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І. 

ВАРТІСТЬ ЗДОРОШД. 

Дуже велика вартість здорову. Цього нема чого і 
доказувати, бо кожен зшуе, шчо здоровіа—на^крашче 
добро на світі. Поки ]е в чоловіка здоровіа, не треба 
дому нічого боіатись, навіть і бідности. Хоч важко іону 
приідетьсьа иншщ раз, але все ж своіеіу працеіу вш 
заробить стілько, пічоб себе і своіу сім]'у содержати. 
Наібіднішчи]' чоловік, поки він шче молоди) і не по
тратив шче свого здоровіа, шчастливіпічи] від багатирьа 
слабого. А без здоровіа нема шчастьа. Та і справді, іаке 
шчастьа да^е багатство чоловікові, у котрого завше шчо 
небудь болить, котри) раз-у-раз чим небудь страждаіе, 
наприклад раз-у-раз кашльаіе, або оглох чи осліп од 
болісте^. А то шче іесть на світі такі болісті та зарази, 
котрі так занівичать чоловіка, шчо на дого потім і ди
витись гидко, а дому самому ] між льуде пдти соромно. 
І це дуже не рідко буваіе, особливо в нас на Україні. 

А скілько дітеі вмира|е од недогльаду? Страшенно і 
вимовити, більше половини, бо іесть такі землі де ] по
ловини дітеі не вмираіе проти нашого, напр. в Англідо 
та в Норвегуі. А коли діти вмираіуть, то окрім того, 
шчо кожні] матері і кожному батькові ]іх жалко, не треба 
шче забувати, шчо діти—це сила нашого на^іоду. Діти 
виростуть, стануть робітниками і годуватимуть у своіу 
чергу ] старих і малих. 
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Инніщ' раз почуіеш, шчо в нас і так дуже багато 
льудеі. Тому нема правди. У нас богато бідних льудеі, 
бо порьадки не гарні, а в загалі в нас льудеі шче дуже 
мало, і земльа наша, Україна, легко може прогодувати 
тричі стілько льудеі, І а к тепер на і і) живе. Навіть те
перечка не стаіе льудеі, шчоб гарно всьу земльу обро-
бльати, а іак би почали хазьа]нувати добре, то б то, 
шчоб взьати з землі наібільшиі добуток, іакиі тілько 
можна мати, треба, шчоб на р'і п2 а̂цьувало тізичі стіль
ки робітників, ніж тепер іестьрх на Украрні. 

А хіба шче мало льудеі вимираіе од })ізних пошестеі: 
од холери, од .віспи, од завалок (діФтеріта) і инших. 
Кожен добре знаіе, шчо од цих болісте], коли вони при
стануть до чоловіка, виполь'зувати важко, але далеко не 
всьакиі знаіе, шчо од рх лекше оборонитись, ніж ви-
пользуватись. Бо вже і тепер іесть такі сторони на сві
ті, де цих пошестеі далеко менш проти нашого буваіе. 

А то знов іесть такі боліоті, іак наприклад пропас-
ницьа, котра дуже вимучуіе льудеі, а л е котру зовсім 
знічтожити можна, бо вже навіть де в іаких містах 
І ці познічтожано, а була вона там далеко гірша, ніж у 
нас на Украрні. 

Окрім усього того, чимало винен в сворх болістьах 
і сам чоловік, бо не знаіе він добре в сворм житті, 
шчо вадить ]ого здоровіу, а шчо пособльаіе. І не кажіть, 
шчо болість—це од бога або так од іакого случаіу тра-
пльаіетьсьа чоловікові, бо ви самі тому не вірите, іак би 
ви справді вірили, шчо болість од бога, і шчо чоловік 
од нер не можеть себе оборонити або виратувати, то 
не ходили б ви лічитись до лікарів і навіть до бабок, 
котрі хоч дуже рідко, а всеж иноді вам і пособльаіуть. 

Справді чоловік сам багато винен коли стратить своіе 
здоровіа. "Часом по темноті сворі він не знаіе, шчо треба 
Іому іісти, а чого не треба, і таким робом вадить сво-
Іему нутру. Часом він одьагаіетьсьа не так іак добі̂ е, 
дуже легко або дуже тепло, і через те простужуіетьсьа 
І потім дістаіе кашель, чи іадуху або і чахотку по кі-



нень віку. Або знов чоловік живе в хаті мокрії, ч и за~ 
надто тісні) і нечисті], і од того слабуіе різними поше-
стьами і иншими болістьами. А то не рідко в нас 
льуде переробльаіутьсьа через силу, надриваіутьсьа і че
рез те не доживаіуть свого віку. 

Певно, шчо все це дцетьсьа стілько ж через бідность 
Іак і через брак освіти, але, по правді кажучи, ми з 
між не бідними льудьми чимало бачимо слабих через 
те, шчо вони не вмі'іуть жити. Окрім того і на]бідні-
нічому чоловікові, навіть тому, котриі присилуван жити 
недобрим дльа свого здоровіа робом, треба знати, чим 
він гаубільше собі вадить; шчоб хоч скілько можна обе-
регатись, бо дльа іого здоровіа і сила дльа праці—усе 
Іого багатство. Через те він, при найпершу можливості, 
шче більш багатого повинен старатись, шчоб поліпша-
ти обставини свого життьа, особливо крашче іісти \ 
чистішче жити Певно, шчо бідному це рідко коли мож
на виповнити, але знати це іому треба шче і дльа того, 
шчоб він раз-у-раз поміатовав, шчо ті багатирі, котрі 
висисаіуть іого дешевоіу працеіу та великими подат
ками, одбираіуть у іого не тілько іого дольу і частину 
достатку, але рішаіуть іого і іого сіміу наікрашчого 
добра, іаке іесть у чоловіка, іого здоровіа, силуіучи іого, 
через бідность, жити при таких обставинах, котрі не 
можуть не завадити і- наікріпшому чоловікові. 

Дак же ж пособити цу біді? Певно, поки будуть між 
льудьми такі порьадки, іакі тепер пануіуть, наприклад 
у нас, поки прості льуде матимуть усього одну третьу 
часть землі і годуватимуть окрім себе 2,000,000 з линь 
ком не робочих льудеі, доти не можна до коріньа змі
нити і поліпшати обставини життьа простих льудеі, але 
все ж треба, шчоб біда була розкрита перед очима 
кожнаго, і шчоб кожниі бачив шльах, по котрому треба 
Іти, шчоб од неіі оберегтисьа. 

Шчоб виповнити оцьу нашу мету, ми постараіемось, 
в наші]' розмові, виставити заразом обставини життьа 
льудського і ііх відносини до здоровіа, розкажемо в 
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коротких словах про те, шчо досі придумали льуде, 
шчоб крашче оберегати своіе здоров^а од ти]і шкоди, 
котра раз-у-раз ]ому угрожаіе, і на решті, на примірах 
із життьа простих льудеі на Укра|інї, укажемо на го-
ловнішчі болісті, котрі зарождаіутьсьа од невмінньа або 
неможливости льудьам догльадати свого здоровіа. 

II. 

ОБСТАВИНИ ЖИТТЬА В ЗАГАЛ. 

Життьа льудське сто]іть в дуже тісному звіазку з при-
родоіу, посеред котроїі живе чоловік. Так наприклад 
возЬух ма]е дуже велики] вплив на чоловіка, бо він 
раз-у-раз дише іім і без воздуха чоловік не може про
жити навіть і кілько минут. Зіпсований воздух раз-у-
раз дуже вадить здоровіу. 

Так само і вода—одна із найперших потріб чоловіка. 
Бува]е вода добра і не добра, і про це ми теж повинні 
розказати. 

Чоловік живе на землі, на )і] буду] є своіе жильна, і 
хоч зразу воно видане, шчо не наче воно байдуже на 
Іакім грунті жити, але ми в дальнушім ході напщіі 
розмови побачимо, шчо воно зовсім не так. 

Знов, чимало різнитьсьа життьа чоловіка, дивльачись 
по- тому, чи він живе серед холоду разуразнього чи в 
жарі, в сухім місті чи в мокрім, на вітру чи в за
тишку. Усі ці осібності погоди, котрі вкупі взьаті ма
буть дуже великії) вплив на чоловіка, звутьсьа кліматом, 
так наприклад кажуть: жаркщ клімат-, мокрщ клімат 
і т. и. 

Певно, шчо чоловік іак тілько перестав бути зовсім 



— 7 — 

диким, то зараз почав обороньати своіе тіло од недобрих 
впливів погоди оЬежоіу. Через те і одежа вуде в нас у 
число обставин важних дльа здоровіа льудського. 

Так само дльа оборони свого здоровіа чоловік будуіе 
собі хату або іаке инше жилца, до котрого ми теж 
обернемось у своіім місті. 

За всім тим чоловік не можеть жити не підкрипльа-
Іучи свого тіла харчами. На ]ого здоров^ одкликаіетьсьа 
дуже не гарно, коли він харчуі'етьсьа занадто мало або 
чим недобрим. Ми повинні розказати через те, скілько 
чоловікові треба іісти, і іака харч дльа рго наікрашча. 
Знов роздивимось і на те, іака шкода бувале чоловікові 
од того, шчо він ]ість не стілько іак ]ому треба або 
не ті річі, котрі іому наікрашче потрібні. 

Шчоб здобути все, шчо він повинен мати дльа задо
вольнена сво,ііх потріб, чоловік мусить робити: чи хліб 
суати, чи скотину вигодовувати, чи рибу ловити, чи 
десь иншим робом гроші заробльати. От знов же \ 
працьа може багато вадити здоровіу чоловіка, коли вона 
поверх ,]ого сили, або дуетьсьа при негарних обставинах 
дльа здоровіа, наприклад в тісноті, смраду і т. д. 

Одначе, шчоб добре урозуміти вплив усіх, названих 
нами, обставин на життьа чоловіка, треба нам де-шчо 
^юзказати наперед про те, шчо воно таке ці обставини 

^ шчо таке саме життьа чоловіка. 
Від самого початку, іак тілько льуде стали раздивльа-

тись і думати про річі; котрі вони округ себе бачать, 
вони зараз урозуміли, шчо ті річі далеко не однакові 
між собору, але дуже одрізньа]'утьсьа одна од одноіі. 
Певно, шчо дуже швидко льуде побачили, шчо іесть 
річі на світі живі ] не живі. Кожна льудина, кожна 
тварь—річ жива, а наприклад камінь або вода—річ не 
жива. 

Але ] живі річі дуже не подібні між собору, напри
клад і чоловік жива річ і дерево живе, бо воно росте 
І без землі, води та воздуха жити не може, значить і 
воно навіть харчуіетьсьа землеіу, водоіу та воздухом, мов 
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чоловік харчіу. А все ж дерево дуже не подібне до 
чоловіка. Таким робом швидко почали одрізньати такі 
живі річі, котрі мов чоловік можуть ворушитись і самі 
прщмаіуть своіу харч до себе через рот або иншим 
Іаким, замітним дльа чоловіка, робом. Такі живі річі 
зовуть тварьами. Другі знов, котрі мов дерево сточать 
на місті нерухомо, і у котрих не видко простим оком 
Іак вони своіу харч при)маіуть, в котрих не наче харч 
сама собоіу входить, такі живі річі зовуть рослинами* 

Зразу здаіетьсьа, шчо воно дуже легко одрізнити кож
ну тварь, наприклад чоловіка, корову, нівньа од кожної 
рослини, наприклад дуба або пшениці. Але в инших 
случаіах не так буваіе. Наприклад губки, котрі ростуть 
у воді, і корали дуже подібні на рослини, а по правді 
вони тварі. Воно, по правді кажучи, іеоть чимало таких 
живих річе], про котрих і на]вченішчі льуде не можуть 
сказати чи вони тварі, чи вони рослини. Навіть іесть 
такі тварі, котрі нерухомо сточать на місті, і котрим 
вода сама харч в рот вносить, і знов іесть такі рослини, 
котрі ворушатьсьа самовільно мов тварі, і навіть іесть 
такі (мухоловки), котрі ловльать осібними хапалками на 
листьах метеликив і кузок, ііх васисаіуть і тим харчу-
Іутьсьа. 

Одначе, в загалі, в простім житьі чоловіка, не часто 
трапльаіутьсьа такі случаіі, шчоб він не міг одрізнити 
тварь од рослини. По більшу часті тір&з видко, шчо 
воно' таке, і ми далі в нашу розмові, по старому, гостро 
одрізньатимемо тварі і рослини по ііх відносинам до 
життьа льудського. 

Шче лекше, ніж одрізньати тварь од рослини, можна 
в загалі одрізнити неживу річ од живо]і, Про це нема 
чого довго балакати: кінь, гуска, береза або топольа— 
живі річі, а камінь, гора, річка—не живі. Усі живі річі 
зовуть организмами, бо в ]іх у кожної іесть осібні ча
сті, органи, котрі стоіать між собоіу в тісну звіазці, 
без котрої организм не можеть жити і вмираіе, коли 
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цьа звіазка розірвана. Так наприклад чоловік не можеть 
жити без голови, а топольа без коріньа. 

Неживі річі, неорганизми або иеорганичні річі не ма
буть таких частин, без котрих вони б вже не зостава
лись самі собору, бо вони в загалі овсім не живуть, то 
б то не ростуть, не харчуіутьсьа з так далі. Кожен ма-
леньки] шматочок одбитщ од каміньа буде все ж таки 
камінем, з'ак і велика;), од котрого іого одбито. 

Одначе не дивльачись на чималі одліки, котрі мабуть 
між собору різні тварі, рослини ] неживі річі, можна 
швидко побачити, шчо між Лага усіма іесть багато ] 
чого подібного. Наприклад дерево дуба, тополі, берези, 
хоч і одрізньаіутьсьа одно од одного, але в загалі по
дібні, бо всі вони—дерево. Знов мньасо вола, барана, 
свині—усе мньасо. Знов кістть всьакоіі тварі подібні 
одна на другу, а коли ]іх перепалити на дуже великім 
вогні, то всі вони ста]'уть дуже подібні на вапну і так 
далі. 

Окрім того звісно наприклад, шчо чоловік іість хліб і 
ще воду, і з того хліба і тиіе]і води в тілі іого виро-
бльаіетьсьа мньасо і кров. Це визначаіе, шчо хліб і вода 
маіуть у собі шчось таке, із чого при тих обставинах, 
котрі вони знаходьать у нутру животі тварі, робитьсьа 
мньасо і кров. 

