало орrаllіззціі праці. При тім вияв
ляються вже деякі розбіжні погляди і напрямні між 
т. зв. ідеАниками ~аматорами та фахіВЦЯМIІ. Виходить 
ось яка дилема: фахові музичиі круги справедливо 
завважують, що праця над музичним вихованням 

n "Просвітj", велася і ведеться краАно нефахаво, що 
,,просвіта" послугується зовсім невченими, а60 недоу
ками. Натомість просв ітянські круги оправдують себе 
тнм, що фахівці, мовляв, не ЗГОЛОШУЮТЬСЯ до праці, 
що ВОНИ є за дорог і , за високі світоглядом та "аучною 
методою до потреб сільських хорів, чи орхестр не ха· 
ТЯТЬ, чи не вміють прнміннтися. (Тут мимохіть "рига-
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дуються арf'уме нти r'lи"аз. управителів, при питанні, 
кого ВlirаЖУQаТI1 на учитеJJіQ МУЗИКl! Q І;ер , школах, про 
що M}t ~гадаЛIІ ~гopl), 

Б.іДІ]QQіДI;> на уі арrументи !t10Щ~ ::,нав бути тіnЬЮI 
ОАна: Не 1Н1j(JlfQЧЩQЧИ r,10Ж,llИВОСТИ Д,СНКОЇ рації тих 
аргумент і в У вніМКОВI1Х ВI1Шlдl<Ц~ ВСеЖ таки буnоб аб 
сурдом ставити засаду, буцім то фаховість МЗJlаб утруд
нювати, а не облекшувати паПУЛЯрИЗ0вання свого знан
ня, та справність 8 музичніА практиці. 

І так 3Н08 створюється блудне коло. Хорами і ор
хестрами упраВЛИЮ'lЬ МУЗ llчиl ональфабети, двомісяч
ні курсанти стають завтра професора .. ш діріr'еитсы\-
го КУРСУ, а безробІтні фахівuі СИДЯТЬ безді.~ьно та 
ждуть на анrажувзння. Особливо дійиаюче дається 
відчути у ціА роботі брак якихнебудь вказівок при ви
борі хорового репертуару та майже цілковитий брак 
орхестрових творів, наслідком чого в тій ді.llflнці МІЮ
жаться безвартні, апокрифічні фабрикати. Коли лихо 
не .Іає продовжаТИСfl і зростати, буде безусл і вно ко
нечним якнаАскорше заснування для просвіт. хорів та 
орхестр спеціАЛЬНОї фахової централі при "Просвіт і" , 
'НІ МУЗИЧІІИХ установах, яка мусlлзб переняrи н а себе 
оБОDЯЗОК свlденцlі , lІагляду та упраВ IfJlьненвя усіх. 
агеН .1 просвітянських орхестр та хорів. 

5. Церква. 

Але е ще одна, хто зна, чи не наАважніша все
народнього значіННQ установа, яка повинна і покли
К!!ІНІ У наші.1 музичні~1 житті відіграти пс:ршорядну 
РОIlЮ. Це наша церква, якої увесь богослужебний 
обряд основа ни А і інтегрально звязаний із вокально· 
МУЗИЧНИ.І мистецтвом, ДЩfаГОЕТЬСЯ ЯКlІвйінтензн вн і

. шого ЙОГО плекщfНЯ, 

І фаКТlІ'lНО а іСТОРН'lfIИХ моментах нашого націо
нnльного uі.l1РО.l1жеНlIЛ наша церква цю ролю нер:lЗ 
СПОПНЯЛI1. 

НагадаАмо ХО1lби ті.llЬКИ розцвіт МУЗИЧНОГО, особ
ливож BOKa.llbliOro мистецтва на УкраІні в XVII до 
ХУІІІ ст. пІд в пливом ЦеРКОВНIІ Х братських шкіл та 
'(I!ЇПСЬКОї Могнлянськоt АК8деміі. ВнсокиА рівень хо· 
рового церковного &,истецтва в Росії видав 60РТНЯН-
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(ЬК(.ІГО, Березовського та ц іДlll1 ряд ВИСОI(овартісннх 
композиторів духовної муаИКИ j 11 також відроджеНIІЯ 
нашої церковної иувики о Галичині від ЗО-ИХ років 

· XlХ . стол. відбулося Іlід вплиnoи заСНQвання першого 
церковного хору в Галичині в Перемишлі в 1929 р. 
Однак від яких БО -ТН літ (приблизно від смерти Вер
бицького 1870. року) ця роля церкви, як пропаrатор а 
музичного виховання на Укрц1нї особливо у нас в Га
JНI'НlHi значно ослабла. а н ав іть ззнепзnз під кОЖНИМ 
оглядом. НаАкращ~1М доказом цього може бути цей 
факт, Щ овІд 1870. р . в нас в ГЗЛJ.!чнні не ПОЯВИВСЯ а ні 
ОДИН визн ачніший композитор. ані один ззмітніший 

, твір церковної хоровоі музики. 

Церква має З~1О гу у н ас пропarуватн музичну 
ку.'Іьтуру ОСЬ ЯКИМИ способами: 

1) Засновуванням дяк і вських інститутів , в ЯКИХ 
кандидати крім науки богослужебних КН"Г , побираЛllб 
основну науку ~IУЗИЧИУ. 2) Через оБОВЯЗf{ове образу
ваЕШЯ пнтомців духовної семинаріі у музиці і сп і ві фа 
ХQRНМИ силам и. З) Засновуванням у більшнх ЦNЕтрах 
церковних хорів, ведених фахово і по мистецьки, осо
бливо при соборних церквах. 4) Висиланням ЩО року 
музикально спосібних кандидатів духовного званн я 
на за граннчні студІї, особливож ДJlЯ піз нання МУЗИЧ 
но-духовного стнпю. Вони відтак повиннlб стати ду
ховни"и композиторами і орrанізаторами церковно
музичних установ, експертами у справах ДУХОВ!lОЇ му

вики. 

Ані один із тих МаЙже конечних дезїдератів на 
;,:'(аль досі не сповнений і на Іх ck:ope ареал і зування 

Мl1буть не заноситЬся. Тільки у Львові, слід признати, 
Управи Соборної церКВІ' і Духовної і Малої Ссминарli . 
присвятила в остаНl!іх роках tPOXH бі Jlьше уваги цер
ковним хорам, як також музичному вихованню литом

ців духовного семинара і взагалі оживленню муз. ду

ховного руху, хоча все ще послуговується в цій ро

боті більше пзліяtивами, і здебіnьша аматорськими 
IІсфаХОВI1МИ снnа.ш. Натомість у обох других дієце· 

а і ях rалицькоl воnости справа плекання церk:овноІ му 

ЗИКИ стоїть досі на мертвій точці. Не наладжується, 
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а у СтаНllс,nзnові ще й погіршується. При тім у дис· 
кусії на заміти в цій справі тямучих. людей, верховні 
церковні круги висувають все тоП сам, стереотнповиА 
aprYMCHT: нам не треба в церкві мистецького співу, 
не треба опери ані театру, при Богослужен ні нам тре

ба побожного всснароднього співу. Але в такій аріу
ментаціУ криється безодня непорозуміння, це для вся
кого ТЯМУЩОГО ЧО.IJовіка ПОВИННО бути ясним . 

Церковне богослуження. це ніщо інше, як ре.'ІЇ· 
f"il1110 драматична містерія, яка ДЛЯ правовірних мас 

у сут і нічим не ріЖНlІтьея від о пери, ЧИ театру. Ми' 
стецька 1I1У3ИІНІ і сп ів очевидно поважного, церков

ІІОГО стилю, повинна понад ВСЯКИЙ C~MHiB ПрИЧИШПI!СЯ 

до розбудження ре.ліr'іАного духа j настрою, l~ aBiTb 
в негр,ШОТНИХ мас IJ далско більшій )1ірі, ніж всена

РОДІІС потяг,шня за невченнм н, а деколи й зманєро

ваНІЕМИ піВIІИМИ, що ніде правди діти, б ільш вразливих 
на естетику інтеліrентів зражує до церковного бого
служения. Правда, є своя краса і у зорrанізованім все
наР(lднім с піві ; ал~іК історичний досв ід вказує, що 
спрrшд і гарний всенаРОДІІіА спів може зродитися у на4 

роді щоАно п і сля двоголітнього плекання високоми
стецького хорового сп іву, ЯК пр. це було в РосіІ j на 
Прндніпрянщині в ід ХУІІ . до Х ІХ. століття. 

Одначе на жаль до ТfIKOГO всенароднього мистец
тва наш ІІарід в Гали чині, не маючи н і яких первовзо, 

рів краси, не набрав ще розум іння, ані не має для 

цього внскову потрібного спільного язика. Значиться, 

виходиТЕ> ясн о, що усування із нашоі церкви мистеЦЬ 4 

. кої науки і співу, це не тільки шкода для музичної 

культури, а що більше. прямування до зубожіння 
і обезцінення церковного богослуження, явне д ілання 
на шкоду церквн. 

Про цю сумну справу говорилося у нас здавна 
кількома наворотами в пресі - на жаль безуспішно. 
Тому уся наша сусmльність - без ріЖllиці ре.lіrіАни х 

. світоглядів - повиина А на далі звертати пильну ува
гу ЩІ цЮ культурну аномалію, та домагатися від мірО4 

Д<:lйmlХ tjИННlІків змін" снстеМI!. 
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Церковний ХОРОI3НЙ спів православної ВОJlині 
А Полісся мабуть досі живе, 'НІ ве/стус світ.'lОЮ трад и
цією передвоєнноТ Росіі; однак - який є дійсниlї те
періШflИЙ стан спраnи - ДОГ.'1ЯНУТИ нам ТРУДНО крізь 
китаЙСЬЮIІЇ мур сокальського кордону. Дуже можли
ВО, щО серед в ідомих церковних невзгодин і хаосу 

ріжннх перехресннх впливів і там ця культурна ділян
ка остаВШ IІ без опіки нидіє, або псується. 

Река пілітуючи усе, щО СКЗЗЗІЮ В цьому корот
кому огляді, мусимо мати перед ОЧИіШI ОСЬ як і головні 
моменти в ділі орrанізацП нашого 'ІУЗИ'ІНСГО ВІІ ХО
нання. Як наскрізь муз.нк альна, а недержавна нація, 
ми не маємо 110кищо для орrа ніззції МУЗ ІІ 'ІНОГО вихQ
ваlШЯ ніякого виробленого технічного апарату. На 

державний апарат (ШКОЛИ,_ радіо і т. д.) rЮКIІЩО не 

маємо впливу і не можемо н а Н!lХ без застереження 

ПОК:Jадзтися; очевидно, треба нзм СТЩJJТИ СЯ також із 
його ЛО можности rвідоfl.!О використати усе, що для 

нашої музичної КУЛЬТУРИ при гоже, але впрочім треба 

нам самим створити і виробити в прзктиці плян рід · 

н ого музичного навчання всім и можливиltш засобами. 
ІніціЯТІІ ВУ і провід цього діла ПОВlінні взяти до спіn· 

fOl н аші музичні установи, .Рідна Школа, "Просвіта" 
НУ _ . і Церква без заАвих днскусі А про престіж, при· 

мат чи фірму. Го;ювним девізом в роботі новинна 

присвічувати засада засту п ати доривочні аШІторські 

спроби (РУНТОВНОЮ і соліДН9Ю хоч і ПО IlУЛЯРНОЮ фа
ховістю науки, безпляновість і ШЛЄllдріян - доц іль 
ною орrанiGацією. Особливо ваЖННfl.1 буде ВНПОВIНfТН 
.'1ЮКИ і прогалини нашої п о пулярно-нсдаrо(іЧНОі муз. 
літературн, як вокальної, так інструментальної. 8зо
ром ор(ан ізаЦїі МУ3Н~IІЮГО виховання 1І0ВІНІНО нам 

БУТІ!: ор(ан іззція цього діла у Німців і Чехів. 

Із оргаllізrщією нашого музнчного вюювання ми 
ПОВІІнні спішити ся, ео кожне опізнення цеї праці ро
бнть її труднішою і складнішою. Ми мусимо ТЯМИТИ, 
щО н а наше молоде, вразливе на МУЗИКУ покоління ді
лзюгь безупинно всяк і чужі МУЗИ'lні ВПJIIШИ, при су
ч асні й культурній крізі, не все корисн і . Нашу молодь 
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зачинає, чи хочемо, чи ні , - чим раз інтензивніше 
МУЗИ'ІНО виховувати не так держава, як радше вулиця. 

Не ота давна, неВІІНна .. ВУЛИЦЯ" на седі із наівною 
сільською ДУДКОЮ, із гагіЛКО8НИН співами хлопців 
і дівчат - ця вулиця вже завмерла у нас, або завми
рає. Це встае і росте перед наии зовсім інша, нова 
музика вулиці, що живиться відпадками рафінованої, 
зблязоваНQЇ, модерної культури світа, втнскається, 
мов стоглзва у наївні душі і серця ТИСЯЧИИ"І ГОМОНОМ 

. звукових кін, ревіА, ревелєрсових штукатер і А, аулич
них радієвих реКJlШf і інших музичних страхіть. 

Проти такоі вуличноІ МУЗИКИ, КОЖНИЙ, хто не 
затратив ще культурного інстинкту, МУСИТЬ борони
тися Повинна би з ТИМ, дасть Біг, БОРОТІ1 СЯ і державп; 
та 1І0КИЩО нам самим приходиться UРr'анізувати обо
рону. Найслабша оборона, - це струсина тактика за

. микащlЯ очей і заТУJlювання вух на всякі МУЗИ'lні вра
жіння. ~ ,.:'.;.' .j.t.. І ~ &aI. ~.I.! 
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ПОТРЕБА РОЗБУДОВИ 
НАШОГО ХЛІБОРОБСЬКОГО 

ШКІЛЬНИЦТВА 

хдіборобсы\e шкідьництво муснмо розглядати як 
одну ділянку громадської (суспільної) афОlІомії, а Т04-
ніш.: як її ~l aCTIIHY, що зветься хліборобською освітою. 
Ti.1!bКli тоді х.'1іборобсы\a школа може мати значін н я 
і\ rlраКПIЧIІУ вартісп.> для краю, колн вони найтісніш е 
звязана 3 тою цілою працею, яку ДJlЯ піднесешіЯ рівня 
хліборобства виконують афонами і хлібороби AaHOI'O 
краю, 'ІІІ району. 

Одна'lе хліборобська школа є не тільки місцем ви
школу фахівців, але та:<ож місцем виховвння хлібороб
ської молоді, а це вимагає звязку з цілою мережею рід
ного шкільництва іНШ~I Х видів. Тому хnіборобське 
IUкі ЛЬНI1ЦТВО мусить бути в тісному контакті 3 іншимн 
школами району і краю; ВОНО муснть бути так постав
лене, щоб вдоволити ПИ маги, що іх стаВІІМО до ШI,іл 
взагалі. 

Так то в справах хліборобського шкільництва му
сять мати С,!ІОВО і фахові хліборобські орrанізації і фа
хові шкільні орrанізаціt, бо у цьому виді шкі,!l мусять 
зійтися разом arpoHoM і педагог, щоб робит и спІльне 
діло, яке в .рямцях правильноf школи має дати добрих 
фахівців і доБРIІХ громадян. 

Вимога, щоб хліборобська школа була праКТИЧНШI 
варстатом, в якому учень навчиться нетільки теорії хлі
боробства, але набере передусім практичного госпо
дарського знання, мусить вести до того, що така шкода 

мусить приноровитись до природніх і господарськнх 
умовин того середовища, в якому працює. Провід хдібо
РОбської шкоnн МУСІіТЬ УЗГJJяднювати напрямні розвит
ку господарства краю і мусить все іх мати перед очима, 
якщо висліди праці ШКОЛИ мають бути в майбутньому 
приміненl в житті. Бо хдіБОРОБська шкода мусиТЬ да-
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взти позз доброю теоретичною підготавою також прак
тичне знання, якого господар НС міг би У себе належно 
використати, якщо воно не було б примінене до УМОВИН 
ріднього господарства. Хліборобська школа мусить ПРИ
мінlОВЗТИ себе до цілости праці, яку в даному районі ве· 
де гpO~IaДCb)(a аrpономія. Отже, КОЛИ, приміром, У дз
ному районі громадська аrрономія працює в ІІЗПРЮН<У 
піднесення годівлі худобll, та коли наслідком цього роз
вивається в районі кооператнвне молочарство, то ЛЬО
rічним висновком для місцевої господарської ШКОJШ 
є те, щоб вона з якнайбільшою увагою стаВ.I.1ЗСЬ у своїй 
РОботі до годівелмlОї ділянки А до переріБКI1 МО.'ІОК<І. 

Однаково мусять бути примінені до середовища 
і самі типи господарсЬ1ШХ шкіл. В районі. де розвива
ється сильно садівництво й городннцтво, мусять х.'1ібо
робські ШКОЛіI бути передусім садівнича-городничого 
типу, у збіжевих районах мусять вони бути рільничого 
напрямку. а в районах, де розвивається хліборобсьКІН'!: 
ПРОМИСл, мусять вони вишколювати фахівців у продук
ції та перерібц і ПРОМІІСЛОВНХ рослин. Тому, коли по
глянемо на мапи розміщення хліборобських шкіл П!Х 

kраїн, що вже мають у великій мірі розбудоване хлібо 
робсы�еe шкіJlЬН~IТВО. то там типи господарських шкіл 
є рівнозначні з напрямком господарки району_ Садів
нича-городничі райони виказують найбільшу кількість 
шкі.'1 цього типу, виноградарські - свойого НІЛУ, збі
жеві райони мають найбільше рільничих шкіл, райони, 
що випасають худобу, - мають найбільше годіве.'1ЬНО 

пасовиськовю: шкіл. Одначе це тільки там, де хлібо
робське шкільництво є розбудоване пляново та де воно 
поставило собі завдання, помагатн громадській агроно
мії й її доповнювати. Зате в країнах, де хліборобське 
шкільництво творене несистематично й ДОРIfВОЧНО, ба
ЧІ'ШО часто односторонність Т~lЛів Х.'lіборобських шкіл, 
а це відбивається, зовсім зрозуміло, на практичнім при
міненні набутого D ШКОлі знання, а навіть у дальшій 
фреквенції учнів у цих школах, 

Зовсім зрозуміле, що при TaKi~! зрозуміllНЇ завдан
ня хліборобських шкіл, мусять їх керманичі держати 
руку на ЖИВ'ІИКУ господарського ЖIJТТI1 району ЧИ краю, 
бо ванн мусять зі своєю педагоrіЧIfОЮ працею все під· 
ХОДИТIі I1к перші, як учителі, до тих за.вдань, що чекз
ють іх ВIІхованків. Тим треба пояснит", що в хлібороб· 
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ських школах примінюють програму до життя і в цій 
ділянц і шкільництва наЙ<Jастіше цю програму змінюють 
та стараються її вдержати якнайбільше життєздатною. 
Великі переміни в господарському, а зокрема в хлібо 
робському житті та праці в д ілянці суспільної arpoHoMiї 
зробила війна. Змінилися цілі і методи господарюван
ня, а разом з тим ПрШ1ШЛН нові ВИМОГ]J до повоєнного 

хдіборобства. Вислідом цих змін було передусім те, що 
в цілій низці країв переведено реформу хліборобського 
шкільництва та ПРИ1о1інено його до нових умовин праці. 
Не можна було залишити його на давн их поз.щіях . ко
ли життя вимагає Від нього вишколення новітнього, до 
нових господаРСbl-ШХ УМОВИ!! приміненого хлібороба. 
Ця реформа обняла своїм розміром не тільки ШКО.'ІИ 
найнижчі, чи середнього типу, з яких виходять практич

ні господарі, або кермаНИ'lі господарського ЖИnЯ на 
місцях, але також і високі школи, що в деяких краях 

змінили в себе основно програму й ~leTOДY навчання. 
(Німеччина, Чехословаччина, Польща) . 

Щоб належно виконуваТlt своє завдаІіНЯ, MYCfТTЬ 
хліборобські школи ЖИПІ тим духом і настроєм, щО ШІМ 
жиють хлібороби даного району. Щоб прОВОЩП~1 серед 
тих хліборобів, мусять педаrо['и ще силы�ішеe звязати 
хліборобське шкільництво з практичним жи'tТям та без
посередньо працювати в р ізни х ділянках громадської 
афономії. Тому правильно поставлена школа мусить 
своїми фахівцями обслуговувати також хліборобські 
ВИМОГІ! району. Хліборобська ШКОJlа, поза своєю педа
['О ['і 'Іною працею мусить БУТІ~ також місцем, де пра 
вильно на ціЛlIЙ раЙО~1 переводилося б господарювання, 
де дослідбувана б нові засоби n методи в господарюван
ні, ВК3ЗУВ3JJО б нові ш.,яхи праці хліборобі в. Такі госпо
дарські ШКОЛІ! муСятЬ бути наче зразком. на який по
ВlНlні дивитися дооколичні господар і , як на добрий Прl! ' 
мір. Це завдання х.'Ііборобсы<хx шкіл Є надзвичайно 
важне, але й надзвичай но важке. Його вповні виконати 
вдається небагатьом школам, одначе належне виконан
ня цієі праllі спов.1ЯЄ 'Ін не таку саму ваЖllУ ралю ЯК 

і сама педаrоrічна діяльність школи. 

Шоб удержати цей звязок і з районом, мусять 
шкільні фахівці приглядатися до господарського жит
тя, що довкРУГи ННХ твориться. Вони мусять бути ак
тивні в ТROренні х.'Ііборобськнх орrанізацій району, во -
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НН мусять бути дорадниками хліборобів, від "ИХ "УСЯТЬ 
ВИХОДИТИ інструкцli до НОВИХ почині в у ('осподарствах 
околиці. Тому завдання агронома-педагога, що ПОСВJiI
ТIfВСЯ х.'1іборобсЬkО.IУ шкІльництву, не повинно обмежу
sатись до рямців fAoro праці в школі. Крамі ЦЬОГО вели· 
кий розріст х.'1іборобСЬКlIХ ор rанlзаціn, велике знач іння 
ЦИХ орга н ізацій ДЛЯ двнгнення дрібного хлІборобства та 
заступлення великого капіталу колишніх великих ГОСПО
дарств через користи дрібноземсльного хлібороба з хnі 
боробських органІзацій, змушують агрономв-пеАаrога 
до актиnноі співпраці в НИХ, щоб п ізнаТl1 ВИМОГИ життя, 
в в своїй педагогІчНіЙ праці старатися якнаАблllж',е дО 
ННХ підіЙти. Бо Jf.обрнА господар це вже сьогодні не тіль 
ки добриА фаховець, добрий господар - це заразом 
j фаховець і аКТИВl1иА члеll хліборобських орrанізаціА. 
При іх допомозі може він не тільки наламувати якслід 
свою продукцію, але передусім збувати своі продукти 
та Іх переробляти. Добра хліборобська орrа н ізація n ІІа
.лежне ії зрозуміння - це fI великіА мірі рентоnн ість 
дрібних селЯНСЬКl! х господарств району. Коли ТОК, то 
arpohom-пеДfl(оr МУСИТЬ БУТІ! саме ТИМ, що хлібороб
ську орrзнізацію підносить, П ееде, а нзвіть подекуди 
нею кермує. 

Завдання хліборобськоі ШКОЛН це не тільКІ! ВН
школення доброго фахівця-хлібороба, це також вихо 

вання доброго грО.taДЯНl!на. Нація потребує не тількн 
людеn, що вміли 6 ВllКОРll стати ріллю - вона потребує 
громодrщ що творили б Ії основу нелише тим, що вони 

будуть матеріЯJlЬНО незалежн і, але передусім ТИ.', щО 
на іх характері n волі збудуємо основи дnя загально · 
національного ЖIIТ'rЯ. Тому хліборобська шкапа мусить 

звеРНУТІ! наnбіJlЬШУ ввагу на виховання тих громадян, 
бо на іх плечах головно СПОЧlІватнме майбутнє народу. 

Х.'1іборОбll це той еЛЄ.lеIlТ, що привязаШln до рідноІ 
зеШІі, з иеі не сходить, на ніА жltве, А може lІаnкраще 

сповнитн всі своі обоВЯЗКИ, які до нього, як до члена 
нації иалежать. Одначе, щоб він міг цей обовязок спов
НІІТІІ, щоб бути не тільки предметом, але щоб міг стати 

піДlllетом ісТОРilЧНИХ ПОАіА, ТО ві" мусить дlстаТIІ нз
лежне виховання, в найкраще дістане nого 8 рідній хлі

боробській школ і , бо вона звяже це вихованн я також із 
його фаховим ВilШКОЛОИ як госuодаря. 
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Коли хліборобська школа має виховувати ЦІІХ хлі 
боробів-громадян, TQ вона не може стати на тому, щоб 
задоволитися тільки випуском своїх абсовентів. Абсоль
венти інших шкіп переходять до ВlіЩИХ шкіn, або до 
праці, що не вимагає постій ної допомоги й поради. Не 
так є в хліборобських школах. ВОНИ дають знання го' 
сподареві, однцче нема такої господарської школи , що 
могла б передбачити всі випадки й потреби в господар
стві, які моглн б sаіснуват и впродовж цілого ЖИТТЯ :<.'11-
бороба, де він наставлений все на боротьбу 3 таемннчи
МІ' силами природи, та на розвязку економічmJХ lІитань, 
на ЯКИХ формувания він сам не має великого 8ПЛНВу. То
му хліборобська школа МУСІІТЬ олікуватнся своіми ви
хованками fi тоді, коли ВОНІІ найдуться поза П мурами. 
Товариства абсольвеliтів хл іборобських шкіл, лостіЙIІИЙ 
звязок а6сольвентів хліборобських шкіл між собою, по
СТН\НИl1 звязок учителів і проводу школи зі своїми аб
сольвентами, З'їзди БУВШIfХ учнів - це все с посоБІ! до 
того, щоб проваДІІТИ бувшого УЧ IiЯ ШКОЛІ' Ііа важкім 
шляху його господарської праці і йому постійно до
раджувати. Цей КОlІтакт ШІ(QЛН 3 учнями підносить П 
авторитет, ПОЩИРЮЮЧІІ її ВПЛІІВ, а заразом будить Дові

ря до ШКОЛІІ, ЯК до фаХОВОI й виховної установи. 

Одначе хліборобські ШКОЛИ не можуть пропусти
ти і цеї праці, яку назtllНIЄМО позашкільною хлібороб
СЬКОЮ освітою. Не кожний може покінчити хлібороб
ську шкопу, 8.'ІС КОЖНИЙ МОJtОДИЙ господар і господиня 

ПОВішні пройти бодаА недовгі господарські курси, чи 
то rlpll самій школ і, чи то влаштовані влаСIiОЮ хлібороб
ською орrанізац ією. Молодь д,аного району повинна ко
РІІ СТ8ТИ з Хліборобського Вишколу Молоді, нової си
стем){ масового хліборобського навчання молодих хлі· 
боробів, що надзвичайно в нас ПРННflлася. Не тільки мо
лодь, але й старші господарі потребують часто прак
ти'ших вказівок, що їм потрібні ДJ!fI раціонального го
сподарювання. ВСЮ ЦЮ позашкільну хліборобську освіт
ню працю даного району повинна взяти на свої плечі 

в великій мірІ хліборобська школа зі сnої., ПРОВОД0.' 
й учителями. Вона ПОВІНlН8 змагати до Toro, щоб у ті 
prll'\OHi ВСЯ хліборобська праця мада на собі Ії знамя . 
І це є теж одно 3 найважнішнх завдань школи. 

3 того всього баЧJlМО, що завдання хліборобських 
шкіVJ виходять Aa,lleKO поза рямці звичайних ВИХО8НИХ 
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заведень, Хліборобсьt.:а школа МУСІІТЬ обеднувати в собі 
всі e.,!!€MeHTII доброго фахового навчання і правIfлы�oгоo 
виховання з усіми ТНЩІ елєментами. які як обоВЯЗ0К 
ставить до неі громадська 3r'potlOмія. - І тому вона 
стає не тїnЬКН ПИХQВІІИМ заведен н ям, зле і осередком 
хліборобської культури, що має З3 ціль працювати не 
тільки ДЛR добра сооїх У'lн ів, але й ДЛЯ добра цілого 
господзрства району. 

TDKi вимоги до завдань хліборобської ШКQnИ му
СЯТЬ відзеркалюватися в вимогах, що іх ставимо до фа
хового й педаrоrічного вишколу учителів цих шкіn. 
У'lнте.'І'Ь хліборобськоі ШКОЛІ! мусить бути lІе тільки ду
же добрим фахівцем-аrpономом, ЧИ то фахівцем іншої 
спеціяльностн, яку йому доручеlЮ ВЧИТИ, але він пави
неll БУТІ! також дуже добрим педаr'Оr'ОМ. Тіnьки обєд· 
нання цих двох ВИ~fОГ О особі учите.'ІЯ хnіборобськоІ 
школи дае З3ПОР}'КУ, що школа зможе СПОВІЩТИ своє 

завдання; отже виховуватиме хлібороба,громадянина, 
якого потребує краП:. Одначе поза тим УЧlІтель хnібо· 
робсЬКОї ШКОnll мусить бути грС'мадським діячем, що не 
тільки відчуває потребу громадськоУ праці, але цю пра· 
цю уважає скnздовою частиною свого завдання, як фа· 

хівця А nenarora. Тому то до фахівців. що бажають 
стати ОЧІІТСЛЯЩІ 8 фахових школах, ставлять куди вищі 
вимоги, чим до фахівців, що мають працювати ІІа свому 
або ЧУЖО.IУ продукціЙНО!.IУ варетаті. Тому і ставлять 
більші вниогн до вчнтеліо Хllіборобських шкіл, щоб во· 
ШІ БУЛ I! добре підготовані 8 теорії і 8 практиці свойого 
фаху, щоб свій предмет оповні опанувзлн та могли його 
належно передати своїм учням. Учитель хліборобської 
школи муси ть БУТlf докладно обізнаний з господар· 
ською працею в районі, він мусить знати господарські 
ВИМОГIf району, він мусить орієнтуватися 8 напрямних 
діяльности господаРСЬКlI Х орrанізаціА, що діють в ра· 
йоні - словом, він t,IУСИТЬ знати дУже добре район і Йо· 
го господарські потребll. Щойно тоді може він приноро· 
ВИТIf до цього Й навчання свойого предмету та керму· 
вати належн!) вихованням своїх учнів. Незалежно від 
цього муснть учнтель хліборобської школи БУТ lf дуже 
добрим ВІІХОВНИКОМ, бо на його совісті лежить ВИХО' 
ваlfllЯ молодих людеА, що в більшості випадків мешка· 

IОТЬ у ш!{їnы�муy інтернат і А позбавлені цілком вихов, 
ного впливу батьк і в та ДОМУ. Це е характеРllстичне для 
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господаРСЬЮfХ шкіл, що в своїй виховній праці штага
ють, щоб учень перебував постійно під наглядом учите
JliB, та щоб ЙОгО виховання ВПрОДОВЖ часу, який він 
буде перебувати в школі, було виключно в руках шко
ЛИ. Тому дуже треба звертати увагу на те , щоб учитель, 
хліборобської школи був і знаменитим виховником, бо 
від його виховної праці залежатимуть передусім вислі
ди праці цілої школи. 

Окреме завдання пришщає високим хліборобським 
школам. ВОНи мусять бути ocepeДJ<OM, в якому вихову
ються кермаНllчі господарського життя різних напрям
ків. Вонн мають кристал ізувати господарську думку 
J\раю й народу, ВОНІІ мають бути збірником потенціяль
ної господарської енергії, що перемінюється в к і нетичну 
енерг і ю, коли вихованки ШIС"лн ІІа йдуться в краю при 
варстатах праці. 

Мати власну високу хліборобську школу це також 
дуже важний 110СТУЛЯТ для КОЖНОІ'О народу у сьогоД
ніШНIfХ часах, що стоїть І .. арівні з постулятом власного 
університету_ ({оли справа високих шкіл є справою пер
ШОРЯДНОЇ ваги, то в нас не можна її інакше ставити як 

потребу YHiBepOITeTY та високої хліборобсько-економіч 
ної школи разом. Бо обі ці висок і ШКОЛИ є для нас не

обхідно потрібні й тому мусять бути висуне ні обі - як 
lІародня конечність. 30крема висока аГрономічна - еконо

мічна школа, що мусить взяти на себе обовязок вихову
ватн провідників нашого господарського життя, ПОВ ІІН 

на заразом стати осередком вншколювання учителів на 
шнх хліборобсЬКlIХ шкіл, себто занятися вишколом ТlI Х 

агрономів-педагогів, що мають у хліборобсы�:імM шкіль
ництві таке важне й в ідповідальне завдання. 

Коли зtl~РГИ переходимо до проблєми сучасного 
стану нашого хл і боробського шкільництва на 3. У. З., 
то заразом треба спинитися на цьому, як це шкільниц
тво розбудоване в Польщі. 60 знаємо, що в таких дер
жавах як Чехословаччина, Німеччина, Італія хлібороб 
ське шкільництво надзвичайно високо розвинене і ви

соко поставлене_ для прим іру скажеио, що в Чехосло 
ваччин і є тепер 976 хл іборобських шкіл різн и х тилів, 
що в одном)' році випускають 30--40 тисяч уч нів. Не. ди
во, що хліборобська культура в Чехословаччині стоїть 

так високо. 
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Теперішний стан ХJlіборобських шкіл У Польщі 
такий: 

Тll n ш І( О Л И І 
l .. lБОllоБС~kl ШI1(1АК 8 I I О1lJ.щі 1935 р. 

ЗIf'''ОIill І :\ ТОГО З у,,! , _01010 ~ 

А. РІльничі. І 1. ЛJtаде_і'lИОГО ТІІПУ 5 -
2, Вищі сер. (2 к . І ж.) 3 J (Держ. Хліб. Лщсil 
З. Середні (7. І ж.) 8 " LJершщі, п. ЖJlДачів) 
4. Нижчі: 

а l и}'жесыli б4 1 (Госп. сад. ШКОnl в 
6) ДІвочі . 4' М".ооваИ811) П. ТОВ •• Ч) 
В ) Д80ЗUМО81 24 1 (І·оспод. PЇ.llblI . КУР-
r) .уж. иаllдріШlі 2 СІ! .. оед. в Ш~lбl..1н"і , 
r) ЖІ Н . • 'llдр ів н і 10 пов. БереЖІIIІІ) --

Б. СпецІАльн і , 
149 

І. ГОРОАlшчі 14 
2. Лісові • 4. мо .. очарські 4 І (МО ... ШКОJlІ ,1\11-
З. П.llскаН НIІ дробу І СllОСОЮ3У· В СТРІІЮ) 
5. хlІібороо:сыІ.i хооп. І -- 29 

Разо. 194 І 4 (І ACpJII. ., З прив.) 

Звідси еидно, що хліборобське шкільництво 
8 Польщі далеко ще не так розвинене, як повинно бути. 
Зокрема не виконано ні в дрібній частині постанов за
кону про народне хліборобське шкільництво з 9. липня 
1920. р., де сказано, що в кожному повіті мусить бути 
принайменше одна мужеська й одна дівоча хлібороб
СЬЮІ школа. Крім цього видно з повищого перегляду, 
що небагато е шкіл, які БУJJИ б присвячені окремим спе· 
ціяльннм галузям хліборобства, а навпаки, іх е дуже ма
ло. ШКОЛИ розміщеИі неоднаково, іх більшість - це 
справа людей доброї волі та даних обставин, а не пля
нового, згори запроектованого розбудовування хлібо
робського шкільництва. Загалом нових шкіл твориться 
тепер дуже ~Іало, при чому ще менше творять держав

НlIХ шкіn, зате з приватної ініціятнви створюють Іх куди 
більше. Одначе господарські умовини е такі, що при
ватна ЇніціRтива 'НІСТО ~.!Ілрмлюється, саме під тягарем 
господарської скрути, лка обхоп ила село, 8 тимсаМllМ 
і батьків вихованків гос подарської школи, яких оплати 
є головним джерелом доходу приватних шкіл узагалі . 
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Для нас цікаве, що на 194 школи є тільки 4 укра 
ї'нськ і ШКОЛІі, одначе поміж тиии 4 школами є аж 3 
українські приватні школи, а тіЛЬК І! одна державна. Вже 
це вказує, що Х.'lіборобське IUкіJlЬНИЦТВО на українських 
етноrрафічннх землях в Польщі дуже слабо воставлене, 
а поза ОДНОЮ, I lсма цілком державних чи самоврядних 
хліборобських шкіл з українською мовою навчання. 
Стан хліборобсько['о шкіJlьвицтва на цих наших землях 
ОСЬ який: 

І . Jlы �івщlІнаa 
2. Ста11ЦСJ\;l.lІі8ЩIIІ,а -
З. ТеРНОllі.аЬЩll н а 
.. ВО/lИIІЬ 
5. ПОllіССIІ 
б. ХОIІІІЩlша 
7. ЛСJol'''IІЩ '/ tlа 

1 -
І 

]12 -2-- 7 -
З , ] - - ] І І 8 3 
21--- - 31 
І - 4 - - 12 -
2 -- 1 ---6-
1 -- 1- -5-

6 
З 
З 
І 1---- 2-

3 ЦЬОI'О ВИДНО, що найбільше хліборобСbl<НХ шкіл. 
бо аж J 2 має ВОЛИНі. , дальше за чергою йде Станисла
вівщина, Львівщина, Полісся, Хо.'1мщина, Тернопільщи
на, а на caM~MY кінці Лемківщина. Коли ПРИГ.'1янутися 
ступням шкіл на цілій територ і ї, то бачим о, що тут 
€ тільки одна школа високого типу, дві школи вищі і од
на середня, а всі ПРО'lі, ссбто 39 шкіл, налсжать до ниж, 
чого типу хліборобських, чи спе ціял ьних шкіл. Копи 
взяти під увагу закон з 9. липня 1920. р., то бачимо, що 
це,"! закон н і в дріб'і ій частині не викоианий на цій те
Р И1'ор іі . Якщо ВЗяти під увагу мову навчання , то на 43 
ШКОЛІ! тільки 4 € З україНСbl-:ОЮ ЬfOВОЮ навчання. € це 
одна IJнща середня держаВІ! ':: школа (Державний Хлібо ' 
робський Ліцей в Черниці , повіт Жидачів) , решта при
паші тколи, удержувзн і фОНДЗУJII українського ,'ро ..... · 
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ДЯНСТIИ.l, а саме: одна муж. нар. хліб. школа (Мн.юван
ня, повіт Товмач), одна коеДУК<lційна двознмова школа 
(Приватні Рі .'ІЬНfJч і Коедукаційні Курси в Шибалииі, по
віт Бережани) та одна с п еція.'Іьна школа (Мо.'10'НlРСЬКЗ 
Школа І(раєвого Молочарського Союзу "МаслосоIOЗ" 
в Стрию). 3 цього ВИДІЮ, ЩО ми не Ma~MO більше шкі.'r 
З українською мовою навчання з поодннокнх типів, ЧЮl 
по ОдllіЙ. 

Висновки. як і можна ВIfТЯПIУТИ з цього зіставлен
ня е такі, що для нас справа хліборобського шкі,тIы�ц-
тва l~e справа підготовки майже від самих основ. Шко
ли, що їх маємо з українською мовою навчання це 

острови серед великого простору краю, який узаГfl.'lі не 
має З~ЮПІ на,lеЖIЮ користати 3 хліборобських шкіл. 

Тому теж наше хліборобство послуговується пі взасо
ба"lІІ. а саме: веде зимові курси при Філіях "Сі.'lЬСЬКОI'О 
ГОCllOдарн". з ЯКltх деякі повторюються постійно щоро
КУ. як це є ПРlnІіром на Пр актичних Господарських Кур
сах в Янчині , повіт Перемишляни , які веде Ф ілія "Сіль
СЬКОГО Господаря" в Перемишлянах, або яІ, це є в шко.~і 
"СіЛЬСI.кого Господаря" в Коршеві, повіт Коломия, де 
постійно у.~аджує І<УРСН Філія "Сільського Господаря" 
І} К(мu:щlї. До таl, их засобів, що заступають у I lас 
I'ОСПО:J.ЗРСlot,;і школи. треб<з зарахув<зти ведений "Сіль
СЬКІІМ Господарем" Хліборобський Вишкіл Молоді. що 
РО3ВІІНУНСЯ В нас за останні рОI(И дуже добре й має за 
завдання дати се_~янській МО.'lоді фахове господарське 
знання іІ громадянське виховання. Цей вишкіл триває 
длst КОЖНОГО У'lасника 4 роки й дає ї!ОМУ у послідовній 
госпо :tареькій npatli й теоретичній підготовці те, шо 
прави.~ьно ПОВИ~IНn б давати сі .1ьськіЙ .)lОlІоді хдібороб
ська школа. Учасниками (змагунами) Х.'Ііборобського 
Вишко.~у Мододі, € саме ~lОлодь у віці 14-1S діт, себто 
та ,ЩО правильно мала СІ іти до І'осподарських шкі:f. 

КО.'ІИ зважити, що Хдіборобськиї! Вl1шкі .~ МО.'lол.і 
"Сільського Господаря" ведуть фахівці з ВИСОкою осві
тою. що навчання є обняте точними Ilсда(о(ічними 
і методичними рямками, що учасник МУСИТЬ переАти 

4 роки свойого нав'tаннл, здаючи відповідн і iCII HTft -
то ие ще наl"lкраЩIІЙ спосіб заступити брак хлібороб
ських шкіл. 

Про розвиток Хліборобського ВltШКОЛУ Мо.юді 
.,Сільського Господаря" кажуть отсі ЧИСJlа: 
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ЧН'>JI<1 ~)IЗГV HiH Х. В. '\1. __ 1 
РІІ{ .. В. . \' ci~ ~.'НmЩI' діl1чат 

9ЗЗ 59 528 ЗО6 222 

934 220 1 .с395 1.029 х6 

935 

1-
535 5,343 ЗЗЗЗ 2.0\0 

Одначе і Хліборобський Внш/{іJ1 Молоді і курси, 
хочби нМшраще ведені, не МОЖУТЬ дор і внати цій праці, 
яку в фаховій та виховній ді.'lянці дає правильна ШКО.'13. 

Тому ЗШlгаНЮI за рідну х,т, іборобську ШI\QJJУ мусить 
V нас іт и разом зі змаганням за рідну ШКОЛУ зага.'10М. 
Вимога, щоб діти наших сеJlЯН вишкоmоватн на добрих 
господарів і І'ромадян у власних хліборобСЬЮ1Х ШКQЛ;:!Х, 
мусить бути однаково зрозуміJtз, як також і те, що укра
їнська дитина мусить мати українську початкову школу. 

Треба тут згадатн, що українське 1'Г'омадянство на 
українській етнОГрафічній території у ПО.1ьщі довгі ро· 
КІ! І<ОРНСТУВЗЛQСЯ високою х.'1іборобсы�Q1о ШКО.'10Ю, щО 
для нас і для наШОI'О хліборобства має uе.1f1чсзні заслу· 
ГИ, а цсю школою є Украі"нсм::а ГОСПОДClрськn Л"зде~lія 
в Чехос,їов3ч tlИні, з осідкщ,1 В Подєбрадах . Впродовж 
] О'ТН рокіl:l своєї нор~tз.1ЬНОЇ праці ВИІІУСТИ.'ІЗ вона по· 
верх пів тисячки фахівців різних спеціяльностсЙ. ЯЮ!Х 
багато 1"епер працює на укрзїнсы�ійй стноrрафічній те· 

риторії в Польщі. Як одинокий вільннй осередок УКР;]' 
і"нська Господарська АК:1Демія да/lа основу д.'1Я ві.'IІ,Н () Ї 

у"рзїнської Х.'lіборобської науки, а як осередок I!П{ОJlСН' 
Н11 фахівців,· да.'І3 нам чимало визначних працівників 
і J(e.p~faHH'IiB нашого ['оспадарсы(гоo життя. Треба від. 
мітити, що Українськз Господарська Академія бу.'Іа дов' 

ri рок" єдиним огнищем української х.'Іі60ро6ськоі нз· 
У"И '1'3 пра "ти КН, з якого l(Qристав YKpaїHCbKHf, аl'роно, 
мічннй світ на західних зе ~fЛЯХ , відтятий від осередків 

такої наУI{И на східних українських землях, які ізза УМО· 
ВИН, що 1"ам заіснуваЛIІ. нс МОГ.'Н1 ві.'ІЬНО РОЗВИ8<1ТИСЯ. 
Сьогодні КОРИСТУЮТIJСЯ ще наші х.'Іібороби допомогою 
YKpaїHCbKoro Технічно·Господарського Інституту (У. Т. 
Г. І.) ЩН! Українській Господарськіfl Академії В Подєбра · 
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дах, ЯІШЙ ).Ізв У програмі відкрити заочні "',УРСІІ ріЗНИХ 
спеціЯllьностей хліборобства, одначе ДОСІ впровадив 
.'1нше кіJlЬКЗ 3 НИХ, бо рахувзвся тільки 3 наЙКQне.ч ні· 
ШlіМИ потребами нашого села. Цей Інститут € сьогодні 
теж ЄДИНИМ осередком нашої хліборобської науки та, 
ЯІ{ такий, опрацював і видав дуже цінну ДЛЯ нас велику 
кількість підручвиків, 3 ЯКИХ ще довгі РОЮ! карнстат" 
муть господарські діячі ІІа наших землях. 

Такий стан нашого хліборобського шкі.'1ьництва 
мусить СПОНУК3ТІ1 наше громадянство до більшого, чим 
досі, зацікавлення цею ділянкою громадсЬ1\ої афономії 

та важною ділянкою нашого рідного шкіЛЬЕнщтва. Хлі· 
боробське шкільництво треба в нас розбудавуваТl1 пля
НОВО, починати від наАбільш конечних і потріБЮIХ ни
зових шкіл, переходити через середні і вищі середні 
аж до наЙВИЩІІХ, себто до ВИСОКОЇ хліборобсько·еконо
)lі'lНОЇ ШКОЮІ, щО мала б бути ocepeДKO~1 українськоі 

,'осподарської науки на рідній зеШlі, 

При творенні Х.'lіборобСblШХ шкіл треба звернути 
увагу перещсіJ.l на окремі вимоги поодиноких районів 
і тому бу.'ІО б иаА:краще, КОJlиб при творенні таких шкіл 
гармоніАно співпрацював край і осередок. Ті.'tЬКИ тоді 
можиа буде вести всю акцію після ПЛЯНУ і з централізо 
вана і тільки тоді можна буде використати весь гро
мадський e,l€MeHT на місцях, що зацікаВJlений у добро· 
"ІУ поставленні шко.'Jн, Можна буде тоді зацікаВИПI на
ших хліборобів, щоб вони ие тільки посилали свою ді
твору до хліборобських шкі.'J, але щоб заразом забезп е
"УВЗJШ своїм школам МОЖ.'lИвість існування - як досі 
да:'!и вони вже доказ, що ріДlіе шкільництво .'ІеЖlіТЬ ЇМ 
на серці й ДЛЯ нього не щадили досі гроwз. 

При цьому мусимо ще згадати, що до вивінуваннn 
школи є потрібне І'осподарство в тому розмірі, ЩQб 
У'lень мі,' переконатися, як воно має бути ведене, та щоб 
міг навчитися все,'о, щО ЙОМУ в практиці буде потріБRе. 
Це вивінування господарської школи є звичайно пере
поною в її основанні. Одначе в нас у цьому напрямку 
не є так зле, е в нас ще земельні маєтки, що е власністю 
ріЖНІ1Х y"paiHCbКlIX установ, а які досі не мають у себе 
rocnOAapCL.Ko'l шко.'Іи, що могла б використати належно 
цей маєток, могла б його зробити зразковим і ужитку
вати з ,' ідно з волею й доброю гадкою жертводавця. 
Але 1103,1 ЦІІМ, можна ще порятувати господарську шко-



JlУ вннаЙ~IО~1 110.1Я, як це є в Шиба.lині, а дальше роБІНИ 
заходи, щоб громади. де будуть повставатн хлібороб· 
ські шкоnи, дарували на іх в,\Зсність відповідну кі.1Ь· 
кість потрібної землі, що звнчаАио є в володінні се.1а 
А не € використана (то.чоки, пасовиська). де є добра во
ля. де € незломне переконаиня rромаДЯВСТВrI, що cnpasu 
КОllе'lна, там і такі труднощі не будуть підгравати ПС.1Н· 
кої ролі. 

Збираю'ІН все рззом, I1РИХОДЮIО до висновків: 
1) Хліборобське шкільництво, 1ІК частина щ.щоі 

ГРО!.'ЗДСЬКОї аrpоиоміі та як чзстина нашого шкільниц
тва, мусить бути розбудоване пляново та з !.'СТОIO с.чу · 
жнти рідному господарству. 

2) Д.'ІЯ належної розбудови й провадження Х.,ібо· 
робсЬКОГО шкільництва мусить бути створеннй осере· 
док, у якому будуть співпрацювати наша ВНХОВllа ор' 
rанізація (Рідна Школа) і господарська ( .. Сільськиn 
Господар"). його треба розбудувати так, щоби була за· 
держана належна рівновага між ВИХОВНИМИ 1"1 госrюдзр· 
СЬКИМIf елєментами у праці ЦЬОГО шкіnЬНІІuтва. 

З) ПРІІ розбудові хліборобського ШКЇ.lьннцтва lре · 
ба кермуватися передусім господаРСЬКIІ\IИ вимогами 110· 
одиноких раЙОИів і дО НИХ ПРИИОРОВ.'lювати так ступінь, 
JlK і спеція.'Іьtlість ШКОJlИ. 

4) У звязку з тим треба твор.пи господарські шко, 
ЛИ В тісному порозумінні осередку з х"іборобськими 
Й виховними організаціями поодиноких районіu, щоб 
наші, П.'tЯИ080 Т80рені хліборобсь"j Ш"О.1И МОГ.'ІИ ВПОВllі 
відповісти тим завданням, що їх до хліборобського 
шкіЛЬШЩТ8а ставить громадська афономія. Тому поза 
краевим осередко).! д,'tя х.'ІібоРОбського шкі.~ы�щтваa 
мусять ДЛЯ ' творення і ведеШIЯ хліборобських шкіл 
в краю повставати також осередки в районах, що спів
працюватимуть у тісному звязку з центром. 

5) у випадку, KOnH прийдеться постав.IТ1І Ві!МОГН 
українського шкіnьництва перед мздою. то треба буде. 
безумовио, висунути теж вимогу пляновоі сітки Acr
жавних хліборобських шкіл ріЖIІИХ типів і ступнів 
з українською МОВОIO наВ"ЗНIfЯ. 

6) Як необхіnну СК-'Jадову частину ВИМОГИ YI(paT,,· 
ських високих шкі.l треба СТ:I8ИТIІ створения - ПОВрl1 
університет також окремої української nисокої 
хліборобсько-еКОIIO)liч~lОї шкапи на українськ и х зеМ.1ЯХ 



1 бо, 

n По.lьщі, що бу.'І3 б occpeДI\O~1 українськоІ 3(РОlІоміч
І ЮЇ та економічної ІІЗУІ(Н 11 місцем вишколу II~ тільки 
~lайGутніх 1(СрЩlНичів ваШОI'О хліборобського 11 СК оно
міЧНQI"О ЖИТТ~" :ме й учите.'!ів наших хліборобських 
Шl\іл. 

На підст:ші 1(1)01'0 пропоную приняти тзкі поt:тз
нови: 

І. ЗаС,lухавши реферату про потребу розбудови 
хліборобського IUкї;1ЬН lщтва, І . УJ<раїнський Педа(о(іч
ний КОНI'рСС стверджує: 

І ) що хліборобське шкільництво є дтl українсько 
го народу lІеобхіднаю частиною усьої мережі ~Іашого 
IНщіОI13.1ЬНОГО IUкі:н,mщтва, а зокрема 'Іашого фахового 
wкі.lьництва; 

2) що П.'Іянова розбудова хліборобського IUкіль , 
ннцтва є необхіДIІОЮ УИО80Ю піднесення ку.'1ьтурного 
ЇІ господарсЬJ..:ОГО рівня наlUОГО села та господарського 
(j націонзльвого скріllМННЯ основи Нації-українського 
се.'lЯнства: 

3) що досі не роблено в нас ширших проб розбу 
дуваНІ цю діщmку ІШUЮГО шкільющтва. а тому вон а 
дос і Щl.'Ісжно не I1QСТlJ lменз, хоч її вага для нашого се.'І3 
й усього нашого національного ЖИТТЯ ве.'Іllчезнз, 

І]. Тому І. У"РnїНСЬКНЙ Педа(Оr'ічний КОНфсс ува
жає за необхідне: 

І) щоб зацікавлені й обовязані до піддержув:JННЯ 
у"раіНСI,КОГО Х ,1іборобського шкі.1',НИЦТВ8 установи 
(Рідна ШКО,'І8. "Сі.1ЬСI>КI1Й Господар". ,.просвіта", "Союз 
У"раїнок" та українськ і кооператн вні устаНОВІі) ство 
рll.1Н окрему nocTirtllY ком ісію, яка випраЦЮВЗ.1З б ПlIЯН 
його ступневоі дозБУДОfllf та дбала б про те, щоб це 
шкі.lf>1'!І1UТIЮ МС1ЛО постійну оп іку ; 

2) щоб Дlт розбудови українського хліборобського 
IUкі.1ЬНllUтва з~щіl\fНШТIІ Шllрок і КРУГІІ IНIШI1Х хліборо 
бів, творячи У наЗШI'lеmlХ місцях '111 округах тnкіж ра
йонові КО;\lісії, зложсні з представників раАоновнх. 'ІН 
місцевнх установ. які піДГОТОВ.1ЯЛН б по порозумінні 
з цeHTpO~1 I1ЛЯНIf ПООДИНОКіIХ шкіл і переводили l{е 

в життя ; 

3) щоб Д.'ІЯ УРУХОМ,lення Д3.'Іьших українськ н х 
;о(.,іборобських шкі.'! УЖИТІ! т і земельн і фундації, які 
досі є в РУК3Х українських народніх уставов, а які Н3-
.1СіI\lЮ не ВIIКОРlІстзні; 
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4) щоб частина фондів, які Д.ТІЯ ці.'lеЙ українського 
шкі.1ЬНlЩТВЗ дає українське село, були ужиті на розбу
дову українського х.'1іборобського шкі .'1ьництва. 

Ш. І. Український Педаr'ОГічний КОНфес уuзжає за 
необхідне, щоб IТрИ Сllрзві творення украі'НСЬ]{І[Х ВИСОКИХ 
шкі.l була включена в іх РЯМКИ тrШQЖ висока ;зrроно
мічна й еКОIІО ,\lіщтg школа, як осередок української 
Зl'pономічнаї науки і місце школення провідників на· 
ШОТ'О господарського ЖИТТЯ, а також осередок IНlХО

ва11НЯ україНСЬКIJХ m'POl�omib-педШ'оrів. 
[V, І. Y"paїHCI>:mii Педагоrі'IНИЙ Конгрес уважає, що 

в внпаДI\У преДК.1ЗДСННЯ 8 11~ЮГ державі в справі розбу
дови державних ШJ<і., з українською МОВОЮ навчання, 

е необхіДIlю.t ВКЛЮчити туди ціllУ мережу хліборобСЬЮIХ 
шкі-'l ріЖНJfХ ступнів і спеціяльностеЙ*). 
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Jmк. Роман Бі"инсыl:іі... 

ДОСТРОЄННЯ ШКОЛИ 

ДО ПОТ РЕБ НАШОГО 
ГОСПОДАРСЬКОГО Ж ИТТ я. 

Наш суспі.'1ЬННЙ розвій протягом останнього пів 
ооліпя був на 3. У. 3. ДОСИТЬ однобічний. Селянський 
"аснв 8спіл и ми доповнити тількн тоненькою верствою 
}}fОВИХ прзц і вни ків т. зв . інтелі rенції . Зате занедба,lИ 
іШ торговлю, промисл і ре месло і не внтворил~ станів, 

:Ік і рішають про характер міст, що все і всюди пану
ІОТЬ над територією. За птрату міст за платили МИ про

граною війною , а тепер платимо дальше безроб іттям 
і нуждою. Ті неправильності в нашій сус пільній струк
-:урі треба вирівняти, якщо не маємо залишитись нзро
!lO~1 - калікою. Найбільше в тому наllрямі може зро
tїНП-l відп ов ідн а шкода. 

Шко .. ,а тоді сповн яє якелід своє запдаННfI , коли її 
R ИХОВЗНКИ Є придатні свому гроиащmству. Ко;ВІ ж ба
гато з них не находить праці, то це наводить здогад, 
що ШI{ОЛ<1 не З0вс і м відповідає потребам сусп ільн ости. 
lUоб п ізнатн, в чім суть цього нсдостроєнн я, треба про

С;lідити 3ВЯЗОК між школою, професіями та безрОбіт· 
'!'ЯМ передусім молоді, яка в Т І Й школі вч илася . 

.. Між . укр аїнсы<мии бсзробіТН~IМИ інтеліJ'ентаии 
.южна відмітити дві групи. Першу творять ті, що •• а· 
ють закінчену фахову освіту і "фах у руках", але на їх 
} СJlУГИ нема достаточного запотребовання на УКРЗЇІІ' 
('ькім ринку праці . Підчсркуєио, на Yf\paїHCb"iM, бо 
I/ОJlЬСЬКИЙ ринок праці держа8ННЙ і приватний , а Т:Ш 
CdMO жиді вськнй, для українських уиових робітни ків 
майжс зовсім замкнений. Та недостаточ не наше 33110' 
'l'ребоваIiНЯ на працю в деяких інтедіГентських фахах 
не є насл ідком абсолютноТ надпро.цукції даних прац.:: 
давни ків, тільки 11РОЯВШf нашого господарського і куль-
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1ураЛЬНОІ'О неДОРОЗВИНСIІНЯ. Приміром хОч ОС8ітз, ЩІ 
Li.!O f O села не стоіть високо, і хоч а є сотки безробітних 

:' 'щтел і8 , ми не зуміли досі нзладнати освітної спраВ ~1 
'NIK, щоб ТИМ учителям р.аТI1 освітню працю і прОifmтак. 

Другу (РУІІУ безробітних інтелі(ентів ТВОРЯТЬ ті. 
що не мали змоги добути фахову освіту. Це ЛЮДИ, як і 
н"кіНЧll lIН зага.'1ЬНQ - Qсnітню гімназію або її не скінчи.'!И 
(10 Дальше не мал!! за що вчигися. ВСЬОГО 15 відсотків 
з ти х, що за l'IНСУЮТЬСn до rімнзз їі, кінчить високі ШКQ
;щ, цебто т і фахові школи, до ЯК ИХ rімнз з ія € підго
'ІОНКОЮ. Прочі (85%) залишається без фахової осв іти, 
t:o час наУ'і:И 12-15 літ У ІІ<ІШИХ ГОСllодарських умови
І!:ІХ дтl неї за ДОШ'ІЙ . В!IХОДI1ТЬ, ЩО ДОки Щ~ сганемо 
еконОмічно сильиіше ІІа І[ОПІ, мусюю більше ш{ досі 
ЗlІсртаТIІ yha�-У Н3. JlР3.І(ТИЧНУ фахову освіту з КОрОТШИМ 
часом lІаУЮI, що більше відповідає нашій спроможна
С'гі та lІотреба~1. 

Якщо rIQr-ОДIНIОСЯ з ТИ~І, щО наl1НІ ШКО.'J.а повинна 
ЧIfСJlИТИСН 3 В~lмога~1If ГОСllодаРСl,КОГО ЖИТТЯ, то треба 

Сl1робуваТIІ зясуваТ\1 собі, які € ті ІШМОГІІ завдаИIІИ на 
наflб.'fИЖЧУ БУДУЧЧIIIІУ. Зш-аJIЬ~1О можна їх сформулу

вати так: спннеННlI процесу убожіння нашої суспільно
сти і системаТ1Ічне скріплювання і усамостiitнювання на 
шого господарського ОРr'Dнізму можемо оснгнути пля
НОВОЮ розбудовою досі занедбаних діля нок. Перестати 
бідніти і зачати богатіти! Це }ІОЖС статися в наШІІХ ума· 
ІНІнах тільки тоді, КОЛІІ будемо заробляти більше, як 
видавати на ЖІІТТЯ, КО.'111 ПРИХОДІІ будуть більші від роз

ходів. 

Це значить продаuаПI ЧУЖИНЦЯМ наші продукти 

і услуги на суму більшу від тоі, ~IKY ми платимо 4УЖI1Н ' 
ЦlIМ за куплені в них това рІ! і YCДYГlI. 3 того виходять 
Tal\i три господарські вимоги: 

І . Як I Ізіі6ільше продукувати для себе і на експорт, 

себто на збут поз:'! рамці у..:раїнсы\її господарської 
спі.1ЬНОТИ; 

2. Як mН"' КОРИСllішс ЛРОД,ШЗТІІ наші ПРОДУКТИ 
і услуги ; 

3. Як найповніше обходитися без lІужltх (uебто не
YKpaїHCIoКlIX) товарів і услуг. 
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Якщо ВЗЯТІ! під умгу, що поверх ~5% українц ів 
се,lЯНIІ і що селянство наш на йбільший IІродуцент і КОІІ
сумент . то ці 3:1Г3ЛМlі ГОСПОД<:ірські ВЩ!Q !' И дадуТl.СЯ 
ІІереК.18СТИ на Т8!.і конкреТНі господарські завданн я: 

1. Якнайбільше продукувати, не знач ить передус ім 
збїm,шити прибутковість нашого хліборобства; 

2. Корисно продавати наші продукти чужинцям, 
не знаЧ llТЬ передусім ЮIл<lДнаТII ВJI<1 С!ШЙ збут хлібороб
СІ>КНХ продуктів; 

3. Якнзйбільюс обходитися без чужих товарів 
і услуг . 

Вповні заспокоювати потреби }Нl шаго села 8.13С
НОЮ торговлею, B,13CHIfM ремеслом і промислом. Це ті 
!'ocnoJtllPCi>KЇ завдаНН fI, m{і BIfCVII3€ ЖИТТЯ на перший 
ПЛНІ!. Шоб їх виконати, потрібні нам передусім такі фа
хівці: 

1. ФахОві Х.'lібороби, цебто а(рономи і .arрnтехніки 
ріЖНIiХ спеціяльностеЙ. інструктор!! і ор(аніззторн та 
фахово осві чені хлібороби, ЯК ЛРОДУI\енти; 

2. Купці, 111{ підборці Й дост:шц і сrл<.l, з oJtHoro БОI<У 
МА збуту хліборобСЬК'1:>:: "РОДУl<т ів і виробів домаш
Hboro промислу, 3 другого боку для постачання селові 
всього того, чого воно потрrбує. Під "УЛЦЯА!И РО'lv~,ію 
однаково кооператорів як і .,прнватннкіп", сіm,ську тор
ГОВJlЮ, та міську, гуртову і розлрібну: 

.1. РеміснlН<И - перш за псе до повної і ПОБноварт
ної обс.'І \'ГИ наших RЛЗСНlf,\ потреб; 

4. ПРОМИСЛОВЦі - ОР(911і38ТОР" ДО\lЗ1ШIІ>ОГО і фа
бри'НlОГО промие.'ІУ. ](_1Н rтРОМ ИС.1()!ЮЇ перерібюt fl<1ІJ1 ИХ 
снріВІ\ів, та для ПРОЛУlщії предметів "аl1lОГn запnтребv

вання. 

Це ті СПf'11іЯ .': I,НОСТИ, I1КИХ вже тепер Ha~1 треба 
R 61Л I,Щ I11 скіт.о(()сті і яких ВПРОДОВЖ найБЛИЖ'IІІХ літ 

6\'.1.е ~ю найбіllhluе потребумти. 

Біт.rтtе число згаданих спенів м\'с ітимемо "і/lГnТn
п.1IIТH R ЧУЖИХ юколах, та разом 3 тим треба думати про 
пnстспсние твореННI1 ІНкі ,'1 своіх. Потрібні нам передусім 
ттчt РОДИ Фахових шкі.l: школи сіJlьськn-госпоJtйрські. 
ТОРІ'.{)не.lьні т;) ре~lісНН'ІО-ПРО~lислові. Сільсько-гuспо-
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даРСЬЮі~Н[ займається Т -80 СіЛЬСbl':НЙ Господар*), ТО;\І)' 
не буду про них говорити, тарговсnьннх маємо дві, 
u вже треба їх більше, ти tlайбіЛblU потрібн і нз:.! ВJlзсні 
реміСНИ<IО-IІРО:\l ИСnОВі шкоди. ВОНИ мали б Ha~ давати 
]{81міфіковаНtlх фахівц і в-орrанізаторів, щоб зуміли пп
вести живі ше розбудову нашого BJlaCHOfQ ремесла та 

дамашньо['о і фабричного промислу. 

у ремісничій ділянці потрібна нам перш за BCr: 

більuНl ск ількість т. ЗВ . фахово-доповняючи>: шкіл, для 
ремі СІІИ'IНХ учнів. До тепер маємо їх усього пять, а по
требуємо їх в кожнім більшім місточку. 

Дальше потрібні властиві промислові школи і т. ЗВ. 
фахові ['імназїі, яких rюкінчення дa€ повні <Іслядничі 
права, а зокрема промислові ліцеї. 

ТІ!Х середніх промислових шкіл треба Ha~! перед

усім у ділянк ах: волоконній, в одежевій, шкіряній, де.
pebho-rаляН'тсрійній та будівельній. 

Ннжчс подаю важні для нас фахи у пятьох згада

них (рупах: 

1. у волоконній: ... 'Іьнярство", (цебто специ ві;}. 
культури і першої перерібки волокна), прпдівннцтво, 
ткацтво, викінчаЛЬННЦТВQ і фарбярсl'ВО, килимарство. 

ПОВОРОЗНН[{ТDО: 

2. в одежевіn: кравецтво, біmI3ЮIРСТВО, модняр
ство. трикотарство, кзпеЛЮШІІИЦТВО, шапкарство, рука

JШ<lИИЦТВО, кушн і рство; 
З . У шніРЯlfід: ['зрбарство, білошкірництв о, шеА

ство і халявкарства, римарство та торбинкарство: 
4. у дереВНій: меблеве столярство, колодійство та 

болнарство, дервлнна rа,fЯlперія і різбаРСТБО, деревляне 
забавкарство; 

5. у будівельній: будівництво, теслярсТ!:IО, МУ,'Іяр 

СТВО, кафJlЯРСП!О і 6удівнинтво печей узаПI .'Іі, шкляр
ство, І\імнзтне малярство. 

3ззнзчую, що ЩІХ ПЯТЬ Іруп далеко не Юlчерпу~ 
8СЬОГО нашого запотребування фахових працівників. 

Передусі~, важні ще великою поємністю ззпотре · 
бувзюlН УI(раїнськнх фахівців € rрупи: 

.) На ЦЮ тему fJl. реферат іlIЖ. д_ра ХраПJlНnОГО про Х;1і60-
робське ПІ"ільНlН1ТВО. 
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Харчева, з фахами: l1екарством, млинарст~ом, О~l ій
НИЦТВQМ, різннцтвом, мясаРСТ80~1. а далі: 

Металева, 3 фахами: КDВЗ.'lьствам, шлюсарствам, 
бляхарством, механікою, шоферством. 

Коли думати про створення нових шкіл, то треба 
раЗГ,lЯНУТИ можливості їх удержаННfI, справу ](ошт і в 

на їх залажеННR та справу фреквенції. 
Кошти удержання треба б покриваТl1 частинно 

З оплат у\шів, пр" промислових школах також зі збуту 
Їх виробів. Ддп зменшення цих коштів треба б лучити 
разом школи ріжнаї висоти, тої самої фахової Г'рynи, 

а Il звіть шкали ріжннх (руп. 
Основания промислової ШКОЛи було б найлекше 

або при якійсь існуючій зага.'1ьно- освітніЙ rі~!Назії, або 
ШДЯХО~І перетворення котроїсь із них на фахову. Це 

6у.10 б доцільне при тих приватних КЛЯСИ'lНих r'імназіях, 
ПКЮІ з ПРИ'ІННИ недостачj учнів грозить ліквідація, чи 
"трата майна наслідком задовження в обезпечальні. 
ОДНОЮ 3 причин зменшення напливу учнів до тих шкіл 
6у.10 безробіnя іх абсольвентів. Збільшення. практичної 
вартост и тих r'імназій Ш.'НJХОМ переміни їх на фахові: 
IІромнслові і торговельні, при відповідній пропа r:J.Нді, 

вапевно скріпить фреквенцію. Очевидно qерез таку п е
реміну не см іє змзл іти приріст освіченої верстви і тому 
ЗI'ада ні фахові ШКОЛИ мусітнмуть давати учням настіль
ки вузько фахову, але і достатою!у загальну oCfliTY. 