Так само коли ми поснемо пшеницьу на гарнім 
грунті, і на ^ і падатиме доволі дошчу, то вона можеть 
уродити в 20 крат і шче більше. Відкильа ж узьавсьа 
тої урожаі ? Певно, шчо із землі, із нашого грунту, 
із води того дошчу, шчо падав на пшеницьу, та з воз-
духу, серед котрого вона росла. Це визнача, шчо земльа, 
вода та воздух переробились у пшеницьу. 

Таким робом багато де ]аких річеі переробльаіутьсьа 
в инші, наприклад земльа, вода та воздух в дерево, і 
знов дерево в попіл (подібна) на земльу), воду і воздух, 
коли іого снальать або коли воно згнце. 

Одначе не треба думати, шчоб кожну річ можна бу
ло так легко перевести в другу, шчоб то певно всі 
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річі в кінці кінців були однакові між собоіу. Може 
справді коли небудь воно так і вщавитьсьа, але поки шчо 
ми цього не зна)емо, а тілько бачимо, шчо де іакі річі 
легко составити із инших 2>ічеі і знов не важко розло-
жити на ті річі, із котрих ,|іх составили. Такі річі зо
вуть составними тілами. Знов другі річі не можна 
розкласти ні на іакі инші тіла і так само ііх не можна 
составити із ні'іаких инших тіл. Такі річі зовуть прос
тими тілами або елементами. 

Іш\ж іесть на світі тіла прості і іакі составні ? 
В старі годи, шче до різдва Христова, в Грецуі, льуде, 

дивльачись на те, шчо все живе 2>обитьсьа із землі, 
води та воздуха \ через вогонь знов повертаіетьсьа в 
земльу, воду і воздух, почали думати, шчо дусно прос
тих тіл, то-б-то таких, шчо ііх вже не можпа розкласти 
ні на іакі инші шче простішчі тіла, тілько і іесть цих 
чотирі: земльа, вода, воздух і вогонь. Ці чотирі тіла вони 
назвали елементами } думали, шчо із ііх вкупі склада-
Іутьсьа всі остатні річі на світі. 

Одначе виішло трохи не так, іак думали старі г|)еки, 
і ось ]аким робом того дізнались: 

Виходьачи із тщф думки, шчо із землі, води, воздуха 
та вогньу можна все зробити, льуде дуже довго тур-
бовались, іак би іім зробити золото. Навіть настала осіб
на наука про те, іак робити золото із різних дешевих 
річе], і наука та звалась алхімца. Певно, шчо то все 
була одна мана, і золота не змігли ні зробити, ні на 
Іакі инші часті . розложити. Виіавилосьа, шчо золото 
певно просте тіло або елемент. Але шукаіучи пона-
прасно одного, знаішли багато чого другого, так між 
иншим знайшли, шчо земльа, вода, воздух і вогонь овсім 
не прості тіла, не елементи, але можуть бути розло-
жені на инші простішчі тіла. З того часу стали розумні-
шчі, покинули робити золото і стали працьувати над 
наукову, котра маіе своіеіу метоіу дізнаватись про те, 
Іак різні річі складаіутьсьа із инших річеі і знов розло-
жуіутьсьа на другі тіла. Цьа наука зветьсьа хімца. 
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При теперешнім стані науки, здаіетьсьа, шчо простих 
тіл або елементів іесть не чотирі, іак думали колись, 
а більш шестидесьати таких, шчо ііх досі не розложили 
на инші тіла. Ми ііх усіх перелічувати не будемо, бо 
не всіх ііх часто побачите, і не всі вони маіуть великі 
відносини до життьа чоловіка, але де-іакі ми мусимо 
порелічити ] де шчо про ііх розказати. 

Кгіслород, водород, азот, хлор.-—усе це прості тіла або 
елементи, котрі подібні на воздух, то-б-то дуже рідкі, 
легкі і не можуть удержатись в одкриті) посудині, а 
зараз починаіуть розмішуватись з воздухом. Такі тіла 
зовуть газами. 

Бром теж просте тіло., рідке, але подібне на воду, а 
не на воздух. Таким робом бром не газ, а річ мокра 
І така, шчо лцетьсьа. Ртуть або живе серебро теж про
сте тіло, блескуче і непрохідне дльа світа, котре одначе 
мов воду можна перелити із однііі посудини в другу. 

Углерод, сірка, фосфор, миищак, "уод, кремлі], калі/, 
натру, кальці], альумінц, залізо, мідь, олево, серебро, 
золото—все прості тіла і тверді. Пачинаіучи од калу а, 
Ііх зовуть металламгі. Металли блескучі і в загалі не
прохідні дльа світа. 

Із іаких же частин зложені воздух, вода, вогонь і 
земльа, коли вони не прості тіла? 

На це ми теперечка вже можемо дати відповідь. 
Перво на перво в усіх ііх содержитьсьа чимало кислоро-
да. Так наприклад воздух зложен ось ]ак: одна пь,]ата 
частина міроіу кислорода, більа чотирьох пьіатих частин 
азота і шче завше трохи углекислоти. Углекислота знов 
зложена із однііі части на міру углерода або вуглба, 
мажучого вид газа, і двох частин кислорода. Колиб ми 
замість міроіу брали кислород на вагу, то дістали б 
трохи инші відносини. Воздух мав би одну четверту 
частину на вагу кислорода і три четвертих часті азота. 
Углекислота мала б три четвертих часті кислорода і одну 
четверту часть углерода. Цьа одліка виходить од того, 
шчо кислород трохи важчиі ніж азот і ніж углерод під 
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видом газа. Шче більш кидаіетьсьа в очі різшщьа між 
відносинами міроіу і вагому, коли візьмемо состав води. 
На міру виходить: 2 часті водорода і одна часть кис-
лорода, а на вагу одна часть водорода і 8 часте] кис-
лорода. Певно, нічо це залежить від того, шчо кисло-
род, при однаковії мірі, в 16 разів важчи] за водорода. 
Водород в 14 разів лекшиі од воздуха і в загалі наі-
лекше тіло із усіх звісних нам річе,). 

Шчоб ді)Сно довідатись, шчо вода справді зложена із 
двох газів таких рідких і легких }кк водород і кисло-
род, можна поступитись на два лади: або розложити 
воду на кислород і водород, або, маіучи кислород і во
дород вільними і зложивши ііх до купи, знов добути 
ВОДУ-

Дльа того, шчоб розрізнити воду на кислород і во
дород, треба узьати іаку небудь таку річ, котра мала б 
більшу тьагу складатись з кислородам, ніж та сила, з 
котрюіу кислород і водород держатьсьа один одного в 
воді. Таку річ знаіти не важко. Так наприклад залізо, 
коли воно дрібне з розпечене, маіе дуже велику при-
хільність зіединьатись з кисло̂ іодом, післьа чого залізо 
переробльаіетьсьа в іржу. От же ж і робльать так: 
беруть іаку небудь дудку, котра можеть добре вогонь 
витримувати, наприклад одкритщ з обох боків ствіл 
од рушниці. В то] ствіл насипаіуть залізних опилок і 
післьа того розпікаіуть іого на великім вогні, аж поки 
він не почервонце. Тоді починають в один кінець ствола 
пропускати через шкльану дудочку пару од води, котра 
кипить в закіі небудь посудині. Коли справді буде по 
нашому, то з другого кінцьа ствола рушниці вихо-
дитеме вже не пара водьана, а водород, бо кислород 
застанетьсьа звіазани) з залізними опилками в стволі. 

І справді подивимось, шчо воно таке виходить з дру
гого кінцьа рушниці. Поставимо над неіу іаку небудь 
холодну посудину, наприклад кострульку. Коли б з ,]ого 
виходила водьана пара, то вона на холоднії кострульці 
повинна була б осаждатись маленькими крапельками 
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води, бо кожен знаіе, шчо водьана пара на холоду знов 
повертаіетьсьа в воду. Одначе тут ми швидко побачимо, 
шчо наша кострулька зостаіетьсьа сухоіу; певно, шчо 
у нас не виходить водьаноіі пари. 

Шчо ж воно таке виходить? Очима іого не побачи
ло, і духу воно нцакого не маіе. Може і справді нічого 
не іде? Але ж ні. Коли уставимо в рушницьу криву 
дудочку шкльану і пропушчатимемо те, шчо з не,|і ви
ходить через воду, то почуіемо булькотінньа і побачимо, 
шчо із води вихопльуіутьсьа пузирьки. Це визначаіе, шчо 
шчось та виходить, іакщ-сь дух або газ. Запалимо сір
ника ] приставимо іого до дудочки. Зараз побачимо, щчо 
же наче з дудочки вихопитьсьа маленьке полуміа, дуже 
бліде, але дуже гарьаче. 

Шчо ж то за полуміа? Поставимо над іім знов холодну 
кострульку і побачимо, шчо на і і) швидко покажутьсьа 
маленькі крапельки. Придивившись і покуштовавши діх, 
ми зараз дізнаіемось, шчо ті крапельки—вода. 

Зш же ж нам урозуміти те, шчо ми бачили? Певно, 
шчо ось іак: із розпеченого ствола рушниці виходив 
водород, котрого ми не могли ні бачити, ні носом чу
ти. Коли ми іого запалили, то він почав горіти, то-б-то 
складатись с кислородам і таким робом знов став водоіу. 

Відцільа ми вже багато до чого можемо дібратись : 
1) шчо вода маіе в собі водород і кислород, бо ми іі)і 
розложили на кислород, котриі зіединивсьа з залізними 
опилками в іржу, і на водород, котриі виходив на вольу. 
2) знов ми дізнались, шчо вода робитьсьа із водорода і 
кислорода, бо ми сами і і) і так і зробили, запаливши во
дород, то-б-то присилувавши іого зіединьатись з кислоро-
дом воздуха. 3) Окрім того, відцільа ж таки ми дізна
лись, шчо вогонь не просте тіло, але можеть содержати 
в собі два тіла, наприклад водород, котриі горить, то-б-то 
зідиньаіетьсьа з кислородом. Не решті одначе вогонь 
бувале не тілько тоді іак горить водород в кислороді, 
але завше в тих случаіах, коли іаке тіло дуже рап
тово зіединьаіетьсьа з іаким другим тілом і од цього 
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розпіказетьсьа з починане горіти. Так само, наприклад, 
З'ак водород горить в кислороді, можеть і кислород го
ріти в водороді, коли кислорода буде трохи, а водорода 
багато. Так само і вугільз'а горить в кислороді воздуха 
З од цьго повертаз'етьсьа в углекислоту. Так само роз
печена мідь горить в газі хлорі і робитьсьа хлористо^ 
мідуі/, ,4) нарешті, з нашоіі проби, ми шче допевна до
відались, шчо в воздусі іесть кислород. 

Але в воздусі не сами) тілько кислород. Шчоб про 
це дізнатись, візмемо свічку, запалимо іуі з поставимо 
Іуі в іаку небудь посудину з водозу, так шчоб вона 
горіла пливаіучи сторч на воді. Потім накраємо свічку 
шкльаним кавпаком. Зразу вода стане на рівнії висоті 
в ковпаці з округ нього, але швидко вона в ковпаці 
почне піді]матись. Через шчо це робитьсьа? А ось че
рез шчо. Свічка горить; вона сама содержить у собі 
углерод і водород, хсотрі горьать, то б-то екладазутьсьа, 
з кислородом воздуха з повертазутьсьа од цього в угле
кислоту і воду; а ці розпускаіутьсьа в воді шчо на 
дні ковпака, і та вода підумаіетьсьа в ковпаці, бо за
мість кислорода, котриі вигораз'е, зостаз'етьсьа порожнье 
місто, і в ]'ого входить вода. Але вода ніколи таким 
робом не дііде до верху ковпака. Іак тілько вода під-
ньалась на одну пьіату часть зого, зараз свічка погасне, 
і вода, вже більше не підумаіетьсьа. Це залежить від 
того, шчо в воздусі усьго одна пьз'ата часть кислорода, 
і коли він вигорить, то остатні чоторі пь)атих часті 
воздуха вже не можуть більш піддержувати вогньу, і 
свічка мусить погаснути. Шчо ж воно таке зоеталосьа 
в ковпаці? Зоставсьа там дух або газ, таки) сами) з а к 

кислород і водород, без смаку, цвіту з запаху, але 
дуже різни] од ]іх тим, шчо він ні сам не горить, ні 
в дому не горьать инші тіла. Це) газ зовуть азот. 

Таким робом ми вже тепер зназ'емо, шчо содержать 
у собі вода, воздух і шчо таке вогонь. Шчо ж воно та
ке земльа ? На це відкажемо, шчо земльа теж не з'есть 
просте тіло, але про земльу в загалі говорити не мож-
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на, бо різні землі мабуть дуже різни] состав, і в ііх 
знаідено більш '60 простих тіл. Так наприклад глина, 
ма^е овсім иншиї состав ніж пісок, а пісок инши) ніж 
вапна або чернозем. В загалі одначе, наіголовнішчі землі, 
ті, шчо ми раз-у-раз бачимо, содержать у собі ось іакі 
елементи чи прості тіла: калі], натру, кальці], альуміну,. 
залізо, фосфор, сірку, хлор, премщ, углерод—усі в складі 
з кислородом та з водоіу звичаїно. На наші) землі ш]-
більш усього іесть кислорода, бо в воді іого 8/9 часте) 
на вагу, в воздусі *Д часть, а в усу тверду землі теж 
повинно бути кислорода більа */з части. Певно через 
те кислород і ма е̂ такщ великиі вплив на всьаке життьа, 
Іак рослин, так і тваї̂ е,)'. 

Ми вже бачили, шчо коли водород горить, то-б-то, 
складаіучись з кислородом, повертаіетьсьа в воду, то 
полум)а при цьому бувале дуже жарке» Та і в загалі, 
коли ]аке тіло горить, то-б-то раптово складаіетьсьа з 
кислородом, наприклад коли горить вугільїа і робитьсьа 
із ]іх углекислота, то тоді від цуеді переміни багато 
тепла виходить наружу. В загалі можна сказати, шчо 
коли закі тіла, котрі мабуть прихільність бути в купі, 
котрі легко складаіутьсьа між собоіу і справді зудутьсьа 
в одно тіло, то при цьому раз-у-раз виробльатиметьсьа 
чимало жару. 