Побоювання, що при такій l1ереміні шкіл багато 
вчител і в опинилося б без праці, неоправдані. Навпак и. 
зріст ЧI!сла учнів збільшить число відділів і запотребу
ваННlI вчителів. Лиш одиницям 3 Ію-між них приl1деть, 
СЯ нереучу.ватн предмет и. Та це менше лихо, як nіквіда
Iti~ тих шкіn, зз яку не тяжко, якщо ВСС за .. ,ишнться без 
3МІН. 

ВнріВНУЮIННЯ фахоtщх шкіл, ГО.'ІОВІІО IІрО~I.IСЛIJ
ВІ ! Х, вимзгаТlше поважних грошевих вкда 1ів па пnстро

Є"JlНЯ потрібних робіТСIlЬ. Гроші на те треба буде з і брати 
тут ів Дмсриuі. Ті, що добре знають тамошні ІІЗСТРОЇ . 
RнеВIІЯЮТЬ. що між ЗAfериканськими україIІЦЯ~Щ роз
будова українського фахового шкідьництвз найде при· 
ХН.'І.ЬНltЙ відгук. Можна б КІІИУТІІ КЛИЧ фундування робі. 
тень ..'І..1Я ПООДІШОКИХ промислових шкіл, та їх ві;:.діл і в. 
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Щоб збіm>ш ~IТИ НЗПJlНВ ;о.tOлоді до середніх Шl\і:r 
уззr'З.'lі, а фахових 3 OKpe~Ia, треба: подбатн про дешев
ші IІРИ~lіщеННfI для молоді в місті, зменшити оплати за 
навчання та розвинути інтензивну пропзrзнду за серед

НЬОЮ освітою . 
Справз дешевих ПРИ~fіщень це JlIпання орrанїЗЗllії 

нових буре j збіJII,шення існуючих. Нині в тім наПРЮlі 
рОбиться дуже мало, менше ЯК перед війною, "ОЛИ тво
рено багато т. ЗВ . селянських буре. Мусимо створити 
орrаніззційний осередок ДЛЯ цеї справи, може навіть 
окрему комісію при "Рідній Школі", 

ОБНЮf(СННЯ ошrзт за навчання МОЖ.1Jиве в ззгаllыl'· 
освітніх школах дорогою збільшевня фреквенції. яка 
РОЗЛОЖИТЬ КОШТИ вдержання Ш}{ОЛ!f на більшу (кіль
кість учсників, У деяких промислових ШКО.'Jах також че
рез наладнання збуту виробів школи. 

Пропаrанду МІ збільшенням нnплиnу молоді /10 
середніх шкіл, треба конечно скріпити. Те, що робиться 
IНlні в тому напrЯ .' Іі. зовсім ~Ie достаТQчне, так споїш! 
розмірами (2-3 статті в (азетах під кінець шкі.'JЬНОГП 
року), як і своім З~ l істом. Думаю, що справа вюtагае 
більше П.1ЯНDВОСТИ, зібрання всіх ~1DЖЛИВИХ арІументів. 
а H3D1TI, орга нізаl\іі tlрави.1ыlхx реl<.flЯ~IОRИ Х !{<щпаНIЙ 

з прнтигненю1М спеl(ів від реклями, яких уже маємо. 
ЯКЩО йде про лропаrзнду фахових шкіл. то ВОШІ 

потрібна передусі~1 між нашою мзєтнішою uерствою . 
ГOJIDUI!Q міщанською. серед якої ще часто ПОКУ'П'ЮТЬ 

КО,'1l1шні погляди. He~IOFI ТО практичні фЮ'::I!: тоrн'ОВЛЯ, 
а головно ремесло. мс,нш(' почесні піл т. зв. інтеліrснт, 
ських звань. Ті ЛОГ.'!fJДI[ U нзших обставинах шкід.'1иві 
і тому треба їх поБОРIОRаТI! і внказуваП I їх нестійність. 
Що до Ішжчасти. то ВОliа ніКО.1И не .'!('ж ить у сз"і~1 яван
НЮ. тільки хіба в lІижчій особистій КУЛЬТУРі даної .!Ію
ДИНlI. ЯКЩО її піднесемо, то відпаде всяка маЖ.'I ИВЇСТЬ 
балачок про нижчісп, того ЧИ іншого фах~' . Дальше 
требiJ звертаТIі у IІропrН'анді уn.згу !І.з більш\' лаn.чат· 
нісТЬ nраКТНЧЮ1Х фахів, коротший час Н3}'1\И. більшу 
незалежність і ~lОж.'ІІІвість вчасніlUОГО caJ.!OCTiilНoro 
заробітку. 

Вибір звання вимагає лровірення цілого ряду 
ріжнародних ЧlІlІників , як: індівідуаm>Них, пснхофізич· 
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НІІХ ПрИЮIС'Г даної Д".~ИНН, стану її з.<.\орО2.~Я, }13€TKO· 
вого стану батьків , запотребування на працю в окремих 
фахах I1ровірсння можливостей добуту бажану освіту, 
дальше знаН I!Я родів шкіл, ума!] ПРИНЯТТЯ, коштів науки 

та ЛРОЖІПКУ. 

Са.\ l і батьки майже ніколи не розпоряджають всі· 
ми відо~юстями, тому вибі р звання повинен відбуватися 
зараВl!ла при допомозі IІс н хотехнічної порадні. 

Порздни для вибору звання при Р. ш. у Львов і*) 
€ еаме на те, щоб уводити лляв і доцільність У нзшу гос· 
подаРI,У JlЮДСЬКИМ матерія.:'!О ~I, та щоб .'Іюдські допо!!· 
НСІШН спрЯ~lОвува.'ІИ туди де їх треба, де їх місцс і де 
жде на них праця. 

Тому гюстійна пролаrа~lДа користання з Парадні 
неЗВllчайно важна. У'lИте.'1ЬСТВО, головно вселюдних 
lU1{і.ll , ІIOВIiВНО про це '·ЯМ И'f1i та постійно пригадувати 

це дітнм і батькам .. 
Дотепер говорив я про те, нких фахі в, род ів 

"(,,-в іт и і типі !! шкіл lН1Mm·a€ наша I·ОС l10дарська дій· 

,"ність. Переходжу до Ilнтання, flK дОСТjJ'3іти до гас по· 
;·:.ІРСЬКІІХ IlOтреб навчання і виховзння в існуючих 

юколах . 

Під навчанням розуміпшу н е ЦI/.ість шкільних 
програ •• , т ільки те, ч ого треба би доучувати при ни
ні шніх програмах. Обем і Сl10с.іб подавання матеріялу 
<.~,Ilежатимуть очевидно від Т:1ВУ школи та в і ку учнів. 
Вже у наймолодших треба будити ЗЗ Цlка!!лення ЛЮ.1-
( /,кою працею напр. ч ерез оглядаЮIЯ фабрнк і майсте
гень. ВОВИ ВIНЦlикають подив і заціка!!лення для тех 

l,іКIІ і дають розуміння 
;,итьсн ПОШШlа для неї. 

-::р ібнс. 

людської :прац і , з якою plJ· 
ОДІНІ і друге дуже нам lі(. 

Зі старшими УЧНЯМИ вже і у вселюдній шко.r. і 
треба заводити розмови НЗ тему праці, заробітку 1 ~I 

ІІРОЖІІТКУ, буюІТИ В них заціюнмення для господар 
ських спр"в, зрозуміння механіки осподарсu"ого 

.) За інфщmаllіяМl! можна ЗllсрrаrllСН також ,1исrОIlНО !l3 
адрtсу: Рід,,:) Ш"ОJl3, Порадн!!, лыlu •. ВУ.1. СIІкстуська 'І. 46. 
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життя та його нзйвзжніших ззконів. ,J,аJlьше TP~(.:' 

знайомити їх із нашими господарськими завданням.l, 

'і а lІиплнваючими 3 НЕіХ зарiGКОВЮ1 .1 МОЖЛИІЮ('ТЯМИ, 

рnзглялати 3 НИМИ МОЖ.'lи»і життє;>~ заВ.І1а НIНІ YI.JHiB, 

"ести Р03М0811 ПОО доцільні і потріб~і Фахи. та J>~: ло 
, · lt Х лkТ3Т~IСЯ. Ученнк Mvc iTH Me знзти. що він VЧН1';.·· f/ 

'"'(, для свілоцтва. що і НЗЙJ<рзще C8iд~иT"O не П(,М(\ЖЄ. 
ЯКUЮ Bill не зуміє робнти того. що T~'~l)a, ш( · І;ОЖННЙ 
f\\'CI1Tb СТАОРI1ТІІ собі самому Jjзрстат щ);щі. 1110 хтn не 

;' У)fіє ЦЬО,'О ЗРОБИТIІ. ТОЙ засулжеНіtЙ на безр .... 5jТгя 
11 нуЖДу, 

у середн і х ШКОЛrlХ тnеб:l бн ПОг.1! 1f6Jiювати і по-
1ІІНрЮВЯТН ті відомnсті. ПРl1КТНІIНО знаllИЛО б це: нав· 
Ч:1 НІІЯ загальних осноn mщіОllальноі економії. дальше 

f< і,nn~юстей поо \'Ішаінське наРОДНЕ ГОСПОДЯРСТ80. його 
'·аЙБЛlfжчі завдання. лоц ільні с пособи іх реалізації 
і ЗВfI~ані ;:с тим зарібков і мо;",ливості; пізнавання, які 

"jДПОНЄМСТFНI в нас нал іЙні. які вимоги ставлять по · 
Ilлннокі з НИХ ло ОРГАнізатооа і ::'ЗКЛflДОRОГО капіталу. 

Пr)трібні також віnОМОСТі по() можливі в ІІйС с пособи 
')nгйніза ніІ капіталів для продvктивних нілсА. ппо вар
т ість і можливості ОЩ:'lДЖVВJJRНЯ, ПРО спосіб ::Ібага чу

"ання. про те. чому ии білніемn. якими допnгзми "ті· 

"'ае гріш від ное, скільки ПРОКУРЮЄМQ та IІропиваемо. 

Дальше треба знайомити учнів з основами каль· 
f~уляuії інтересів. рахунком рснтовности пілпри є мств, 

с.пособами організації збуту. з основнШоШ ПОНЯТТЯМИ 
І<ннговодства й іншими елементарннми відомостями 
"І торговлі. промислу й інтересів. 

для ОЖИВ.'1ення навчаНllЯ j збільшення його прак, 
-ТН ЧНОЇ вартостн можна б даватн учняи завдання, ВИ
ї uукувати торговельні, "ромнслові, чи вза rалі ( заріб
кові можливості, в їх рідних сторонах, ло :і 1оюзі навіть 
у звязку з варстатом праці. 'І н взаrалі матеріЯJJЬНОЮ 
базою їх БАтьків та рідні. Опісля переводнти критику 

доціJlЬНОСТН проектів та КЗЛ!>h:уляц ію нзмічених під~ 
'lр не иств. 
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На господарські теми треба б давати як н аАбі,nь
ше снобідних завдань. 

При науці математики можна б УЗГЛЯДНИТИ шир
ше переводження калькуляції, рахунку реНТОВНQСТИ 
підприємств, та купецьк і рахунки взагалі. ТИМ спасо· 
СОМ ~1ала б молодь змогу самостійно перечислювати 
та оцінювати можливості заробітку, які трапляться 

8 її житті. .... 
Крамі того треба б давати молод і практичні зав

дання, що розвивали 6 у неі порадніс.ть, иеткість та 
IlОьшсдQв ість . Н а прииір, важне ПРИВЧИТИ учн ів добу
ilат" самим, без якнхнебудь вказівок зі школ и, всякі 
потрібні відомості : хто виробляє, ХТО продає, ХТО Ку'· 
пуе, як внроблюється те, чи інше. Опісля ішли б звіти 
і критика доцільности вжитих заходів. 

На подавання ТОГО всього треба б. н а МОЮ ДУ61-
!\у, завести окремий предмет "відомости народнього 
І осподарства" з 1-2 година'fИ тижнево, через 2--3 
роки науки. 

Цей новий предмет обіймав би на ділі три (рупи 

F-ідомостеrl: еЛЄ'1енти національноТ еконоиіТ, госпо
дарську географію ЗУЗ, і енцикльопедію інтересів . 
Тою останньою збірною -назвою означую загаJtЬні ві
домост і з TopГOВ.lli , промислу І промислового закоио
давства. 

Тому, що господарським питанням треба би при
І..ьятнти більш уваги також при навчанні іиших пред
метів, потрібне, щоб за гая учительства зачав пиJtЬно 
.:ікавитися господарськими справами і доповнювати 
fI тому напряМі свою освіту. 

Час на .господарське виховання і иавчання молоді 
мусить найти ся . ЯК є час j місце на речі нежиттєві, ча
(то лиш умовної вартости, то мусить надтися й на -re, 
що має запевнити господарську незалежність молоді 
і спіJtЬноті. · , 109 

ВВОДіІТИ нові години, хочбн навіть надобовяз
kOBi до існуючих програм навчания можиа тіJtЬки за 
kf.)ЗВОЛОИ міністерства освіти. Воно, щоправда, пропа. 
(}іЄ господарське 8иховання в школі, але хоче пере· 

ВОДИТІІ його при інших предметах. Щоб це було мож
ливе. треба, і п овинно н а перед усе вчнтеЛЬСТ80 засвоїти 
(обі fOIlHTOBHO господарську освіту . Це вимагає від-
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павіДIJОЇ підготови й довшого часу. і це не с!<оро 
;lЗСТЬСЯ здійснити. Тому треба доБИВЗТIfСf' дозволу нз 
притягнення до ЦЬОГО спеціялістів, бодай переходово 
і призначення на те окремих годин. 

Молодих людей, що закінчили вже шкільну осві
ТУ, маЖ!Н1 б ДQШКQ.'JЮНЗТИ дорогою nїдповіДflНХ без

fюсередних зао 'ІН ИХ курсів. 
Так приблизно треба 6, на МОЮ думку, доповню

~aTH знання j вміння, яке дз!')ть МОЛОДІ наші нинішні 
sагальноосвітні школи. 

Ще оажніше від навчання є виховання. Знае~tO. 

що про успіх У житті людини, а " ОЛОВНО про успіх 
У господарському житті, ріl~ають не тільки знання 
(І розум , ,ме і особ.'ll1Ві ші прикмети характеру, як ак

тивність, ~leTl<iCТb, піДПРИЄМЧИВIСТЬ, рішуtlість, дзльше 
11Ослідоnність, роботящість, витривалість, словні сть, 
'fОЧНість і солідність . А них усіх визначну ралю грає 
волевий ЧИННИК, у нас укр:)їнців не дуже сильно роз
г-ивевнJf. Мабуть тому і ті прикмети в нас не занадто 
~r.CTi. Людей непересічна здібних досить у нас, та ці 
зд ібності страшно часто марнуються через слабу волю. 

l!екше m}ЙТИ в нас ЛЮДІІНУ здашу до одноразової 
самопожертви , як до дрібної, але постійної н;)пруги. 

Тому школення волі й виховання характерів ува 
жаю справою неЗВllчайної ва rи , ЧИ НС важнішою від 
навчання. Про методику розuивання цих прикмет ха
рактеру не беруся говорити, це діло педагогів, 

дозволю собі тільки звернути увагу на велику 
l"ІilрТість абстинентського руху, як союзника в боротьбі 
з чинниками, що ОСJlабnюють волю. 8прочім ми зах. 
} країнці В llдаєltЮ коло 300 міліонів річно на тютюн' 
і аЛЬКОГ(lnЬ . Достаточна причина, щоб школа цю за· 

разу всіми силами поборюваJlа і то не са~IИМИ забо
ронами, а усвідомленням і найсильнішою зброю - на
сміхом і Г.'lумом. 

Н.,Ш гnспnдаРСпКІІА недорозвій і його насnіДlШ: 
нужда й безробіття ПРIШУШУЮТЬ нас зосередити максі· 
мум сил до господарської розбудови. Вслід за ТИ~І пи
тома вага господарських справ у нашому житті зростає 
j буде дальше зростати, постуллт збагачуванн я става· 
тиме щораз більше осереДНІІМ питанням і збірного при· 
ватного життя. 
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Заходить небезпека, щоб це змагання до матері. 
-яльнаго добробуту не стало домінуючим над ус і м ін
WИ~І, себто, щоб добробут не став самоці.~лю, а мате
рія.% н і користі, ЄДИНО ціненими. Це небезпека зовсім 

реальна, бо прояви такого свіТОl'ЛЯДУ вже досить у нас 
часті і не тільк и в селянських низах, але і в інтелігент

ської верх івки. Тому потрібна прот и вага в виді сильно 
розвиненого суспільно['о інстинкту і відповідної св іТ0 -
глядоnої підбудови. 

Сус пільний інстинкт це той інстинкт, що спонукує 
..людей єднатися для осягнення спільних цілей, що спів 
Дlлав у 110вставанні людських сп ільнот і нині зиставляє 

одиниці тим с п ільнотам служити, це за разом найглиб

ша осноаа морзлі і національного почування. 
у Н I:1 С цей інстинкт дово.'!і слабий. Ми дуже враз

ливі на все, що нас може між собою ріжнити, :1 ма.іо 
чутливі на те, що повинно нас єднати . Спільно працю
вати не до .. 1юБЛЮ€i\l0, добровільно підпорядковуватися 
своїм, ще менше. Інтерес спільноти: громадський, н а

ціональний йде в нас позаду приватного, позаду осо
бистих амбіцій, чи особистих хв илевих користей. І все 

те не лиш у темного Гуцула, але і в інтеліrентів з ВИСО
кою освітою. 

У господарськім житті цей недорозвій суспільно
го інстинкту проявляється як недостача господарської 
солідарноcrи з одного боку, а солідиости з другого. 

Перша з них є причиною, що клич "сві й до сво
го" так поволі і поверховна приймається, що через ко
операцію іде до тепер ледво 5% закупу нашого села. 

Недостача солідности підриває Довіря, І<редит , 
га.'!ьнує розвій ТОРГОВ/іі, а ос06,1иво гальмує розв ій 
нашого ремесла. 

Все те ПрОМОВ.'Іяє за тим, щоб у програму вихо 

вання нашої А\олоді покласти розвивання суспільного 
інстинкту. як одно 3 н аАважн іших внховних завдань. 
Випрацювати методи цього виохв::mнS1 це завдання пси 
ХОЛЬО(jв, и про те не 6еруся говорити. 

Зате задержуся над потр ібною світоглядовою під
будовою того виховання: 

Находимося в дуже важкому паложеНАі : тер ито
ріяльно роздерті, внутріШIІО розсварені , в ідсталі куль
турно, слабі економічно. 
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Щоб піднестися, дігнати сусідів - що також не 
стоять на місці, потрібно велетенського вкладу праці .. 
безмірної натуги, героїчних зусиль. 

Здорове ядро нації скривае в собі надмір сил, од· 
наче приспаних, розсіяних і звяззних JlИШ СВОЇМИ при
ватними справзмн. Це наче потенціяльна енерrія увяз
нена в матерії. Переиінити ії в кінетичну. визволити ТІ 
снnи, звернути в ОДИН напрям , запрягти до праці над 
підйомом нації, може лиш велика ідея, ідея так СИЛЬНО
звяззна 3 життям, щоб дала йому новий зміст, розго
нову силу та прискорювзnа його темпо і кермувала ді
панням індівідуїв. 

Що це можливе доказом сучасна Туреччина, Іта
JIія і Німеччина. 

Наше теперішне положення j наша сучасна пси
хі чна структура, передусім цей слабий суспільний ін 
стинкт, вимагають, щоб такою начальною ідеєю стало 

служення нацП як найвищий обовязок і найглибша ВНУ· 
'грішна потреба. 

Основою для цього повинно стати добровільне 
підчинення одиниці інтересам спільноти - нації, виплива· 

юче з інтензивного відчувания орrанічного звязку 
з нею. 

Переоцінка нииінших наших житт€вих вартостей, 

творення нового життєвого стилю стає і в нас твердою 
конечністю. На місце нинішноі переваги матеріЯIlЬНИХ 
вартостеА МУСЯТЬ зрости в ціні ідеальні вартостн ~ 

на місце надмірної пошани для мор(ів, посади, грошей 
і п огоні виключно за ннмн мусять прнйти культ су· 
спільної пожиточностн, заслуги. КУЛЬТ самої прац~ 
як чинника, що творить силу і могучість н ації. На мі
сце нинішного постійного питання, "що я з того буду 
мати?" мусить прийти інше: "Що я можу дати спіль-
"отl?" • 

Таке світовідчування буде не тільки противагою 

проти h:ріпшаю'IОГО у нас грубого угілітаризму, воно
може зробити більше: розбудити нові, нині приспані 
я нас сили і ПРИСКОРИТИ в десятеро те1-ШО нашого зро
сту. Прищіплення його своім учняи повинно бути од-

o ним 3 важнішнх завдань нашоі шкапи . 



"t -С. Гайдуч ок. 

ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

НА ВДАЧУ НАШОУ МОЛОДІ. 

Локінчилася третя шкільна година. Вийшли 

учні з кляс одної 3 наших середніх шкіл. А містилася 
ljOHa на третьому поверсі в буд!!нку, ЩО нагадував п о · 
-'lурі , сере'Анєвічні каземати. 

Бодьо вже почав рух. Разом із Джеком стаЛlt вга 

НЯТlt 110 коридорі, а дальше згуртували І'РУ и жандармів 
і розбійників. Забули навіть про друге снідаю1Я. Ба 

що бі.'Тьшс, забули про шкільний розпорядок : "По кО
ридорі не uільно б ігати! " Один з менше З8ИННИХ уті_ 
кав і не виминув професора. Попав головою профе
сорові в ГРУДИ. Зник між пятьма COTKaМlI учнів, заК lI 
.його пізнали. 

Розпука обгортпла .lНIЖ\' РНИХ учителів. Не мож 
було зарадити тій біганині. Рідко помагала приявність 
самого директора на перерві. - Та чи могли що іншо

го робити ці одинацятьлітні хлопці, що на t'одинах 
були навіть дуже чемні? Наші упімнення не помагали. 
Вони самі себе не розуміли. В Їх душі .~ежаJlО щось, 
що не дaBa.~o ЇМ спокою. Гнало ЇХ до руху. В них 

JJежав той СfШ гін до руху, який ВОНИ мали тоді, коли 
ще в колисці лідносили голову. Той сам гін, який казав 
їм бігати за мамою довкруги стола та тішитися, якщо 

"аму ЗЛОВИJJl1. А тепер розвивався новий гін, гін ло
вецтва, боротьби й наслідування. Це були HeCBiAo1t1i ру
хові вправи т іла, що ними вони кріпили тіло, розвива
.'Ти ЙОГО. НесвіДО&lі, бо поміЧУЄ)1Q їх у всіх здорових 

дітеА, на всій землі. 
То ж не диво, що старини і Греки, що пригляда

J!ИСЯ явищам ПрИрОДИ, також приз.щумувалися на ТИМИ 

справами. Від них до нас прнАшли свідомо зложені ру
.хи тіла, що ними старалися дальше те тіло розвивати. 

Бо коли Їх державні мужі Лікурr у Спарті (880 до Хр.), 
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Co.'1bO~1 В Атенах (594 до Хр.), н ормуаз.lІІ 3.:н<онаМI I фі 
зи чне виховання громадин , то ~OHH безумовно ЧІ,СЛ И
.'1НСЯ 3 ВП,'1И ВО~1 рухаю.;и на вда'.у .1ЮДfIlНl. ВОНИ Ж пи
зн ачи,l[l , собі nсну ціm., яку хотіли здобути Лрll [юма
чі тіllеСIІИХ вправ: це 1>1:1JНI бути В Спарті вояк і MaТlI 
Спартанка, в АтеН IІХ "кальокаrатія" - (німецьк і учен і 

розуміють л ід ЦІШ СУ'IЗСl lе джснтеn ьмснство). Здавали 

(обі urlOBll i cnpany 3 ваги рухав"х вправ і їх великі 
мужі, ПЛЯТОІІ кликав у 5,тій кни з і свого твору "Дер 

жава": "допустіть жіноцтво до В llрав!" Вимагав рів
н омірного вихаваНlIЯ тіла А дух а. Арістоте.'1Ь ВИСТУ flа u 
П рОТl1 одностороннаго виховаННlI тільки тілз. Але ВИ

,тупав протн завадового атлет и зму. Нин і гідне вваги 

те , що заКО11 Сольона заборонюва в н евіЛЬННl<юt рухові 

вправи . 't.1ij 
З розмислом пригада в я давних Греків. Про ню:. 

ми ПРllзабули n думаємо, що ХІХ. і ХХ. Bil(, сучасн а 
КУ.'Іьтура в фізичному вихованн і Бог -зна що нового 
принесли. Ми ж бачимо, що не тільки шкода, але перед
усім гро~fадсы< i діячі (Ян, Тирш, Боберський У нас, та 
~Іужі учен і La~rl'lngc, T isSOl , SPltZY, Sc~ П1і~ll ! т. д.) 

накликаh'ТЬ, щоб дбати про ті .l есн і вправи. Навіть 
держави D3ЯJl ІІ СЯ НОР.ІуваТ IІ ту ділянку. (у I~ ac. у Німе ч
чині , Совітах, Франції і 1'. д.). Нема ні одної европей

ської держ:ши, де над тілесним вихованням н е застанов 
ЛЯЛl1СI1 б поважно n на 11ЬОГО не опливал и, маючи на 
оці інтерес и громади 11 держав н. Велика Сlма ГрЩlад· 
СЬКОгО й державного гроша i'lде на те, щоб т ілесне ви
>..овзння поширити на всіх громадян. Уможливити всім 
шарам громадянства його РОЗВ ІІвати. Що за причина 
в ЦbO~IY? ЧI1 рухов і вправи мають на ціли виплекати 

тільки тілесні вартості? - Сягнім до Арістотеля. Він 
ПРИЗ~I -.1е. руховим вправам не тіЛЬІ<» об08Я30К дбати 
про силы �еe (j гарне тіло та зробити його відпоршt М на 
воєнні труди. але рухові вправи мають також скріПl1Т 1f 
духа й надаПI йому енерrії і свіжостн А гарту. п.'ІЯТО Н 
каже, що га РМО~l іnне виховання тіла А духа дасть роз
R<lfY та відва гу. 

І під сучасну хвилю шукають ЛЮДІ! тих духових. 

прикмет. Яl<і руХОВі Вl1раВI! понинні дати .'ІЮД l lні - су· 
..rПіЛЬСТSУ. Німці говорять ось що; ~ Die !>шпvоl1 betrie~ 
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Ьепеп l~еl Ьеs(іЬLlПgеl1 haben dicjenigen ЕіgепsсhаЛеп zu 
enl\\'i~J,e]ll, l'IиГ die der Nationalsozialismus ganz besondc
геп Wcrt Jeg t: Silln fur Zucht, Oldnung und Unterordn ung, 
GemcinscllaГtsgeist, Ми!, Entschlos<:enhcll, rnsc11c Entschluss
kraft. Н іігlе lJnd ()рfег,цсіSl. l ) 

у Совітах фізичне виховання має дати "оБОрон
ЩІ РСІЮ,'lІоціЙНIІХ досягнень", ЧИ пзк "жовні ра реоолю
иН" J І,10 і1'l, IНІМОГI! ЇХ Фізичної справности на став

ле ні П.1ШЮВQ на виховання доброго вояка. 
А лкжєж тут? - Про це виразно ГОВОРИТЬ "РІ'О

gTam паukі \" gimnllzjach panst\vo\v)'ch z polskim j. п." 
1\.'laДO~1 М. С. Р. і О.: • Wycho\vanie lizyczne m10dziezy ро
\\';ппо oprzec si~ па pier\viastkach tk\viqcych \.., ideologi1 spar
taliskiej, а \yi~c. тіес па сеlи шаЬіапіс mocnego cllarskteru, 
fizycznego і moralnego hartu, oraz naturalnej opdornosci па 
przcci \vienst\va і ujemne przeja\vy іусіо\уе" а да.lьше .ksztat
сепіє dzielnosci ducho\vej przez \уугаЬіаll іе woli , od\vagi, сіегр
Iiwosci і t!miej'rtnosci рапо\\'nпіа nad sоЬч, \vdrnZan ic do 
knrnosci і porzqdku; przygO(O\\'ame do szlachetnego \vsp61-
za\\ odnict\\'n., \уугаЬіап іс uczuc spolecznycl1 і oby\\'atc]skich'" 
Ці Трll приклади і.'ІЮСТР"ЮТЬ Н;>М IНIГ,1ЯДН О, ЩО хотять 

(lСЯГНУТIІ при помочі РУХОВИХ впраn ПООДИН ОІ(j дер · 

жавн. 

Що ж МІ! ХО'lе~ю ОСЯ ГНУТИ і 'ІН дійсио можемо 
осягнути якісь додаТ ! l і духоnі ПРIНВlети в нашої мало· 

дi~ Чи може~ю еп,IJИНУТН на її вдачу? - 3ЗКИ застано
вимося над в пливом поодиноюt/( засобів руханкового 

RИХОВJІІІІЯ, ІНшеду ОЩІН із З,Ш.'Іш,і11 проф. Боберського 
до нашої сусп ільности в 1908. р.: "МІ! є міцніші, як нам 
здається. Ми маємо СI1ЛИ 11 собі , але забувзє.ю, що вони 

u нас YKPH:ri. Нам брак переконашlЯ, що наші СН.1И роз · 

винуться, I,ОЛlI будемо їх напружуватн, вправляти. Тут 
у пригоді нам рухові вправн. Горнуться люди до РУХа 
ЛИ Х вп рав, приходять слаБОСИЛЬІІ і і незручні. РУХОВН
ИIl вп раваМIІ простують поставу, скр іп.'ІЯЮТЬ ці .1ИЙ 

срганізм , роблять Л llце свіжим, а 01<0 ясним . Несм і .щві. 
що кріП1lЛИСЯ постійно РУХОВИМИ вправами, зачали 
впраВ;'НПIІ якийсь змаг, віднайшли сво1 СИЛИ, набрали 

підпагн, набра.'1Н завзяття й витривалости в напрузі. 

' ) ГЛ. Ltibesubungtn und kiirptrlicht Er!iehung, Htrt 19 ва 1933 р 
ст. 43 1. Н ІІІС ІД \Veidmannsche Buchhandlung - Btrlin. 



Через розумні й постійн і вправи набувають багато сил, 
що переходять часто їх надії. Вони псревисшають си

JlОЮ лінивих і вигідних. ВОНИ пізнають, що в ВНКОРИ
Сїанн і часу лежить іх перемога над іншими, що цей 
\.Іас марно страт~1Л Н. Вс і переконуються, що можуть 
~робllТlf бi.lJьше, ЯК ім здавалося, що можуть поконати 
вс і пер ешкоди. Школа тіла В IІ ХОnУЄ заразом духа. Дух 
учиться тут від тіла й переконується Н::JГЛЯДНО, що пра
вильна робота, постінна напруга, неструджена вправа 
доводять до незвич аl1них осягів, до перемоги над су 
перником. Будиться сильна віра в будуче, бо воно за
лежить т ільки від самостійности, витривалости І'! енер
гії. Дух ВИДІІТЬ, що ті.'1ЬЮI ТОЙ доходить до значіння 
і здобуває собі місце на переді, хто сам напружується 
і сомостійна СИJlУ€ТЬСЯ, щоб ВlIбнтись на перше місце. 

Навчімся Б руханкових товариствах розвивати на
ші снл и , ет аПІ витривалими й завзятими, лучитц слабі 
ОДИНlщі о одну, сильну громаду. Витрнвалість, завзят 
тя іі злука потр і бні .Іам у суспільному житті1" - Даль
ше стверджує він, що фіЗИЧ .lе внховання це засіб вихо
вати громадянські чесноти. Рухан ка не є сама для 

сесб ціЛ.1Ю. Рухан ка це засіб до виховання найкращих 
громадян , що в роботі 11 забаві , в м ирі й на війн і зу

міють гідно заступити свій нарід. Вона вчить слухати 
: прикззуваТ If . Виховує в молоді організаційний змисл. 
призвичаює до поділу праці, до відвічзльности, саві

сности 11 точноспt, до оланувзння роботи правильною 
напругою, до віри у власні сили. ВЧІІТЬ забувати про се_ 

бе самого та змагати до спіЛЬНОі мети. - Чи не покри
вається воно 3 тн ми цілями, які ЩО І)НО недавно покла

.1И собі поодинокі керманичі фізичного 8иховання? 
А може Боберський перецінював цей вплив рухових 
оправ I~ a людську вдачу? М . Грушевський каже: "rіи
ЩIСТИ'lні Товаристnа Січі й Соколи розбудили інстинкти 
організаціі ісолідарности" . (Ілюстр. YKnaїH3, 1921. 
стор. 509). 

Тому Приглянuмося ближче самому 'l'іловихован
НЮ, поки станемо говорити про вплив поодиноких його 

ділянок на вда чу. Користується вон о') ось такими ді. 

') Боберськнй ужнвае слова .,pyxaHK3~ на всі д lnяики ті
JlОВН),ОВ3ИIIЯ. 
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JlfIHK8М1I: В Л ОРЯД, прорух, I1рнладіВIНІ , ·'1СГJ<ИЙ змаг. 
тяжкий змаг, япанська дужанка, боротьба на кулаки , 

шерм, мандрівництво, ,'їрняцтво (альпіні зм), маШIІНQIШ ll 

.змаг, спортові змаги - літні, зимові, а дал і табору· 
D3ІіIШ, персняте '18СТИНIІО від вл асту, Ч3I.:1' I\ННО п ід ній 
сь"а. Вже така І{ількісп> ділянок тіЛQВl1хаваННR каже 
нам, що не всі ВОШІ є ріnНО8з ртні, що BOНlI мусять се
бе допавнюваП1, щоб доцільно та вповні додатньа 
впливати ІНІ вдачу ІНtшої молоді. - До цього ВllхаВIН1К 

МУСИТЬ здаваНІ собі справу, яка та nдзча й під ВЛЛІ І 
АОМ чого вона формувалася. Бо знаємо, що на цій вда
чі затяжіли rеоrpафічний простір, на якому живе наш 
нар ід, KJJiM;JT, перехрещування ріжних аНТРОПОJ1ьоrіч
,",их типів. історичні події та переживання цілих століть, 
спосіб життя, дідичність ПРIiКАlет батьків, звичаї нз}.>о
ДУ, інфекційиі нсдуги, що бушували серед народу, Rід 
віджнвлюва НIІЯ , окруження. Вже 3 цього видно, що Лн. 
ше з того самого tlapoдy виховник буде знати uдачу 

молоді й зуміє при помочі руханкових вправ додатньо 
впливати на нсі, щоб успіх прац\ був НrlЙкорисніши Й. 
Він зуміє найдоцільніше піДШУКУВ3ТІі виховні засоби 

<'І поодиноких д ілянок рухаНЮі. - І тут уже не можна 
заперечити, що навчання впоряду дуже важна у н ас ді 

JJя нка в вихованні нашої молоді. 8ажніша ЧИМ у вихо' 

ванні чеської, 'ІН німецької молоді. ВПОРЯД З:ПНрЗ€ 
ріжНlfЦЮ суспільних станів, учить порядку й підпоряд

кування приказов і. Самолюбство і самоволю треба иіk 
.'Jожитlt на бік. Вчимося терпеливости. Одиниці стають 

частинками цілости. А збірні вправи при прорус і , 'ІІІ 
нз прилюдних виступах, це дуже важннй виховний 
чинник у жи'М'ї нашої молоді. ВОНИ примушують одн, 
иицю виконувати ті рухи, разо~t із іншими. Бо тільки 
тоді має ОДИННЦЯ в тій масі вартІсть, якщо її рухи такі 
самі, як других. Це діла є на душу й розвнває почуття 
спільного А ОдtюнаПРЯМflОГО поступовання, та виховує 

солідарність у праці. Індивідуалізм у спільних справах 
мститься, бо тут Вllринає потреба послуху в загальному 

інтересі. Вплив азгаnу дисципnїнуе одиницю . Це ствер
джує вже в 1005 р. Др. І . Копач у своїй промові на со· 
кіnьському пописі у Львові· А він каже: "Зачну від 
-гого другого МОАоІенту, від любови до громадського 
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,lЗДУ Н порядку. Я ПНТ3ЮСЯ, ч и поза спільною гj"нз
еПІКОЮ (хіба може ще нром і хорального співу) Е ще 
якесь заняття, IJ котрім ПООДИllOкі учаСIІЮШ 3 таКОIі) 
еllДИ~ОЮ втіхою налружуВ<lЛ1І б усі свої СІМ И В OДHi~I 
на прямі, щоб ці.'1ість ВIН"lшла ЯК найскладніше? З ДІIDНQЮ 
.'Ісгк і стlO зрікаються тут усі одиниці ВСЯf.:их своїх ас,.,.· 
6нстих ПРИВItЧОК А забагаllОК на користь за га .'!у й ТО 
зрікаються не зад.1ft tЮГQСЬ іншого, 1'ілы�ll ВИЮIIOЧНО 
задля тої радости, m-:у ДDе ім п очуrrя за гальної га рмо
нії в цr.'Іост і. І TO~IY ХТО знає, що DСЯЮІ !3ИЗJlачна су
спідьна робота ті.'1ы�щ МQЖЩlва ЩОЙНО IІрll тш< іil гро 
мадській ГИ РllOнії, головно 8 lІинішніх ч асах, КО.'ІИ .'110-
ДИ числяться не ті.1ЬК И 3 ДНЯ.'Н Й годин а)!!! , але нав іть 
і з дріБНИМIІ Х8 1lJшнаШf , '1'011 повне не буде собі легко
ва:.t\llТИ ані тієї ТОЧНОСТІ' , ані того дострою, ЯІШХ Вll ма· 
г зє від СВОЇХ учаснш-:ів с вільна руханка. Бо тільки 
с пілы�мии і вповн і ДостроеllllМIІ СИ.'1аМII можна в гро 

м адськ ій роботі ОСIlГfIУТИ ВИ3liа'lн і доцільні А суцільн і 
Вllс.1ідн". 

Так говорить про В ПJl 'I В збірних вправ ВИЗliаЧНIІА 
Обсергnтор суспільного ЖИТТfl . 

Друга ді.1янка тіЛОDнховаllНЯ, що мае свою важ

ву ро .. 1lО , це ПРИ.1адівкu. Н е МОРГНУВШ~І оком, при· 
BIIKa€ ЮШІК 31 1OC~1Т1I муЖВа б іль при зударі з прн
.1адом, ПРИl(ру напругу ПРН В lІкова Нliі вправи. Вивчити 
впрзву " наБУТlI ЗРУЧІІОСТІІ, почуття СН.1ІІ j IlеВНОСТJI, 
що "ось Я до цього доріс j це ВИКОli аю!" - це його 
завдаиня. А КОЛІ! приходиться ВИКОli 8ТІІ нову вправу. 
треба побороти в себе страх перед небезпекою, страх 
перед невдачею. Так РОЗІшвається віДВllга, ця така 
uаЖliа прикмета В житті .'ІЮДИІІІІ . Не ІІабере її ІІ і 
IJ бігу, ІІі пр" меті кулею. Тут буває раз ГО .'10ВОЮ в низ, 
10 знову опертий на вузы�ійй рівноважній підставі. При· 
томио" без страху мусить рішатися на З РУ'ІНІІА зіскок, 
u и перехоп рук, а то ClЕЛОЮ ВО.1і ДВИГНУТ.' СЛ вверх. С,,· 
лу воді ~lycltTb викресаТIІ з саМІІХ глибин душі. Ha~1 
{їnАдуже, Чfl це Прlt.'!ЗД шведський, чи Hi~,eЦbKIf", чи це 

долівкові ВПРnВИ. або скок з в ідбивні вводу. Річ У то
~IY, щоб здоров и!'\: Ю"31( ІІС боявся СТnEJ~'ПI CTPI~'ГO_1OB 
і зробит!! переворот. Ві ll МУС .'ТЬ доказаТІІ, що поБОРOJJ 
тоІ'\: страх, ЛЮІЙ покутує D ньому ще від того часу. КО-
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ЮІ рідна ~Іаш: ВМDвила о н ього, що небезпека на те, 

щоб її оминати, а не боротися з нею. Бо ЧІІ аДИНD. 

ЮіЙ страх у нашої молоді ? Чи вона під впливом бать
ків не має страху перед фізичною напругою, перед 
працею? Вона багата в "римті слова, СІ її ЗЗІ'ЗЛ не 
спробував своїх (11.'1 і гарту тіла та духа в взn:зціl1них 

1 fl60рах. Бо не десяпш, :JJlе тисячки 11О1Н1нна ви пробу
вуваТIІ СВОЮ тілесну Т3 духову вартість у таборовому 
житті. J тут переходимо до таборів і їх ВП.'lИuу на 
l.iдачу. 

Уже Спартанам табори для ВИХОВ3ННЯ молоді 
прндалися. Не тільки для тілесного виховання, але 
й духового. Та не винна в цьому випадкові lІ аша 
MOJlO,!{b. МОЛОДЬ наслідує старших ... ТО ж влучно запи
"УЄ Др. І . Ко пач, ,Де ж у нас ті батьки, що своїм твер 
Д l1М словом і власвим твер)tим приміром ПОl<3ЗУЮТЬ 
своїм і чужим дітям, як збирвти Й г~pTYBaTII сної си
ли?" Я додам, що ми призабули навіть про світлі при
клаДlі нашої ДElВНIІНIі, а ПОРУ4али молоді самовихован" 
НЯ. А преці.IЬ каже д. Козицький: "ПриміТlІвне життя 
серед природн, що маНІІТЬ молодь своєю романтикою, 

боротьбою із з"~юm С llлам и природи та лереШIІ"<lIІНЮ1 
Ііагатьох перешкод, ВИХОВУЄ енерГійні, завзяті характе
ри, що обіцяють успіх У тяжкому життєвому бою" .... 
.. там пізнається відношення одиниці до громади, гро_ 
~fадяНlШ~ до держави ... всесторонно скріПЛЯЄТЬСfl: Ti.~o 

й дух. воля 11 характер". (Д. I(ОЗИUl,КИ\"I: "Як таборува
ТI1 ?" Прага 1934). 

Те саме можемо сказати про збірне мандріВI I ИЦ-
1ВО, тільки В обох випадках треба вимагати рік"рі'l~!О 
і зміни мїСI\Я, j зміни нnпряму мандріl)КИ. При цьому 
3ЯЗllачу. що корнсті з табору й збірного мандрінництва 
будуть тілью! тоді вповві додатні, коли буде старшlНl, 
розумний провідник. Брак таких провіДНlшів дошкуль
но відчуває якраз МОЛОДЬ. 

у Вliховаllні нашої Mo.~oдi МУСІІМО поnожити вагу 
11 на зимові змаг и , а передусім на .~сщетарство, що дає 
fiоротьбу з саМЮI собою, гарт тіл::! А духа, відвагу, за
раднїсть, скріп.'JI~ННЯ волі - видержатн, а не датися 
nPJiponi. Самозрозуміле, що велику вагу треба поло
ЖИП! на зорГанізовання збірних мандрівок, а не, як це 
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JJ нас завелося, пускатися одинцем в наприх з пці зліп· 

ЛСШІХ гуртках. 

РОЗГЛЯД3l0ЧИ вартість I1лзuання, жалую, що при 
так великому багацтві вод і такій дешевості ЛЛСI<ЗННЯ 
-цього змагу, як також спорідненого 3 НИМ веслування, 
за мало доцінюємо вартість 'плавання і за мздо вихі· 
CHOBYElt1O ЙОГО для виховання МОJlоді. Вже самий В ПЛlIВ 
ЗИМНОЇ води увідпорнює не тільки тіло, але також нер
ен. ПРИ3ВИ'lЗЮЄ молодь до гарту, а відвагу й СІІЛУ вол і 
Dироблюють IJOAHi змаги б ільш, чим другі . За недбан і 
цілковито в нас штучні скоки в воду треба конче роз
[ШНУТИ, бо вони придатні для маШННОВQГQ змагу. Ко
лись у нзс люблені шерм і боротьба н а "улаЮI, цінні 
з ОГЛ\ІДУ на боєвий гін, розвивають волю А відвагу одои
ииці. ВОНИ розвивають боєвий інстинкт нарівні з ЯШан · 
.ською дужанкою, розвивають бнстроту орієнтації, від. 
вагу, гарт духа, байдужність на біль. Доцільно вжити 
jx пр~) вихованні молоді - це незвичанно важиий по· 
СТУЛАТ. 

Малодоступна fl ашій міській МОJlоді їзда на коні 
може стат и при відповідному доборі веріхвця додатнім 
засобом ВИХОвання відваги в нашої сідьської мододі . 
:)ате міська молодь повинна за пізнатися з машиновим 

;:" .. lагом, що вимагає неЗВ llчайної пра ці нервового 
устрою. ЙОГО вже зранку треба ВІІШКОЛИТИ при Помоtl і 
JЗlдповідно дібраних других ділянок руханки. 

ДіЛЯНЮ) забав і рухових гор грає важну ралю 
в Жllтті молоді. Вона має свое ПСlІхольоr'ічне обосну' 
.ваНIН1 в маttіпулнційнім гоні, боєвім та ловецькім. Від 
.lН1I1простіШIІХ забав розвинулися народні гри й забави 
/J такі змагов і ГрІ! як: гілка, копаний мяч, відбиванка 
й т. д. В них виробляється такі прикмети як: відваl а. 
товариськість, карність, солідарність. І тут мають ВС'JlИ 
ку вагу дружинові гри, що дають, по словам Бобер· 

СЬКОГО, не тільки рух, см і х і завзяття, але кожний Ч іlен 
JlРУЖИНИ учиться підпорядкувати себе інтересові евоеї 
..дружини. Мусить зректися власної приємности, ВЛ<lI.:Ю)· 

го "я " В користь дружини, бо це наказує добро дружи · 
ни, цебто Ії виграна. Тут входить у гру доброві.'1ьне 
підпорядкування праВИ.'1ам гри. У гру ВХОЩlТь також 

.підпорядкування рішенням судді, що веде гру. Це 



все в мініятюр і , як бачимо, мала 
здає собі сам справу 3 цього, що 

частинно успіх дружини. У нього 
спільної дwсциплінн. 
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суспільність. Ю'н ак
від нього залежний 

повстає почуття су-

ЯК можн а було помітити, то У всіх ділянках ті· 
лесних вправ, за виїмкам впоряду і збірного проруху~ 
являється чинник змагу - ЧИ то з власним я, коли я 

себе самого мушу перемогти, щоб на мандрівці дійти 

до мети, 'ІН з природою, коли пливу Й хвиля не дає 

мені відітхнути, або з другими, як це є при дужанках~ 

"~I !'Prlx. Цей ЧННЮІК змагу, конкуренції nЗЖНИ(J, ЯК ВlI
хавинА ЧИННИК для нашої молоді. І тут в ідразу мусимо 
ЙОІ'О відділити різко в ід зиагу lІу6личннх ВИДОВИЩ, що 

нині так дуже ПОШllрИВСЯ. Цей змаг ВИДОВИЩ, що став 
І рати так поважну ралю в житті сусп ільности , а який 

Н<Ш уповні пригадує завадовий атлєтизм у стари ні , що 

перед ним остерігав уже Плятон - цей зма г відрнває 

молодь під життєвої дійсности, а також тисячі людей, 

що йому тільки приглядаються, а самі чинно зма"у I~e 
плекають. На жаль, треба ствердити, що це явище 
й у нас уже ззмітне, як сусп іЛblНl недуга. Саме змаг пу

бличних ВИДОВИЩ (часом потрібний як IlропаІанда) 
звихнув поняття доці.'1ЬНОСТИ рухових вправ і МИІІУВСЯ 
З ціллю. 

Ми познайомилися в гопавних рисах із ВПnНВОМ 
поодиноких, на., доступни х ділянок тіловиховашщ 
і мусимо те пер поглянути, як мається в нас справа НА 
цьому полі. Сама молодь дала була давніше відповідь 
на анкету проф. ({алиновича. Виходить, що вона рухан, 
к и (треба розумітн впоряд, прорух j приладівка) не 
Jlюбить. Вправляє це, що ТЙ приємне. Як виказує н аи 
зібраний матеріял по руханкових і спортових 'І'овари 
ствах, ТО і1 не дуже серед неї популярні й другі ділянки 

тіJlовиховання. На півтора тисячки студентів ВИСОКИХ 
шк і,/( ,/(едви одна трети на по матурі займається плекан 

няи РУХОВИХ вправ, (узгляднено навіть однОбічне пле
канни). ВОІІИ 1l0кіпЧШ1И рухові вправн разом із серед

ньою ШКОЛОЮ. А на селі? Там перестає займати ся 11<.1_ 

віть ЖИТТЯ.f руханкового товариства, f(ОЛИ стає пару

бачити. Не дивниця. Не має прикладу батьків, а то 
ст,р ічається з наС)lішк ами з їхнього боку. 1 це тоді, 
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КОЛИ В Німеччині студент не може перейти на 4-ТI!й' 

ссмерстр студіА, ЯКЩО не ви кажеться, що ходив пра· 
ВИЛЬНО через три семестри (півтора року) на вправи. 
у нас навіть багато говориться і пишеться про тілави
ховаllНЯ, але забувають слова Боберського: "Про хі

ніну, як ЛЇk:арство, не треба говоритн, її треба зажива
ти. Так само й про вправи тіла за мало говорити, їх 
треба вправляти". А в ділянці плекаН llЯ фізичного ви
ховання ми так далеко зайшли, що призабули до

свід нашо'!' історіІ. Др. Ст. рудницы�ийй ствердив, що 

Хвилі Фізичної тугости ее найгарніші хвилі в історії на· 
шого народа. З неї докладно зн ає)'ю, що тоді ми 

щось у світі значили, коли міг князь говорити; "А Ку_ 

РЯНИ славні в мене: все під трубами сповите, Іlід шо~ 

домами пещене і годоване кінцем копія, всі дороги 

перебули, яруги всі ЇМ знан і". З життя Святослава Іго
ревича можемо зачерпнути своєрідний спартаll ізм, а 
з життя Володимира Мономаха приклад відваги, гарту 

духа й тіла. З н зшої історії можемо зачерпнути також 
засоби, якими виховувалася колишня наша молодь, ЩО 
тугістю й силою тіла та духа до ннні нам іI1МЩIУ€. 

Кінчаючи цей розгляд, прошу зібраних Ilризаду
маТИ Сf! над ним, передискутувати кинені гаДЮІ, :1 після 
",f)СТЗIЮВII приняти відповідні резолюції. 



Ярослав Кузьмів. 

НАПРЯМНІ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ВИХОВАННЯ. 

(У CKOpOtleHHi). 

Національне виховЗlIНЯ звичайно ~ИI30ДЯТЬ 3 тих 
sаЛОЖ(' II Ь, що на ІІНХ СllИраютьсн різні НЗПРI'IМКlI cy~ 

спі.'1Ь!ЮГО виховання. В тому РОЗУ~fінн і національне ви
ховання це, не вдаЮЧllСЯ в докладність дефініціА, ВІІХО
вання ддя потреб шщії. Одначе таке окреС.'lеН!lЯ .з по
ГЛЯДУ I1раl(ТИКl I не вистарчає. Воно за wироке. Тому 
в lІові гніх Ч3С3Х більwе призн ання добуває собі напря
МОІ(, знаllніі П. Н. l1eparoriKII культури . Під терміном 

, .культура" треба розуміти не готові вже в нтворені 
культурні вартості, але скоріш духовий процес, що 
саме раз-у-раз "РОХОДИТЬ на підкладі витворених уже 

культурних вартостей таЮ I Х як: зв ичаї, мораль, реліrія, 
мистецтво, наука, мова, господарські вартості, л ітера
тура, ·гощо. До того ж кожну з КУЛЬТурtlИХ вартостей 

треба розуміти не як готовий факт, ті,'lЬЮI як безупин
ний процес. Завданням виховання буде: ввести дитину 
в світ культурних вартостей. Тоді те виховання стане 
культурою одиющ і . Одначе культурні вартості (в розу
мінні бсзущ:нно;,о процесу) не є ніКОЛІ! закінче.l і, тому 
і1 у відношенні до ОДlІн нці завдання виховщшя ніколи 

НС може бути вповні зак інчене, rюдібllО як у відно

шенні до народу иіКОlll1 не може бути закі н чене зав

дання культури. 

1. Якщо так, то виховання (як безупиннн й духовий 
IІроцес) , щоб осягнут" свою мету, мус"ть мати на ВDзз і 
такі етапн, п о яких треб~ повссти ЛІІТВИУ: Jl) l'JlTH ДіІ
тині можн ість розуміТlі n користуватнся готовими куль
ТУРШ1:'>1ІІ добрами, що їх IНIТВОРИЛIi попередні покол ін
ня, - але заразом б) розвивати дитину та!(, щоб вона 

If~ тіЛЬ1<l1 могла lюристуватl!СЯ ГОТОВИШІ вже "У.'1ЬТУР-
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ІІЮІІІ добра ми, але й ІІа їх підставі творити нові. Тому 
Dихвання це безупинне реалізування культурних варто· 

стей у молодих одиниць, щоб ВОlm були не тільки 
сприймачами, але і І) майбутньому ТВОРЦЯМИ більше 
RдосконалеllИХ, а то й нових культурних ва ртостей. 

2. ~овання має ВМОЖЛИВIiТИ дитині стати твор
'111М учасником культури. Якої? Не існує СЬОГОДн і одна 
загзльнолюдська культура. Дитина приходить на світ, 

живе, росте, ВИХОВУЄТЬСЯ, працює і твор ить не в якійсь 
загальності, що їй на ймення людство, тільки в вужчій 
Ірупі, що саме l1ередає ЇЙ такий зас іб культурн, який 
рішає про її приналежність саме до тієї, не іншої ІРУ

п и . Такою rрупою вищого ряду являється нація. Вона, 
R віднесенні до молодого покол іння: . є безпосереднім 

і найближчим носієм культури і то однаково культури 
тієї групи, що ЇЙ на ймення нація, як теж (хоч тільки 
посередньо) загальноJIIодсы�ї,' в нашому випадку : 
еВРОЗ&lериканської, спертої в своіх основах на клясич

ній греко_латинській культурі. Підготовляючи молоде 

ПОКОЛLННЯ дО творчої праці в житті власного народу, 

підготовляє ЙОгО зараЗQМ теж і до творчої співпраці 
в культурному житті людства. Одначе якась загальна 
культура не існує ін абстрактно поза нацією. Вона саме 
й є в ТИХ народах, що творять "ІЮДСТВО, В Іхньому 
культурному дорібкові. Тільки і тільки почерез свій 
нарід одиниця може брати участь у загальнолюдсько

•• У житті. Якщо так, то кожне правдиве і повне ВИХО-
~ння не може не бути національне. 

з. Звідси вже й випливає окреслення осиовного 
дання, тІ" вони будуть такі: 

'і тому, щоб МQ.lюде покоління ввести і ПРИНОРОВ.lJюва
ТИ дО творчої участи в його національній культурі. Це 

:загально. Але ж, якщо питати про подрібні вже зав
дання, то вони будуть такі: 

<І) будитн і безупнну скрі плюватн національну сві
домість, 

б) єднати вс і шари народу довкруги його сп іль
них національних ідеалів, 

В) будити й розвивати rеній народу в діля нці дум
КlI і збірного зусилля. 

Шоб це осягнути, треба: 
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г) ро.нщват н, скріплювати, ублагороднювзти до
і')рі CTOPOНl1 збірної національної вдачі, натомісць неба_ 
жані УС)'8.11"1-1, або 60лаіі ослаблювати . 

І{оли УС lJідомимо собі, що йде тут про витворен
ня НОВОІ'О ТИНУ тадини, - ТИПУ, що вивінуваниl1 у І.ІЗК
сімум побuж;нщх. корисних (фізичних і психічних) 
IІрНКI.IСТ, JJЮДIIНfI, ЩО кормиться дорібком минулих по
z;олінь, що свідома С80ЙОГО духового звязку 3 ННИИ, 
,'ЮДIІІНI, ЩО ТUUР'IИМ зусиллям помножує й поглнб.'Іюе 
Інщіональну КУЛЬТУРУ і ВНОСИТЬ і'ї цінності У всесвітню 
КУЛЬТУРНУ с}(арБIlИЦЮ , - тоді буде ясно, що національ
не 811ХОВ311НЯ у своїй найглибшій суті - це '(воренни 
і беЗУПИНIІС досконалення нації. 

4. Ясне, що реалізація ТЗ ІЮІ'О ве.'ІНЧНЬОГО завдан
ня ВlfмаІ' ає: <І) в ідпОвідн и х підготовних праць і б) пе

реДУИfl шt х, НСНО ОфОР"J.llеИlt х і до структури збіРll01 
IІСII;\і К IІ народу достосованих засобі в· 

Щоб ВIІховні ВI I .~ИВlt не були ДОРIШО' lні, требз до

КОН'іе і MOiК.~HBO докладно та всебічно пізнати УИОВІІНИ 
життя ІІароду. 11рнтаШІІІні йому риси, його минулС: 
j передбачити шлях І! розвитку на майбутнє. Зокрема 
треба пізнапt душу української дитини , бо тіЛЬКlI тоді 
МОжна доцілы�ю на неї ВIІлнватн. Треба основно знати 
теж суспіль ність, де дитина живе. п ізнати її довкілля, 
Коли не знатимемо себе самих та не ШlТlІме~1О ОСНОВ
"01 науки про себе самих, то годі буде думати про 
удачність національного В 't ховання . J тут СJlОВО за на
таю іс1;орією, rеоrрафією, ШfстеЦТВЩf, літературою, 
економією, статнсТlН.:ою, IlСИХOJlЬОr'ією, фільософією. 

На менше ваЖllа СІlраnа: програ .. , а. Тільки основ
на наука про нас СЗ)IНХ дозволить поділити А оціlJlІ ТН 
світ наших КУ.1ЬТурню: вартостей і вибрати 3 них те, 
що найбільш необхіДllе, що Шlf,більш вартісие і вихов

не. Во ВІІХОВНУ вартість мають тіЛЬКlI такі культурні 
lIобра, які І) рішать "ро ПРlllfаЛСЖ I~і сть одиниці до то
го са.,е, а не іtlШОго народу, 2) які забезпечать даnь
Шlln розвнток н.щіOll а.~ьноі КУЛЬТУРИ. Д ці безспірні 
вартості це: рідна . ,ова, господарка і сучасне життя 
нації в У.1О8 Ifнах, B ItTBOpeНlt :< прнродою, ',аСТItННО пра
uею людини та 'НШІШИ ВП.'І"ВЗJ,tН. 
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Очевидно - все те може дати найкорисніше ВИ
.ховна установа, що д іє пляном і рно, тобто школа, зле 
тілы�и !'Іід умовою, що вона: 1) дає добірний, всебічний 
вибір національних культурt,нх вартостей, 2) що вже 
своїм духом діла€ в тому напрямку, 3) що сrlOсіб впро
ваджування в культурні добра (методи виховання й н а

вчання ПРИСТОСУЄ дО психіки ДИТИНИ й потреб нзро
ду j 3) що вч итель є тієї самої національнастн, що 
ДlfпtlНJ. ЯК ДОВГО так и х шкіл немає, так ДОВГО весь тя
гар національного виховання спадає на rюзашкільні, 
може навіть ще могутніші ніж школа, чинники вихо
вання - під умовою, що вони будуть відповідно і до
ці.'1ЬНО зорrанізовані та використані. Ці чинники це: 
ді м, церква, народні установи, преса, книжка, театр -
коротко: ціле довнілля. Одначе вони мусять бути про
ннзані й насичені ВИХОВНИМИ впливами в національному 

дусі, мусять із собою співділати, мусять постійно іса· 
мі про це. тямити j нругом себе поширювавтви думну, 

що виховання - це безмірно важна справа, що це 
складний процес, що він триває ціле життя - і нінолн 
не закінчується на самій школі! Тому в ті.1 процесі по
чесне і важне місце займе самовиховання. 



О. Юл і ян Дзероанч. 

ХРИСТІЯНСЬКЕ Р ЕЛІrIйн 0-
МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ 

МОЛОДІ.' 

(У скороченні). 

Батько революційної педаГоГ і кн Жан Жак Руссо ки
.нув кл и'/: Геть з якимнебудь авторнтетом; треба дати не
uбмежену свободу ДНТІ!ні! "РОЗl<азувати" і "слухати" -
иі термі н и треба внкннути. Люднну liеволять нспотріб
но. Тому йоrо Еміль сам виховується А шукає рсл іГії -
'Н' саме в відношенні до держави. Руссо кзже: "Робіть 
5І}(раз п рОТ І1 8не до цьоrо, що було досі, а все потра

лите на влуч не". Це стаJlО кличем "революц і йної педа-
1'о(іI\Н", якої предсrзвникз~Ні бутс Естеррейх, Каверав, 
Еnnєн Кей, гр. Толетоі1 і пр. Елл€н Кей каже, що 

t.a цьому полі ПОВ'ІН ШІ революція в педа(оГіці знести 

все кромі Русез, Спенсера й Монтена. Батьки повинні 
зрозум іти, що діти мають матн передусім свободу. 
Четверта за п овідь каже батьків слухати й шанувати. 

Та}( стали прти себе два пон яття: автономії й rerepo
ІІомії. Алt: ж діти не мають а ні знання, ані досвіду, то· 

му їх таки треба Becт~ ~а~ою і ПРlfказо~Е. Кеі1 .ра-
днть ааБССТI ' управу AITeH , завести НОВНlI тип сеМlна_ 
ріА з інщІвідуа.1ЬНШ.' вихованням. 80на називає свое 

виховання "СНО&І шкоnи будуtIИОСТН". Одначе НІші не 
'греба доказувати, ЩО автономія дітей є безосн овна, 

а HaTOi\1it'lb аВТОРІІтет l<онсtшнА. ПРllроді не можна 
вповні потурати, а треба її в людині ублаГОРО11.нюва· 
ти і викрінювзти зло. Беззвторнтетна ситема не ro· 
днться з с~мим поняттям внхованн я. Унраїнсьну ДИПІ_ 

ну 8ilX08ye найкраще ХРltстова віра n реліtія - бо: 

*) Нива. Рік ХХХ. Лllстоnад 1935. Ч. 11, стор. 369-37&. 
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1) .\о\н, батьки, є ХРНСl'іянн рішаємо про ВН-
хова~IНЯ НilШИХ дітей. Брак виховання в батьківській 

кірі принесло Великі,' Украіні духову руТну. 
2) Христіянське виховання найбільше ві дповідзє.. 

l'д3 ЧI и характерові нашго народу. Церква ОХОРОНЮЄ 
від зі l1суrrя й деllаціоналізації. І єрархічний устрі і'і нз
lиоі Церкви на ВЧIf!! слухати авторитету. Свящеmlf(Jf_ 

виховники ПОклали для народу окремі заслу"н (Шаш
К(;ШІ'І , УсriЯНОВН'I, l(а'13,1І3 і ін.). 

3) Тільки ХР llсті Яlіське В ІІХQВЗ ІІНЯ, оперте на стиці~ 

)ЮЖС будувати хаРЯl<теР ll , що служитимуть Батьків
щині. 

4) Христіян і3~1 це єдина РСJJіtія, що дає правдивес 
tlOflJlТТЯ про Бога. Ферстер каже, що оін ясно застері _ 
"ЗЄТ1.СЯ проти внхаваНllll, опертого н а самій морзлі . 
Діти муслть мати передусім рел і rі (ше виховання . 

5) Христіянізм дзє rlOВ НИЙ r.tораnьно-життєвнА 
світОГJlЯД . Вказує 113 Божу волю як санкцію морзль

ности, на свободу вапі і відвіч3JJЬНість за вчинки, ви
знає ідею безсмертности. 

6) Хрнстіянська fl10раль є наАзверwеніwа, універ
С.IЛЬflа що до часу А місця. Вона підносить високо гід

ність ОД;lНнці . Христіянізи, як виховниЙ чинник, грає 
оелику ролю. Він Домагається чину волі, розуму А сер

ЦЯ, 'lИстої інтенції й спонуки. 
7) Своєю всеСТОРОНllістю ХР llстіЯllізt.f ЛЗІ'ОДИТЬ 

національну вик.'1ючність і тісннй ШОИЇllізм та має ДИD 
ну здібність пристосуватнся до кожного народу. 

В) Христіянство це демократична н аука. Ніхто не 
о,іє бутн виключеиий від Христової науки - не та .. 
я .... хотіло аРИСТОl\раТИ'Пfе гораці всы\:: "Оді профанум 
і~улы'сc ет арцео". 

9) Ні одна з педаrоrічни:< снсте., не узгляднює 
так ус і х сил душі 1ї тіла , як хрнстіЯIІС Loка система. (30-
на вдоволяє на нглнбші бажання іЇ аспірації духа. На
пря,-.... і. факпr. христіянські ідеї вже саи і собою СТ3-

НО8 .. 1ЯТЬ IlpeAr.teT. якиА образуе ум, відповідний до 
кОЖНОГО у,ювого рівня. Свідчать про те "Акадеиічнr 

ВС'lорі" , що ПОРУШИЛIf вслику (кількість тем під приз~ 
І ІОЮ хриrтіянської iAeonboriї. 



10) Христіяиізм кдаде велику вагу на образува и

:ня ВО.'1і й характеру. бо кажс досконаЛИТlI себе і збли
жатися до подібности 3 Богом. Христос своїми труда_ 
ми і працею і умом і волею дав образ ідеальної осо 
повости. Н іхто з мужів світа не виказав такого само
опанування, як XPIICTOC. Це чоловік, якому в зйгірwі 

вороги не могли закинути гріха. Він хоче н а ЗС!'>1.'Іі 
Боже царСТIЮ заложити на в і ки! ХаРЗI(теризують Р:lого 
rа .. 1ЗНТ і відва га в його мес і янськ ій діяльності. Серед 
мук і страстсй Вів не нарікає і мужно сповняє приказ 

Небесного Отця. Направду Христос це ідеал ... 
11 ) І-Ііодна си стема не має таких виХОвних засо_ 

бів, як молитва, сповідь , св . Причастя, Богослужба, що 
образуют" духа, ум, і волю. Це стверджують (Payot) 
Пайо і Ферстер. Сповіддю рятує Церква людські душ і 
вже майжс 2.000 літ. Треба запротестувати проти 

.фраЙдівської психоаналізи, що шукає психічних забу
рень в IІзнеротизмі і п з нсексуаліз мі. ХР~l стіянський сві-
10ГЛЯД осуджує рішуче всяке ПО.'10не рознуздання. 

С-повідь рятує від морального (І фіЗИЧllO " О скардова . 
,,;, іння. 

Тому всі, кому залежить на щасті украінськоі мо
.іоді, повинн і с п омагати школи і вчител ів у іх rlра ц і. 

Резолюція : Перший унраїНСЬКlIЙ всенаціоt1з,Iыlfl� 
llеДЗI'оГі<JНИЙ Конгрес уважає в иховання української 

молоді після засад ХРlІстіянськоі реліГії за ЄДІІНО до
..:ціЛМlе. 

Резолюцію ухвалено однодушно Bci~11I Голосами. 
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УКРА І НСЬКА ШКІЛЬНА 
ПОЛІТИКА. 

(У с короченні). 

Шкільна nOJl iТl1 K3 має реалізувати високі ідеї . 
1авданням украінської ШI<і.'lЬНО Ї 11О.,іТВКIt є реалізувати 

} країнськ і В И ХОВ.І Ї і/lеї в умовинзх, у як и х жи ве укр3-

ЇHCbКlIH mlр ід. Ащмізуючн ці YMOIlIIHH, звернемо ВВ31'У 
.~ ише tla ту дійсність, у як і й живе укр:lї11СЬКl1Й наріД. 

,'і ПО,1ьщі. 