Знов ми бачили, шчо дльа того, шчоб розложити 
воду в стволі ]зушниці на водород і кислород, нам тре
ба було додати ту воді дуже багато тепла, треба було 
так розпекти залізо, шчоб воно аж почервоніло. Та \ 
звичайно, коли треба одрізнити одно од одного такі тіла, 
котрі іак водород.- і кислород маіуть велику прихіль
ність бути в купі, то }Щ треба додати дуже багато 
тепла. 

Так воно і робитьсьа на світі: коли два тіла, котрі 
були на волі, сходьатьсьа до купи, наприклад вуголь і 
кислород воздуха, тоді багато тепла стаіе вільне. Знов 
коли два тіла, кот23І були в купі, наприклад тоі ж ву
голь і кислород в углекислоті та розходьатьсьа на вольу 
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один од одного, то дльа цього потрібно звичаз'но узьати 
багато тепла відкиль небудь, шчоб ті тіла одрізнити. 
Це тепло поки пічо неначе ховазетьсьа в тім вуглі з кис-
лороді, одрізненних один од одного. Воно знов стаз'е 
вільним тілько в тоі час, коли те тіло, наприклад ву
голь, знов зудетьсьа з кислородом, то-б-то згорить. От 
же ж скілько тепла сховалось при тому, ]'ак ми розкла
дали воду або углекислоту на зіх часті, скілько тепла 
ми,повинні були потребити, шчоб ,|іх розложити, стілько 
ж тепла ми добудемо, коли спалим з кислородохм те 
вугільна, котре ми дістали із углекислоти, або тоз во
дород, шчо ми добули із води. 

На цім складанні різних тіл в іедно з потім на }іх 
роскладанні знов на перші тіла з тримаз'етьсьа життьа 
всіх живих річез, з а к рослин так і тваре]. 

Усьака жива річ або организм содержить у собі без
премінно хоч чотирі простих тіла чи елемента: углерод 
або вуголь^ кислород, водород і азот. Організми можуть 
содержати шче з другі елементи, але без цих чотирьох 
нема нііакого життьл на світі. Ці чотирі прості тіла: 
углерод, водород, кислород і азот мазуть прихільність 
сходитись до купи, і од цього ]іх складанньа вони всі 
повертаіутьсьа в різні состави, із котрих зложено тіло 
всіх рослин і твареі: без цих річез ні рослина, ні тварь 
не можуть ні рости, ні множитись. Таким робом дльа 
кожного життьа потрібно, шчоб були навкруги живоді 
річі вуголь, кислород, водород і азот. Потрібні шче і 
инші елементи, наприклад: сірка, фосфор, хлор, калі}, 
натрі], кальці^ залізо, але ці в далеко меншу мірі. 

Хоч тварі і рослини в составі сво]ему ма]'же одна
кові, але в житті ,]іх іесть чимала одліка. Придивльа-
Іучись до життьа і росту рослин, ми бачимо, шчо вони 
справді живуть землезу, водозу ]' воздухом і з зіх ді-
стаіуть собі тоз вуголь, кислород і азот, котрі дім по
трібні, і-так само з инші річі. 

Життьа тварез овсім инакше. Вони не можуть збу-
довати свого тіла із того вугільз'а, азота, кислорода з 
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Бодорода, котрі ]есть в землі воді і воздусі, але ]ім без
премінно треба харчуватись такими річами, котрі вже 
переініли в життьа і тіло инших організмів, хоч рослин, 
хоч твареі, котрі по своіему составу вже доволі по
дібні до состава тіла тваре,). Таким робом ні одна тварь 
не може іак рослина ха2^чуватись із землі, води та воз-
духа, а іц безпремінно треба, шчоб жити, іісти хоч рос
лин, хоч инших тваре]. 

Од чого залежить цьа велика різницьа? Ми це за
раз побачимо. Ті чотирі елемента, котрі потрібні дльа 
ха|)чуваниьа кожної животі річі, або зовсім не знахо-
дьатьсьа самі по собі в природі на волі, іак наприклад 
водород, або коли ^ знаходьатьсьа, то не в такому виді, 
шчоб ііми могли користуватись чи рослини, чи тварі. 
Усі елементи, котрими вони харчуіутьсьа, вже зложені з 
иншими елементами. Так напр. углекислота, із котрод 
рослини беруть увесь сві] вуголь, дуже потрібни) дльа 
будованньа ііх тіла, не содержить вільного вугльа, але 
вуголь в купі з кислородом. Знов вода іесть кислород 
і водород. Сві) азот рослини беруть не з воздуха, а най
більш із осібного газа, аміаку, котрщ окрім азота содер
жить водород. Остатні часті сво і̂ рослини беруть із 
землі. 

От же ж ми знаіемо, шчо дльа того, шчоб розло
жити вугольну кислоту на вуголь і кислород треба 
додати до неї і дуже багато тепла, так само ] шчоб 
розложити воду на кислород і водород, або аміак—на 
азот і водород. Відкильа ж рослини беруть те тепло? 
Відтильа, відкильа іде все тепло, іаке тілько ]есть на на
шу землі, від сонцьа. 

Дцсно рослини при помочі соньашного тепла маіуть 
спосібність розкладати в сво]ім тілі углекислоту на 
вуголь і кислород. Вуголь лиша]'етьсьа в тілі рослини, 
із іого наіголовніщчим робом і будуіетьсьа іуі тіло, а 
кислород рослина видихаіе із себе. Так само будуіуть 
рослини своіе тіло і із аміаку, хоча на решті, здаіетьсьа, 
шчо тілько гриби мабуть спосібність видихати водород. 

2 
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Таким робом, на решті, виходить, шчо рослини со
держать у собі більш вугльа, азота д водорода, ніж ті 
річі, із котрих вони збудовали своде тіло, але зате менш 
кислорода. Певно, шчоб ослобонити тод вуголь, азот і 

- водород од части діх кислорода, рослинам треба було не 
наче заховати в собі частину того тепла, даке вони 
діставали од сонцьа. Рослини справді мабуть у собі та
ку спосібність заховувати в собі частину тепла, котре 
стаде знов вільне, коли наприклад спалити рослину, 
то-б-то знов додати діді вугльу, азоту і водороду то] 
кислород, котрид у діх був одібранії] у то] час, д'ак рос
лина виростала на сонці. В цім і залежить усе життьа 
рослин. При помочі тепла соньашного вони розклададуть 
річі, котрі содержать' багато кислорода, на такі, в кот
рих дого трохи, будуіуть із тих річед оводе власне тіло, 
а вільнид кислород видихадуть у воздух. 

Життьа тваред маде зовсім супротивнид характер. Вони 
можуть харчуватись тілько такими річами, котрі вже 
не содержать багато кислорода, але зате більш вугльа, 
азота д водорода. Такі тіла тілько і десть рослини або 
тіла инших тваре,]. Через те усі тварі ]' харчудутьсьа 
або рослинами, або иншими тварьами. Вони не мадуть 
спосібности переховувати соньашне тепло і з ]ого по-
мічьду разкладати на часті углекислоту д инші склади, 
котрі содержать багато кислорода. Напроти того тварі, 
придмад'учи в своде нутро такі річі, в котрих мало кис-
лороду, додадуть до діх тод кислород, котрид потрібен, 
шчоб знов вернути ті тіла у діх перше станьа, в угле
кислоту д воду. Тим то всі тварі д робльать супротивне 
тому, шчо робльать рослини, вони вдихадуть кислород і 
видихадуть углекислоту д воду. Таким робом життьа 
рослин і тваред в купі взьате десть не наче дві супро
тивні половини одніді річі. Рослини беруть з воздуха 
углекислоту д вертадуть дому кислород, потрібнид дльа 
тваред, а тварі знов беруть з воздуха кислород і вертадуть 
дому вугольну кислоту, потрібну дльа рослин. 

Але ми вже знадемо, шчо коли наприклад вуголь 
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сходитьсьа з кислородом, то тепло стаіе вільним. Через 
те тварі повинні вйробл-ьати тепло, складаіучи до купи 
вуголь і инші своді часті з кислородом. Воно так і іесть 
справді, і через те всі тварі буваіуть раз-у-раз теплі 
хоч і не в однакову мірі. 

Одначе не тілько саме тепло ви^зобльаіуть у собі 
тварі через складанньа різних частеі сворх з кислоро
дом, або, іак кажуть звичаіно, через окислеще, але і 
спосібністб до руха. Кожем знаіе, нічо парова машина 
робить через те; нічо в щ горить топливо, то-б-то зіе-
диньаіетьсьа з кислородом, і через те стаіе вільним ба
гато тепла. Це тепло нагріване водьану пару, котра 
чим теплішча тим кріпше давить на поршінь, поршінь 
двигане колеса, і таким робом машина працьуіе. Чим 
більш ми підкладатимемо топлива, тим швидче робити-
меть машина, але вона не ставатиметь теплішча, бо 
частина того тепла, шчо ми рі додаватимемо поверта-
тиметьсьа в працьу. Подібно цьому, хоч трохи і инакше 
ніж у машині, робитьсьа і у живор тварі. Частина того 
тепла, котре тварь вивольньа)е із себе, окисльаіучи свор 
часті, іде не на те, шчоб нагрівати тіло тварі, але на 
те, шчоб дати і і) споеібність ворушитись. Так іак певно 
всьа процьа чоловіка залежить од іого спосібности до 
руха, то певно, шчо працьа чоловіка маіе свіі початок 
в іого харчах, в тім теплі, в ті) силі руха, котра ви-
робльаіетсьа в іого тілі од перегорінньа харчів, котрі 
він іість. 

Де-іакі тварі харчуіутьсьа самими рослинами, іак на
приклад корови, вівці і инші, другі знов тілько инши-
ми тварьами, напр. вовки, 0]зли і т. д. Звісно, шчо чо
ловік потрібльаіе на свіі харч іак рослини, так і других 
тварер 

Дізнавшись теперечка, хоч дуже коротко, в чім за
лежить в загалі життьа на світі, ми вже можемо обер
нутись до життьа чоловіка і іого відносин до різних 
обставин, посеред котрих він живе, до воздуха, до 
води і т. и. Ми розкажемо іаку вони маіуть в загалі 



— 20 -

потрібу дльа життьа і іакиі вплив на нього, розкаже
мо іакі буваіуть одліки в житті лйудеі, дивльачись по 
Ііх здоровіу, по ііх літам, по ііх породі, по ііх ремеслу, 
і, на решті, всьуде говоритимемо про те, іакі повинні 
бути обставини життьа чоловіка, шчоб не вадити іого 
здоровіу. 

Та наука, котра Мазе овоіеіу методу здоровіа чоловіка 
З бажаіе не тілько оборони іого од усьакоіі шкоди, але 
І поступовнього поліпшанньа на дальші часи, зветьсьа 
іигцєноіу. Певно, шчо дльа того, шчоб усі льуде були 
здорові треба з одного боку, шчоб життьа кожного чо
ловіка осібно було поведено без шкоди дльа іого тіла і 
духа, з друго ж боку, шчоб і життьа льудеі громадоіу 
не наносило нііакого лиха ііх здоровіу. Над першоіу 
метоіу працьуіе гигцена осібна, над другоіу—гигЦеш 
громадська. В наші] розмові, ми одначе не будемо гостро 
одрізньати цих двох частим нашоіі науки, бо вони за
надто тісно звіазані в кожнім питанні, на котрім нам 
приідетьсьа зупиньатись. 

Так іак гигцена ма]е своіеіу метоіу здоровіа чоловіка, 
то ми наперед усього почнем говорити про відносини, 
Іакі іесть між здоровіам льуде] і ііхніми болістьами; 
про те, іакиі вплив на здоровіа, родимість і смертенність 
льудеі маіуть літа, пол, натура, насліддьа од батьків, 
порода і т. д. Потім опишемо в коротких словах нашу 
сторону Украрну і льудеі, котрі на і у живуть, і вже 
післьа того переїдемо до вплива, іакиі маіуть на льу
деі в загалі, а на українців особливо, обставини ііх 
життьа, іак то воздух, клімат, харч, працьа і т. д. 



— 21 — 

ПІ. 

ЗД0Р0ША ^ БОЛІСТЬ. СМЕРТЕННІСТЬ 

І РОДИМІСТЬ. І І Т А . ПОЛ. ТЕМПЕРАМЕНТ. 

НАСЛІДДЬА ОД БАТЬКІВ. 

Почім можна пізнати здорового чоловіка? Де кінча-
Іетьсьа здоровіа і де починаіетьсьа болість ? На ці пи-
танньа не дуже легко дати відповідь, бо навіть і одного 
чоловіка не ма на світі зовсім здорового, такого, шчоб у іого 
нііакоіі і найменшо]і слабости не було. Одначе, дивльа-
чись на це иитанньа в загалі, можна сказати, шчо чо
ловік здорови), поки всі часті іого тіла, усі іого органи, 
цілі, поки всі добутки іого тіла і усі викиди із нього 
такі, іакі вони повинні бути, поки всі отправи органів 
виновньаіуть своіу мету без задержки і без болі і, на 
решті, поки розум і чуттьа чоловіка не повихнулись. 

При кожні) болісті, в котрії небудь із цих боків 
життьа чоловічого, починаіетьсьа непорьадок, котриі чим 
далі тим простьагаіетьсьа на більше число отправ життьа, 
і на і̂ешті, коли болість смертенна, це] непорьадок дохо
дить до того, шчо життьа вже не можеть піддержу
ватись і чоловік вмираіе. 

Одначеі на здорового чоловіка, і при наікраінчз впорьад-
кованих обставинах життьа, мабуть великиі вплив іого 
власні свуства, наприклад іого літа, то-б-то чи він мо
лодці, чи старці, іого пол, то-б-то чи він чоловік чи 
жінка, іого натура (темперамент), іого осібності (ідіо-
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сткразщ), ]ото наслгддба од батьків, іого звичаіі, ]ото по
рода (расса). 

Літа. Кожен розумує, шчо в різні літа здоров]а льу-
де) і спосібність слабувати бувають різні. Не можна 
прирівньати мало]і дитини до чоловіка молодого або 
середніх літ, і знов такого чоловіка до старого діда. 
Льудське життьа дільать різно, але по нашому нащро-
стішчи] спосіб—наікрашчщ. Ми поділимо вік чоловічи] 
на три пори, дивльачись по тому, коли чоловік наібільш 
бо]ітьсьа різних болісте] і негарних впливів обставин 
життьа на своіе здоровіа, коли знов він ставши кріп-
шим менш од ііх страждаіе і, на решті, коли в ста-
рісті він знов починаіе багато слабувати. Таким робом 
наші три пори будуть: Нерва пора, дитьача, од родин 
і до 7 років. Друга пора, наікріпшого життьа, од 7 
до 60 років і третба пора, старість, од 60 років і до 
смерти. Нам здаіетьсьа, дльа нашоіі мети, таки) поділ 
на]гарнііпчим, бо певно, шчо між 7 і 60 роками чоловік 
бувале звичайно наікріпши), а до 7 і післьа 60 він легко 
піддаіетьсьа болістьам. 