Яка це дiitС!lість? 1) Сьогодні а політичного - а

державнОІ'О Ж I I1'ТЯ 11СШI. В початках ХХ, ст. можна бу_ 
ло ГОIJОРИТ :\ rlpo наукові підстаВIІ педзrоrїкн (експер .. 
ПСИХОJlьоr ія, фільософія ЇІ соц іольоr ія) - політика не 
мала иступу до шкотІ. Сьогодні , після змзгаиь до ав
таркії іі 33 1<ріплення в більшості авторитарного держ, 

устрою, 11Р.IЙш.~а чеРl'а на автаркію IJІІХОВНУ. 3амісць 
КОЛlІшньоі односта йної шко,'111 маємо ріжні ШКОЛІ!. 
2) Політика сьогоднішньої держави тота.'1ЬНОі, 'ш збли
женої до тозльної. В llщ,гає, щоб усі громадяни при_ 

:ННlваЛII 0.'1.1'111 С l'lі ,'1ЬШIЙ ЗУlі іформований світогляд, а са
ме той, ЩО відповідає і деольоrії цієї держави, І тому 
тот:мьна держава хоче обхопитн цілу ЛЮДlшу, без 
реШТИ . Тут Вliховання емоціональне - ідеольо,' ія дер_ 
жаВ І! не може підлягати ан і критиці, ані 3ІНlлізі ( Італія: 

I,У.'1ЬТ народу, держави і культ особи; Совіти: політнч

НІІЙ і сус н . авторитет: Маркс-Jlєнін-Сталін ; Н імеЧЧI! ' 
на: ідеал IІ зціонзл-соціНЛЇСТIІ'ІIІОЇ держави). З) Поль

ська держава наближується до ТИIlУ тотальноі aBTopH~' 
'І'арноі держави, ХОч ані внутрішньо-політично, ані 

У':'1 fЮЄВО ще ВlІ овні ідез.'1У такої держаВ І! не ОСЯГllу.~а. 
Головна t:! ИХОDна думка: персвнхов:JТИ в Ішпряиі вн
роблення 11О'Іуrтя державвої солідаРНОСТl1 та одиннч

ІІОЇ віДllовіда.1ЬНОСТИ за долю держави і в напрямі. 



199 

жсртвеннuї служби державі (мін. Єнджсеві L,), Це ідеал 

ра.г ехс.еllепсе політичний. 
В ТЗI{ій дійсності мусить український нарід зма

гатися за свої ідеали, та В,lЗСНИХ політичних доюрии 

У шкоді він реалізувати не може, як нація бездержав
на. Але Ідею - так! Це ідея н аціОt, зльна, ідея почу

вання звязку з вдаСI1ИМ народом, ідея української 
культурної й духової соборнасти, українськоі націО

нальної єдности. В реаліз ації цього перший постулят: 
українська школа' й український учитель для україн
ськоі дитини! Тому українська політика МУСИТЬ дати 
українській пеДЗГОГіці відповідь: чн в су'щсній істо
ричн ій ситуації українського народу можна I lзціNIЗЛЬ 

НІ IДС'3J1 И цього народу й його культурну творчість, 
оперту на цих ідеалах, погодити з істиуванtlЯМ поль

ської державиост" иа тутешній територіІ_ Засаднича 
uимога педаІОІікн каже, що раціональне виховання 
української младі без ідеЗ.'1ів української культурної 

(оБОРIЮСТіt й націОНЗ,1ЬНОЇ єдности не можливе. А ця 
є СТijсрдженням паралєлізму 110між українською ви 

ХОВНОЮ Сіlстеl>lОЮ й українською націонал.ьною полі 

тикою. Тому наростає для української політики про

блєма: наlіти компроміс поміж польською державні
стю й україисы<мии ПРИРОДНИМИ н.щіОН3J1ЬНltМВ стрем

ліннями. 

11. 3ас.адНН'Іе .,або" для подьської державної ПО.'1ітики 
супроти українців . 

На жаль, труднощі аж надто ОІlеВIІдні. Колізія по-
1Я"нула навіть жертву (дир. luaH Бабій). Колізія між 
державннм ПОСТУЛЯТОlf j українським націоваJlЬНИ~1 
почуваНfJЯ&!. Не ПОМО ГJНІ льояльвість щодо державних 

свят, Зllі не дзла розвязки польська держаВНО-ПQ,1JіТlIЧ
на і ІІедаrоrічна думка. У тому сліпа uул н[~я. і 'ех 
Grabski j багато інших справ, як дошкі.1ьне ЇЇ поза
шкільне Віlховання, доповняюча освіта, поборюмннн 
~flальфабетизму. "Пласт", навчання ДО}ІЗ, ГРШlflдська 
праця В'Іlпе,lЯ і Т. Д. Це СФОРМУJlував БОХef.lськиА О.1е
ксандер: Musimy вi~ zdecydowac: аlЬо нто istnienie 
'Ukrainc6w uwaiamy za zdrad~ sLaлu, аІЬо zцdапіе аи-
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tonomH mote з:і~ miescic w programie lojalnego obywa
tela. ( .. Slowo" з 23. IV. 1932. Na zakr~cie spra'wy ukra. 
it\skiej) . Українську історію треба 1" pltllRTII та.-ою, нк 
вона справді € - ні'IОI'О 8нкидатн •• ші IlрОМОВ'І)'В,IТII 
lІе можна. 

Постулнт ,.державного ВНХО IННlНН" СУЩЮ'ГИ укрц

їнців СфОРМУЛ)'ВЗJlИ міністр Червінськин і Януw Єндже· 
ЕВИЧ: "Держава € I I (lііВНЩIІ&1 с піJlЬНШI добром :1.'111 всіх 
її громадян" (Державне виховання, .. 3ром6" '[. З). 
Д_р ЗДРО€ВС"ІШН Евген у статті "ПИТЗІШЯ держ. вихо

ваННlI непольскоі молоді" (.,3ром6" 'І. 15) ІОНІ/е, що 
"треба зріВНОВЗЖIПl1 елементи IІзціоIiзды�її культури 
3 е.'t€ментами п ольської культурнОї CIli.'1bHOTH - для 

::НЧ.'llIDОЇ співпраці громаnян". Він IJН СТ)' ШІ€ проти нав
-чання історіі n Г'еоГ'рафії 8 неПDЛЬСЬКИХ школах у пот., 
.ськіЙ мові і ДOManlє.тbC~1 н ТНХ ЩКО/НІХ ріДНОl'О вчите

ля Д.'ІЯ непо.'1ЬСЬКОЇ МООI1, 

ІІІ. "Державне Вflховання" шкільна flрантика. 

Ця справа Ilе була H;KOJНI всебічно передискуто

вана, Практика державного виховання бум наказана. 

J-Iас" ідком нищення унраінськоі шкQ.l1И наступила u цій 
проблt:мі атрофія. Тому украінсько) шкільна 1І0:lітнка 

мусить ВНДІШГНУТІІ сваТ тези у справах держаВНОl'О ви

' ховання, але о згоді 3 українською на ці ональиою по

лїтщ.;ою і мусить шукати розоязки, 

IV. Утраквізм і lєх Grabski. 

Цей закон не видеРЖ88 проби життя. Унраінське 

громадянство утраквізму не прийме! бо утраквізм Е 
.:Jвсобо м Дl!націоналізацП, Українська громадська освіт
ня 11раця мусить добитися права громадянства, Але 

mкільної молоді не вільно отягати в політику і в рево

люційний не.'lЕrаЛЬНlн:j ру>:, Молодь треба від['ороднти 

муром віл пасторанні>: впливів, 30кре.,з треба грома
.z:.я нству заопікувати ся студіюючою МОЛОДДЮ і ДОІІО
Morт il ЇЙ у здобутті праці і СТВОРИТИ нові взрстати 

Ilрац і. 
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у. ш .. ільна реформа. 

Селянській дітворі вступ до гімназії нового типу 

:УТРУ/1Нений, бо нова гімназія спирається на шостій 
"лясі веел. ШКОли ВИЩОГО ступня. Повстає загроза фі· 
зичного знидіння української і нтел іrенції. ~' rімнзз іях 

нового типу селянських дітей майже нема (високі 
ОШІЗТ" у вищих клясах). Тому треба ДОПОМОГТИ бід

IJИМ УЧНЯМ, ДОПОМОГТИ дістатись до гімназ і ї, закладати 
,дешев і бурси, ЗР<rЦі оналізуваТl1 с ітки українського 

приватно го шкільництва і п одбати про розбудову 
украінського фахового шкільництва. 

Молодь у новій гі мназії. Два роки в нар. школ і 
(У. і VI.) € для r і мнззії втрачен і , ВОНИ нікол и не зз · 
<туплять "авних 1 і 2 ['ім· кляс старого типу. У молоді, 
що йде до гі м н азії, C.r1ідииЙ умовнй примітивізм і брак 
дисципліни. В гімн<tзії НQвій заиикає тип іНТ6Jlєктуал і 

' ''та, а виростає "портовець. Конечний відповідний 
пресовий орган для молоді. Тепер школа працює в по
-розумінн і 3 домом. 

JJiuei B треба домагатися більше для заспокоєння 
1'УЛЬТУРНИХ потреб, але молодь повинн а припливати 
:р і шучо '..І б ільшій кількості до rімназіЙ. 



Д.р 8сеВОJlОд Метельський. 

СПРОБА ПСИХІЧНОЇ ХАРАКТЕ
РИСТИКИ УКРАїнськоІ ДИТИНИ: 

(У скороче нні). 

Два пнтання стаВІІТЬ собі КОЖНИЙ ВИХОВНИК: пи

тання ідеа.lУ виховання і людського матерія.1У. Мате· 
ріял - д ити н а, ідем виростае із суспїJlыlна ціональ-

НИХ CTpeloMiHb· Мо.'lОдіЙ IlСШСЩI треба дати зміст j 

форму. Тому треба Ilізнат,! Іlснхіку. Розходиться ВРО 
оБЄКТ llв .lість У JlСЮ: ОJlЬ(lг і чн~r х досл ідах. Психікз -
преД~Іе1' досліду несхопний ДЛfl ЗМИСJlі в , тому дослі
джуємо (посередно) ЗОDнішні ПРОЯВИ Ilсихіки. На 

основі зовнішннх '1!юявів МОЖН!1 еКС ll ерим ентзльно 

Il poc.~ iДlHIl і В I! ЗН~ЧНП1 1 1сltхічні спроможност і ."101111' 
1111. Одначе у ПС'!ХО..1 ьо!'Їі QДI!НlЩЬ мірll Є 631'ЗТО, 60 

дотепер не уст:мено м ір и 11.:111 кожної IІС1іхічноі ФУВК· 
I~iї, Яf.(У IІрl!НnВ 611 ці .1Іні наУl\овю'1 світ. Уста.'1IiТI! ме
тричну скалю в психольогії ТЯЖКО зогляду на (еОІра

фічне положення та структуру ріЖИ IІ Х народів. Стати
СТИ'ІНИХ даиих З кожної око., .,ці ІНІШИХ земель :J ахід· 

ніх досі ще не зібрано. Переведено досл іди тію.ки в 
дСflК ltх ОКОЛІІЦЯХ і то ВИКЛЮЧНО 3 погляду ПСllхічнОЇ 
працездатиости дітей, бо тіЛЬКІ! В цьому була neite H~ 
дослідна праця. ДОС,1іджено СПРОМQЖНісп) ті,11ЬК1І де· 
яких функцій, що складаються н а основу структури 
.1ЮДСЬКОЇ ПСllхіки· При дослідах с,1ужила за гальнопри
lІята в експериментальній психольо(П метода - тести. 
давнішз ПСИХОЛЬО(іЯ обсервувзла ті,lЬКIІ ПрИ помочі 

:ІЩІС.'ІІВ і ТО)ІУ піД.'fягзла помилкам, ОстаТО'lНО аж екс
rr еримеНТЗJ\ЬНЗ психольогія ВСТУ llНла н а ШЛЯХ обєкти
ьізму. ПСllхольо(іЧНl· I А експеримент І!ОЛЯГЗЄ ЩІ т ім . що 
на ЗОВНІШНЮ спо"уку фізичного харзктеру mO..1Cbf.(llii 
\Ірrанізм реагує ПС llхічним, згл. ПСllхофіЗIІЧНИМ ВРО' 

. ) Ш.1I1Х 81IХОIlЗ""1І А НЗІІЧЗНІІЯ - 1936. 'І. І . стор. 27--41. 
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1'ІВО&l . ЩОДО (Н,Ш СIІОИУК<l повинна бути однакова_ 
'{рім експериментальних є ще тестові методи. Послу

гуємася тут зздачами. МіРИJlО.\l тут Є час. Задачі му
СЯТЬ бути так побудовані, щоб досліджувати тільки 

'JAllY означену ПСllхічну функцію. На основі відповід
ної кіЛЬJ\ОСТII переведених ДОСЛІДІВ укладається мет

ричи;" скгля. МаЮЧl1 побудовану скалю для ЯКОГОСЬ те
~Ty, переводюlО Дальші досліди і КJlясифікуємо одер

жані висдідн. 3 раменн Українськоі Порадні ДЛЯ побу
довання метричних CKaJlb переведено над українською 
д.ітворою понад 6000 тестових дослідів (УІ VI і УІІ 
кляси усt'людної школи Р. Ш., Золочів, Бережани, РО

гатин, Ходорів, Станислзвів, І{ОЛО~ІИЯ). Ч еРТJ1 психіч
!юї структури української ДИТIНlИ в згаДDНИХ місцево

стях: Опираючись на типольоrічнім поділі ТОМИ, дО 
IІровіркн уваги вжитр тесту Бурдона в примінеНllі до 
української азбуки. Уяву провірювано !ІрИ допомозі 
змодифікованого тесту Ебінггавза й тесту Рибакова. 

Здібність абстрактного і КОНКРСПЮГО думання дослі

джувано при допомозі тесту прнповідок і машинового 
тесту· Д,1Я помірів СНОРОСТИ і докладности праці вжито 
1есту Крепелінз. Коли приймемо ТИПОJIЬОI'ічні крнтеріі 
ТОМІІ, то першою складовою частиною псих ічноі 
("ТРУКТУРI! ЛЮЩltlИ € увага, над якою роблено поміри 

тестом Бурдона. 
Досліди над мовною уявою (і].оміРIІ тестом Ебін(· 

:- авзз) переведено в VI і VII клясах. Висл.іди стверди· 
.1И, що ІЗ-літні діти Іlеревищають ОГЛЯДОАI MOBHQЇ ін
венції 12-літні діти на 15%. Площеву уяву провірювз' 
но тестом. Рибакова. 

Площева уява розвивається в відп. пропорції до 
фізичиого віку, а ca~le: ріжниця між V-ою і VJ·ою НЛ. = 
:35 відсотків, а ~І і ж V-ою j VIII-ою кл. = 150 відс., а між 
VІ -ою і VIІ ·ою НЛ. 65 відсотків. - ДумаmlЯ. 

ВартісТІ. абстрактного думання у 12-літніх дітей 
4' на 43% вища ніж у ІІ-літніх. ІЗ-літні перевищають 
] )·літніх на 92%. Ріжннці ве.'Інк і . Ствердження ЦЬОI'О 
факту ДJ1Я педаІМа дуже важна річ. Спроможність 
конкретн;)го дуltlання ШІЄ повільніше теr.шо. Учні vr 
нл. lІереВllщають V-TY на 7%; ріжНlЩЯ l-,іж VI і VII КЛ . 
.:...::.3%, учні VII К.'І. перевнщають V-тy на 11 %. ОстаННІІ 



група ДОf:.'ІJДIВ відносилася до скоростн А доклздиости 

праці (текст Крепеліиа). Ріжннця між У і УІ кл. = 4411/6, 
між У і УІІ кл. = 63%, між УІ і УІІ кл. - 13%. Ін акше 
;) докладністю праці. РіЖilиці малі. Найдокладніше 
нрацю€ УІ кл. - I1сревнща€ У кл. на 3%. а УВ кл. на 
5%, різн. між V і VII кл. ви носить два відсотки Н;) 1\0-
.ристь V КЛіIСИ. Ко/ІН порівняємо матерія.'! УІ-их KmlC 
с piinHHX ~ісцевостях в р. 1934-35, будемо мати такий 
образ; Золочівська дитина під оглядом мовної уяви, 

І:онкретного й абстрактного думання є IІздпересічно 
розвинена - зате HeДOMaгa€ увага й скорість та до· 

кладність праці. Бережанська дитина: широка по€м
.ність памяти, мовна і rl JlОщева у»ва, конкр. і абстр. д:у. 

мани я - слаба скорість праці. Ходорів : скора ІІР::ЩЯ 
(неДОК.'Іздна!), добре думання, мовна уява, але вір· 

tliCТb памяти ннжча від нормзnьиої. Рогатин: мовн а 

"уява, докладність "раці, ведомагзє поємність памяти • 
. KOIIKp. - Й абстр. думання. Станнславів: веЩlка скорість 
праці - прочі функції пересічні. КОЛОМИЯ: повіnьв а, 

..недоклздва праця , брак уваги (І I1ЛОщсвої уяви, зле 

.надпересічна поємніст:. і вірвість паМНТl1 й аБСТР<lктне 
думання. Назагал можна ствердити, що в наших дітей 

швидкість праці слаба й не дописує увага. Підстовов і 
J l снхіч ні фуикціі в ріжних місцевостях е ріжні. Це за

.1ежнть від вроджених диспоз ицій і зовнішних 06ста

.вин. В ДРУІ·ОМУ пункті має бсзпереЧНЮ1 вплив школа. 
Вона має виплекати нові ТlIІIИ дюдеЙ. Тому треба ні

знати розвиткові заКОН~1 українськоі ДНТІІНН, щоб ДО 
. .lJ,bOrO пристосуваТI! наВ'Іанвя. Нові ділянки праці ВИ

'-Іагають ріЖНllХ тнпів психічних структур: (купець, ре· 
.MicНlIK, промисловець і Т. д.). Де РОЗВШlені l1ЗМRТl 
; абстрактне думання - там місце для іltтеЛЄКТУОJlьноі 

-праці (бюровики); Ходорів надається до TopГOВJIi, Бе
режани й Золочів (УРЯДНІІКИ), Рогатин - до повіль
ної праці. Тому Вllростає потреба ПСИХОЛЬОГів, щО l1ЛЯ
.ново заЙМИЛIІСЯ б досл ідrШIІ 11ад психікою українськоі 
ДИТI1НИ, поклали б тривалі юзукові підвалинн під бу

гову нової життєздатної ШКОЛіІ, пристосованоі до пси

_хіки української ДИТИНИ, але з ясним погдядом на по· 

,-реби сучасного ЖllїrЯ і1 ЙОГО ВимОг. 



ЧАСТЬ ТРЕТЯ. 





Дискусія над рефератом ПрОф. д-ра 
Степана Балея. 

По рефератах, на внесок б. візитатора д_ра Іванз 
Копача, отворено дискусію. Перший забрав голос 
д_р Іван Коп;)ч: 

Я дуже ВДЯЧНИЙ па нам референтам за їх ціюtі 
. виклади. ВОНИ повинні появитися скоро друком. До 
р-нклзду 11. д-ра Баден ПОЗВQJlЮ собі ЗЗllрнміт ити, що 

справа IТОНЯїТЯ "характер" не є, на мій ПОГЛЯД, аж так 
дуже безвиглядна, якби могло декому здаватися на 
аСІІОві ВІІводів 8игаЛQшеного викладу. Момент "ха

pal\Tepy", 'ІН там "характерности" чоловіка е для ЛЮД
ської спільноти (родини, громади, держави) так важ

ний, що flже в давні/1 грецькіl-' старин і ученик Аристо
теля, Теофраст (ак. 300 перед Хр.) Il вписав цікаву 

}(нижку: "Про характери". 
Про6лєма "характеру", безпере'IНО. дуже тяжка. 

'Але я бажав би остерегти тут усіх н аШl1Х 811ховників 
перед тою ПРІІНЗДНОЮ ЗЛУДОЮ, немов 611 €СТІЮ харак
теру далося замкнути в ПІХ ЗІ (рупах і:: 222 прикмет, 

поділеннх у трнстепенній американській скалі на : 1) 
необхідшнl, 2) важний, З) менше важний - або. що 
характерности можна когось наВ'IИТИ.·. Нам тре6а Ш1-

мятати , що' кожда людська душа є чимсь ОДllоціmlМ 

і не дасть ПОКРОЇТІІ себе на 'Іатематичні: "необхідні", 
." . ." 

"ваЖНІ І "менше важНІ . 

Д-р М. Скорик: 

Прt1ф. Балей у CBO~IY дуже цікавому рефераті 
не мав н а меті , •• а мою думку, дати якусь рецепту ДЛfl 
БиховаНВfI характерів. Гадаю, що в першій мірі бажав 
зацікавити українське громадянство СИЛЬНО розвине

НИМИ на заході в повоенному часі дослІдами А осяга
ми tja полі nCltxoJlboriї, ПО війні, серед загальної пере-



208 

оцінки вартостей, а заразом і затрат і характеристикк. 

А рсзпаношенні утил ітарної безхребетности, відзнва
ється клич за відродженням характеру_ 

Тому так сильно розви нені досл іди над збагнен
ням: що то е хара!,тер, які чинники складаються на це 
Г,QНЯТТЯ - та досліди, як можна впливати на розвій 

характеру. 

Проф. Бзлсй , як учеllИЙ, з вернув радше увагу на 
методи студій характерольогіі та на можливості впливів. 
при творенні, чи ФОРМУJlованні характерів - меТОДИ7 
.Dуже ва)іші ДЛН виховник і в- Сусп ільност і Л Qннина ду

же залежати на афОРМJI.:!нні характеру молоді, бо без· 
хребетн і одиниці не принесуть націі х існ а, хочби були 
наЙТЗЛ3НQвитші й дуже багато зн ал и і В~t іли . Харак

тер - це 8 ЛЮДИНИ найперша цінність. Виховувати 
дуже тяжко! МОJlОДЬ не Jlюбить, щоб ХТОСЬ 'ій придив· 
JJЯВСЯ наДТО зблизька, ,'змувзв, упомннзв, МОРЗJl ізував 

тз Н3СТЗlJIIЯn. Молодь хоче ЖІПИ сво'ім ЖИТТЯМ і тво· 
рити нове життя . На неі можуть впливати т ільк!{ ті 
~'rЗР[JJі одиниці, яки х вона сама до себе допустить, по· 
каже ЇМ душу і серце . В с.яке зовнішнє діяння це не 

f.ltХОВ3IIНЯ, тількн муштра! Але це відома правда , що 
особцста вартість вцХОВННI{а та його авторитет ма

ЮТІ, у вихованні велике значіння. 
Щс. раз під черкаю вартість реферату, в якому 

проф. Б <tлеЇt дав багато метод студій характеру та 

J.' ОЖЛИIJOстеЙ ПП,1ИВУ на чинники , які в загальній сумі 
творять те , що IІ ЗЗИ8ає,ro характером. 

nр::tф, Дмнтрто Бурко: 

З реферату: "ПсихольоГ"ія характеру" довідал ися 
ШІ н з 8ступі, що дефініція характеру незвичайно 

трудна і 8 науковій ПСИХО.'tьогіі досі не устіНненз . Та 

д і .'ю не о дефініції . Проф. Балей підчеркує ясно й в и' 
разно основну тезу реферату: поняття характеру, чи 

ОСОБОВОСТlI, (як тепер ч астіш е вживає ПСlfхольог ія ці· 
.'!Ости) , складається з ИНЗІН, прикмет. Д прнкмета це 

психічна диспознція, якоі ніхто не бачить. Треба 
HpHKJ.JeTY переміюrrи на дія н ня. акцію. З цього льо· 
rічие :13К.lJюче ВIІR , що ко.,и хочемо розвивати харак-
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тер , чи LiС'обовість .~ЮДІІНИ, мусимо 880Д IIТИ- Н0нкретну . 
nporpaMY рОзВОЮ ПР II І<мет через д і яння, себто Ч ИН

ність. С::ме ,.fОР~lІ і зув;шня, ХОЧ чаСDАl необхідне, не 
8истарчае ДЛЯ f1.1IСlіЗЛIІЯ хаРЗ I<теру . Це саме стверджує 

['. Кершеншта іінер у студії: "Шо та "е державно-гра
JIIздянсы(e 2ИХО~'!lШЯ " . АІПОР каже, що fil!роб.'ТЮ I:l<IТИ 

YapaKT~p рі', тяжка та ВІІмагає б ільше діяння, як нав
чання· Це ясне , бо на зміст поняття, (ТЯШШ) характе
ру складаються Rроджсні ti набуті ПРIl t<мети . А ці 

останні здобувається пр:щею tlНКОИУUЗННfI, ЩО ПрНЗВI1 ' 
чаює до означених чеснот, по старій :1::1саді: коневет},", 

до ССТ З,llьтера натура. 

До чеснот треба ЛЮДІІНУ запраВЛЯТI1 Зlllал"у прак
ТІІ'ІНОЮ працею, ді ЯIfНЯМ. В іНUЮ~fУ випадку це буде 

тільки сіра теорія, 'ІІІ ЯК І{~же автор - H::tYKI1 П.lа ва н

НЯ, у як ій учнів не nYCl\alOTb на воду. Коли так і учн і , 
напхані С3!'оlИМИ теоретИЧНIНtНf міркуваннями. опинять

.ся серед життєвої дійсности, ПОТОн}'ТЬ при першій 
спробі в житейському морі. 

Д_р О!Іександер Т~IСО ВСЬWlI Й : 

Звертаюся безпосередно до п. проф. Балея 3 про
"аННЯ~1 БИЯСН lіТІІ .. :ЗК стаВІІТЬСЯ новітня психольогія до 
питання про ВИХОDНИn вплив особистого прикладу ви

ховнщ{з. В викладі порушено справу практичних 
Аправ у ділянці Rиховання характеру та проблеми 
J,"ЛИВУ теореТИЧНІІХ поучень н а образування характе· 
ру. Очевидно, тяжко було в такому короткому часі 
(,бговорити всі д іЛЯНКIf П СИХОЛЬОr'ії характеру, а тз
кож не можи'а було знати, що наш Конгрес найбільшr 
цікавитим~ справа осо()истого прикладу виховника· 
Це ж ясне, що молодь любить наслідувати, коли не 
жив і приклади, то постат і , що їх п ізнала з книжок. 

Крамі цього я бажав би дов ідатись: І ) I1К ста· 
RИТЬСЯ психольоr' і я до позитивного. чи негативного 

впливу-примусу при вихопанні хзрантеру?; 2) як за
дивляється психольогїя на справу невтралізуваНIІЯ 

вп.ШВУ виховників впливом зовнішніх обставин? Жи

}lиА рух ї студії над засобами. як поправити МОрЗ.'lЬ 
ність -?оЮJюді, почалися по CRЇTOBil'i війні - очеВlflJИn 
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10~IY, що по нійні моральність lІідупа.'1а. ПРІІЧННУ того
},пад"у добзчую в тому, ЩО в війні переміНИЛltСЯ всі
J: які вартості й 113 верх вийшли ЛЮДИ 3 іншими при

l,меТ;НIІІ , як це передбачуваЛ0 теореТИЧ llе передвоен 
не морзл:зуван нп. Отже - чи не добачує ПСfI ХОЛЬО(IR 
ПрН '111І 1 труднощів у вихованні молоді, що більш 

СПРIlі1М:J€ діЙСI~ість Qкруження, як 1І0учування, теорію, 
а н авіть приклаДІ! виховників? Бо це правда, що 

JlЮДJlНУ виховує 'l3стіше окрушення, а не ВИХОВНИК. 
Отже, 'ІІІ це діяння окруження не нівечить ч аСО~1 цієї 

rШХQВНQЇ праці вчите,>JЯ й батьк і в, від якої ВОНО пока
зуєтьси сI1лы�іши~ I?? 

дВ Р' Степан Шах: 

Може реферат € з а теоретични й, може за а6-

С'ГР'Н': rН~IЙ Але це не докір. Бо КОJJИ хто добре і ВДУМ
ЧН ІЮ вслухувався у зм іст, мусить признати, що в ньо, 

му € " Лf,боке практичне застосування, Підчсркую те 

місце з реферату проф, Балея, яке референт нав ів 
із КНItЖl\lf аНl"ліїJ СЬКОГО ПСЮ::ОЛЬОf'а Charters··a : ;Гhе 

Теасhіпg оГ ideals" , Проф. Charters оповідає, що ко,1lИ· 
в аНГ.'llJ1ськіЙ дівочій школ і , в місцевості Нn,Гt:-:.!1UI'пе 
мають ВIІХОВувзтн примірн і англ ійські жінки і РОЗ ВИ
вати у НІІХ правдивий національний анrлійський ха· 

рактер, то вчителі цієї школи не задоволнлися крила· 
тнм та неСХОIІНIiМ словом ,.характер·', а прнзбирзли 
t'ci прикмети , як і , на їх думку, складаються на зраз
,",OIНIJЇ ант',,1і йський характер і начнсля.'Ш тих при
і\мет 122. 

Отже при своїй в и ховній прац і звертають увагу 
на ті всі IІРIІЮlетн харатеру. витягаю з цього приміру 
I1P<I!(TII'IH;li~ ВИClювок і для нзс. І{о.ш говоримо про 

IJнховання :-..аР<lктерів . мусимо 3HaT~I, на яні прикмети 

греб.. з~еl}НУТlI УІШ ГУ. щоб в и ховаТI! справд і хара к' 
1СрНУ одшнщю. І тут піддаю иід розвагу думку, яка 

мож~ БУТІ! евентуально BHeC"O~I: 'ІІІ не належить на' 

'ШШ "Ї/IЬНіi/.l ПСlІхольоrам j rlсдаІОІам зібрат и в ці· 
. Jlісп> rJ pI1KMeT I1 , які на іх Д}'ику треба б плекати 8' 

иlІ.оді cpc:t шкі.~ьноі УКР<lїИСЬ,,(\! молоді, щоб із шко
."111 ВИХОДИ.,,, характерні ОДІІНІщі? 
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Був би це перший ВЗЖНИЙ праКПІІІНИl1 висновок 
із реферату проф. д-ра Б а.lея, завдяки якому україн

ські ШКО.'lН діста.," б уодиостійнеНllА З РЗ301< програми 
1'3 ціли 8 Ilрограмі. А.1е маю на увазі ще іі дрУГІІЙ 

ПРШ(ТI1ЧНИЙ ВНСНОВОК із цього реферату. Проф· Ст. 

Бзлсй IIОКJl И КШJСЯ ІНІ зразок проф. ГеІІіСn з rдзIІсы<,' 
ЯКlIЙ каже , що при вихованні рішучо не вільно теоре
'Оlчна і ГОJlослівно моралізувати МОЛОДЬ, але треО<; ) 
до всього запра8ЛЯТ ІІ ПРЗІ,:ТІІЧUО, даваТIІ особ~I Сl'l1Й 

прнмір, а що наtiважніше, лримінюваТ~1 Крlітерії
тобт(} кОflТродюваТll, 'ІІІ є успіХIt в ВIІХО ВJlШ пра l1і. Ця 

остаННІ! обстаnНttЗ , Н3 МОЮ ДУМКУ, МЗЕ велику вагу 8 
UHXQB Hif"l праці і кожин!'! IІраt..:ТНЧННf', ПС.'1ar"Оt' JlО<НН!СН 
ІІЗД ЦІНІ питаННЯ.\1 ['лнБОh:() ЗJста Н ОВ IІТIІС~: які kph-rе
р і і З3СТОСУВrlТІІ D школі, щоб ll ереlюнаТ flСfl. чи 33-
IціJl.lIЮ8<н.і ШКОЛОЮ прикмеТІ! харalперу справд і при Л· 

маються, та яr.;: I'ЛI160ко вкорінюються В душу молоді . 
НнніШllfl Ш l(Ола дa~ Cll pOMory нашій Mo.~oдi !:Jнказ:пи 
прикмеТІ! СИОГО характеру у шкіЛЬІІІІХ орrЗllізаuія х. І 

'JY1' насувзетьсн мені пнтаllНН. звернене до С8 ;ТЛО I'О 
Зїзду; а НI(і Та скільки має БУТlI UИХ орrанlззuій у 

шкоnі, я к у ІІІІХ вестн життя, як і прикмети харзксту, 
передусім з nCIIXO .~bOI· i 4I!OJ·O іі педаГОГічного ОГЛЯДУ. 

нзсв ітлюєати? - Це 31\туальні nlпзння, на які Зізд, 
v 3ВНЗ1\У 3 реф~раТО)1 проф, Бался м і г би дати свою 

ДУМКУ, бо в rl рогр[ші Зїзду такого рефСр11ТУ НСЩІ. 

РСІПОР О. др. ЙОСllф Слі п ий: 

ХО',У 1'lідкреСЮIПI небудеllНИЙ рівень і веmі КУ се

рі ОЗllість, з' ЯІ\ОЮ Конгрес ставиться до порушеннх Пll' 

'Ізнь, 1'3 IЇОго велику ЖУРУ за виховання майбутнього 
)'KpaiHCbh:OrO покоління. 

Стою нід свіЖШf ще вражінням lюб~Г\1 8 Окс, 
' IJOрді іі І(е",бр ідж і, ГОЛОВНlI Х осередках, що ВЩ'ОВУ' 

ЮТЬ M:1(lfivTHiiї провід сильної нац ії, що леРЖI1ТЬ гне· 
~lоніlO Нi'lД цілим світом. Наш Зїзд І~а гздуе ці стзраНН fl 
оксфордсы�"хx і ке~ l бріДСЬЮ1 Х коледжів та. дай Боже, 
щоб нін дан дoцi.~ bHi вкззіВКIІ Д.1 Я 11 31U ІІ Х ВСРХОН ІІІІХ 

уст:нюв у праці над 811хованням доросту - як май· 
nУТllі,\ ::рnвіЛlНlnіtJ СІІЛЬН QЇ і BIICOKOI\Y .lbTYPHOЇ н:щії , 
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J{о.1и (іде про виклад проф. Балея, то треба С1<а· 
58ТН, що безрадність експеРИitlе"таnьної пси"ольоrіі 
дати дефі l lі цію характеру нас lІе застрашує. бо цією 

темою займаються ще інші науки , я к теО.'ІЬОГія, мета

фізи.-а , еПІка і педаrОГіка і ВОНИ дають п'~вну та ясну 
розвязку· Я ГОдl-lВСЯ б із ТИМ твердженням Прелєrента, 
щоб не лересаджуваТIІ 8 менторСТВі і в проповідничому 
тоні , п ередус і м, коли ВОНН мають загальний характер. 
Звісний ледзrоr' Ферстер хоче , щоб у ВlІхова нні звер
тати дllтині увагу конкретно, а не загально: не убий, 

не кради і т. д. Треба їй конкретно вказати , щО коли 
одарить свого товар"ша, '111 візьме чуже перо, ТО про
І>ииюеться проти мора.llі і поступає нечесно. 

На ЦИХ заввагах закінчилася дискусія над рефе· 

раТЩI проф. дра Балея. 

Дискусія над рефератом ПрОф. д-ра 
Якима Яреми. 

Др. Іван Копач: 

Виклад п. дра Яреми витаю як гарний знак розу
міння тоі правди, що чоловік це передусіМ істОричне 
ЕСТВО, ще· ЖНЕ не тільки фізіольо(ією, як усяка 'Гвари· 

на, 'Т. зн. у сфері короткохвилинних біОЛЬQr'ічних ін
ди в ідуальних процесів, але і 8 питомій собі атмосфе
рі довговічних cycni,'1bНlIX процесів, що разом повя· 
зані з соGою, творять історію поодиноких народів, 

а дальше і веJШКУ історію людства· Такоі свідомо пе· 
реживаНОі та свідомо твореної історіі (реліr'ія, мистец-
1 во, наукз, ПО.'lіТlша і т. д.) H~ знає ЖЗ,lН3 звірина -
і це Є саме наЙСУТ1'€віша й найосновніша ріжниця між 
,1ЮДЬМН і звірятамн. То Є правда, з якою мусить і по

nинна ЧІІСЛИТИСЯ також усяка розумна педаrОr'ія. 

директор Степан Шах : 

у нас перева~<ае тип інтравертщ;а. іtпеnектуалі

ста . Тому внтягаю практичниА ВИСIІОВОh: із цього для 

ШКОЛИ', щО нам треба вих'ОвувflПI дnя теперішньої 
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f.i: маil.бутньої діАсности тип и єнстравертн}{ і в . ТО е : 

практичних і здисципnінованнх суc.nі.'Іьннків . Смію 

твердити, що це Ддя ІІашої теперішньої молоді не бу
il.е нзвіть ніякою lІовістю, бо МО/ЮДЬ саШІ вже вирі

шила ЦЮ проб.'lЄМУ - в н апрямі еJ{страверсіЙl-lі~f. 
Провадані ШКQ.1Ш треба Ti.1JbK" н адати цьому на. 

прямові доцільного, ПСИХDJJьогі чна 11 ідейно умотиво

ваного змісту. І ЯКЩО ПедагогіЧНіll1 КОНІрес схотів би 
сказзти свою думку в цьому напрямі, зробив би ДJlЯ 
ШКО.1 И практи ч ну прислугу. 

Др. М. СКОРИН : 

Обдуманий реферат дра ЯреМІ1 уважаю за цінниА 
випад до пізнання збірної п сихольогіі українського на

роду. Являється ві н доповненням реферату проф- Ба

лея в спробах студій над збірним характером. Зверну 
}вагу на коне.шість в ідп овіднОго насвітnення нашОї 
минувшини та на нонечність Вilховання через історію. 

Не можна "оминати веnик и х впливів ОДИНИЦЬ, що на 

дають нап рям цілим народам! Якщо немає тзк нх оди
НІЩЬ, ro н а рід виховують зовнішні обстаВІІНИ. 

Ви~на 'lні ОДl-\ннці можуть змінити спосіб думання 

цілих народів . Підготовою до виступу провіднш:ів н а
роду являються істор ики, що опрацьованням минув

шини та ItОI\<l3Зlшrm наПРЯlotНlіХ на будуче творять 
ідею І!іслашшцт~а народів та узасаднюють права до 

життя і право до відповідного міця серед поодиноКі) Х 

н зродіL' 
Фі льософія унраїIІСЬ!!ОЇ історії не опрацьована . 

Внзна'!и (11 ' РОJlЮ yupnїIICbHOMY народо ві у світовом}' 

концерТі це ваи-ще згf'}~<'I-!t-;я ! Тому J-!~rоАов і , ЩО € по 

[раНIІ'JЧЯМ Сходу й Заходу, ЩО, ЯК чулий ee-АСИОІ'раф. 
докладно реагує 11(1 всі потрясеннн між Середземню! 
і Б ЗJlті Й СЬНlI М МОрЯМIІ, між океанами: ВеJl И IШМ та 
Атлянті й tЬКИА1 - нарід, що є СI1Нтезою великих I<YJlb
ryp, ЛУ'ІІНІ І<ОМ і звеном }.Ііж ріжними НУАьтураМIf гли
бокої ст арин" й теnерішноети. 

Унраїнс.ькз історія ж.зе на іСТОРlІка·сюпетнка й 
фільософа, що зясував би ці.'1Ь Т3 8ИК 'ИI\2В віру В ве

лин'У раціЮ ісl!уеаllНЯ ІІашого народу_ 
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О. др. й.ОСlfф Сліпий: 

ВlІклад проф. Яреми заторкнув 3НОВУ низку дуже 
актуальних питань з україНСbl-:ОЇ лсдаrогії, та, на жаль, 
ві н не вільний в ід нсдотягнень і перетягнень у деяких 

fl исновках· Застерігаючи собі слово ПРI! іншій ~Ia['oд i , 
"очу ВІІД611ГНУТН ОДНУ додатню думку реферату, Я~ 
f<рилаСfl в ріЖНIІХ твердженнях Пре.'lєrеНl'а, а с а ме -
ПОШIIРИ ГІ І ВIІДIІОlфУГ у виховаНl! і , зазиаАОМЛЮЮЧIf уч
НЯ 3 вагою всіх діnшlOК J: :~.!.::; ,1· f) r,J ['·н.т::!, а не внеу

JЧІ ННЯ 11. I lр. поезіі, чи 11Нсьменства на перший ПЛ ЯН, 
КОШТОМ наукових, КУ.'Іьтурних, економічних і rIQліти ',

них іІ IМIliОК, ЧИМ грішН.'lО, досі, на жаль, наше серед
ньошк і.~ьне вю:овв ння. - Проф. Д~IIITPO БУРІЮ: 

Проф. др. ЯР~/ІІа поставив собі за мету схар:нпери . 
зувати українську ПCllхік}' в ЇЇ іСТОРИЧНО-КУ.,ЬТУРШIХ Bil~ 
явах іначеркнути підповідну програму Б~l ховання YI,pa~ 
їнсы(її молоді. І це йому пп овні вдалося. Що (аЛЕр і я 

'rи п ов и х представник ів української Il си хіК~1 не повн з, це 
зовсім зрозуміде. Референтові не іішло I1рО повноту 

.. а'lерну уl<раїнсы<іi "У.'ІЬТУРІІ, ЧІІ історії - тому ви
брав він пише наilтипові ШIІХ предстаВНJlків духовости 

українського "араду, що виказують його інтровесій

НУ вдачу. Те, що впродовж нашої і сторії (І .'І ітсратурн 
liиступаJl И теж Т.ІПИ предстаnників-екстравеРТllків (80-
J10ДIfМ ltр 8еЛІІ КІІЙ, Богдан ХмеЛЬНIЩЬКIІІІ, Мазепа, Шев

чен}{о) не збиває тез и реферату, що ми, Україн ці, 3 на 

шою сентиментальною вдачею, піснсю й літсратурою, 
flВJI!ІемОся нарадам інтраверти ків. А факт, що МОСIЦl.лі 

Rидг.1 И Достоєвського і Толстоя, не збиває тез и , що 

вони СI,;стравертшш . 

Відомо. що в природі нема ідеально чи стих ти
пів людської ПСllхіКIІ. Можемо ГОВОРИТlI riJlblOi вро 

переВаІ'У інтравертної або екстравертноі вдачі ЛЮД ІШИ . 

KOJl l1 цю саму аксіому пристосуемо до людського ко 
ІІЄКТІІВУ, то вийде в результаті перевага ОД1Ні Х або 
друп{х Тl1П ів , що надають характер та відіграють ви

РІ ШНУ ралю в історичній судьбі даного колективу· 
.. ароду· А хоча від ч асу до часу вибнваються проти-
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:fежні ТН IIИ, ТО ЧQСТО не Lнстарчзє їх ВІІ,ІНІВУ, щоб пе· 
реТВОРИТIІ, lІереБУДУВ3.ПI 11СІІ";I\У народу та l!ОвеРНУТIІ 
ЙО['О ШЛЯХІІ В бажаному напрямі. 

Історія нашого промислу теж не 3;ШСРС'IИТЬ тез 

реферату - (опертого Ti,lbl,~t на історії й Jlіт<:~ратурі). 
Слабий РОЗВИТОІ ' україIfСЬ"ОГО ПРО~fIIСJlУ ВИН8ЗУЄ саме, 
що в нас досі було 3:''1:1./10 3~!II:"y t'I{CTpaRe.pCIIIHoro 
Оll<lНуваlllШ зоеніШНЬОl',:'І сf.:!тз /і матеріЯЛblШХ ді бр. 
(Про характер х.~іборобсы<її Іlр:щі ре.фсреl lТ говорив 

обширно). ПОНСШОВ<1I1НЯ інтраверсіііНИХ пр икмет нашої 
націонаЛI,НОї вдачі сI[лы �lшI� ВПJНІВЗМН із Сходу НС 

-11"ОДЖУЄТЬСЯ 3 іСТОРllЧНОЮ дііі':ilїСЛО. Ко,lНІ ВІТЛІНІІІ ~IOC' 

Мlліs на нашу шщіона.1ЬНУ вдачу бутІ справді ток ; 
сильні, то чому М!! не З;)СDоі.1Н собі від них прш:мет 
-державно-творчої n.1зчі. що ДЗ.'Іа МОСКllЛIlМ змогу ство

рити одну з наt1бі .1ЬШИХ держав світа й ОПl1 нувати без 

межн і земні ПРОСТОРИ? Таки оста€тьсп D СИ,л і TlJep
,,""!жен ня М. Костомарова (Дві руські народності) і дра 
}І. Ярем". що нацlопа1іbl:З ПС}lхі[(:'\ МОСllа~п та,( !J'іf1iJіж 
няєт"ся l'їл. IІсихіІШ }·I(pn'i~::i;:. що Л~,":)(tТI,Сn по:t . "ДИ 
Пантитезою. 

КОJlИ в MOCKOBCbKO~IY !\Нлзіl!СТАі БУJl О двох бра
."iB -КНЯ3IН. претендентів до княжого стільця, то двір 

('ька камарил я, ЗJlожена 3 Gоярів, що визнаЧ;),ll1Сn A'~P
Ж<lВНО-Т&ОРЧИМ ЗШfс.'10М, зазда,'1ег ідь унешкіДJI.,ВnЮ
ва}!з одного з братів і uбиuала без усякого жалю. 6;; 
цього вимагала рація cтaflY. Це впрочім твсрД"Ї, 6 іо
льогіtlНИЙ закон, ПСlm/\ ДJlЯ всіх Шlродів-панів упро 

ДОВЖ ці.'ІОі і сторії Jlюдства , якого наші князі із своею 

jнтраверсіАною вдачею не МОГ}!1f со6і засвоїти і своїм" 
міжусОбицями зз ваЛИЛIІ нащу держаnн ість. Тоді, кОЩI 

8 МО~кпвщині кріпшаJlа влада царів, що СПИР3Jlа свою 
силу на л()бре зрозум іJlОМУ і нтересі держави , то наш\ 
сіЧ ОI:І Нt\н ·z аIl0рожці понижуваJlIf достоїнство Н060ВИ 

t-фll !-f')Ї rТЗрШ lll1И "ціК3ВlіМ" церемонія.~ом, ЩОf) ,,8 І)на 
ЕГОРУ не ПНЯJl3СЯ". Кожна ТОВЩІ ненавидить тог' хто 
її переростає - але і сторія ВIШ1за,~а (не тіJlЬКИ \' нз : !), 
що перші засоби. ЯКИМИ KOPltCTyBa.HICb моск злі, ведуть 
до сили, JtO опанування й організації життя, а Щ.lугі 
до безсилля та анархії. Т3КІІХ аНТІІтез, що В IJЮIЗУЮТЬ 
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ріжmщі 8Д3'l і ~IOCKa .'I iB і УКр31Ц1В, можна б "аАш ба

НІТО. Згадаймо про Петра Великого з його залізною 
рукою проти підвm)дних, не виключаЮ'IН і князів - , 
та IІрОТlІставмо йому гетьмана Мазепу з його 1'>lЯгкістю 
та 1IОра.~ізаТОРС1·ВОМ проти козаків. Герой МОСКОВ

с.ької взро/tIlЬОЇ ЛЕГенди Стенм(3 РаЗltн кидає любу 
жінку u XUII;11 pil\", щоб рятувати свій захитаний авто
р"тс'г cep~д ватаги; герой украінської вародньої ЛЕ
rеllдll Олекса Довбуш, як типаВI-ІЙ романтик, гине від 
І<ул і ЗРЗд.'lllВОЇ коханки. Отже, СП liраючись на фантах. 
11llНУЛОЇ й сучасної історичнОї дійсности, стверджуємо, 

що серед майже таlоШХ СЗШІ Х зовнішніх , історичних 
обставНІ., у порівна""і з наШIІМН сусідами із сходу, 

д 1l0'і3сті 11 заходу, наш народ не Dспів вибороти c~i 
такої саАюі до.1 і, як ііого сусіди. ЦС ІЇ факт годі при. 

IІІI СУВ:1ТIІ ВIІI<JlЮЧНО гіршим ЗQuнішним обставинаи. 
(!Ір. стсп, шлях народів і т. д.). Другою причиною 

нього сумного фrщту € таки lІаша націОllальна вдача,. 
в Акій переважають РІІС" інтравертизму. що не ціка

ВlfТЬСЯ зовн іШНІІ!>! світом та не nіл"увае до болю по
треби його опанування. Це ствсрджує реферат У пер
шій чаСТІші Tet.m. 

В дальшу чергу стверджує він, що Уl(раїИС.ЬЮIl1: 

народ переживає тепер духову "різу. МІ' !llзнз.1Н с.'1абі 

СТОРОНІ! ІНІШОЇ психіки j стараємося вже пср~виховати 
себе, тобто: рОЗВИНУТІ! в собі теж ПРlil{меТlI екстравер .. 
1I1ЗМУ. а це дасть нам змогу Оllануват!! реальний світ 

-- і В цьому напрям"у стаВІІТЬ референт відповідну 

програму . 

ТО;\ІУ оба реферати: дра Бался і дра ЯреШI вза 
їмно себе доповнюють. Оба вони І,іддержують у нас 
си.'Іыly ВІРУ. щО пОдібно. 1'11( ПСlfхіку .ІІюдсы(її одиниці, 
так і ПСJlхіl(У народу можна скріпити і до деякої міри_ 
зм іИI!ТI! та I1среВlІховаТ It хараl(тер. 

В дискусіі ззБИрЗЛIІ ГО.'10С др. КоБСРСЬКlIЙ та др 

КУДРІ!К і проф. Ісаїв. На деякі заміТ IІ ДltСКУПIНТIВ даll ll 
ще остаточні вияснення обидва референти і на цьому 

.3акіНЧlfJlОСЯ перше ШI€нарне засідаllНЯ КОНфесу у 14-тіД' 
годині. В 16-ті1Ї гоД!!ні цього ж дня заЧ3.1 1I С f1 нарада 
в секція.'( . 
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Наради й ДИСКУСІЯ В сеКЦІЯХ. 
Наради Українського ПедаrоrіЧНОl'О 3ізду в ідбу~~ 

tlа.~11Сfl Т ,,) І'О самого ДНЯ дзльше під Iб-ТОі I'ОДlfНИ в ді

вочій школ і Р. Ш. при вул. Мохнацького, 12. HapaДK~ 
ПРОХОДИ."ІІ в секціях, ЯКИХ було чотири: 

І. Сеl{ ція Уl{раінознавства, 

11. ССl{ція фахового виховання, 

ІІІ . Сенція М llстецьно го Вllховання 

IV. Сеlщія фізнчного вщ:ов.н;ня. 

Х ід прнці в IІ ООДlfНОЮ1Х Секціях: 

І. Сеl{uія Уl\раїнознаєства. 

ПРацею D ті й сскцій ксрмував проф. др. Ярослав~ 

fОРДЮIСhКИЙ, як ГО"lОва, сскретпрював проф . М ItКQла 

Матіїв-Мєльннк. На вступі зазначив др. Гординськи R. 
що тепер унраїніСТИl<З в Шl<олі А поза нею не постав~ 

лена таl<. Яl< ПОВИННО б бути . В rімназіях нового типу 
нема ще ні nporpfl11, ні піДРУ'lників. Узагалі багато· 
болючих питань, що їх треба взяти п ід ува гу. Після 

цих завваг проф· др. Василь ПачовськиА відч итав ре
ферат !НІ TC~IY: 

"Українознавство у внхованні молоді". 

Над прочитаНIfМ рефератом забltрМИ в ОЖИ,вnе

н і й дискусії "ОЛОС: др. Іван Копач, др. Роман Могиль
ницьки їI (Во.ШНЬ), проф. др. Антін Княжинський, суддя 
"ладишовський, ди р. Константииа Малицька, ди р. Оле
кса Бойu уfl, Allp. Августин Домбровський, проф, М. Ма
тіїа·Мельник, п. дмитерко, проф. Др. Є. Ю. Пеленський, 
, .роф. Ярослав БіЛСНЬКИl1, 'lРОф. дМИТРО Бурко, проф . 
Петро l'оструба, дир. др. ДСШІС Лукіянович і д и р . 

П€Jlіх. 

Др , Іван Копач пощшля€ працю дра Пачовсь"ого, 
икиl1 віД'lІІтав її 3 темпераментом і ГJlllбою t М п сресв ід· 

чеНЮ1М. ОДІІ;)"С життєві справи тяжчі flід ус іх I1poгo~
J\оШСИI' х. lіОсту.lятів. Бо ХТО 3 Уflраї'lСЬЮIХ У'Нlте.':Ііn 
учить тепер у Шl<О.'1і історії n географії? Треба зрозу· 
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міти, ЩІ) шкода € "айн Поліl'ікум". Кромі цього учитель 
МУСИТЬ ще ЧІІС,JЩТИСЯ 3 психольо(іею навчання та із 
<IІРОМОЖllістю ДИТltНIі 1I відношенні до rlр.опоновзвого 
матеріялу. Краще взятн менше матеріялу, та зате до

кладно. Треба привернути в праці дітей спокій духа 

j на/іти ПОГЮlб.nення. На масову .'I€KTYPY треба багато 
'IЗСу і це треба було в рефераті ВЗЯТіі під увагу. Все ж 
Т3КІ1 реферзт подає HaД~1ip матеріялу. 

Др. Рома" МОГIlJlЬЮЩЬКИЙ (Волинь): 

Гадзє, що заторкнен і проБЛ€МI! на KOНl'peci ЗВЯ

заві 3 Д:МСКОIO майбутністю. Але яка є майбутність без 
сучасности? На жаль, на цьому 1(онГ'ресі нема представ

ників Во.llіНі 11 Полісся ! На П О.'1іссі нема ні українських, 
ан і УТРЗI(в іСПf'JIIНХ шкіл, ані україНСblШХ педзtоrів. 

Нз Волині е l'іДЬ1<l1 OДliHo~a приватна унраїнська 

ш~ола в Рівному і відомі Тр ll ПРlІватні rіМllазії. В утра
I(ВіСТIJЧIfIlХ ш:<оnах УI(раїIIiСТЩ\а спроваджена до каРIІ

"аТУР11 або до зерз. ТЄОР:ІТЬСЯ ВОЩНtіj':, Сіо IІе 3 11 ають 
украінської МОВІ!. Громадські віл.носmш більш '!ИМ не

liідрадні. Умові робіТНIІНIІ без "г апі, :·:іба "кращІ:''' ТИМ, 
ЩО віру покидають і націю. МолОді .'JlОДIІ проводять 
.життя у крайнііі нужді, якщо не наllдеТЬСІI в їхніх 

батьків З::Jсоб іn ПРОЖИТКУ. ГО.'lовною ОllOрою ЖI1Т'rЯ -
свідома селянська інтеЛі rенція· Мо.'10дЬ УСІІ рветься до 

.,ауки. Всликий " ОПІІТ на історичні Ішткки. ОсоБЛlIВО 

"реба праці!Н1Д міЧJ,аНС1'80М. TO~IY Волині потрібна 
книжка nля молоді - і то деш~са й ідеОl1ьоrіЧllа, щоб 

uпеРТIІСЯ всім УД::JР3М, а комунізмові зокрема. ВОДНІІЯ
кові треба слова, як у В. Лишщського і Самчука. 

Проф. Др. Ант ін I{НЮЮlНськнА: 

Українську дєктуру треба конче базувати на ПСІ!
хічній диспозиц ії ДlIТIІН.I . Тому ставить 1l 0СТУЛЯТИ: 1) 
с"ладати піДРУЧНИКIt під ПСИХQльоrіЧНllМ кутом диспо
зиції Д IIПНlIf, 2) 8 на8'Іаині ПРЯМУ83Т " до СI,,!Тезн укра
їнства. 

Суддя ГлаДИШО8ськнА 
ги в школах ПРIfСВЯЧУ€ТЬСЯ 

n і дкресJtює, 
рідній мові. 

ЩО мзло вва· 

Школі надає 
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харзнтср УЧlпедь. Який УЧИТ С.'1Ь - Та!і:а ШІ{ОДІІ . Треба 
IlРИШИЬНУВ<.ІТИ МОЛОДЬ ПО Gурсзх і даТІ! туди В'JИТС,ля. 

щоб ДОJ!ОВНЯВ там навч~:шня в рідні й мові. Заразом 
треба ЗВСJ:ІІУТІІ вва гу на ВСJНшу [щхОвну СИ,lI У театраль
ного мапецтва. 

Дир· [(онстаНТllна l'I1аmщ!;':?: ШI,о.~і треба спо

"ою fI piBHOBaГl I духа. Загальну ЛЕКТУРУ молодь М<lЄ, 
оле 1рс(іа подбати про YKpaїHCbI<Y, ЯКОЇ молоді брзкн ,~ . 

ПіДРУЧIІI!J(І! за ТЯilші. Ііе можна оцанувзтн ці.>lОГО ма· 
тері;·шу ! Тш.IУ треба по бурсах давати відчити:; л ітера
турн, історії, взагалі 3 українознаВСТ8а . В ШКD.'Іах rlc
PCDOJ, 11Т11 J'ут іРЮI 113 теМ І ! щоденного жит ''Я . При гео 

(рафії т<ористуваТНСIl свіТJIЯНИМИ 06разаМIJ. 

дllР Олекса Байцун (Станиславів): Виховання 

в українгы�ій ШКОлі ПОВННО ЙП1 через НЯ:В"aJ'Н>! YI\P ~
їнської МОВИ. Програма референта € максимальна. Те
пер треба ВЗЯНІ з ТОГО те, що мож.'нше. ГОлОDШI річ 

перебудова псих і к н УЧНЯ. Мо/юдь духозо не згармові
зована. Треба дати підставу ддя IlраКПIЧНОГО ilПIТТЯ! 

Виховання ПОВШІНО перейти через україНОЗllаВСТI10. 

В JI€ктурі треба вибирати саме позитивне· Молоді тре
ба дати творчий гін, виробити будуючий, позитивюій 
світ огдяд. Передусім - зБУДIІТИ пошану авторитету. 
l<раЙIІЯ пора подбати про потрібні від п овідні підруч

ЮІІ<Н! ІІа ПО.1і гр::шаТ IІЮI, правоп ису пану€ тепер стра· 
шенна ріжltошерстність, які й треба ззпобіl'ТН. МОлОДЬ 

муснть мати ідеольогію і знання, бо вона має здобува

ти світ, ТЗКІІЙ стан, ЯlOlft Ma€MO тепер, дасть У вис.,іді 
півінтеліrснта , ,а це веmlка за гроза дл я ~НlйБУТНОСТIІ 

Й культурн. 

Днр, АВГУСТІІН Домбровський: Треба непотрібне 
старе зз міНIІПI нов нм. ГОJlОВНУ увагу треба звернути 

на ч.IІПНfіШ для народні х шкіл. Учителе ві народньоі 
школи прИХОДlіТЬСlі тепер дуже тяжко працювати , бп 
нема для дітвори добрОі, в ідп ов ідн о! ЛЕКТУРІІ. Зле іі те, 
що батьки Il е розуміють, що кромі підручника ДIІтині 
ще треба купити 1<f]l!Ж КУ. Д~lтячі видаиня тепер забо
ронені. Збирзю 'lИ все разом: пропонує ЗЛОЖИТJI комі
сію, що УЛОЖllла б Ч Іпанки. Наша Парляментарн а Ре-
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презентація новивна подбі!1Н про допущення до ШІ{О

ЛИ ДИТЯ'lОї преСll , І<ОЛИ вона не Сl<онфісl<ована. 80% 
у}(раї~IЬСI<ИХ сіл не має своє! I1ІІ<О.llИ· У всіх селах, део 

Е українська більшість, повинна відбуватися наука 

8 рідиН; мо ві . Взагалі ця та" печука справа за слабао 
трактована в нашому CYClli.~ЬHOMY житті. 

Проф. Мlfкола AtЗтіїв-МеЛЬННІ< піДl<рес.'ІЮЄ 110-
"Jребу переБУДОВIІ ПСltхіКIІ МО.'10ді, щоб СlСр иста.'Іізува· 
тн в неі почуття обовязку, джентельменства та зБУДil

ТІІ любов до праці, що стала б нев іДЛУ'IНlIМ атрибутом 

11 ЖИТТfl. Ритм праці дав би гарт духа, віру у В.'Нlсні 
СИЛИ та усунув би мі н орні тони, що пливуть із кволо

СТІ! та почуття меншевартности . Бо праця повинна 
в душ і Mo.~oдi ВИКЛllкаТJf бадьорість і ту оспівану в !lе

.АаГОГіці Жllттєрадісність, що ВlІІмиває тіЛЬКІ! з почут-

1 я llереМЩ·II-'ІННУ. Ця поезія праці дасть безлерt':'ІНО 

найкращі n найснльніші основи характеру. Передусім .. 
потрібний є для молоді журнал, ЩО мав би н а авазі 

усі ті згадан і аТРlіБУТІІ , що Сl<mздаЮТЬСfl на xaprH,TCp 
у повному розумінні цього слова. 

Днр. ОлеМЯIІ ТеР.'ІецькнЙ підчеркує з досадою .. 
що ПРQl'рама навчання історії страшн а. Історія Укра

іНIІ R ШI\О.~і "нніже не існує. Це приеодить до оGезці

неШIЯ нашої "УДЬТУРІІ взага.~і. Наша історія має не 

тільки неrативні, але j дуже ве.'ІИl\і ПОЗlІтивні момен 
ти. 8Чl!ТУЩІТІJ СЯ треба і1. отрястися 3 неоправданого 
песимізму. В історії Заходу було багато негативного, 
а прецінь ніхто його не дошукується, бо є передусім 
річ і веmікі. На історію треба глядіти, як ІІа цілість! -
П. Дl\o1lJтерко порушує справу т. ЗВ. "пра руської ЄДнО
сти". Сьогодні ще дразнять цим МОЛОДЬ, а наша наука 
про це ~IOB<IJITb. - Шкі.'lЬНИЙ закон передбачує поза
wкільне навчання. І саме тут являється велика потреба 

українзнавчого часопису. - Театральні гуртки відчу

в.ають дуже брак нових добрих творів . Село потребує 

ДРЗМ:ПНЧНQГО репертуару, але направду виховного. -
проф. Є. 10. ПелеНСЬ"ltfi виступає "рОТIІ месіянізму 
в рефераті проф. Па'IОВСЬКОГО, бо месіинізм приАмае 
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~ добре і хибне- Всяний месіянізrtl теп~р 'і ;:: на м ісці. 

Спорту не можна ПОСТПОНУВЗТИ, бо він тепер у всіх 

народів має леnи"у ВИХОВНУ вартість. ПрОф. Яроtлзп 
Біленькшl: Сьогоднішня МОЛОДЬ не та, ЩО МІ!. Вона не 
RідріЗЗНJ від Европи й орієнтується. То ж мУСІІМО ста
ти на СПШО8ищі молоді, МОЛОДЬ рвеТІ)СЯ до КНИЖКИ, 

;JЛС не має такої К;tИЖ I{И , ЯКОЇ ВОtlЗ саме тепер потре

бує. Молодь хоче сьогоднішньої "Н""'I<If . Тому треба, 
щоб ЩlсьмеllНИfШ с.таЛ IІ на послуги МО.10ді . Треба Ж11· 
вої читанки і її мусять 1ІІ1сьмеННВЮ-l написати. Треба 

створИТИ центральний видавничий фОНД для заспокО

ЄННЯ голоду КНИЖКИ в молоді й ШИРОКОГО читача. Та 
тут важне ще й те, щоб налаДнати добру організаціЮ 

збуту "НИЖІШ. Тому Вtllfтелі всіх шкіл повинні заня

.нся передусім поширенням "НИЖЮt. Проф. ДМJlТРО 
Бурко вважає, що історія України повинна бути трак
тована в школі як с~мостіі1НIfА предмет. ЩОДО поза

шкільного виховання - то треба сказати, що великим 

заборолом для нашого народу € сільська мол одІ.>. як ій 
не можемо відмовити ідеалізм}'. З українісТіl"ОЮ тепер 

зле, бо час-г() нема під рукою потрібної КННЖЮІ. Кате

r'оричним імперативом сучасної хвил і є подбати про 
ПОПУЛЯРJlзацію Піlсьмеиства 7а його історії серед укра
інської молоді. Ставить домагання: піддержати спра

ву видавництва й популяризації у"раїнсь"ого письмен
ства в насвітлеНllі окремих постатей у порозуміині 

:3 ГOJlOBHII~1 Виділом Т-ва "Просвіта". 

Пр!>ф. Петро Коструба звертає увагу, що для но

вого типу rімназії маЮ7Ь ПОЛЯКІІ прегарні піДРУ'IІІНКН, 
що В.'lе"щУють учителеві його працю. Україніст без
радний, бо не має підручни ка. для українськоі а.tOВИ 

треба доброго підручника. Том}' поширює реЗО.'llоцію 
11 . домбровського: 81щаТІІ підручнтт для flапчання 

україIІСЬКОї МОВИ в середніх школах. Др. ДеЮIС Лу

Jj"іЯНQВIІ'І звертає уваl"У на працю й позицію самого · 

вчителя. Завдання вчнте.'ІЯ ннні тяжче, як було КОЛltСЬ. 
Чи знає КОЖНИЙ учнтель, як виконати вимоги програ
ии і СЬОГОДНЯШІІИХ реЗО.l(юціА? Що, та як переводи ти? 

Треба 8лекшити працю вчителеві. Днр. Пеліх радив 
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СТВОРИ Т If сид::шничий фонд при "Рідній Школі" з ощад
ностей· 

у ьідповідь інтерпелянтам подав проф. Пачов

(ЬКИl1 ЩО;: свої к інцев і ззввзгв та вияснення. Мав на оці 
MaKCil~Ia.1bHy IІрограму державно-творчого змісту. У 

відповід!, дир. Тер.'lецькому завважує, що до нашо1 
історії не ві ДНОCl'IТЬСП пеСlІмістично. У відповідь проф. 
Пеленському, що до месіянізму, ВИЯСНЮЄ, що його 
месіяніЗ!'>1 е зовс ім іНШUl'О характеру. - IСТОРIl'т і ф::lК
ти мусю.;о брати субєz<тивно. Гlедаrо( МУСI1ТЬ уміти за
л аЛlПl1 МОЛОДь. - На цьому "Qкінчилася дуже жива 
й рі'lева дис]\усіn в Секції українознавства. 

СЕКЦІЯ ФАХОВОГО ВИХОВАННЯ. 

Прсдсідниками Фахової Секції були: днр. Деннс 
Коренець тв ДІІректор Нестор ФИЛlШОВИЧ. Секретарю
вав проф. др. Ілля 8итанович. Реферували: Інж. Роман 
БілинськнА: ДОСТРОЄННl1 ШКОЛИ до вимог нашого го· 
слодарського життя, та ДИР. інж. Евген ХраЛлIfDИЙ: По

треби розбудови хліборобського шкільництва. 

В Jl Н С I<УСП забнра.'1 И голос: ДІ'Р. Яків Яцке ВН'I , м-р 
Петро ісаїв, др. Михайло СI<ОРИI<, др. Карло коберсы�й '' 
ДI"р, днтін КоваЛИСЬf{Q, пр оф, Амброзій БереЗОВСЬЮН1 , 
Днр. шанковсы<й,' ДР, Роман Зубик, Др. I л,'1Я ВІІ
таНОВИ4. інж. Роман БіЛIІНСЬКИЙ, та дир. ін ж. ЕВІ'ен 
ХраПJIІ1ВИЙ. 

Директор яцкевич витає нову сторінку в історіі 
нашого шкільного жи"М"я, подае інфор),ації з ЖИТТЯ 
своєї хліборобської І'імназії в Стрию, М-р Ісаїв затор
кує [Іитання - як перевести господарсы<e освідомлення 
ВЧlІтельствз. Радить нзписатн в тій цілі окреМIІЙ під
ру'шнк ['осподарСЬКОI 'О дошко,'у для вчительства за

гальноосвітніх шкіл, разом з програмою навчання, Тре
ба б також rlоДУмаТIІ ще п ро орr'анізацію А фонди, щоб 
і1ЩIОГТИ а.бсоль веllта м фаХОВ IІХ шкіл D іДЧIІНllТ1І варстати 

праці. др. СКОРІ!І{ (Самбір) вважає, що клич 33 розбу
ДО80Ю фаХОВОI'О шкіJIЬНlщтва це конечність, якоі вима
га є Нl1ніШНfI ХВИЛЯ. Одначе треба чис.1 итися з великими 
8Н;t,аТК .. r ЩI п р " креУ В311ні фахових шкі.~, На,'Іежало б 
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зверНУТIІ увагу на систему термінування 3 відповідною 
"ЛЯНОВОЮ акцією. Заразом треба розвинути існуючі фа
хові ШКОJlІ' і заклаДати нові, але перестерігае перед Н3-
г.rшм перемінюванням ззгалы�oосвітніхx шкіл на фаХОВі, 
щоб не ШІЩННІ того, ЩО €, та не TBOP ~ITH Іш.;іл, що 
без відповідної піДj'ОТ ОRI! ~ЮГ,1ІІ б не I:ІдержаТIiСН. 