"Чому ж діти в перші часа свого життьа так легко 
слабнуть і так багато вмираіуть? 

Дитина ]ак родитьсьа на світ, то всі обставини життьа 
Іуі дуже раптово зміньаіутьсьа. Вона виходить на віль-
ни) воздух замість того, шчоб бути в замкненім про
сторі, в воді. Лехкі дитини починаіуть дихати. Вона вже 
не користуіетьсьа теплом матери, а повинна сама ви-
робльати все тепло, потрібне дльа піддержки звичайно,]і 
температури тіла. На решті, дитина починаіе ссати, і 
0}згани харчува|)інньа починаіуть працьувати. Шчоб од 
цих раптових "змін не потрапилось іакого лиха, треба 
Іуі дуже оберегати, найбільш од холоду. 

Нема нічого лекше, іак наприклад застудити, очі ди
тини, від чого робитьсьа гніїне воспаленуе очеі, од кот
рого чимало дітеі сліпнуть. 

Знов, коли дитина зараз почне дихати холодним воз-
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духом, то в неД зробитьсьа кашель, або і того гірше— 
воспалеще бронхів або лехкмх. 

Органи харчуварінньа непривичні навіть і до такого 
легковаримого харчу ]ак молоко матері, і через те малі 
діти, з перших же днів життьа свого, нерідко почина-
^уть бльувати, або в ]іх робитьсьа живіт велики] (понос) 
і т. и. 

Не завше малі діти мабуть -спосібність виробити стіль-
ко тепла, скілько потрібно, особливо коли .вони вже 
родьатьсьа недужими і в холоднім місті. Не рідко ба
чили такі случаД, шчо зараз післьа родів температура 
дитини починала зменьшатись і на решті надала так 
низько, шчо дитина вмирала. 

Окрім цих резонів іесть шче чимало '} инших дльа 
велико^ смертенністи новорожденних діте], так, між 
иншим, замічено, шчо діти, котрі родьатьсьа малими, 
легкими і слабими вмираіуть далеко в більшім числі, 
ніж діти великі, важкі і кріпкі. Так наприклад між 1000 
дітьми новорожденними в Петербурському воспитатель-
ному дому вмерло: 

Між важушчими од 830 — 2500 граммов — 644 хлопцьа ] 387 дівчат. 
» » »2500 — 4500 »' 168 » 107 » 

Певно одначе, шчо в першім вітділі повинно було бути 
багато дітеі недоношених, котрі звичайно вмираіуть в 
далеко більшім числі. 

Скілько ж в загалі вмираіе дітеі У перші роки ііх 
життьа по різних сторонах? Певно, шчо на це іесть 
дуже багато чисел і різних рахунків. Ми випишемо 
таблицьу, котру звісни) Французськи) вченні Бертільон 
приложив до свого відчита Парижському зДзду (кон-
грессу) гигііеністів в августі 1878 року. По таблиці 
Бертільона вмираіе : 
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Франці}а 1857—1866. . . 35 187 59,3 34,3 23,2 16,7 
Бельгііа 1857—1866 . . . 35 181 64,3 34,9 22,9 17,2 
Ііалі]а 1867—1875. . . . 28? 223 117 56,2 36,2 ЗО 
Англі]а 1866—1874 . . . X 154? 60 30 20,3 14,8 

22,3? 259 82 46,7 33 27,5 
Баварі]а 1860—1869. . . 33,5 323 59 29,4 22 17,2 
Шве)царі)а 1869—1875 . 46? 208 41 20 12,9 10 
Швецііа 1866—1874 . . . 32,4 137 40,6 .25,4 18,8 12,3 
Пруссііа 1866—1874. . . 41 218 74 39,5 26,2 19,3 

36 104 
Дані]а 1865—1875 . . . . 39 135 43,5 ЗО 23,7 19,5 
Голландка 1850—1859. . 51,7? 196 70 38,6 23,8 17 

Яак бачите Россці овсім не ма̂ е в ції таблиці, бо ] 
справді в Роесці шче не ма е̂ доволі певних чисел смер-
тенністи діте]. Одначе, іак би навіть і були загальні 
числа дльа всцеіі Россііі, то од цього нам, Укра]інцьам, 
було б дуже трохи користи, бо Россуа дуже велика 
І смертенність дітеі в різних містах повинна бути дуже 
різна. У нас на Україні цьа смертенність, дивльачись 
по загальним обставинам .життьа, повинна бути шче 
трохи більша ніж в Баварці і Австрір, де вона наігір-
ша між Іевропеіськими земльами. 

При першім погльаді на таблицьу кидаіетьсьа в очі, 
шчо во всіх сторонах смертенність найбільша в першіц 
рік життьа, і в загали, чим далі ростуть діти, тим мен
ше число ііх вмираіе. Одначе і в первщ рік смертен
ність бувале дуже не рівна. На]крашчі обставини дльа 
життьа малим дітьам даіе Норвегііа, бо в і і) вмираіе 
всього 104 на 1000, наігірші—Баваруа з смертенністьіу 
в 323. За слідуіушчі рвки, між 1 і 5, ми вже не ма-
Іемо чисел із Норвегуі. Між 1 і 2 роками наікрашче 
місто маіе Щвецуа з смертенністьіу 40, 6 на 1000, а 
найгірше—Італуа з 117. Починаіучи од 2 років і до 5, 
на перше місто стаіе Швеіцарііа з дуже малоіу емер-
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тенністьіу в 20, 12,9 і 10 на 1000 дітеі. Наіпосліднье 
місто ма]еть Італца з 56,2, 36,2 і ЗО на 1000. 

Така, в купі взьата, смертенність дітеі в різних сто
ронах. Одначе ] посеред льудства однід сторони одліки 
смертенністи буваіуть дуже великі, дивльачись по обста
винах, в ]аких живуть діти. Так, наприклад, діти бага
тих батьків вмираіуть далеко менше ніж бідних, діти 
законні виживаіуть в більшім числі ніж незаконні. 
Смертенність дітеі в городах инша ніж в селах. Хлоп
ців звича,]но вмира^е більш ніж дівчат. Діти, котрих 
мати году]е окрий грудьами, кріпші ніж ті, шчо году-
Іутьсьа соскоіу. 

Не важко урозуміти, чому діти багатих ростуть краш-
че ніж бідних. У багатого і догльад крашчи], і хата 
велика, тепла і з гарним воздухом, і одежа тепла і 
раз-у-раз чиста; багата мати може раз-у-раз сама своіу 
дитину годувати, іак тілько схоче, а іак не схоче, то 
гарну мамку нанньати і т. и. Дльа бідного це все не 
можливе. Чоловік сам і жінка іого мусьать робити на 
полі або на хвабриці, і нема )ім часу догльадати дити
ну іак треба. Живуть вони в тісноті, в смраду, в не
чисті. Де в іаких сторонах, напр. північнії Франції і, 
Баварці, Швещарііі матері простих льуде] і робітників 
вже доведені до того, шчо не маіуть ні часу, ні здо-
ровїа, ні, навіть, охоти годувати самім своііх діто]. В 
таких містах, |ак швидко побачимо, смертенність дітеі 
страшенна іак раз у перши] рік їхнього життьа. Треба 
віддати дуже велику хвалу нашим простим Українкам. 
При браку освіти, при загальні] бідності, вони все ж усі 
самі годуіуть і іак можуть гарно догльадаіуть свої іх дітеі, 
далеко крашче ніж в инших сторонах і багатших і 
освіченнішчих. Певно, це один із резонів, чому Украіін-
ськиі народ множитьсьа доволі швидко, і чому порода 
Іого зостаіетьсьа і досі мало зіпеованоіу, не дивльачись 
на велике число впливів дуже негарних, котрі раз-у-раз 
приходитьсьа переносити нашим простим льудьам. 
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Одначе Англуськиі вченні &лаі зназ'шов, шчо в городі 
Престонг вмираіе: 

Дворьан. Купців. Робітників 

а 100 діте], од роду до 1 року: 10 21 32 
— — — 2 років 13 27 43 
— ___ — 5 — 18 39 56 

_ _ _ ю ._ 19 44 62 
_ . _ _ 20 — 24 49 69 

Таким робом, по Клазу, до совершенних літ доживаз'е 
між дворьанамй 3Д, а між робітниками навіть менше 
од ^з. Нам здазетьсьа, шчо цьа різницьа вже за надто 
велика, може більша з'ак справді бувазе, але, не мазучи 
инших чисел по цьому питанньу, ми мусили привести 
вишче написані. По Бертільону у бідних вмираіе більше 
дітез проти багатих в відносиш 8 до 3. 

Дуже не |)івна смертенність законних діте] і незакон
них. Певно, шчо звичайно незаконні діти живуть в бід
ності і вже од цього вмираіуть більше ніж законні, але 
окрім того іесть шче багато з инших резонів, почина-
Зучи од недогльаду по правдивії неможливості дльа ма-
тери—-покритті догльадати свозезі дитини з кінчазучи 
убивством матірьзу своз'ез"і дитини хоч раптово, за-разом, 
хоч по малу з таз'емно, нарочитим недогльадом, отрутозу 
опізем, кислотами з иншими річмн, доводьашчими дітеЗ 
до болістез і смерти. 

В різних містах число незаконних дітез бувазе дуже 
різне. Звичазно назбільш зіх родитьсьа в великих горо
дах, так наприклад на 100 дітеі приходитьсьа незакон
них: в Петербурзі—-14, в Парижі 28, в Відні 50, в 
Брьунні (в Моравіз'і) 70. Одначе зесть і цілі сторони, 
в котрих число незаконних дітез дуже велике, так напр. 
в Баваріз'і ]іх 1 9 % , во Францір більш 7°/о. В Іевропі 
назбільш незаконних дітез бувазе в льудез ГерманакоН 
породи, то б то в Німеччині і в німецьких частинах 
Австрііі, післьа того в Романців, то-б-то Французів, Італь-
з'анців, Іспанців, а найменш у Сдавіан. В Росс^і, в зага-
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лі, приходитьсьа більа 3°/о незаконно рождешшх, а в 
Сербів і Чорногорців навіть усього 3 на 1000. 

В загалі незаконні діти вмираіуть трохи не в двічі 
проти законних, наприклад в першиі рік в Берлині 36, 
2°/о проти 19°/о, а в Штетині навіть 45, 1°/о проти 
22, 3°/о. Звичаїно велика частина незаконних дітеі помі-
шча]етьсьа по великих приіутах і там страшенно мре. 
В одні]' Москві іесть од 44,000 —18,000 діте] по при
іутах, і із ііх шчо року вмираіе більша половина. Бо 
Ф|)анцщ підкида]етьсьа і зда,)етьсьа в приіути шчо року 
більш 100,000 дітеі, а так іак усіх дітеі там родитьсьа 
звичайно більа 900,000, то це визначаіе, шчо х|9 часть 
дітеі овсім рішаіутьсьа догльаду своіеіі сізці. Ці 100,000 
дітеі в о Франції і звичайно здаіутьсьа приіутами на село 
кормилицьам, і з ііх в першиі же рік вмираіе 34°/о, а 
із незаконних навіть 56°/о- В загалі всіх дітеі закон
них во Франції вмираіе за першиі рік н а Ю00—175, 
5, а самих незаконних 337, то-б-то теж мало не в два 
раза більше. 

За один першиі тиждень життьа вмираіе на 1000 
діте] законних 35,4, а незаконних 52,6. За другиі тиж
день, законних 20, а незаконних 65. По думці Бер-
тільона, дуже цікаво, шчо незаконні діти вмираіуть в 
більші) відносині до законних у другиі тиждень ніж у 
першиі, бо іак би вони вмирали тілько від того, шчо 
вони слабші і живуть при гірших обставинах, то вони 
повинні були б вмирати наібільше всього в першиі тиж
день, коли дитина вмираіе в загалі наілекше, а не в 
другиі тиждень, коли вона звичайно починаіе кріпнути,_ 
переживши першиі тиждень. Бертільон дума, шчо вели
ка смертенність незаконних дітеі в° Француі в другиі 
тиждень ііх життьа залежить не від ііх власно.]і слабо-
сти, але від того, шчо ііх нарочито не годуіуть або таіем-
но троіать чи иншим робом рішаіуть віку. По рахунку 
Бертільона виходить, шчо тілько за сами) други) тиж
день, во Француі, таіемно зводитьсьа зо світу не менш 
1400 дітеі ш ч ° Р0КУ> і 4 е т а к > ш ч ° Д' л 0 Д° сГДа І н е 
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доходить, а число всіх таїемно вбива^емих діте-і повинно 
бути не менш 3000. Окрім того, чи од недогльаду, чи 
од йнших резонів, смертенність діте] малих во Франції і 
все росте замість того, іичоб меньшати, так напр. смер-
тенність в перши) рік була на 1000 між 1840-49 р. р. — 
168, між 1850-59—180, між 1860-69—183. 

Звичаіно хлопців вмира^е більше ніж дівчат. Приве
демо числа із різних земель Австрф, котрі заразом по
кажуть нам і смертенність дітеі в перши] рік їхнього 
життьа: 

Дві Австрір 
гірньа ] дольньа. 

Чехі]а (Богемі)а). Галиччина. Веигрі]а. 

Хлопців. Дівчат. Хлопців. Дівчат. Хлопців. Дівчат. Хлопців. Дівчат. 

317,5 300,1 267 233 243 206 278 242 

Буковина. Далмаці]а. Кроаці]а. Усьа Австрі]а. 

Хлопців. Дівчат. Хлопців. Дівчат. Хлопців. Дівчат. Хлопців Дівчат. 