Не треба попадати в крайності і в КJlII'Іі фахового 

шкіЛЬНИЦТ':-'t НС треба бачити одинокого сп асеНIІЯ А: лі- · 
иу на всі наш і БО.~ЯЧКIІ. Треба працюваТIІ в ісНУЮЧИ~ 
шкО,lЗХ над з~!іною способу думання '"І відношення ДО 
практичних ЗЗlIЯТЬ, бо бз'lЮIО. що багато абсольвен
тів(-ок) IТОJlЬСЬКИХ фахових шкіл, середніх та ВИЩИХ, 

не вміють СТВОРИТІІ собі варстату IІраці і збільшують 
ЧIIСJlО безробітних. 

СЗ~І є З3 творення~, НОВIIХ фахових шкіл, а за 
ліквідуванням тільки тих Зflгально -освіт ніх шкіл, що не 
можуть удержатись. Звертає увагу, щО ~IН мусимо бути 
готові на те, що нам буде треба дуже великої кількости 
інтеліrенuії і буде зле , дуже 3.'Іе, якщо в відповідному 
мош~нті не будеио її мати. За нашого ЖИТТЯ може це 
і не прийти, але ж це не оправдує, щоб не творити по
тенціяльної силн, яку в данин ',ас треба буде перетво

РИТИ в активний 'ІНННИК. 

Апелює до Головної Управи Р. Ш., щоб помогла 
Bltнai\TB для МО.'lоді до6Р ІІ Х ремісНIlf{;в·",аЙстріВ, у ЯКИХ 
молодь тер.\lінувалз б, та щоб узгляднити М ОіlЦlивасті 
в даних околицях і ТУДІ, СПрЮ10вувати ~IOJiOДb відповід
них шкіл. 

Що до рефератів - радить зла ,- ; .Ю!ТІІ СТИJlїзацію 
інж. 5ілІІнсы<гоo там, де мова про переміну загально
освітніх ' шкіл, та зла гіднитн стилізаціЮ інж. Храпливо 
го, де говориться, що на тому полі в нас досі нічого не 
роБИ;10СЯ. 

ДIIР . ЯцкеВIІЧ висуває потребу рсз() 'fюції В справ і 
креування сереЩl іх хл і боробських шкі.'!, що ТРIlО :1.1Н б 
'/ОТIlРН роки. - Др. J<о6ерсbf.ЩВ прОIЮНУЄ зосереди
тися до теми: достро~єння іСКУЮЧIІХ шкіл до потреб на

шого "ароду. Згадує, що дещо вже зроблен() n школах 
Р. IJf .. бо є навчання кооперації. Та ще багато шкіл 
у ЦЬО:"У lІаПРЯ~lі не дотягає. Тому треба візватн ті шко
ЛІІ, що ще не зробнли того, щоб ДОПОВНИли недотягнен

ня, ВИКОРНСТОВУЮЧІІ заочні КУРСl1 Р C.:V.K Потрібне ве·-
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-декня двох видів кооператив: заКУПОЧIfИХ та upедитово

.щадничих. rOJIOBlla Управа пОвинна направити свою 110-
.милку, що скасу~ала референтуру фахового шкільниЦ
тва. Звернутн треба увагу на шкільні варстатн Прl! на
.f.lJИХ Шl<ола х, нзиітl.t загально,освітніх. - Дир. 1(083-
лисько виказує конечність господарського наставлення 

.В загально освітніх гімназіях. Важною справою € пере
міна старнх (імназій на фзхові школи, але це не МОЖ

.ливе без сповнсm{я великих вимог у будинках та в ВllВі_ 

.нуванні школи. Проф. Березовсы<lй:: Говориться багат(' 
про потребу фзхових шкіл. Сам уже вчить 24 літ У фа
ховн'! школі, ЩО, Н3 жаль, і досі в чужих кутах не може 
РОЗВІІНУТИ своїх снл. дир. ШаНКОВСblшl1 не годиться 
з ll}'МІ(ОЮ, ЩО трудно розвинути фахове Шl<ільництво. 
Треба його домагатись від держави. - Др. Внтанович 
остерігає перед еКОlІомі'IНIІМ моралізаторством, замісць 
творення реальної атмосфери в школі. Після дискусії 
лода,'f'И ще деяк і вияснення обllДва референти. Інж. Бі
линський вказує Н3 труднощі або й безпотрібність у на
ших обставинах деЯК ІІХ фахових шкіл, що про них 
згадув3JlН ДНСl<ута~IТIС пр. труднощі згарбарською шко· 

лою. Зокрема з елєктротехнічною ШКОJlОЮ: м.аємо чи· 
мало безробітних інжинєрів·елєктротехніків. Те саме 
можна сказати і про хемічну школу. Далі ПОВТОРЮЄ ще 

_раз свою програму розбудови фахового шкільництва 
на найближчу мету - тобто: потребу ткаЦЬК.ІХ шкіл, 
деревно·rалянтеРI1Йиоі школи tl":lInstge\\'erbesct1Ule).-
7рОХ rpуп: шкіряноі, одежної та особltСТИХ услуг. Інж. 
Храпливнй уважає, що для хліборобського шкільництва 
.мусить повстати Ol<peMa комісія. 

Тези реферату інж. БіЛІІНСЬКОГО. 

І. Найпершою ПРИЧШЮЮ нашоі нужди й безро· 
біття € господарськнй недорозвій нашої суспільностн. 
2. Українське вчительство ПОВIІННО пильно цікавитнся 
"осподаrrЬКltМ ЖИТТЯ"І та співділати в lіш'о розбудові 
через вltховання суспільно і фахово високовартісних 
ОДИННl.tь. З. Нашу школу тре6а на6ЛИЗИТІІ до потреб 
нашого господарського ЖИТТЯ такими ззс06аМІІ: а) ви· 
ХОВУ83.ННЯМ у молоді тих Прllкмет харзктеру, що збіль
шують господарську Жllттєздатність .'fЮДИНИ, б) узгляд
ненням ширшої господарської освіти у всіх загзльно-
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освітніх школах, б) поборюванням дотеперішнього 
культу бюрової праці та збільшуванням напливу молоді 
до фахових шкіл (наших і державних) , і до торговлі 
й ремесла, В) як найбільшим користуванням порадні ДЛЯ 

вибору звання при Р. Ш., г) розбудовою існуючих 
j QСlІовуванням НОВИХ українських фахових шкїд, І) пе

реиіною частини загально-осв ітні х І'імназій -на фахові, 
д) Ilіддержкою ремісничих буре і творенням НОВИХ, е) 
утворенням при Р. Ш. кураторії ДJlЯ прив. фахового 

IUкіJlьництва. 

Тези реферату др. Е. Храпливого: 

1. Хпіборобське шкі,nьющтво є частиною громад

ської (суспільної) аrроноиіі, а в вужчому розу:.!і"ні ча
стиНОЮ тої ділянки громадської зrрономії, що їі нззи
пає~1О Х,1іборобською освітою. 

2. У 3ВЯ3ТУ 3 тнм му<::ить хліборобське шкільн;щтво 
бути достосоване до загальної схеми праці громадської 
а"рономіі AaHoro краю, його треба построіти на внмо· 
І'ах і лрактиці ріднього хліборобства. 

З, Завданням хліборобського шкіnьництва є 1) 
дати фахове, х.'1іборобське знання хліборобській моло
ді; 2) двигнути хліборобську науку, що му<::ить спира
тися на масному досвіді й застосуванні до економічних 
і I 'ОС I10Д~~ РСЬЮIХ УМОВ ИI{ краю: ;j) дати " рОЖlдяиське 
виховання. Хnіборобське wкіnьниц1'ВО мусить вишколю
вати ие тільки добрих фахівців, але й сильних харак
тером, j національно свідомих Х,'1 іборобів, що можуть 

остатися твердою основою нації. 

4. Хліборобське шкіJJЬНИЦТВО МУСІіТЬ лоза вихову· 
ванням фахівців-громадяи мати ще безпосередній звя
зок з хліборобством і хліборобами околиці та впливати 
на господарськиА поступ краю. Хліборобськ і ШКОЛІ" му
сять бути осередками хліборобської культурии, та слід
кувати за працею не тільки своїх вихованків, але й: за
галу х.'1іборобів. Без цього живого звязку з хлібороб
ським світом найкраще вивінувана хліборобсы<a школа 
- ~lepTBa. Шлях до цього: І) товариства абсОJJьвєнтів. 
2) участь УЧІІте ,l ів у праці хліБОроБських товариств, 
З) участь учнів у І-осподарсько-грамадському житті 

OKO"l~lUi. 
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5. Хліборобське шкільництво мусить відповідати 
потребам краю і Jlюднастн, а тому його мусимо повести 
так, щоб давало якнайбільше фахового практичного 
знаНl-lЯ, fll\e можна б безпосередно і 3 користю примінити 
В даних умовинах. У звязку з цим треба Аого розбуду
в.ати: 1) від низів аж до високих шкіл, щоб дати "РЗЕві 
фахівців усіх сту-пнїв, 2) ВОНО мусить бути зріжннчко
зане для ріЖНI1Х ділянок сільського господарства, а то
му МУСИТЬ мати ріжні фахові господарські школи (ріль· 
ЮI'lі, городничі, молочарські і т. д.). 

6. У звязку із завданням хліборобського шкіль
ництва МУСЯТЬ хліборобські школи бути ·належно внві
новані, щоб дати практичне фахове й теоретичне знан
ня, а тому ШКОЛИ МУСЯТЬ поза звичайними потребами 
мати ще: І ) відповідні земельні маєтки, 2) господарські 
будинки, З) відповідний господарський інвентар, 4) ля
бораторіі і т. д, 

7. щоб перевести в життя вимоги хліборобського 
шкільництва. мусять учителі хліборобських шкіл бути 
добрими фахівцями й знаменитими педаІ'оІ'ами. 

8. Треба Manf на увазі стан і розвиток хлібороб
ського шкільництва у інших народів. 

9. Ввиду недостаточного числа ухраінських хлібо
робських шкі.'! нз наших землях і конечности власного 
хліборобського I1Ікіnьництва для поступу украінського 
села й господарського розвитку нації, Педаf'ОІ'ічний: 
J{оиr'рес ухвалить відповідні резолюціі. 

СЕКЦІЯ МИСТЕЦЬКОГО ВИХОВАННЯ. 

Працею в Секціі кермував проф. др. філярет Ко

лесса, секретарював проф. ГригоріА Терлецький. Ви· 
голосили рефераТIf: 

І. Др. ВОЛОДІІМИР Січииський: Ужиткове мисте ц
тво в системі виховання. (Тези подані при рефераті). 

2. Др. Станислав Людкевич: ОРf'анізація .IУ3ИЧ· 
Ього виховання. 

Днскусіи. 

В дискусіі над першим рефератом забрав голос 

щ). Борне KyдPRК, і зазначив, що в науці виробництва 
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'У:ЖИТIЮf:lИХ предметів годиться примі""тн народні ми
.(тецькі форми й оркаменти цих предметів. 

В дискусії над ДРУГИМ рефератом забирали голос 

лроф· СеРІ'ій Хруцький, проф. Іляріон Гриневецький, 
проф. Григорій Терлецький j др. Борис Кудрик. Проф. 

:Гриневецький внззував на недостачі навчання співу 
it музики 8 народніх і середніх школах. Нові програми 

.кладуть в основу навчання співу в народніх школах 

т. ЗВ. "РI)ЗСЛЄВЗНЄ млодзєжн", а наслідком невлучної 
<інтерпрета ції програм, навчання співу в народніх шко

.Jlзх У більшості випадків обмежили до вивчення від
повідної кількости пісень, не дбаючи переважно ані 

про їх якість, ані про інтерпретацію. 

Вже при паявl нових програм навчання співу 
.Д музики деякі польські педаrоrи назвали її згірдливо 

.metod4 pozRstuzbo\vCi". - Коли Ж і)!.: впровадили в шко
лу, ще й інтерпретуючи по свому, то тепер важко го
рорити про поважне трактування преД&fету . Ще гірше 

'Виглядає ця справа в середніх школах, де спів і M:t" 
"ика надобовязкові предмети. Доля цих предметів за
лежить, очевидно, від хнмерних настроТв молоді та 
від такого, чи іншого підходу до цієТ справи управи 
школи та вчительського збору, що часто відносяться 

до "музикування" молоді байдужно або й HeraTHBHo. 
І тому тгорія співу і зокрема хоральний спів у серед

ніх школах майже цілком за недбані. Бесідннк ствер
джує веЛИJ<і недостачі в навчанні музики й співу в шко

JJax і до цього ЗГОJlОСИТЬ OKpel.fi резолюції. 
Др. Борне Кудрик: В наше музнчне виховання 

треба ввестн культ рідної музичної старовини. В нас 

треба Сfюпуляризувати твори БОРТНЯИСЬJ<ОГО, Березов
ського, Вербицького та Лаврівського та видати іх пор

'Трети. Най і чужі пізнають, що наша музична куль 
тура не почалась від Лнсенкз. Що до церковної МУЗіt-
1(И - то треба в молоді зБУДIJТИ зрозуміння для вели

kИХ мистецьких вартостей хорового партесного співу. 
а зокрема піднестн культ занедбаної церковно-народ

t!bOЇ пісні. Треба усуиути з неі ту т. зв. модерну світ

цииу, ще розжнлась у новітніх піснях ваСНJIіянських 
видань та опоганює обряд. Треба знову вернутися до-
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старої традиції нашої церковнй,народньої пісні, до по-

1331'Н давніх Богогласнш<ів і Кантів, треба пригадати 
забуті цінні хорали та викинути всякі нездарні ново
твори . Зокрема треба повести боротьбу з т. ЗВ. шля· 
,'ер ною МУ311КОЮ та відродити нарОДІІЮ пісню в ВРО
стій М ll сгецькій формі. 

Тези реферату дра Ст. Людкевича: 

1. Музика ушляхатнює людську душу, В l lробляє 
IІОЧУТТп спільноти, ЄДНОСТН, та будить збірну душу ці·· 
ло/'о народу. Тому треба перевести ор(знізацію до
цільного музичного виховання. 

2. Доцільної організації загального, масового му
зичного виховання не зможуть у нас перевести ані са
.,ї фахові музичні установи , а ні сама Рідна Шr-:ола, 

ані ніяка інша КУЛЬТУРНО-ОСRітнп установа ЗQкрема_ 
Переведе ті тільки скоординована кооперація фахово
музичних шкільних та церковннх установ. 

3. в ОРf'аніззції загального музичного виховаННJr 
е такі прогалини, що іх треба виrЮ8НИТИ: а) недостача 
фахових сил, б) неДОСТЗ'IЗ добрих видань популярноі 

музичної л ітературн (для шкі,1ыllхx та сільськнх ХОРІВ 
і орхестр), В) М3.1е заінтересування Цими справами се

ред наших коипозиторів. ПеДЗr'Оf'ічн ий Конгрес звер
тається до наших композиторів із закликом, щоб по
дбати про твори популярної літераТУРl1 на народніх 

мотивах для заспокоєння велнкої культурної місії в H:l· 
роді. ПеДВf'ОГічниА Ц:ОИl'pес звертається до наших МУ

з иків·л еДЗr'Оf'ів, щоб при науці вокального й _ інстру
ментClЛЬНОГО мистецтва користувалися взіРЦЯМlI з укра
:нськоі музичної творчости. Педаf'Оr'ічннй KOHrpec сві
домий цього, ЩО культ музики і співу в загальних 

Школах має дуже виховне значіння - тому закликає 
дирекції і П едаf'Оf'ічиі Ради всіх шкіл. а ЗОJ<рема ШJ<іn 
Рідної Школи. ДОJlOЖllТИ всіх зусиль, щоб навчання 

~bOГO предмету поставити иа належн ій висоті. Шоб 
"epeBCCT~1 ці внмоги в життя: 

І) Дирекції поднноких шкіл поведуть співпрацю 
з фаховими AlУ311'IНИ~1И школами; 
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2) шкільні власті, головно ж Управа Р. Ш. подбає 
'про відповідно квздіФ і ковані вчительські СНЛИ, а для 

'Неквал і фІкованих влаштує в ідповідн і лєк ції й курси; 

З) Рідна Школа l юдбае про відп овідну музично

педз(оrічну літературу, ГО,ІОвна ж пісенно-хорову, та 

СТВОРИТЬ при Видавннчій Комісії р . Ш . окрему секц іЮ, 
що видавала б методичні п ідручники для вчителів му

ЗИКИ й співу. 

СЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. 

Нарадами Секції ПРОВОДИ В др. Олександер Ти· 
,СОВСЬКИЙ, секрета рюозлз проф. Мечислава Ганиuь"а. 

Були прочитані три реферати: 

1. Др. Всеволод МетеЛЬЬС"'IЙ' : Спроба характер и
.СТИК И української днтини . 

2. Др. ОСИП Філяс: Школа та поширення гасел гі 

rієни серед громадянства. 

3. Проф. Стела ll Гайдучок: ВШ1ИВ фізичного ви· 

-хован ня на вдачу нашої дітвори. 

Дискусія над першим рефератом. 

П. Микола Водонос: Ділянкою пс и хотехніки заЙ· 

'Jo' аються всі віддавна, у нас, покищо, тільки початки. 

"Рідна Школа" багато зробила в тому напр ямі, але 
'треба поставити окреМI' Х психотехніків . Др. Метель· 

ський робив досліди по м і стах і батьки користали 
з порад і вказівок і це має свою вагу. РаДІІТЬ устрою

Rати вч итеяьські курс и. Треба зокрема призадуматися 
над вихованням недорозвинених дітей. Коне'ІНО по

'fрібна є інституція шкільноl'О ЛСИХОJiьо(а, що обїЗДIfВ 

би міста та провірював би ста н молоді. 

Проф. КаменеЦЬЮIЙ вважає тез и дра Метельсько

го за дуже доціЛl;>иі, a,le іх було б тяжко зреалізувати, 
бо вч ителі замало підготовані. Хто п итав би з психа· 

'Тех н і ки іспит із народньоі ШКОЛІІ до середньої? - Др. 

Метельсью,~ поясняє, що зайшло не порозумі ння в но-

3fеН.ЮlЯтурі. Розходиться не про психотехніку, а про 
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іНДlfвіду~.'1ЬНУ карту Д,1Я учнів , яка не забирає стількк: 

чзсу. Учитель мусить надати форму учнев і , але аж то 
ді, як його пізнає. Др. ТltСО8ськнА ЗЗl:І важує, що інди

відуальні карти тяжко ВИПОВНЯТИ так, щоб точно 0-

черкнути характер JlЮДИНН . Вишукування прикмет уч

ня трудне. ПРОф. Величко згадує про індивідуальні 

kЗРТИ в Золочеві. Одні карти мали ЗОО питань, а Рідна 
Школа впровадила карти із 100 питаннями - але ХТО 

має тим займатися? В держ. школах вимагають інДи
Бідузльних карт ДЛЯ дуже здібшt х, або недорозвине

них учнів. Хіба щоб учите.'Іі в зборі вибрали собі по
одинокі Ilита ння. П . СеньківськнА уважає, що кращі 
6у.1 11 б аркуші в ільних характеристик. Др. метєльсы{А

паясняє. що індивідуальні I(ЗрТIf лишають МОЖJIlІвість 

я ільної характеристики , бо вчитель в ідп овідає ті .1 ЬКИ 
на ті питання, иа які може в ідповісти . проф. Ласто

веЦЬ1(ИЙ виходить із стаНОВИЩа, що праця не повинна 

Rідстраш),вати, бо такі індив ідуальн і І<арти дають спро
можність другому вчите.~еві працювати над внробnен

ням характеру. 

Дискусія над другнм рефератом. 

Др. Осінчук зазначуе, що тепер іде праця над 
запобіганням, а не над поборюванням хор іб. Радить 
запровадити I<Урс гігієни в ДУХОВНlіХ семінарію.:, Наш і 
rвященикн МОГ!ІИ 6 відіграти велику рОJlЮ в 110ШИРЮ

ванн] гігієни серед селянських та міщансы<хx мас там, 
де бра" ,1 і"аря. Також треба б запроваДlIТl1 курсн гі
l 'іЄНI! дnн вчнтеЛЬОI<, що ведуть садки. ВIIСI<ЗЗУЄ поба-. 
жання, щоб усі товариства. що влаштовують курси, 

відноси.шсь у ті'" справі найперше до Гігієнічного То
вариства .. - Проф. Каменеuм<нй взиває до боротьби 
:і злькогодем на Гуцульщнні j БойківщННі та з само

rан)(ою на волнні. ДЛЬКОГОJlЬ AIa€ великий оплив на 
смертн ість д ітей. Крем і цього треба "опровадити рі
шучу боротьбу 3 нікотнною. ЗагаJlОМ правильне ВІІХО
вання в здержливості під сучасну пору коне'lне· - п .. 
ОХРІІМО811Ч жадо*! 8зірцеВОI'О вИХ:ОВЮIК3-ВЧIІТс.'1Я. Проф. 
Гайдучок бере в оборону молодь, що прецінь не пє,. 
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ані не курить. Др. Струтинська висказує побажання, 

щоб по селах були курси "уховарства та гі(іенн, веде· 
ні КОМl1етентн ими людьми. Др. Фіnяс: Треба lІідгото* 

вити фахівців. Ніяка праця не піде, ЯКЩО Ilе 8ихова· 
емо перших ударників. Треба створити базу і аж від 

цього "опрямуємо до школи фахівців - але гіг іЄН І! 

мусить бути окреМIІМ аредметом. 

Дискусія над третім рефератом. 

Проф. Едвард ЖарськнА радить у",аштуватн що 
року міжшкі.1ьні 3МШ"ЗННЯ. Др. Кипрі ян Малис: Діти 

треба виховувати прнзвичаєнням до боротьби і здобу· 
вання. Др. Ол. ТисовськнА звертає увагу, що всі пр и· 

І\:l-Іети не виступають так виразно, як цього вимагає 

сп орт. Треба звертати пильну увагу. щоб спорт був 
справді добре ВIІконуваниЙ. А далі: поведения й одя г 

повинні підЛягати строгій контролі. Проф. Гайдуч ок ; 

Рух і спорт будуть позбавлені брутальностн, колн бу
дуть мати добру опіку" не підлягатимуть позашкіль

ІІНМ впливам. Вплив ріжних елєментів у клюбах ніве

ЧИТЬ добрі вказівки 8читеml. Треба створити н агляд. 

Одяг повинен бути одностайний. 

Тези: 

Ad І .} а} Завести по всіх школах і клясах т. ЗВ. 
індив ідуальні карти, в яких мог.'!И б учителі вписувати 
помічен і характеристичні дані про своїх учнів. 

б) Впровадити обовязковий психотехн і чюн1 іс
пит для учнів, які переходять із вселюдних до серед

ніх шкіл на те, щоб пров і рювати праВИJlьн ість вибору 
школи, 'JИ звання. 

в) ВпроваДllТИ шкільного пснхольоТ"а для дослі · 
джування жнття украінськоі днтини, щоб покласти ос

нови під будову нової життєздатної українськоі школи. 

г} Головна Управа Р. ш. повинна подбатн про 
більше число психотехнік іА , які переВОДІМИ б на міс

цях досліди. 
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І') Влаштовувати о..:ремі курси для YKpaїHCbl\oro 
учительства, щоб його познайомити 3 головними пи

таннями експериментальної ПСНХQЛЬОГ'ії. 

д) Головн а Управа Р. Ш. повинна дати 110Ч ИН до 
праВИЛ ЬНОl'О в иховування анормальних дітей украін

ськоі народности. 

Ad 11.) Тези иадру}(овані при рефераті. 

Ad ІІІ .) а) Головна Управа утворить у порозум інні 
з нашими улздамн, що заннмаються руханкою й спор

ТОМ, один нагляд над напрямом нашого фізичного ви

ховання. 

б) Кружки Р. Ш. вжиють у ... іх засобів, щоб ззц' 
ка вити старше грам.здянство значінням фізичного ви

ховання. 

В) Всі в и ховні установи . u rlорозумінві 3 широю"!

. ми кругймн старшого громадя нства, вишукають засо

би, щоб дзти молоді спромогу всесторонно засвоіти 

собі плеканн я тілесних вправ. 
г) lЗи ховні установи, доцінюючи вагу таборів та 

осель для молоді в часі ферій, впливаПIМУТЬ на стар
ше громадянство, щоб як найбільше з них користало. 

r) Щоб молодь могла 811ЯВИТИ назовні свій життє
радісний , боєв и й гін, Р. Ш. повинна влаштовувати що 

року межиwкільні змагання в усіх дозволених і до· 

ступних молоді спортах іграх. 

Друге пленарне засідання 
Конгресу. 

. 
1 замкнення 

На други й день Україи. Педа\,оrічного Конфе
су, 3. листопада 1935. зз,чзлося пленарне засідання в салі 
Реміснич ої Палати при Стрілецькій площі , ч. 8. в год. 
10. Голова РШ. проф. Іван ГалущннськнА відкрив нзрз
ди. Гостей-учасників було дещо менше, 3 того третю 
часть творило жіноцтво . Переважала молодь. 

Перший реферував о. проф. Юліян ДзеРО8НЧ; тема 
реферату: Засоби реліrіАно-морального виховаиня. 
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'Головні проблеми реферату: 1) Боротьба нової neAarO
"І'іки з авторитетом, 2) потреба виховного звторитету, 
3) авторитетом для виховання являється тільки Като
лицька Церква і 4) між засобами реліrійно-морального 
виховання на першому місці стоЇть cnosiAb. 

Опісля інспектор Р. Ш. Володимир Кузьмович в ід
' читав реферат на тему: Проблеми українськоі шкільної 
поліТJlКИ . Референт поставив тан:і тези: І ) Виховання 
украінської молоді повинно спиратися на національній 
ідеї , 2) українська школа й український УЧИ1'СЛ Ь ДЛЯ 
українськоі ДИТИНИ, 3) українська сторона повинна ви
сунути свої пОзитивні тези щодо Т. 38. державного ВИ
ховання, 4) українські ,відпов ідальні ЧИННИК И повинні 
зробити предложения в справі скасування утраквізму, 
5) не втягати молоді до політичної праці. 

Третій з чергн реферував проф. Ярослав Кузьмів 
на тему: Напрямні національного виховання, 

Тези: 

І . І. Виховання, в розумінні подаrоrіки культури, 

це культура одиниці. "Культура " значить тут: не готові 
культур ні добра, тільки духовий процес. що відбувся на 
підкладі цих дібр. Uей процес має три етапи : 

а) зрозуміння й користу.вання готовими КУЛЬТУРІІИ· 
ми до6рамн, 

б) вводження НОВіІХ поколінь до творчої участи 

в тій культурі, в якій зросли, 

в) в итворювання НОВИХ культурних дібр. 

В ТОМУ. розумінні виховний процес не Обмежуєть
ся до впливів школн, тільки триває ціле життя; вихов· 
ники це не тільки школа, але й дім - ціле довк ілля. 

2. Не існує окрема, понаднаціональна, вселюдська 
культура, в яку могл и би зростати молоді покоління. 
Нарід е саме тою суспільною Групою ВНЩого роду, 
flКИЙ Є і творцем і носієм культури. В державних на ро

д ів перебирає цю ролю на себе держава . 

З. Вlfховання, в широкому й повному розумінні, 
може і мусить БУТIf національне. 



Н. 1. Ці.1Ь національного виховання; вводнтИ' 

й призвичаювати мододі покоління до чннної Й творчої 
участи в рідній, а дальше через неі також у вселюдськіЙ 
культурі. Нарід тільки тоді розвине свою особовість, 
J(ОЛИ стане на службу вселюдським ідеалам. Одначе 
основою А остаточною метою остане все особовість на· 
роду. J тут виховання має завдання плекати, скріплюва· 
ти й уБJJагороднюватн особовість народу, бо націо· 
наАьне виховання значить те саме, що творення нації. 

2. З цього випливають такі основн і напрямні націо· 
нального виховання: 

а) розбудити і плекати національну св ідомість та 
З€ДИНИТl1 нарід довкруги національних ідеалів; 

б) розвивати і скрі пляТli дОбрі, а справляти й осла
блювати З.lJі сторони збірної вдач і; 

в) розвивати r"еній народу в ділянці думки і збір· 
ного чину. - . ІІІ. І . Н аЦІОнальне виховання є повним ВlІховаtlНЯМ 

А що ВОНО є рівнозначне з плеканням HauioHa.IJi>HOЇ 

культури, то воно обнімає собою всі роди культурних 
дібр. H~ існує окремо побіч національного виховання ще 

й релігійне, моральне, суспільне, інтелектуальне, есте· 
ПІчне, чи гослодарсьt<е виховання, а,1е всі вони є ча· 
стинами національного виховаЯ'нЯ' і кожне з них носить 
на собі знамя н:щіональиости. TO~1Y мусить воио реалі· 
зуватися і в школі, і ДO~la. і в цілій суспільності. 

2. Домашнє вихоsання триває ціле ЖІІТТЯ, творить 
'ІОАовіn:а, вироБJJяє життєву зарадність , ділає на почу· 
вания національним змістом і формою. 

Шкільне виховання мусить: доконати вибору куль· 
ТУРНIfХ ді6р, застосувати методи праці, що виробили б 
активну поставу і творчі<'Ть та звернули б увагу на го· 
сподарські , ПРОблєми. 

Реалізація цього вимагає відповідного переви· 
школення В'lите"'ьства та, зокрема, цілої суспільности 
взагалі. 

ДИСКУСІЯ НАД РЕФЕРАТАМИ. 

Др. Іван Калач: Хоче дещо сказати, виходячи 
з власного довго.'1ітнього педагоГічного досвіду. Зазна· 
чує, що наЙ'ліпшою Jlя60раторією для таких справ люд· 
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(ЬКОГО ЖИТТЯ як педаГОГія є властиво тіnькс самс. люд
ське життя , Т. ЗН. велика історія людства, Педаr'оrія 1'0-

справа п снхольогіі в найстаршому значінні слова. Д пси
хольоги повинні добре п амятатн слова Геракліта 3 Єфе. 
су; "Границь душі не знайдеш, хочби ти не знаТІ! ЯКИМ И' 
дорогами підходив до неі - таке глибоке є її ество -
(фuх~:; " ,ipC1'rIX (,Ьх а..,. E;ftJp',!.(j ;'ra~(J;" і :п:,:" р."l.р.і.,',; o;.ot." 
t.Utш ~1%&6., ),(;"(r.., ЄІ,:l. - Та педагог, що хоче вестю 
кудись молодь за собою. мусить сам знати мету. За 
Паульсеном ставить такі на пря~,ні виховання : живу лю
бов до свого предмету й любов до молоді . Та Jlюбо8J 
будить У душах жнвотні СИЛІ! . ие найкращий ДОРОГОВ
каз ДЛЯ В4ите.1Я в його педаГОГі'lНій праці! 

Проф. ВОДЯНИЙ зззначуе, що вчитель, нЗ його ДУМ
ку, ~Iaє тільки тоді рішальний В ИХОвний ВПЛ II8, коли віН'" 
велика інднвіду:мьність. Одначе ТІІХ індивідуальностеА
ШIJIО. Тому найбільший ВПЛ ІІВ ~Iaє середовище, подіі, 
те'ІП, орrанізаuіі і т. д. Це молодь виховує найскорше. 
Проти цього ,н ічим програми й учитель. І цим явищам' 
завдя чує в першу чергу HauioHa.lfbHe вихованн я: (напр •. 
1918 і 1919 рр.) Еf(ОНО~1і·IНИЙ здвиг, з ворот від раціона
.lfізму й атеїзму до ре.1іrіЙности, зворот до реалізму 
ь ПО.lf ітиці , розвій мистецтва , ззхідньо-европейські теч іГ 
- це виховує молодь краще від програм. Добрий учи
те .. 1Ь має тільки помагати те все страв ити. Як довго наше 
громадянство буде акт н"Вне, так довго нам нічого бо· 
ятнся за наці ональне виховання. 

В дискусії ще З<JбнраЛ IІ голос: др. КобеРСЬКlIА, 
проф. ВОДЯlшli, дир. Ом. ТерлеUЬКlIIi, б. ПОСОЛ Хруць

киА. АР. J\10rнльницькнА, проф. Ісаїв, ПРОФ. РеАЬКО, др .. 
Деркач і др. Витановнч. 

ЗАКІНЧЕННЯ КОНГРЕСУ. 

По ухва,,1ениі резолюцій, Конгрес вибрав OKpcr.IЇ 
комі СІІ , що мали резолюції зредагувати та подати ік.. 

Б остат"ІЧ НЩSУ оформленні. 

В 16-тій годині голова Р.Ш. ПРОф. Іван Галущ)JН
С_ЬИІІА піДСУ~lував працю KOHrpecy та IІОдякував ус ім, 
що ПРII'ІННlI.'JИ СЯ до 11 усп і хів. Конфес закінч ився від
співаННЯ~1 національного гнмну. 



236 

Резолюції і постаНО8И Першого Укра
їнського Педаrоrічного KOHrpecy: 

ОСНОВНІ ТЕЗИ. 

1) Перший Український Педа'ОI"іч ний КОНТ"РСС 
, аоїть н а становищі , що право на Ilзц іОlНlJlьне вихован

ня - це самозрозум іла житт€ва необхідність для роз
витку на ц ії. Здійснювати його може тіЛbf(Н рідна вихов

на установа 3 рідним виховником. 

2) Метою н а ці онального виховання української 
молоді є всебіч н а підготова ті до здійС~l енн я на йвищо

го ідеал)' нації, до чинної творчої У'І ЗСТИ В розбудові 
, рідної духової й матеріЯIlЬНОЇ культурн, а через неї 
_ДО участи у вселюдській культурі. 

А) РЕЛІГІйНО - МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ: 

ПершИІ·' Український Педаr'оrічний КОНфес ви
знає систему в иховання, оперту на христіянській вірі, 

науці й моралі, за ЄДИНО доціль ну. 

Розроблення подріБНQЇ програми реліІ' і іI НО-МО

раль ного виховавня ПОJ1ишається компетентним духов

ним чинникам_ 

Б) НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ: 

НаціОН3.'1ьне виховання мусить об і ймати цілість 

виховання. Щоб виповнити його конкретним змістом, 
7реба плекати Зиання рідної духової й матеріЯJ1ьноі 

культурн, розвивати ідею українськоі духової й куль

турної сuБОРНОСТlI, національної єдности, затіснювзти 
ЗВЯ3ЮІ 3 р ідним нзродом, 8щіплювати любов до рідно

го краю, виробляти характерн, розвивати позитивні 
громадські чесноТІ! НІ гін до творчої праці. 