220 192 156? 139? 295 263 267 231 

Чимали] вплив на смертенність діте] маіе шче ііхнье 
життьа в городах чи в селах. Перш думали, шчо завше 
більше дітеі вмираіе в городах ніж в селах, одначе цього, 
по правді кажучи, не можна навіть добре і дізнатись, 
бо раз, теперечка багато городських дітез годуіетьсьа по 
селам, а друге, здаіетьсьа, шчо в самі перші часи свого 
життьа діти в городах вмираіуть навіть менше ніж в 
селах, але далі починаіуть вмирати - гірше в городах, 
а менше в селах. Так наприклад во Францір, за перши] 
тиждень, на 1000 законних дітеі Шйра)е в городах 
усього 31, а в селах 35, але за увесь перши] рік за
конних дшу вмираіе в городах 182, а в селах 173. 
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Певно, шчо цьа одліка дуже мала, але вона була б 
більша в користь сел, коли б у ]іх не. вмирало багато 
городських дітеі із Парижа, Ліона, Марсельа з инших 
міст. А вмираіуть вони страшенно, особливо в тих де
партаментах, де дітеі годуіуть соскоіу, так напр. в пер
ши] рік вмираіе: 

В дольні'і Дуарі 90,5 °/0 

Сені 87,3»/« 
В Ері 78,1 о/, 
„ Кальвадосі 78,1 °А> 

і подібно цьому ] далі в усіх північних департаментах, 
де не в звича]і годувати дітеі грудьами. За остатні годи 
чимало приходитьсьа чути, шчо можна однаково добре 
вигодовувати дітеі соскоіу іак і грудьами, одначе цьому 
нема правди. Так напр. в однім округу города Пари
жа, де звичайно більш годуіуть грудьами ніж соскоіу 
вмерло за кілько років од сухот 1279 дітеі. Із Ііх було 
годовано грудьами 498, а соскову 781. Цьа різницьа 
стаіе втче більшоіу, коли взьати смертенність в перших 
два тижньа, именно 216 годованих соскоіу і 107, котрі 
ссали груди. 

Таким робом, в загалі, наука о здорові і даіе тілько 
одну відповідь на питанньа про те, ким і іаким робом 
повинні бути годовані діти в перши] рік і їхнього життьа. 
Вони повинні ссати груди своіеіі матері, а коли мати 
вже овсім не можеть годувати, то доброї і І здорово,]і мам
ки. На конгрессі гип'іеністів в Парижі 1878 року ба
гато говорилось про це питанньа, і більша частина лі
карів виказували таку думку, шчо не тілько дльа дітеі 
користнішче бути годованими власними матірьами, але 
шчо навіть і слабі] жінці, коли вона тілько не пев
но чахоточна або иншим робом незлічимо слаба, не ва
дить годувати дітеі стілько, іак звичайно про те дума-
Іуть. Нерідко навіть жінки годуіучи гладшаіуть, стануть 
кріпші. 

Іаким же робом розвиваіутьсьа діти в перші часи свого 
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життьа? В шуперші дні післьа родів дитина звїічаіно 
трохи тратеть сводеіі ваги, але цьа потрата не повинна 
бути більша од 65 граммів за перши] день і 75 за 
други,]. Післьа того дитина нбчиназ'е рости і більшати 
вагоіу дуже швидко, коли здорова. Звичаіно одначе діти 
трохи слабуіуть у ті часи, коли в ііх зуби прорізу-
Іутьсьа, і тоді ]іх двічі оберегати треба. Коли вже діти 
маіуть зуби, тоді ііх окрім груде] можна годувати і 
иншими річми, наприклад кашкоіу з молоком, пшенич
ним хлібом, дрібно наскобленим мньасом і т. и. Одлу-
чати од грудеі треба дивльачись по здоровіу дитини, в 
загалі ж не раньше одного року; 

Поки дитина ссе груди матері, вона повинна ] зна
ходитись в сім]і під безпосереднім догльадом матері. 
Скілько не турбовались упорьадкувати такі прибути, де 
б прирмали грудних діте], хоч на певне годуванньа, хоч 
з тим, шчоб годувати ііх у день соскоіу, а шчоб в ночі 
мати брала ііх до себе і годувала окрім того грудьа-
ми, усі ті приіути окрім лиха нічого не ириносьать 
дітьам. Кожному звісно, шчо малих дітеі ніколи не 
треба содержати багато в купі, бо од цього завше за-
водитьсьа велика нечисть і 2)ізні пошесті, од котрих діти 
вмираіуть десьатками і сотньами. Через те в приіутах 
і воспитательних домах маіже не всьуде вже покинули 
содержати грудних дітеі в самому приіуті, але замість 
того здадуть ііх в ближні села на вигодовку, по більпп'і 
часті соскоіу. Ми вже бачили ]ака страшенна смертен-
ність од цього буваіе в Москві, в північні) Францір і 
усьуде. Через те, післьа першого свого бажанньа, шчоб 
усі матері самі годували своііх дітеі, наука о здорові і 
принуджена поставити друге: шчоб усі жінки, у кот
рих іесть грудні діти, не уходили на роботу на хваб-
рики, ні, в загалі, далеко од свого дому і в такі міста, 
де іім не можна раз-у-раз мати своііх дітеі більа себе. 
Окрім того жінка., котра годуіе, не повинна робити, 
нііакоіі занадто важкові цраці. 

Одначе не треба думати, шчоб таким робом матері 
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по вік життьа свого були принуджені сидіти в дома 
або чекати, поки діти не виростуть овсім великі. Шчо 
не можливе дльа грудних дітеі, то стаіе пригодним 
дльа діте] трохи більших, починаіучи од Iі/ч—2 років 
і далі. Багато де в ,]'аких городах, де матері повинні 
уходити на ціли) день на роботу і не маіуть часу догльа-
дати дітеі, вже почин.гіуть заводити денні щщутяі дльа 
діте] робітниць. В ті приіути п|)иімаіуть дітеі старших 
од 1"г/а і 2 років, одьагаіуть, годуіуть, обмиваіуть, а 
старших то ] учать. В таких приіутах діти не ночу-
Іуть, а в день можуть бігати на вільнім воздусі, і певно, 
шчо обставини ііхнього життьа далеко крашчі ніж в 
приіутах дльа гріудних дітеі, а можливость заслабнути 
пошестьами далеко менша. Тим часом одначе страшенна 
смертенність дітеі в приіутах, де при|маіуть грудних, 
так нальакала проти приіутів в загалі, шчо і досі на
віть вчені не розрішили питанньа, чи крапле дітьам 
бути в денних приіутах, чи в дома, навіть без догльаду. 

Тим часом наша власна думка така, шчо, коли в 
деннім приіуті добре годуіуть дітеі і догльад за ііми 
совістливиі і розумнні, ііхнье життьа і здоровіа тамичка 
дуже добре. Так напр. ми мали случаі пригльадатись 
мало не ціли) 1877 рік до денного приіута дльа дітеі 
робітниць в Кгьііві. Діти жили в доволі тісному і не ов
сім гарному деревіаному будиночку, але догльад за ііми 
І харч були добрі. Дітеі бувало звичаіно між 40 і 50, 
і за весь час, в котриі ми навідувались у приіут, не 
вмерла ні одна дитина і навіть ні одна не була дуже 
слабоіу. Чимало дгщ поступало дуже золотушних і сла
бих, але і вони в приіуті по троху поправльались і на 
решті ма]же всі були здорові на погльад. 

Тим далі ростуть діти, тим кріпші вони робльатьсьа, 
але тим більше число шкодьучих впливів іім прихо-
дитьсьа переносити. Впливи ті в загалі однакові шчо 
І дльа остатніх льудеі, то б то холод, непогода, жар,, 
вітер, пошесті і таке инше. Окрім того в освічених 
сторонах і навіть вже і у нас в літах од 5 до 15 років 
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діти багато слабуіуть через не добре упорьадковану на
уку в школах. Це] непорьадок на багацько ладів шко
дить здоровіу дитьачому. 

1) Коли дитину дуже заморьуіуть наукову, вона слаб
не, болуе на голову, стаіе нервноіу, малокровноіу і т. и. 

2) Од сидьачого життьа, та шче звичайно боком, іак 
нриходитьсьа писати в школах, багато дітеі стаіуть 
кривобокими або горбатими. 

3) Од дуже велико^ натуги очеі чимало дітеі слабуіуть 
на очі і стають присліпуваті (близорукі) або і овсім почи-
наіуть недобачати, а де }акі до решту сліпнуть. 

4) Од браку свіжого воздуха в школах діти слабу
іуть головнішчим робом на груди (чахоткоіу) або ста-
Іуть золотушними і малокровними. 

Ось наприклад іакі великі числа слабих знаішов між 
дітьми в школі Гільом в Невшателі (в Швеіцаруі). На 
731 дитину, 296 часто слабували на голову, а в 155 
звичайно ішла кров з несу. Із 350 хлопців, к^жвобоких 
і горбатих було 62, а із 381 дівчини навіть 156. 

Дльа того, шчоб одвернути лихо, котре діти дістануть 
од школи, треба, шчоб діти до 10 років не вчились 
більш 3—4 годин за день, а післьа 10 років теж не 
більше 6—7 годин. Треба, шчоб лавки і столи були 
прилагоджені таким робом, шчоб дитина опиралась об 
низеньку спинку і усе ж сиділа маіже не під столом, 
так, шчоб могла писати не нахильаіучись і маіучи підпір
ку дльа спини, дльа чого краі стола повинен близенько 
підходити до ученика. Розсажувати дітеі треба по ро
сту, а не по успіхам в науці, іак тепер робльать. Не 
треба силувати дуже багато писати, а особливо безко-
ристно переписувати. Не треба садовити дітеі проти 
світу, і світ мусить бути з лівого боку. Окрім того треба, 
шчоб школа була висока, і шчоб у іу приходилось не 
менш іак по 50 до ЗО кубових метрів воздуха на уче
ника. За всім тим шче безпремінно треба працьу голов
ну переміньати хоч з гімнастікоіу або, шчо далеко крашче 
] користнішче, з різними ручними працьами. Через те 
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нарсраідче було б, коли б усі школи були заразом ремес-
ничні і наукові, їак наприклад в Кирві вже їесть Алек-
сандровська ремеснична школа на Подолі. Але таких 
школ шче їесть дуже мало, а всі гімназір гражданські 
ї навіть воіенні, котрі трохи крашче впорьадковані, да
леко не виповньаїуть і наріростішчих потріб гигіїени. 

Про повітові вчилишча } сельські школи нема вже чого 
І говорити. Наприклад ось шчо ми бачили в одну сель
ські) школі в Херсонську губерні) і Делисаветградського 
повіту. В великім селі хат в 500 на вигоні стоять ма-
нісінька хатка і та шче поділена на дві кімнати. В 
обох в купі не більш їак 80 до 90 кубових метрів 
воздуха, в більшії 2/з, а в меншії остатньа Щ, В більшу 
кімнату набиваіетьсьа 40—50, а иншиї раз і до 60 уче-
ників, котрі трохи не сидьать на плечах один у одного. 
Діло було зімоїу. Учитель хоч і льубив трохи викуша-
ти горілки, але льубив і науку ї з дітьми був добрир 
От сиділи ті нешчасні діти цілісінькиї день і вчились, 
а на ніч приносили хто свічку, хто трохи горілки 
вчительу ї знов вчились, поки не падали потомлені, або, 
учадівши в ті] духоті ї смраді, не засипали на землі не 
раздьагнуті, без постелі. Бідні діти маїуть усього 5 місьа-
ців у рік часу вчитись і хотіли до решту покористу
ватись тим часом, а шче де-хто в нас говорить, шчо 
діти вчитись не хотьать. Додамо шче до того, шчо вчи
тель, присилуванні законом, завдавав уроки по велико
руськії книжецці, але частенько балакав і розказував 
хлопцьам по українському, і справді, післьа двох мі-
сьаців, більша частина учеників читала, трохи писала ї 
знала рахувати. Тим часом одначе ми повинні спитати, 
чи при таких обставинах наука не приносить справді 
більш шкоди дльа здоровїа, ніж користи дльа розума. 
Нехаї ніхто не подума, шчо ми проти науки дльа сель-
ських дітеї, але ми думаїемо, шчо та наука безпремінно 
ї в наїшвидчі часи повинна бути упорьадкована таким 
робом, шчоб не вимучувати із дітеї зімоїу останків рх-
нього здоровїа післьа непооильнор, в рх года, праці лі-

О 
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том, при поганих харчах і инших не гарних обстави
нах, в іаких живуть діти сельан на Україні. 

Чоловік звичаіно доходить свого повного зросту між 
20 і ЗО роками життьа, а наібільншіі ваги більа 40 ро
ків. На ріст і на вагу чоловіка ма]уть велики] вилив 
чимало різних резонів. 

Наперед усього порода. В загалі льуде Кавказськор чи 
бглЩІ породи більші од Монголів і инших, але не всі, 
а тілько ті з Кавказськор породи, котрі, іак Германці, 
Славуане, живуть не в дуже жаркій кліматі. Навпроти 
того Індуси, теж білоіі породи, звича^о малого росту. 
В жарких кліматах на]більші ростуть Негри або Арапи, 
але не кожного племени, і де-]акі Індцці південно^ Аме-
ріки, напр. Патагонці. Наіменші льуде ті, котрі шче 
овсім дикі, напр. Австралійці, Тотеитоти, Бушмени, 
Андаманці \ инші, а окрім і̂х шче ті, шчо живуть в 
занадто холодних кліматах, напр. Жопарі, Еспимоси, Са-
морди. 

Знов льуде багаті, котрі добре іідьать і мало робльать, 
звичайно буваіуть більші і гладчі від льудеі бідних. 

В де-іаких ремеслах більш зустрічаіуть здорових льу
де,), напр між ковальамл, плотниками, мньаспикамщ а 
знов в других — найбільш малих і. худих, напр. між 
правцьамщ шевцьами, ткачами. Це частинозу залежить 
од вплива праці на здо^ювіа льуде.), але частиноіу з від 
того, шчо льуде малі і слабі охітнішче беїтутьсьа до 
праці сидьачоіі, ніж до такор, котра потрібуіе багато 
руху ^ сили. 

Шче по думці де-іаких вчених, на ріст і вагу льуде]' 
ма]уть вплив клімат і грунт, на котрім чоловік живе. 
Льуде в кліматах теплих і вохких ростуть важчі і на
віть більші од льудеі занадто сухого клімату. На де-
]аких грунтах, напр. на іурсьщ горні] породі, на ракови
стому вапиьаку, льуде ростуть більші, ніж на других. *) 

*) Різні грунти, ]акі ]Єоть на землі, одрізньа)утьсьа дуже один од одного, 
раз, дивльачиоь по тому, коли вони осіли на земні] корі і Друге, по тому, 
із іаких каміннів або гярних пород вони зложені. Більша частина земно]і 
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На решті треба додати, шчо нема тому правди, шчоб 
льуде чим далі тим ставали дрібнішчі. Навпроти того 
усьуде, де життьа льуде] не дуже гидке, де між ]ІМИ 
не занадто багато різних болісте] і зараз, вони чим далі 
стануть навіть трохи більші, ніж були в старовину. 
Певно, шчо іесть чимало } таких міст на світі, де обста
вини життьа такі недобрі, шчо порода льудеі чим далі 
тим гірш дрібнішча]Є і вирождаіетьсьа. 

В загалі, початок старости треба лічити післьа 60 
років, одначе льуде, котрі багато і важко 23°бльать, 
живучи при обставинах недобрих, иншиі раз старі)утьсьа 
далеко ранше і в 50 років видаіуть такими, ]аік другі 
в 60. В старості чоловік починане сохнути ) стаіе не 
тілько лекшим, а навіть і меншим. У старого чоловіка 
І унутрені органи стаіуть сухими, твердими, кровіані 
жили навіть окостиніваіуть. В усім тілі харчуванньа іде 
дуже помалу і не поповньаіе всіх видатків. Тіло старого 
чоловіка не наче само собоіу розвальуіетьсьа. Потканньа 
легких стаіе тонше і рідше, через шчо старі льуде 
швидко слабнуть бронхітами, воспаленньам легких і іа-
духоіу. Серце і великі кровіані жили нерідко розрива-
Іутьсьа, і смерть настаіе од того, шчо кров виливаіетьсьа 
в нутро тіла. Навіть розум слабне иншщ раз, хоч і не 
завше, у старих льуде] до того, шчо вони робльатьсьа 
подібними на малих діте]. Певно, шчо при таких обста
винах старому треба оберегатись од усьакод шкоди 
далеко більш ніж молодому. 

Не ма числа тим болістьам, од котрих чоловік може 
вмерти. Одначе в саму хвилину смерти наібільшиі вплив 
звичаіно мабуть легкі, серце і мозок. Окрім того чоловік 
занадто стари) можеть вмерти } без усьакоіі осібнод бо-

_ кори зложена із таких шарів, котрі лежать один над одним, старішчі 
на низу, а новішчі зверху. По ]іх літам, ці шари розрізньа]утьоьа на чотирі 
Формаці)!: перетну, вторинну, третичну і ту, шчо ] тепер осідаіе, наносну 
або четвертну- Кожна *ормаці|а знов ма]е кілько шарів, котрі різньатьеьа 
дивльачись по горні) породі (сорту каміньа), із котрор вони зложені. Так 
напр. рурська горна порода ] раковиста] вапньак — обидва наложать до 
вторично]і Формаці]і. 



— 36 — 

лісти, од того тілько, шчо вже не ма ,]'ому сили жити. 
Коли легкі занадто ослабнуть у чоловіка, то він вми

раіе од задишки, хоч |)аптово, хоч помалу. 

Коли серце занадто ослабне і перестане битись, то 
чоловік вмираіе од того, шчо кров не двигаіетьсьа, не 
проходить через легкі, і углекислота з нер не можеть 
виходити. Знов вмираіе чоловік через серце, коли воно 
розірветьсьа. 

Коли мозок чоловіка дуже ослабне, то може насту
пити обморок великці, і чоловік у іому і вмре, або знов 
смерть настане посеред судорог. 

Инніи) раз дуже не легко пізнати, чи чоловік справді 
вмер, чи тілько лежить в обмороці ? Певни) признак 
дльа цього—тілько початок гнилі і зостановка серцьа, 
так шчо вже щаким робом рто не можна почути, шчоб 
воно билось. 

В різних сторонах дуже різно вмираіе льуде]. Це за
лежить частиноіу од клімату, але далеко більш од порьад-
ків. Де льуде освіченішчі і більш шануіуть СВО]Є здо-
ров,)а, там ііх менш і вмираіе. На кожних 1000 льудеі 
вмираіе шчо року: 

В Норвегії . . . 20 
„ Англііі . . . . 22 
„ Франції і. . 23 
„ Швеіцарііі . . . 25 
„ Італуї . ; . . 25 
„ Пруссуі . , . . 26 
„ Австрір . . . . 33 
„ Россііі . . . . 36 

В Россііі смертенність на]'більща, бо страшенно вми-
раіуть малі діти; в Англір ж і Францір усього більш 
вмираіе льудеі од чахотки: во Францір одна пьіата части
на всіх льудеі, и і ч° вмираіуть, а в Англії і навіть одна 
четверта. 

Окрім смертенністи, на число льудства іакор землі 
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маїуть вплив гушчйна льудства, родимість дітеї, загальнії) 
приріст льудства і середнії вік чоловіка. 

Гушчиноіу льудства зветьсьа відносина числа льуде] 
до велнчезни землі, на котрії ті льуде живуть. Так напр. 
у нас на Украрні, шчо в руському царстві, на 10,000 
квадрових мильах живе 15,000,000 льудеї. Це визна-
ча]е, шчо на квадрову мильу середнім числом прихо-
дитьсьа 1,500 чоловік, а на квадрову верству більа ЗО 
чоловік. 

В де-іаких сторонах льуде живуть далеко густішче: 

На кв. мильу. На кв. верству. 

В Англії і. . 5,500 110 
„ Італі'їі . . 5,000 100 
„ Германії і . . 4,250 85 

я Китаїі . . 4,000 80 
„ Франці] і . . 3,500 70 
,, Австріїі . 3,000 60 
,, Інді]і . . . 3,000 60 

Замість того в других сторонах льуде живуть гяче 
рідше, ніж у нас: 

На кв. мильу. На кв. верству. 

В Туреччині. . . . 1,250 25 
„ Швеціїі і Норвегі,)і. 600 12 
„. Россір (7евроііеїскії). 700 14 

Дльа того, шчоб у ]'аку стороні число льудеї пілібу-
вало, треба, шчоб у рї дітеї рождалосьа більше, ніж 
вмираїе всіх льудеї. От ж е ж в різних сторонах дуже 
не рівно дітеї родитьсьа, раз через те, шчо в инші) сто
роні пізнішче женьатьсьа, і через те більш холостих 
їесть між льудьми, а друге, таки і в сім]'ах не рівно 
дітеї родитьсьа. Так напр. середнім числом на сімїу при-
ходитьсьа: 

В Россір . 5 дітеї. 

я Австріїі (Славїанськ. земльах). 5 „ 
„ Іспанці 4,5 „ 
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В Італуі 4,3 дітеі. 
„ Авструі (в Німецьких земльах. 4 „ 
„ Германці . 4 „ 
„ Англі]і 4 
„ Франці]і З 

Відцільа ми вже бачимо, шчо в славіанських земльах, 
в загалі, більш родитьсьа дітеі, н і ж в инших. Але шчоб 
знати скілько в кожні) землі прибуваіе льудеі шчо року, 
треба знати скілько родитьсьа на кожну тисьачу шчо 
року і потім прирівньати до смертенністи. Так напр. 
на 1000 чоловік: 

вми- штогодні] льудство удво-
В Роооі]і родитьсьа 48 ра]е 36 добуток 1,2°/о ]ітьсьа за 56 р. 
» Англі]і _ 3 6 — 2 2 — 1,4°/о 49 » 
» Пруссі)і — 3 9 — 2 6 — 1,3°/о — 54 » 
» Швеіцарі]і — 31 — 25 — 0,6°/о — 114 » 
» Італі)і — ЗО — 25 — 0,5°/о 136 » 
» Францііі — 26,5 — 23 — 0,35°/о — 198 » 
» Австрф — 35,6 — 33 — 0,26°/о — 267 » 

Відцільа ми бачимо, шчо льудство прибуваіе наішвид-
че в Англці через те, шчо там мало льудеі вмираіе, в 
Пруссці, де вмираіе не дуже багато, але багато родить
сьа і на решті в Россці, не дивльачись на те, шчо в 
]і) вмираіе найбільше. За те ж і дітеі в Россі'іі родитьсьа 
далеко більніе ніж в усіх остатніх сторонах. Знов во 
Франц^і льудство прибуваіе дуже помалу, бо трохи 
дітеі родитьсьа, хоча во Францііі і вмираіеть не багато. 

Знаіучи скілько родитьсьа і скілько вмираіе льудеі з 
кожноіі тисьачи, і в іаких літах вони вмираіуть, можна 
розрахувати середні) вік чоловіка, то-б-то тоі вік, до кот
рого б дожили в ті) стороні всі льуде, іак би не вми
рали де-іакі дітьми, де-]'акі молодими, а де-іакі старими, 
але всі за один час і так, шчоб загальна сумма життьа 
всіх льудеі У ТУ хвилину все ж таки рівньалась за
гальну суммі життьа ііх теперечка, коли вони вміраіуть 
в різні годи. По такому рахунку виходить: 
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Середнії вік дльа города Женеви 42 рока. 
— дльа Франції . . . . 40 „ 
— — Англуі ЗО „ 
— — Італір ЗО „ 
— — Россуі 26 „ 
— дльа города Манчестера . . 20 „ 
— —•• Ллверпульа. . . 17 „ 

В загалі середні) вік льудеі прибуває, то б то чим 
далі, тим льуде живуть довше. Так напр. во Француі 
тому сто років середні] вік був усього 28 років, а в Же
неві тому 200 років—усього 26 р. Зате в инших містах, 
особливо хвабричних городах, іак Ліверпуль і Манчестер, 
або в Россііі, в губернуах МовковсбкЦ і Владимірські], 
чим далі, тим молодшими льуде вмираіуть. 

Одначе циФери смертенністи в різних сторонах не мож
на овсім прирівньати одні до одних, бо в иншім місті 
більше вмираіуть діти, в другім же льуде в совершен-
них літах. Так напр. із 1000 льуде,), шчо живуть на 
світі, буваіе : 

во Франці)і од роду ) до 14 рок. 267, од 14—60,635, лісльа 60,108 чодов. 
» Англі]і — — 332 — 594 — 73 — 
» Пруссір — — 348 — 595 — 56 — 
» Австрі]і ' — — 322 — 626 — 53 — 

Відцільа нам вже не важко урозуміти, чому во Фран-
ці)і середні] вік льудеі довги], бо там раз-у-раз живе 
найменш дітеі і найбільш старих льудеі. В Пруссії пщ-
більш дітеі, а в Австрії наіменш старих. У нас в Россді 
шче гірше ніж там, бо дітеі ш ч е більше іак в Пру ссу і, 
а старих менше ]ак в Австрііі. Певно, шчо на]крашчі 
обставини во Францііі, бо раз, більш льудеі доживане до 
старости, а друге, раз-у-раз між льудством більше спо-
сібних робити. 

До цього шче треба додати, шчо не рівно родитьсьа 
хлопців і дівчат, не рівно ііх і вмираіе. Звичайно усьуде 
хлопців родитьсьа більше ніж дівчат. Так напр., на 
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кожних 1000 дівчат родитьсьа хлопців: в Пруссці 1060 г 

во Француі 1060, в Англуі 1048, в Австрці 1061, в. 
Россуі 1089. Зате хлопців і вмираіе більше ніж дівчат 
ма}ЖЄ в ті] відносині іак родитьсьа, в загалі одначе 
жінки вмираїуть трохи менше ніж чоловіки, і середні) 
вік ]іх трохи довщи). Од більшої і части болістеі чоло
віків мре більше ніж жінок, певно, окрім од осібно жі
ночих болісте). Окрім того жінок вмира]*е далеко більше 
од раку і трохи більше од чахотпщ ніж чоловіків. 

Иа здоровіа и життьа- чоловіка чималії) вплив маіе 
шче іого натура, бо далеко не всі льуде маіуть одна
кову натуру (темперамент). Звичаіно наіголовнішчих 
льудських натур лічать чотирі: провійну (сангвіничну), 
лімфатичну (водьану), перту і жовчну. 

Льуде крощано]і натури одрізньаіутьсьа од инших 
повнокрові]ем, червоним цвітом лицьа, характером жва
вим і палким, але перемінчивим. При болістьах вони 
дуже легко падаіуть у жар, в загалі одначе вони кріпкі 
З менш маіуть прихільности слабувати, ніж льуде инщод 
натури. Кровіана натура шу'частішча між льудьами се
редніх і північних широт напр. Французів, Льахів, Ве-
ликороссів. Між великими льудьами старого \ нового віку 
таку натуру мали наприклад: Платон, Марк-Антону,. 
Генрих IV, Рішель)е, Мірабо. 

Лімфатична натура звичайно виказуіетьсьа волоссьам 
і очима світлими, кожеіу і слизистими оболочками блі
дими, тілом гладким, але не кріпким, мньаким і обви-
слуватим. Льуде тако,|і натури мабуть П2зихільиість сла
бувати золотущу, малокровцем. Характер у ]іх не жвави], 
сили не дуже багато, але при гарних обставинах життьа 
вони можуть робити багато, особливо роботи спокііноіі, 
наприклад праці науководі! Ньутон і Еьувьіе мали таку 
натуру. В загалі, вона шучастішча між Англичанами,. 
Німцьами і Великороссами, у котрих багато Финськоіі 
крови. 

Льуде переносі натури звичаіно худі і не дуже кріпкі. 
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Лице в ]'іх з великим виразом і раз-у-раз непокірне. Ро
зум і характер дуже жваві і палкі. Робльать такі 
льуде дуже не рівно, часом крашче і більше, ніж льуде 
наіздоровші инших натур, а часом овсім не можуть ро
бити. Такі льуде ма|уть найбільшу прихільність до бо
лісте] нсрвних, в загалі ж одначе вони, не дивльачись 
на своіу наружну "слабість, витримуіуть не менше льуде} 
инщих натур. Таку нервну натуру мали Руссо, Пас
каль, Іван Грозний, Робесщер, Шевченко. 

Жовчна натура дуже подібна до нервно]і, але одріз-
ньаіетьсьа од не і̂ більшоіу силоіу до роботи, більшим 
запалом і, на]головнішче, великим постоіанством до сво-
Щ\ мети і спосібностьіу працьувати і довго ,'| багато. 
З другого боку льуде ЦІ]еіі натури звичайно мазуть ха
рактер сумни] і всплиливи]. Слабуіуть вони найбільше 
болістьами печінки, жлунка і киїиек. Цьа натура дала 
наібільше число великих льуде], але в області життьа, 
а не науки, нанр.: Александр Македонськи), іулі,і Кесарь, 
Брут, Магомет, Кромвель, Петр Велики], Наполеон і т. д. 
Обидві остатні натури, нервна і жовчна на^частіїнче 
трапльаіутьсьа між народами південними: Італьіанцьами,. 
Греками і т. и. 