ЗОI .1ЯДУ н а те, що національне виховання україн
,ської модод і повинно спертися в перwій мір і на зн анні 

.) rJl. "ДіJlО- 3 ДНЯ 24. Jlllстопадз 1935. Ч. 314. 
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української .дітературНОі мови та предметів україно

знавства (історії, географії та народнього мистецтва) •. 
ilерший Українськи й ПедаГОГічний Конгрес ухвалює 
основні тези: 

а) в спраВі навчання у"раінської мови: 

І) Українська МОЛОДЬ повинна вчитися й вихову
ватися у СВОЇЙ рідній, українській мові. 

2) Українська мова, починаючи від установ до-

шкі.'1ЬНОГО ВИХОвання до 4-го року науки в початковій 
IlJколі ВЮ'ІЮЧНО, € осереднім предметом навчання n ви
хоsзtlНll , від 5-1'0 року науки в початковій школі цим 
осереднім предметом стають усі предмети україно-

знавства . література, історія , rеографія та наРОДНЕ МН
стецтво. 

3) В середніх школах ріжннх типів, НlIЖЧН Х і ВИ

ЩИХ щаб .. lів, та в усіх установах поза шкільного внхо· 
вання осерсднім предметом навчання А виховання стає 

духова й матеріяльна культура українського народу 

11 синтетичному обхопленні. 

4) Навчання української молоді в чужій мові мо
же З<lЧНН3ТНСЯ не ранше як у третьому році науки 

І' початковій школі. 

З метою fюстепенного здійснювання ухвалених 
тез, Перwнй Український Ilедаrоrічний KOHrpec прий

має так і постанови: 

а) ГОЛОВН<І Управа "Рідної ШI\ОЛи" поробить по
трібні ЗаХОДИ, щоб навчання YKpaїHCbl\OЇ мови дало 

повну синтезу Yl\paїHCbl\OГO духа. 

б) Головнз Управа "Рідної Школи" поробить 
У відповідних шкільних властей заходи в тому напря
.1і, щоб негайно створити Комісію для Сl\ладання А 

а r.робати Шl\ільннх українськ и х підручників. В склад 
:..teї I{Щlісії повинні ввійти предстаlJННКИ Наукового 

Тов·а ім. Шевченка, Рідної Школи, 8заїМНОї Помочі 

-УКР;)ЇІІСЬКОГО Вчнте,1ЬСТВ;J й УЧИТЄ.1ЬСЬКОЇ Громади. 

в) ГОJ1UВН3 .Увrнша "Рідної Шlю.1 Н " 1І0винна: І. ви
дат в се.,1Ї н айаtенше НЮ rефератів ДЛЯ бурсаків і се-
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ЛЯНСЬКОГО доросту з усіх ділянок українознавства 
історіі, географії та історії Jl ітерзтури А украlНСЬКОГО 

мистецтва; 2. видати ГО.'lер іі портретів історичних дія
чів та дінчів культури українсьного народу; З. видати 

.виїмки 3 .'1 іТQпнсів і бнлнн деРЖ38ноі України в пере
кладах ІІЗ живу мову, ЯК основне джерело ДЛЯ ллекаl:l

- ня серед молод і траДllціі дсржаВНQСТН; 

г) Головна Управа "Рідної Школи" повинна не
.'ГаЙно СТВОРИТИ Центральний ВидавничиА ФОНД, щоб 
вид:шатн книжки із усіх діля нок українознавства ДЛЯ 

~ШКОЛИ Й r.юдодї - та заохочувати поетів, Ilисьменнн
ків-полуляризаторів ЗН3НЮI, щоб У своїй .~ітературніЙ 

праці взяли під увагу потреби шкоди n: молоді та СВО}
.)1И творами ІІРНЧИНИЛИСЯ до суцільного виховання мо
лоді; 

r) Головна Управа "РідноІ Школи l' ВЖіtЄ всіх за
ходів у відповідних шкільннх властей, щоб допустили 

. українські діточ і журнали до всіх шкіл, де вчиться 
українська молодь; 

д) Головна Управа "РіДНОі Школи" постараєтьс.я 
внхіснуватн всі засоби (зізди, конференції, статті, ви
даВННЦТ1НІ і т. д.) , щоб допомогти українському вчн

те,1ЬСТВУ ВИКОНУВ3ТjI ЙОГО обовязкн Й заВДання В ді
ля нці національного внховання; 

е) ГO.~OBHa Управа "Рідної Школи ", 8 порозумінні 
з іншими українськими установами, зверне спец і яльну 

~}'Baгy на популярнзацію украінського письменства се

ред доросту. 

б) 8 справі навчання історІі і rеоrрафіі: 

1) Украінськнй ПедаrоrічнltА: Конфес висказув 
' ПОГ,1ЯД. що са!.lОстіflне навчання історії й rеоrpафіі 
. ~·KpaїHII. а не тільки в залежності від історіі і (еофа 

фіі ПО,lьщ і . є педаrоrічною ІІеобхідністю для куль

турного розвитку українського народу. 

2) Зогляду на теперішн і відносини в школах, 

h:oHrpec зазначуе. що навчаиня історіІ та r'еОr'рафП по-
• винно відбуватися в украІнськіД мові. 
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В) СУСПlЛЬНЕ ВИХОВАННЯ: 

І) Перший Український Педа(оrіЧНI1Й КОНфес, 

прнзнаючи 8 ціл ості uиховання молодого покоління 
велику вагу доцілы�.tуy ПJlсканню характерів, внсto:азу

€ТЬСЯ, що ВllХQБна практика повинна flОдбати про ВИ
значення тих ПООДИНОКИХ рис особовости, бо ЇХ роз

~HTOK Є побажаннй з оглядів національних, загально
культурних і суспільних. Треба подбати про тзкнА 

конкреТhНЙ плян виховання, що ВМОЖJlНВЛЮВЗВ би ак
туальну uправу в набуванні зазначених рис та прав і 
рював !ін виховні ДDсягнеllНЯ. 

2) Перший Українсм;ий Педаrоrі ЧIІНЙ КОНГ'рес 

с.тверджує, що РОЗВИТКDва тенденція теперішньої до· 
би домагається від виховників української молоді, 
ЩО,:} ро.= буджували й ляекалн в неі ті психічні ДIfСПО

Зlщії, які є основою зовнішньої активности людини_ 

3) Перший УкраїНСЬКН(1 Педа(оrічннй Конгрес, 

уважає дальші студії над хара"тероltI ДУХО80СТIf укра 
їнського народу за важливу справу для практичної пе

.lIзrогіЮI і закликає вченнх-досліднltl\ів IІсихіl\Н Yl\pa
ЇHCbl\oro народу, щоб присвятили цьому питанню осо· 
бливу YDary. 

Г) ГОСПОДАРСЬКЕ ВИХОВАННЯ: 

Повне національне В lt ховання в усіх ступнях, І\а· 

теrоріях і щаблях ШI\ЇЛЬНИХ і виховних установ потре

бує господарського наставлеиня і ванн е одн.нм із 
основних програмових СЛЄ.lснтів . Тому освіту вч'!
тельства ПОВІІННО заОl\руглювати таl\ОЖ знання eI\OHO

иічннх і господарських HaYI\. 

3 а:етою скорішої реалізації кдича господар
ського наставлення в шкі.'lЬНОМУ вихованні й навчанні 
Перший Український Псдаrоrічн и{t KOllrpec: 

А) Стверджує, що плянова розбудова хлібороб

(ького шкільництва є необхідною умовою піднесення 

KYnЬTyplIOГO і господарського рівня нашого села та 
націоналиlOГО зміцнення основи націі - селянства. 

Тому Першнй YKpaiHCbКlIA ПедагоrіЧНЮ1 Кон-
грес вважає доціJlЬННИ : , 
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1) поширити Комісію для фахового шкільництва 
при Рідній Школі Секціею хліборобського шкільющ
тва та покликати окремих референтів МА фахового 

і хлі60РJбського шкі.~ьннцтвз; 
2) розбудовою українського хліборобського 

wкіЛЬНИll,тва зацікавити широкі круги наших хліборо
бів, ств()рити в нззнзчених місцях, чи округах, райо

)іові КОИlсії, зложені 3 представників місцевих або ра
~OHOIJHX установ, що піДГОТQВЛЯЛИ б, по порозумінні 
а центром, IlЛЯНИ поодиноких шкіл та переВDДИJНI б їх 

) життя: 
З) Д,1Я УРУХQ)іЛЄННЯ українських хліборобських 

шкі.'! У>І\І!ТИ тих земельних фундацій, що досі € в 

РУІ<ЗХ Уl<раінських народніх установ, але не ВИКОРИ
стані, ЯК треба; 

4) частину фондів, що іх на ціли шкільництва ща 
украінськс село, ужити на розбудову українського хлі
боробсь"ого шкільництва; 

5) украіисько~tу вчительс:тву пильно зацікавитися 
нашим і 'осподарським життям і співділати в його роз

будові виховунанняи для нього суспільно й фахово 

f'исоковартісних працівників; 

6) на6JIнзитн нашу школу до потреб нашого го
ПlOдарсь"ого життя. 

Б) KOHrpec завважує, що хліборобське шкільниц
"во е для українського народу необхідною частиною 
всеТ мережі нашого шкі .. 'ЬНіщтва, а зокрема нашого фа
хового шкільннцтва. Тому треба: 

І) виховувати в молоді ті прикмети характеру, 
що саме збільшують господарську жнттездатність 
людини; 

2) видвигаТIf ширше господарську освіту в усіх 
.загально, освіmіх ШКО.'Іах; 

3) поборюватк дотеперішній культ бюрової 
праці T.l збільшувати наплив молоді до державних 
І приватних фахових шкіл та до торговлі й ремесла; 

4) при переході :'1 О/1 ноl до другої katel-ор іі IIJl<іл 
1-""ОРlfстати щедро 3 Поради і ДЛЯ вибору звання при 

Рілн:Jt Школі; 
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5) розБУДQВУВ3ТИ існуючі Й ОСІІОВУВ3ТІІ нові укра· 
'НСЬЮ фахові школи; 

6) лереиіННТlI частину загольно-освітніх гімназій 
tlЗ фахові; 

7) піддержувати існуючі ремісни чі бурс и і тво

РИТИ HOlli; 
8) ДЛЯ поповнення еКОНО'IЇчної освіПI нашого 

';чнте.'Іь-:тва видати підручник із загальними економіч
ними в ідОмостями, вказіВk:а,fИ на потре6ft нашої нації 
D економ ічній ділянці та на 'lОжлнвост і їх реаліза ц П; 

9) звернутися до проводу наших кооперативних 
(орган ізацій, щоб допоміг Рідній Школі встановити 

ре8іЗОj>8 й інструктора шкільних кооператив; 

10) оці~I ЮЮЧН велику в иховну ралю навчання ко
операціі у школах, KOHrpec із прнзнанням вітає заве

дення UI;.OI"O навчання у більшості lUкіл Р. Ш. та В3Н
ІНІЄ РСШ'У шкіm .. НIІХ заведень піти їх сліда.'и . 

11) КОНI'рес уважає доці .. ,ьиим : завести у всіх ШКО
лах правдиві учн івські кооперативи, (крамничиі і щад
.. иtIЇ). тз закликає до l~bOГO всі школи, де виховується 

украінська IIОЛОдь; 

U~IL,іиуваТlt ісНУЮtlі й 
ські фахов і школи о наукове 

Д01,івкн; 

І-ІОВО З3КЛ<lД<lн і УКР<lїН
приладдя й відповідні 

СТВСРІ,ТИ спеція.,ьиу кредитову орr-аи ізацію, 
що ДОПОШ1га",<.І б О1бсольвентам українських фахових 
Іuкіл довгоре'llIНЦСВIІМИ позичка.,и основувати власиі 
варстати праці та вказувзлз б їм відповідні місЦЯ їх 
прзці. 

Г) МИСТЕЦЬКЕ ВИХОВАННЯ: 

Перший УкраіНСЬКИЇI Педа,'оr-і"ний КОНI'рСС ви
;lн ає юн:тецтво, а зокрешз у .. раїнське н зці она.'lьне )І И
n-сцтво: спів . муз"ку і "ЛЯСТIfКУ. ОДню.1 із основних 
програмов ~'Х елє"снтів повного нзціоналl.t"ОГО вих~
ВШНІ)І Й доручз€ вс і м ШI\ОЛЗМ і IНlXOBlнtM УСТ3ІIОВ '])І !3 
) крзїнською МОВОЮ Н3В ' I <lННЯ n пляни виховання всіх 
щаблів :uкільню:: і виховних установ увести науку спі
ВУ, иузикн 11 IІзродньоі Л ,,1ЯСТIІКИ. Ти)! ЧІІНDМ пі _1НО: 



сить Пt:-.tзгоt'іЧ IШЙ КОНфес національне f,ш сте.цтво до 

8нзчіНЮІ суспільно· культурного постуляту. 

~yвaГH на цю тезу, Перший УкраіНСЬЮІ/'t Педаго
гіЧЮIЙ ( он грес стверджує, що масового мистецького 
Dнховання не здійснять окремі установн; масове му

зичне в"ховання може реалізувати скоордвнованз ді 
яльність фахово-музичних, шкільних, просвітянських, 
церковних та інших національних інституцій, 

Щсб здійснити ступнево тези мистецмюго вихо

вання, Перший УКР3ЇНСЬК~ІЙ Педагогі'IННЙ КонГрес. 

уважає nотрібннм: 

а) 8 справі музичного виховання 

1) поповнити кадри фахових учителів музИlШ 

співу для поодиноких типів, кз'Тегорій і щаблів шкіл; 
2) гrpидбз'Тн відповідну кількість доступних в и

дань поrrу,лярної музичної літератури, головно ж для 

шкільни"" сільських церковних і товариських хор ів т'а ' 
орхестр; 

3) зацікавити цею справою нашнх музиків-ком 
nOHicTill, щоб ВОН!{ побіч своїх високо-мистецьких 
1 ворів, призначених для ВI!бранців, давали ще й тво
ри полрярноі ..,ітератури, оперті на народніх моти

І :ЗХ у Н <1 uіональному характер і ; 

4) .2вернути увагу нашим музикам-педаГОІ'ам, 
щоб воrщ при науці вокального й інструментального 

МИСТСЦПНІ хіснувалися найбільше вартними зразками 
украінської музичної творчости; 

5) пораДI!Т" всім управам і педаГОГічним радам, 
щоб нзрчання музики й співу поставнлн в своіх шко

лах на НЗ.'ІежніЙ педаГОГічній і мистецькіА висоті; 

6) лорадн1'И управ:ш поодиноких шкі.'1, щоб на
вязували по змоЗ:і співпрацю з фаховими музичними 

ШКО.lамн; 

7) звернути увагу шкільним властям (головио у
rтpaHi Рідноі Шкоnи), щоб навч ання музики 11 співу ле· 
редаВ31'11 D руки квttліфікованих уч'Ителін, а SIКЩО їх 

нема, ЩQб улаштовували ДJlя В'lительствЗ' підготовч і 
J<ypclI ; 
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8) порадити шкільним властям, а в першій' М ІрІ 
Головній Управі Ріднаі Школи, щоб при Вндавничій 

і шкілы-Jйй Коміс ії СТВОРНД3 спеціяльну Коиісію, яка 
видавала б відповідну ~IУ3НЧНУ літературу ДШІ шкі.'1 та 

кер}'ваЛ<І б педar'О'-ЇЧНОЮ сторінкою МУЗИЧНО .-О ІШ ХО
lІання молоді ; 

9) дбаТ I! про те, щоб у репертуар шкі,lы�гоo нав
'!зннн музики і спі ву входили твори у"раїНСЬКОі твор
ЧОСТИ Ві.:Х часів; 

JO) П.lекзтн в )1O.~oдi КУЛЬТ 3СР;У 8зггзm, почи 
Н<lЮ ЧИ від ЩоДсНtюї розгові рн аї М ОВИ іі пов,~д ін к н . аж 

до 0608f13Kouoro культу ЗВУКОВОСТІІ В курсах Д I1lЩіТ 

і деКJlЯМ ё ЦlI - ЯК вступну помічну пі дготову до ВМУ
ЗИК<МЬН С'НН Я молоді . 

б) в сrlрзві МllстеЦЬІЮГО ВІІховаШIЯ І} ді.rlЯнці 

національної ПЛЯСТННІІ 

І. В методах шк іл ьного наачаll НЯ: 

1) широко хісНУВ3П1 СЯ З ll зліТIІЧНОЮ ЇІ конструк-

1НВНОЮ 1~етодою; 

2) наладнаНі контакт між навчаННЯ~1 рисунків 
і РУЧНИХ праць, або об€дн атlt науку І(И Х двох пред

меті в; 

З) :mкорнстовувати в навча н ні вирОбничі проце
( и n ужитко~с МlІстецтво (промислове й народне ми
стецтво); 

4) 11.1СК3ТIІ т~оретнчне 11 показове шJt>'lаннн і сто
рії П.'1ястич н ого мистеЦтва (оБЗ llаЙ ом.'ІСННI1 з історич, 

НИМИ сти.1ЯЩf. одвідування музеї !!, архитектурних па· 

мяток. мистецьких виста вок). 

11. у lJ идавни',ій діяльності придбати: 

а) для установ дошкі;IМIОI"О виховання: 

1) статті it Огляди 3 ПЛЯСТI1ЧНОГО М ll стецтва. 
("псціяJlыlo 8ЖИТКОВОГО для ДИТЯЧИХ часопис ів ; 

2) додатки із зразками РУЧНИХ праць для дітей 

у часописах для молоді й д ітей; 

3) lІ ідручннки ручних праць ДЛЯ дітей; 
б) 4.'ІЯ установ шкільного й позашкі.'ІЬНО ГО вихо

вання: 



4) доступні для молоді підручники історії унра
їнсы<гоo tt всесвітнього мистецтва (або стилісТ Иlш) і з 

(':пеціялмlОЮ )'ва.'ою до вжитково.'о Jl,Н1стецтва; 

5) В Іщання шкільних IlіДРУЧlІнків РіІсунків і руч
ПИХ праць для а) учнів і б) учителів і з спеціяльною 

увагою J,:.U українсьного ~lapOДHbOГO мистецтва; 
6) IJИД8Н1іЯ п озашні,nьн и х підручни ків РИСУНК(В, 

ручних праць, ремісничих виробів Д.'1Я дітей, юнаків 
і дорослих; 

7) видання дитячої енцнкльоп едії із спеціЯJlЬНОЮ 

ува гою i lO IІРОМіlСЛУ, техніки tt ужJtтнового мистецтва; 
8) Elидання українськОі термінольогії в усіх ді

ляннах rучни х Jlраць, 

д) ДУХОВЕ, пrl€НIЧНЕ й Ф ІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ: 

ПеРШИl"1 Український 
стверджує, що : 

Педаrоrічннй 

1) духове виховання української молоді ПОВ іlll

но СllираТIІСЯ 11 а наукових основах іидивідуальної та 

5бірної психольогіТ унраїнсьного народу. 

2) Потреба практичного гігієнічного Вl l ховання 
е. безумовною неОбхідністю суці.1ЬНОГО виховання 

YKpaїHcbr.:o ї молоді. 

3) Правильне 

основних еЛЕме нтів 

вання. 

фізичне виховання € одним із 

загально['о rapMOHiAHOI'O вихо-

4) Виховання українсьноі молоді в спортових 

орrа ніззт{іях із Лlщарсько·боєвим нзставленням по· 
винно б~IТИ короною повного фізнчного виховання. 

Щоб реалізувати ступнево ухвалені тези, Перший 
У"раінсм:нА Педа rогіЧНИі1 J(oHrpec УDажає потрібним: 

а) [) справі духового виховання, 
І) завести в усіх Ш!<О.'1ах і IОНlсах jщщвідуаJlьні 

карти; R них записували б уч ителі завважені хзракте· 

Рlfсти\ш і рисн своїх учнів; 

2) RПРОВ3ДНТи обовязковнй ісПl1Т псн"отехнічни й 
ДJlЯ ТlІХ учнів, що переходять із народніх до середніх 
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:шкіл, j з середніх ДО ВИЩИХ, щоб перевірити rlpaBIt,llb
ність вибору ШКОДИ або звзння; 

З) ~,шести для шкіл Р. Ш. інституціЮ шкільного 

ПСИХОЛЬ(l(а, щоб досліджувати психік)' української 

ДИТlIНИ та покласти основи під будову нової Ж .SТТЄ

"датної украінської школи; 

4) встаНОВИТIІ при YKpaїHCbKil'l Порадні для вибо
ру звання більше rlCl1 xorexHiKiB, що виїздили б на про
вінцію й переводил и б 11<1 місцях I1СlJхотехніЧ I'lі до

сліЩ1; 
5) ВЛ<lштовуваТIІ окремі курс и дЛя ближчого 110-

знайомл(> ння українського вчиrельства з головними 

r;итаннями експернментальної I1 CHxo.1boriї; 

6) ;~::НJOч аткуваТIІ при ГО,lОвні й Управі 

ШКО,l И правильне виховування анормальних 

YKpaїHCbl';OЇ народности; 

~ справі гі(ієнічного вихованн я: 

Рідної 
дітей 

І ) Llвести в програми шкільного навчання гі(ієну, 
як рівноватрний предмет науки; 

2) Ilі дготовити кадри вчителів гі(ієни й придбати 

шкільних лікарів-гіrіеністів; 

З) почати гіrіен ічне ВИХОВ::ШІІЯ В родина х через 

установ," "Батьківських Кружків", поглибитн його й 
зміцнити в дошкіллях; в народніх. середніх і фахових 
школах навчати основно гiriени за випрацьованими 

програма~1І1 ; 
4) -J останніх КJ1ясах нижчих тз вищих ЩiJб.~ів жі

ночої середньої школи нзвчати молодь обовязково 

плеf(ання немовлят і малих дітей; 

5) улаштовувати п о селах курси домашнього го
{"подарСТlJа й гіrієни під проводом ЮJаліфікованих 

осіб; 

6} .змі цнювати в громадянстві переконання, що 
пропtалькогольне й протнніf(отнн не виховання шкідь

ної молоді є одним із дуже важних засобів Д,1Я іі ду

хового, фізичного А е.ти·rно-морального роз витку; то
му трсБСі, шоб наші виховні, освітні й професійні ор
(анізаціі звер"ул н на цю ділянку виховання особливу 

) вагу та в перто реалізуваЛl1 іі практично ; 
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7) звернутися 3 зозивом до зага.~у україНСI,КОГСІ' 
вчительства, щоб ВОНО надалі солідарно зміЦНІО8ЗЛО 

11 собі свідомість, що Ш{ У всіх областях ВI1ХОВЗIШЯ, 
так: 8 ділянці I'Ї I'jЄIiН, наі1важнішим засобом I1ро rl З 

rа нди € власний приклад; 

8) улаштовувати ДЛЯ вчите.1ьства в чинній с.'1ужбі 
ДОПОВНН'V'lі курс и 3 ділянки гіГієни; 

8) в справі фіЗ~1ЧНОГО в иховання: 

І) (:І'ВОРНТIt при Головній Управі Рідної Школи, 
в порозумінні з нашими улаЛ<l ),f И, що заЙЖllQТЬСЯ 

спортом j руханкою, одноцілий Н;lГ.~ЯЛ ІНІД напрямом 
нашого фіЗНЧНОl'О виховання молоді ; 

2) вжити всіх заСGбів, щоб З<lцікаНИТIІ ширше 
громадя~:ство значінням фізичного виховання; 

3) обмірковувати в порозум інні з організованим 
ширшим громадянство)! засоби, щоб дати молоді по
трібні УЛ<іджения й ЗЗ0ХОТИП, її до плекання всебічних 
фізичних вправ; 

4) ЬГIJiИНУП! на старше громадЯtlСТВО, щоб воно, 
доцінюючи вагу ,1 ітніх осель і таборів для I.fOJlоді. як
наЙчастіL.:Jе користало 3 них для добра своїх дітей. 

5) fцаШТО!Jуватк Ilід проводом Рідної Школи 
річні межншкільні змагання в усіх доступних і ДОЗВО
.:'!сних молоді спортах і грах, щоб дати ій М ОЖЛІІвістЬ. 
~ ІІЯІШТИ наЗОlІні свій боєвнй гін; 

6) вжити заходів у відповідннх шкі.'1ЬНИ Х властей, 
щоб командування (на казн) при фізичних вправах у 
школах для українськоі молоді відбумлися в у!<раїн 

ській мnві. 
._4,; .. ~.,JI(I" :.1І ... : ... ІI t '>'..1 ... ~ ... ~~_.-

Е) ШКІЛЬНА ПОЛІТИКА. 

1) ВерховнИІ~ по ... іПfll НИI-' провід )'країнсм:ого на

роду в ПО,1ьші Itовинен змагати до того, щоб добути 
украіНСЬ!іОМУ народові відповідну кількість шкі.'1 усіх
каТе!'орій, тилів і щ зб.1ів, ПОЧИН<lЮЧ I' з установ до

шкільного вихованн я, аж до університету і ш кі.'І акц

демічного ступ н я, згідно з чнсельним станом україн

ського народу та Вlfхо&н о · с.свlТ llіМJI його потребами. 
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-4) Псрwнй У"раїнськнн Педзl"оr!чний зім ВЗНВ3~ 
DepX~JIII IJ1 rlOліти'шиГ! провід, щоб доложив усіх зу·
СИЛЬ, У~fOЖ"И8ИТИ українським школам усіх катеrорій. 
1'ИП18 і щаБЛ ів і тнм y"prlitlcbKIIM школам, де вчатьсп 

українськ і дітн, НЬРМ<lЛЬНИЙ доплив- потрібної "іл!» ; 
СТІ! КВЗllіфіковзнщо ВЧИlе .. 1ЬСГ .. u р:р.lltІСЬКОЇ н'арод'" 

НОСТИ. 

3) П. У. П. К, ств~рджує. що ІмаСІІі українські BH~ 

сокі ШКОЛІ ! € неОбхідні ДЛЯ повного І<УЛЬТУРНОГО роз
витку у"раїIІСЬКОГО народ}' 8' паЛ6ськіl1: , держаВі: й для · 
тго пору чає найвищій українській науковій УСТ.Ш(Juі 
в По.~ьщі - Науковому Т-ву іМо. Шевчсннз у Львові, 

пороби, а вс і потрібні заходи' для негш1ного засну
ІІЗНЩІ Uі'!t'QКИХ у"раїнськю( шкіл - 30Kpe~1::1 уні8СРСIІ

,'єту і хліборобсько·еl\ономічної Зl\8деміїі 

4) П. У. П. Конгрес ставит~ домаГЗНllя ЛО всі)с 
Уl\раїнських культ.,освітиіх установ; ДО YKpaїHcbKoto 

пар .. 1ямснтарного проводу та ..10 YKpaїHcbK"oro зорга

нізованого громадянства, вжити всіх З)'СИ .1Ь У тому Н3-
прямі, щоб вибороти ДЛЯ yкp a~IICbI\O['O IНIРОДУ 11 Поль'" 

щі прав('І самому дбатн про виховання своєі l шкільної 
Іоюлодї, 20креиз , щоб тим вихованням кермув.мз OK~
ма праено зоргані зована укрзіньска автономна шкіль
uз влада. 

5) П. У. П. Конгрес взиває nсе YJ<paїHCТBo ![РИЙ' 
ІІЯТИ одне І'ас.'ю Р. Ш. дЛЯ всіх УlqJаїнських земель 
та y"paїllcbl\oї еміграції для реалізації ідей українсько

го IІзціОI.аЛьноrо виховання та [[РИЙНЯТИ в ВІІховніl1 
(jракгиці одноцілиr, пров ід "Рідно! ШКО.'1 и ". 

6) П. У. П. Коифсс висловлюється ПрОТІ! втяган' 
ня шкіЛЬНОі молоді в якінебудь політичні організзції. 

7) П. У. П. КОНГрес прохає Голоnну Управу Рід
ІІОЇ Шк('.,и подбати про затвердження наук. програм 
для українських ~[apOДHix j середніх шкіл, про НЗВ'13И' 
ня україnської МОВИ, історії, геоrpафії тз предметів 

мистецы<І'оo і фізичноl'О виховання, предложених у 
:93З-ому році MiHiCТ~PCТBY освіти і Кураторії Л. Ш . О. 
!lрофесійними організація~нt YKpaїHCbKoro вчительства 
(В. п. у . В. n У. Гр.). 
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8) Двомовність (утраквізм) у шкільному БНХО
ПЗНl-lі Й І\зв'.анні вважає П . У. П. К. 3 наукового погля
ду недоречною, з педзrоrічного шкідливою, а на нз
ших етноrрафіlllll1Х землях засобом д(':н:щіонзліЗЗЦ IІ 

українського населенвя і тому домагається скасуваНI!Я 

Двомовнастн в усіх ШI(Qлах і установах, де виховуєть. 
ся українська молодь. 

9) П. У. П . KOllr pec ДОШl гаеться від KOMrl eTeHTHI1X 

Чl l нultl\і u с каСУIJ3Н Н Я перепон у розбудові українського 

:l Р НIJ3ТИРI'О шкільництва та виховно-освітніх установ. 

10) П. У, П. KOHr'pCC домагається допущення 

УКРМНС"'''НХ ВИХОВlIИХ, освіТll іх і господарськи х уста
НОВ до ор,'з нізrщ іі дошкі.1ЬНОГО й позашкільного ви
~:оваНIІЯ, Jl,О П ОIJIІЯЮ'lОЇ осоіТIІ та домашнього навчання. 

11 ) П. У. П . Конгрес взиває ГОЛ. Управу Р. Ш. ~ 

У"раїНСЬ;"С ТОlJаРВСТАО Оllі,," II~Д Мо.rtОДДЮ та Україн -' 
СЬКУ П аглямеllТЗРНУ Репрезентацію доложити всіх зу
СИЛЬ, Щuб В,,1аШI привернула Д.IJЯ украінськоі мо.,оді 

tкзвтову ор,'н ніз:щію ,.п''1:JСТ'' ІІа давніх основах , уста
.'Іеню: УКР<lїНСЬКНМ Товариством Охорони Д іте,ї і Оп і

,'" lІа д МолоддЮ. 
12) 8В3іЮ3:Ю'IИ пресу могутнім засобом пропзгn н 

ДІІ IJ СУ'I!JСllі й добі. з вертається П. У. П. 1<' з заЗНВО .. 1 

ДО УКР3ЇНСЬКОї пресн, щоб ПРНС8ЯТН.'Іа справам 8 ИХО
~aHHH бі.1htUе уваг и, та 8ияснила широким кругам укра 

їнського "РОШННlІІ СТR::J fНІЖ.'НВУ сусп і ,lЬНУ функціЮ ви

~ов.з IIНЯ . ' . 
І З) П. У. П . К. IHHIIHI€ I!ОК.ll1Юlні до "МН'О гро

';адські ук раїнські установи, поширити акцію в н аПрl' 
мі ВТРНМ :J ІІШІ ісНУЮЧIІХ уже буре. інтернатів і харчі
!'еНI> та йСllOnУIНIННЯ нових не тільки для середнього 

.. фахового IUкі.~ I)I!JЩТ8а. f!ле також і для вище-сту п 

II ~BOГO І-'а роднього. 

'4) П . У. П. К. ІІЗИВ:І€ Го.lОвну Управу Р. Ш. вві д
'1' '' в '1V1' озуміlll l Я :'f \'ci~1II ВlI:lCIІИКЗМН прнваТНIІХ укра
'іІІСЬКItХ :UK i ., ~ад.1Я ),з гіднення шкільної с ітки під огля

д.ШI доні,,,ы�гоo теРlІторіЯЛhlЮГО розміщення Шl$ іл, 
ІІотrібll('>: пропорціона .'I'І. н('>rТIІ 1,·:tTeropiii ; типів та від
"\t.'Іе IШЯ непотрібно; КОlІкуренціі. 
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ВНЕСЕННЯ. 

1) П. У. П. Конгрес ЛОI<Jlикає J(одифікаціitну 
1{Оltlісію в С IОНlді Президії Зїзду, Президії Секцій і P.~· 
ферентів для остаточної реДЗlЩії винесених ухвал пе
ред іх прилюдним оголошенням. 

. 

2) Перший Український Педагоrічний Конфес 
уповажнює Головну Управу "Рідної Школи" зложити 

Виконавчу Комісію при тій Управі для розгляду й 
переведення в життя тих ухвал . 

.... :;.--'"----. .-. 

--0--



ПІСЛЯСЛОВО. 

Uя пропамятна книжка мае трохи складну істо

рію 3 тсхні'IНQЮ сторіUI\ОЮ. .Ц.t.o6 обминути б ільші 

'-ОШТИ, треба було друкувати поодинокі реферати 

о журнаJlі "Рідна Школа" та залишити відбитки. Тяж-

1\0 було дістати всі реферати в означеному часі, то ж 

ішли до друку ті реферати, що були під рукою . То-

11У вони ве йдуть у книжці чергою, ЯК у програмі. 

Реферати з другого пленарного зібрання о. проф. 

10. Дзеровича та інсп. В. Кузьмович а j реферат дра 

В. MeTe.lbCbKQrQ були друковані в інших журналах 

і тому долучені у скороченні. Поданий теж у скоро

ченні реферат проф. Кузьмова. Ввиду ЦЬОГО книжка 

мусіла мати дещо іншу форму ; якби не Йш.'10 про змен

шеНIІЯ І{оштів, були 6 ішли рсферlfТИ з дискус і єю в та

кій черзі, в якій справді відбул и ся. 

В історії У. п. К. згадано, що він має тісний звя

зок із У"р:IiНСЬКОЮ Педа(о(ічною Виставою 1938. ро

ку. що має показати наглядно в загальних обрисах, 

flкі ШКО.11f, інституц ії А ор(анізації, та ЯК і якими зао· 

собаМ If іІ методами працюють над освітою й вихован

НЯМ укр:йнського народу. Педа(оrічний КОНІрес як і 

Українська Педаrоrічиа Вистава поставили собі за звв

рання дзти образ скристалізованої національно-вихов

ноі ДУМКІІ наших Вltховноосвітніх досягнень і культур

ного дорібку до цього дня. 

Редакційна Колеrія . 
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