Певно, шчо не можна сказати, шчоб \мщ народ ціл
ком мав іаку небудь одну натуру; звичайно в і ому всі 
натури бува,]уть перемішані, але все ж в кожнім народі 
можна знаіти таку натуру, котра в іого зустрічаіетьсьа 
частішче ніж у других, так напр. у Великороссів і 
Французів далеко більш льуде] кровіаноіі натури, ніж 
у нас, Украіінців. Знов у Англичан і у Німців далеко 
більш лімФатиків, у Італьіанців і Греків більш льудеі 
з запалом, жовчних, ніж у нас. За те знов у нас, на 
Україні, більш льудеі нервно]і натури, ніж у Велико
россів і в більпщіі части инших народів. 

Повторьа]емо одначе шче раз, шчо не можна допевна 
одрізньати всі натури одну од одноіі; вони не рідко 
перемішуіутьсьа в однім чоловікові. Не рідко в де-іаких 
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льудеі зустрічаіутьсьа шче рх власні осібності, котрі 
дуже велики] вплив маіуть на рхнье життьа. 

Чимало різних осібностеі природи чоловіка переда-
Іутьсьа рму по насліддьу од батьків, і при цьому пере-
даїутьсьа не тілько осібності здорового життьа (ФІЗІОЛО-

гичні), а навіть і різні болісті, або прихільності до бо
лісте] (осібності паталогичні). 

Так напр., звичаіно діти з лицьа, ростом, складом, 
силоіу буваіуть подібні до батьків сворх. В тих сіміах, 
де батьки ]' діди довго жили, там звичаіно і діти жи
вуть довго. 

Так само, іак передаіетьсьа порода і натура, перехо
дить не рідко од батьків до дітеі розум, характер, на
віть де-іакі привички і смаки. 

Знов між болістьами батьків нерідко переходьать до 
дітеі чахотка, раки, навиженство і инші. 

Шчоб не було дітьам великого лиха по насліддьу од 
батьків, дуже слабим льудьам не треба женитись і за
між виходити. Тим же, котрі хоч не дуже слабі, але 
все .ж маіуть іаку болість у собі, треба вибирати собі 
під пару таких, у котрих тир самор болісти, або подіб
но] іу, не маіе. 

Окрім насліддьа, чималий вплив на здоровіа шче ма
буть воспитанньа і привички. Про звичар життьа ми тут-
ки говорити не будемо, бо вони розбиратимутьсьа по 
одиначці в різних містах книги. Скажемо тілько, щчо 
наіголовніигче потрібно в усім житті сворм содержати 
міру, іак в харчах і питті, так в холоді і теплі, в 
праці і спочинку і так далі, бо всьака річ, зроблена не 
в міру, вадить чоловіку. 
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IV. 

ПОРОДИ І Ь У Д Ж УКРАЯНА, ЗЕМЛЬА і ЛЬУДЕ. 

Окрім тих одлік між льудьми, про котрі ми вже го
ворили, ]іх розрізньаіуть шче і по породам, в ту думці, 
іпчо льуде, котрі живуть по різних сторонах світа, бу-
ваіуть різних пород (расс) і не однакові між собору 
•багато де в чім. 

Де-іакі вчені маіуть таку думку, пічо всі льуде по
розводились на землі, починаіучи з одного міста, де-сь 
в південні,] Азуі, і вже упісльа, через різні обставини 
життьа, напр. клімат і шині, поставали різними. 

Другі знов кажуть, шчо чоловік міг народитись за
разом в різних містах і не всьуде однаковиі, а післьа 
шче більш розрізнитись. 

Перші лічать звичайно усього чотирі або пь)ать пород 
льудеі: Кавказську, Монгольські/, Американську: Ефіоп
ську } Малайську. 

Кавказська порода роздільаіетьсьа на два головнішчих 
племені: 1) Оемитів (Жиди, Араби) і 2) Індоіевропеіців, 
котрих знов дільать на чотирі гілльа 1) Санскрити або 
Індуси, 2) Греко-Романці, 3) Германці, 4) Олаврне. 

Монгольська порода жще три головнішчих племені 1) 
Татари, Манджури, 2) Кита)ці, іапонці. 3) Доларі, Са-
мощи, Ескимоси. 

Американська порода м.ще три племені 1) Індуців, .2) 
Караібів, 3) Патагонців. 

Ефіопську або Негрську породу теж дільать на кілька 
племен: 1) ЕФІОПИ, 2) Кафри, 3) Готентоти, 4) Буш
мени, 5) Новоголландці. 

А 
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Малайську породу розрізньаіуть на 1) Маладав Зунд-
ських островів і 2) ІІолінезуців. 

Ті вчені, котрі виводьать початок льуде] не з одного 
міста, а з різних, лічать не менш 20 різних пород, 
котрі в загалі сходьатьсьа з племенами, котрі ми оце 
тілько перелічили. 

Усі ці породи льуде] одрізньаіутьсьа одна од одно]і 
найбільш складом голови і лицьа, цвітом волоссьа \ кожі" 
І в загалі наружноіу Форщу тіла. Наіважиішчі отправи 
життьа ма]же однакові у всіх пород, так напр. не за
мічено великор різниці між рий ні в температурі тіла, 
ні в харчуварінні, ні в инших головнішчих проіавах 
життьа. 

Чимало говорено про те, чи можуть льуде |)ІЗНИХ 
пород женитись між собору і мати діте] здорових і спо-
сібних продовжити свц рід? Це пгче питанньа не певно 
Іасне, одначе і теперечка можна сказати, шчо коли же-
ньатьсьа двоіе льуде] породи подібно]і .і близько}!, то 
діти повинні бути здорові і плодьучі. Коли ж навпро
ти чоловік породи Кавказськор та женитьеьа на Не-
гритьанці, або на Американці, то діти звичаіно бува-
Іуть слабшими за батьків і тілом і розумом і не тілько 
слабші, а навіть і не такі плодьучі. Коли такор породи 
льуде, звані Метіси (перевертні), потім женьатьсьа тіль
ко проміж себе, то звичаіно унуки і правнуки рхні 
вертаіутьсьа до котрої небудь із батьківських пород.. 
Знов инші породи, дуже далекі між собоіу, напр. Англи-
чане і Австраліщі, ]ак говорьать де-іакі вчені, овсім не 
дадуть дітер 

Ось наприклад шчо кажуть про льуде] змішанор 
породи різні писателі: „Да бачив, шчо більша частина 
лиходіяв Замбо, помісь Негрів і Індійців, сдавалось, 
зібрали в собі погані боки обох пород і дуже трохи із 
Ііх гарних боків. По наружі одначе вони складом крашчї 
І ростом більші ніж рх батьки. Між Замбо і Жадінами, 
то-б-то дітьми білих льуде] і Індійців, раз-у-раз тьаг-
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нетьсьа _смертенна ненависть" *). Чуді в сво]ім иодо-
рожжі в Перу каже, шчо 4/б злодірв, шчо сидьать в 
острозі в Лімі,—Замбо, і шчо між ,]іми ледве на сто чо
ловіка знаідетьсьа один порьадни] і роботьанічиі 2). В 
північні] Америці Пат 3) знайшов: 1) Шчо середнії вік 
Мулатів (перевертні між білими і Неграми) наїкоротши). 
2) Шчо розум ]'іх середні] між розумом Негра ] білого. 
3) Шчо вони менше- ніж білі і Негри витримуіуть 
працьувати. 4) Шчо Мулатки дуже ніжні, мабуть ба
гато хронічних (зад'авньаних) болісте], часто викидаіуть 
дітеі, погані кормилиці, і діти рх багато мруть. 5) Му
лати ] Мулатки маіуть між собоіу менше дітеі, н ' ж 

коли вони паруіутьсьа з білими або з Неграми. 6) Коли 
Негр жснитьсьа на білі], то діти більш подібні на Негра. 
7) Мулат ]ак і Негр не швидко варажаіетьсьа жовтоіу 
пропаснице]у. В загалі одначе Нат признаіетьсьа, шчо 
Мулати од південних іевронвіців, то-б-то Іспанців і Пор
тугальців, далеко крашчі, ніж ті, про котрих він гово
рить, і котрі по більші] часті були перевертньами од 
Англичан і Негритьанок. Зда]етьсьа, шчо Англичане 
маіуть наіменшу спосібність змішуватись з льудьми 
південних пород, бо вони навіть в Індуі з Санскрита-
ми, котрі так ]ак і вони Кавказськоіі породи, не даіуть 
скілько небудь крінкоіі породи перевертнів. Знов Пор
тугальці, самі льуде південні, дали гарну помішану по
роду з Індусами в тім краіу, шчо иростьагаіетьсьа 
більа города Гоа. 

Певно одначе, шчо та порода, котра досі зосталась 
наічистішча і на]'менш перемішаласьа з иншими порода
м и — це Жиди. ;;Розкидані посеред усіх народів, каже 
ВуЬен 4), і на всіх містах землі, далеких від Іудеї і, н е 

змішані з другими льудьами, Жиди і не можуть з ними 

') Сквір. Нікарагуа і народ у )і). Ньу-Іорк 1852 р. Т. II, отор. 153. 
2) Чуді. Нодорожжьа в Перу. Стор. 84. 
) Нат і Глидон. Породи льуде] і етнологичні розшуканньа. ФіладельФІ|а 

1854 р. сюр. 373. 
4) Вуден. Лікарська геоірафі)а. Т. II, стор. 128. 
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перемішатись. Вони маіуть сво,)і власні болісті, а знов 
од других де-іаких болістеі вільні, вони привика^уть до 
кожного клімату, вони одні правдиво народ всесвітні,)/' 
До того треба додати, шчо Жиди мабуть спосібність 
множитись наішвидше од усіх остатніх пород, так напр. 
шчогодні,] прибуток Жидів рівньа^етьсьа в Голландці — 
1,4°/о, в Пруссії 1,8<>/0, в Швеіцаруі 3,1»/0 в Вельгі]і 4,1°/0 

в Алжирі 5,3°/0- Одначе Вуден не овсім правці, ка
жучи, шчо Жиди не можуть змішуватись з иншими по
родами. Вони не хотьать змішуватись, бо добре розу-
мііуть, щчо од цього ііх власна порода ослабне. Одначе 
ми зшуемо про один дуже цікавці случаі, представлений 
на сьогорічни] конгресе етнографів, де ціле племьа Жи
дів присилувано було переміпіатись з породоіу, серед 
котрої вони жили. Це діло було в Індір, куди втекло 
чимало Жидів із бувшого Вавилонського пліну, але вже 
в ті часи, ,|'ак землі, на іаких вони зостались, були забрані 
Магометанами. Жиди дуже розбогатіли в Індуі і сами 
вже не робили, а соде]зжали багато невільників Індусів. 
Одначе ,)акось в один день усі ті невільники збунтова-
лись, повбивали всіх Жидів — чоловіків, а самі зараз же 
поженились на Жидівках. Відтильа пішла порода, котра 
зветьсьа Бені-Ізраель, дуже гарна і здорова і навіть 
смілива, бо Англичане охотно нрщмаіуть льудеі цуі по
роди в своіе Індуське ВІ]СЬКО. 

В загалі треба додати, шчо кожний народ, кожна по
рода наікрашче живе і найменш слабуіе в ту стороні, 
де вони з давніх давен звичаіно живуть. Так напр. в 
англуському вцску, шчо стоять в Індір, вмира^е тричі 
стілько льудеі іак в вуську із Індусів. На Антільських 
островах вмираіе Англичан на 1000 шчо року од 
40—150, а Негрів усього 28—46, бо вони привичні 
до жаркого клімату. Окрім того Іевропеіці, котрі пе
рейшли жити в жаркі та нездорові клімати, чим далі, 
тим гірше вмираіуть. 

Одначе, коли льуде живуть і на сво і̂м завшім місті, 
здоровіа ііх не завше однаково гарне. Окрім усіх боліє-
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те], котрими слабуіуть і од котрих вмира]уть льуде по 
одиначці, бувале шче иніші) раз так, шчо неначе всьа 
порода льуде] спаскудитьсьа і починане вимирати. Особ
ливо часто приходитьсьа бачити це між дикими, котрі 
позна]емившись з Іевропеіцьами переньали од ііх віспу, сіфі-
ліс (пранці), привичку пь^анствувати і т. и. Таким робом 
инпіи] раз за іаких сто років вимираіуть цілі народи, 
Іак напр. жителі Вшідіменово]і землі більа Австралії. 

Навіть і в такі] породі льуде], котра кріпка і в за
галі множитьсьа, инші льуде або цілі е щ і можуть чим 
далі слабнути і вимирати. Це залежить од обставин 
життьа або од болістеі переданих по насліддьу. 

На решті йшли льуде маіуть шче де-іакі осібності, 
котрі, не шкодьачи занадто ]іхньому здоровіу, в загалі 
все ж одрізньаіуть ііх од инншх льуде,). Так напр. бу-
ва]'уть льуде дуже гладкі, або дуже худі, дуже не|)вні, 
жовчні, повнокровні або дуже лімфатичні і т. и. Знов 
післьа довщі або дуже гостроіі болісти чоловік не швид
ко приходить в сво]е звичаіне станньа. В усіх ціх випад
ках чоловікові треба двічі оберегатись од усьакоіі шкоди 
І треба упорьадкувати своіе життьа так, шчоб у іому. 
не було нічого такого, шчо мігло б шкодити тому чо
ловікові в тім напрьамку, в котрім він ма]е прихіль-
ність слабувати. Так напр. чоловік дуже гладки] не 
повинен ]істи багато окгьру \ углеводів (борошна, солод
кого), чоловік нервни] не повинен "дуже багато працьу-
вати розумом, чоловік повнокровни] не повинен пити 
горілки, вина, КОФІ'ІУ і инших річе], мажучих свуство 
підганьати кров і розгарьачати чоловіка і т. д. 

Розказавши в коротких словах про здоровіа і життьа 
льудеі в загалі, про ііхні натури ] породи, про пере-
ходні ступні од-здоровіа до болісти, обернемось теперечка 
до нашої і власкор землі, до Украрни і, наскілько це 
можна, розкажемо про ті осібності, іакі наша земльа і 
порода льудеі придане життьу льудському 

Не багацько де-хто розумує добре, шчо то за земльа 
така Україна. Инші звуть Украііноіу, земльу від лра-
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вого боку Дніпра до Цесарьського кордону; знов ка
жуть „Олободська Україна" на південні частини гу
бернії Курськоіі та Воронежськор, та на північну— 
Харьківськор. Але ми не розбиратимемо Українську 
земльу по частинах, а зватимемо Укра]іноіу всьу ту сто
рону в загалі, де прості льуде говорьать мовоіу укра-
]інсько]у або малоруському. У такім погльаді, Украрна 
виходить землеіу чимало,іу. Вона кри]'е собору трохи 
більше 11,000 квадрових миль, або більш 55,000,000 
десьатин польа. Почина]учи від південних частин Гро-
д енсько] і, Курськоіі ) Воронежськор губернії,-вона про-
льага]е на південь аж до Чорного і Азовського море] і 
по за Азовське море аж за Кубань ріку, над кот
рому живуть шчирі Українці, унуки старих Запорожців, 
Чорноморські та Кубанські козаки. На захід сонцьа 
українська мова почішаіетьсьа в Бесарабії } Буковині 
недалеко від лівого боку Прута, в Угоршчині на кілька 
десьатків верств по за горами Карпатськими, (Безкидами) 
в Галиччині по це] бік річки Оьана. Не так легко ска
зати, де кінчаіетьсьа Українська земльа на зхід сонцьа. 
Донські козаки більш говорьать по великоруські, одначе 
живуть між рми і Украрнці, прості мужикі, не коза
ки, і рх чимало в землі війська Донського. Кубанці ] 
Чорноморці знов таки Украрнці і живуть аж по за Дон-
цьами. Де-]акі українські села доходьать аж до самої і 
Волги, в губернііах Астраханські] та Саратовську, але 
це трапльа]етьсьа випадками, а в загалі правдиве та 
густе українське льудство кінчаїетьсьа по це] бік Дону. 

Так само іак шче не розмірьана до певна земльа Укра
їнська, бо шче ніхто не мірьав у нас земльу з укра
їнського ногльаду, так само шче не перелічено, скілько 
Іесть на світі таких льуде], шчо говорьать мовоіу укра-
]інськоіу. Одначе без велико]і помілки можна покласти, 
шчо ]есть ]іх, в двох державах Россі]'ські] та Австрійськії, 
в купі не менш ]ак 16—18,000,000, то б то більа 
4,000,000 в Австрір і 12—14,000,000 в Россір. Але 
ноже нам хто дасть на це таку відповідь, шчо то не 
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осібни) нарід український а просто різні Іугово-руські льу
де, котрі говорьать різними мовами, подібними до русько]і 
або до польсько,]і. На це відкажемо, шчо про те спорити тут 
не місто, одначе і тутки замітемо, шчо рідко ,|есть на сві
ті нарід у 16,000,000 льуде,), котри] увесь говорив би 
мово]у ташиу подібному сама на себе ] такоіу одрізнен-
ноіу од инших мов, ]ак нарід украрнськир Украрнці з 
по над Дону і з шйдно}і Угоршчини говорьать подіб
ністю один до одного, ніж наприклад Швейцарці з двох 
сусідніх кантонів, і вже далеко подібнішче ніж Німці 
південні і північні, або Італ^анці чи Іспанці із різних 
провинці]. У підошви гір Кавказських між козаками ] 
на Карпатах (Безкидах) між Гуцулами однаково розу
м і т ь і льубльать Шевченка. Хіба тілько самі Фран
цузи, і то шче окрім Бретані, Прованса з Басків, мабуть 
цілим народом таку мову саму на себе подібну, іак 
Українці. Та і не сама мова, І сторона українська, в 
різних частинах сворх, по більшу часті дуже подібна 
сама на себе. На Украрні дуже мало гір, то-б-то прав
дивих великих гір. . Тілько в Буковині, Угоршчині та 
Галиччині живуть Украрнці по горах. Шче менш льу
де] іак по горах живе на березі морьа. Хоч увесь пів-
нічни] берег Чорного морьа ] більша частина берегів 
Азовського пріїльага.іуть до землі украрнськор, одначе 
по тих берегах, окрім великих городів іак Адес, Таган
рог і инщі, льуде] живе не багато, і нарід тамички не 
чисто украрнськи), а помішани] з Великороссами, Нім-
цьами, Татарами, Молдаванами, Болгарами, Греками, 
Жидами і иншими. 

За часи старих Запорожців, украрнські чаіки наводили 
страх на все Чорне море; але теперечка це вже давно 
минулосьа ] Украрнців не можна признати за льуде,]' 
привичних до морехідства. Так само і ліса не багато 
на Украрні. Тілько на північ, в Черниговшчин, на Во
лині та в Карпатах шче ]есть великі ліса. В усу остат
ні] Украрні ,]іх дуже Т230хи; може рх тамичка '} з роду 
не було, а ]ак де, то повирубували та повикорчовували. 

з 



— 50' — 

Не багато ]есть на Україні ,і дуже широких долин, за
надто низьких міст та болот. Тілько берега Азовського 
морьа дуже низькі та болоткуваті. Окрім того по над 
великими річками, над Дніпром, або Доном, чимало болот 
та очеретів. Усьа остатньа Україна, більш ниж три 
четвертих часті усіе]'ер сторони, — доволі високиї степ, 
порізани] не дуже широкими долинами. В північні] Укра
їні долини річок трохи ширші, а в південну, напр. в 
Херсоншчині, дуже вузькі, круті ] звутьсьа балками. 
Містами степ на Украрні дуже рівни), в других містах, 
напр. в Подольшчині та Полтавшчині, іесть чимало не
величких нерівносте], але все ж в загалі украрнськиі 
степ маіе характер доволі високор плошчини, містами 
часто, а містами рідко перерізанор долинами річок. Вже 
відцільа видко, шчо українська земльа, в різних части
нах, дуже трохи одрізньа]етьсьа сама од себе, і шча 
льуде, котрі живуть на Украрні, через сами) характер 
своіер землі, мусили завше мати найбільше прихільности 
до хліборобства та до худоби. Через те всьа Україна з 
початку віка була стороноіу худоби та хліборобства ]' 
в загалі зосталась тако]у і доси. Наврьад чи наідетьсьа 
багато таких сторін на світі, де б увесь нарід працьу-
вав так над самим хлібом, ]'ак на Украрні. 

Одначе, не дивльачись на велику подібність різних 
частин Украрни, іесть між рми чимало різних одлік. На 
крайнім західі Украрни, на Карпатських (Безкидських) 
горах, багато лісу, багато гарних випасів, але дуже 
трохи грунта, здатного до хліборобства. Через те та-
мечка льуде більш живуть худобоіу, або ходьать на за
робітки косарьами, чи грабарьами, чи на инші роботи. 
Клімат в Карпатах иншиі, ніж в остатні] Украрні. Там 
бува багато дошчів, і, в загалі, тамечка погода далека 
мокрішча, ніж в инших містах. В північні] Украрні, в 
Полісьр, так само дуже мокро, багато лук та лісів, але 
трохи грунту здатного до хліборобства. На південь знов, 
в Тавричеськіі губернії і, в Херсоншчині та в Катерино-
славшчині, погода вже занадто суха, і через те часом 
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не буваіе урожаіу, хоч тамичка гарних грунтів не 
бракуіе. Ндікраінча частина Украрни—середні губернії: 
Подольська, Київська, Полтавська, Харківська і північні 
часті Бесарабії, Херсонсько^ і Катеринославсько^ гу
бернії. Тамичка і земльа добра і дошчів перепадаїе до
волі. 

Так само іак і земльа українська, не дивльачись на 
різні одліки, маіе в загалі сву осібни] характер, так само 
І льуде. Українська порода дуже одрізньана од инших 
народів і не швидко з ними неремішуіетьсьа. Багацько 
де хто дума шче і доси, шчо Украрнці не осібниї на
рід, а іакась мішанина з Великороссів Льахів, Татар, 
Молдаван і инших, але це певнішча неправда, бо всі ті 
льуде живуть між- Украіінцьами і завше од ]іх дуже 
одрізньаіутьсьа. Українська] нарід, іак і инші, маіе в 
собі чимало чужих елементів, але він так само осібниі, 
самостійні нарід Славіанськор расси, ]ак наприклад Льахи 
або Серби. Ми вже казали про мову. Але це можна 
доказати і иншими спосібами: літературоіу народноіу, 
звичаіами, по іаким льуде живуть і т. д., але це тутки 
не у міста. Скажемо тілько трохи про ФІЗІЧНІ осібності 
українського тіпа. Хто прожив кілько років на Укра
їн і , або сам тамичка родивсьа, тоі зараз одрізнить 
Украіінцьа од кожного иншого чоловіка, од Великоросса, 
Німцьа, Льаха Жида, Молдаванина і инших. Украрнець 
рідко бувале дуже чорньавиі, ,]'ак Молдаван, Грек або 
Жид, але рідко і такиі більави], їак Льах або Литвин. 
Між Великороссами дуже багато рудих, між Укра,]ін-
цьами ііх маіже овсім немаїе. Очі в Украіінців карі; 
буваіуть і сірі, але темнішчі, ніж у Великороссів і не 
бликітні, іак у Льахів наічастішче бувале, і знов не чорні, 
Іак у Цигана, Жида, або Молдаванина. З&к би не звикли 
говорити на Великороссів, шчо вони русьаві, то ліпше 
було б приложити це слово, русьави]' (сЬаІіп), до Укра
іінців, бо воно більш підходить до ііх, ніж до Великорос
сів, котрі дуже часто руді або більаві. Борода в Укра
іінців по більшії часті росте гарно тілько на самісінькії 
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бороді та на вусах; на шчоках вона рїдка. За те на 
голові в Українців волоссьа гарне і довго держитьсьа. 
Між простими льудьми рідко побачиш лисого чоловіка, 
а між Великороссами рх ,]'есть доволі. 

Голова в Українців круглііпча ^ коротша ніж у Ве
ликороссів, але лоб ширінці і кругліший]. Лице так само 
круглішче, кістки лицьа далеко менші. Кірпатих носів 
на Украрні не побачите стілько, ,]ак в Россір. Чельусці 
в Украрнців менші, ]'ак в Великороссів. 

Не можна сказати допевна, чи Украрнці великого чи 
малого росту, бо воно в різних містах букг]е різно, на
приклад в Полісь)і льуде малі, а в Херсоншчині великі; 
окрім того це залежить од харчів, од роботи ] иніних 
резонів. В загалі одначе можна сказати, піч о Украрнці 
росту середнього, менші, ніж Серби чи Молдавани і ніж 
ті Великоросси, котрі правдиві Слав]ане, напр. Новго
родці, Псковичі _] инщі. Але, при невеликому рості, Укра
ї н ц і мабуть дуже гарну постать. Великоросси кріпші 
од Украрнців, але в рх ноги короткі, живіт довгир стан 
товсти], і все тіло дуже велике навпроти ніг та рук. 
Украрнці, особливо на південь, в Херсоншчині, Катери 
нославшчині, мабуть плечі широкі ,) груди високі, але 
стан тонкир В Украрнців руки і ноги не великі, особ
ливо ноги. Хто бував на рекрутських присутстві]ах 
в Херсоншчині, тої добре замітив на скілько, по своіему 
складу, південні льуде, Українці, Молдавани, Греки, гар-
нішчі од північних: Великороссів, Льахів, Німців. Укра
рнці в молодих літах не худі, і не рідко побачиш хлопцьа 
або дівчину доволі гладких, але з годами всі худа^уть, 
бо харчі ,) працьа українських сельан не такі, шчоб 
погладчати. Між старими льудьми ]а ніколи не бачив 
гладких. Украрнці не дуже кріпкі, слабші од Велико
россів, одначе вони виробльаіуть багато, бо не швидко 
морьатьсьа, ]ак тілько працьа вже не занадто важка. 
Через те Украрнці може перші косарі на світі, але не 
здатні до грабарства, чи великі ваги переносити '] та
ке инше. На таких роботах Великоросси, Греки инши,і раз 
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і Жиди виробльаїуть більш ніж Українці. Одначе Укра
їнську породу не можна назвати і слабому. В війську 
наприклад, Украрнців охітнініче беруть в коншщьу, в 
артілеруу, і чимало ,]їх іде і в гвардії у. Так само Укра
їнська порода не маїе великор прихільности слабувати 
ні чахоткоїу, ні болістьми кісток, ні раками, ні, в загалі, 
такими болістьми, котрі доказуіуть, шчо порода льуде] 
вже занадто зіпсована. Одначе про це розмовльатимемо, 
далі. В різних містах Украрни здоров]а льудеї инакше, 
бо льуде живуть різно, і клімат инакши]. На крайнім 
зході сонцьа, в Чорноморські] області, льуде дуже страж
дають од пропасниці ,] багато льуде,] раз-у-раз слабі че
рез хронічну болотну отруту. Порода Чорноморців да
леко не така гарна, їак порода Донців або Укр&рнців, 
котрі живуть на високому степу. Знов і на західному 
країу Украрни, на Карпатах (Безкидах), життьа льудьам 
занадто не гарне. їамичка \ холодно '} мокро, хати дуже 
тісні, харчі не добрі і робота важка, бо мусьать ходити 
на заробітки. При таких обставинах, здоров]а льуде] не 
можеть бути в гарнім стані, і справді тамошні горці, 
по більші] часті, дуже худі і з лицьа жовті. Не дуже 
здорово жити ,] в усі] північні] Украрні. Тамичка ї хо-
лоднішче, і земльа плохішча, ніж на Украрні, але та-
мечка, в Харьківськір Курські] і Воронежеькі) губернііах, 
Украрнці номішані з кріпшоіу породо]у Великоруськоіу, 
через те рх здоровіа тамичка крашче ніж. в Мінськії 
та Чернигівекі) губернііах, де до рх примішана слабша 
порода Білорусько-Литовська. Наікріпші льуде живуть 
на Украрні, в полосі, котра простьага]'етьсьа од Галиць
кого .]' Буковинського поділльа через південну Волинь, 
Подольську, Кирвську, Херсонську, Чернигівську (пів
денну частину), Полтавську, Харьківську і Катерино
славську губернііі. 

В різних містах до Украрнскор породи примішані 
иніні. Ми вже казали, шчо, змішуї учись на півночі з 
Великороссами, Українська порода ста]'е кріпшоїу. Цього 
не можна сказати про ті міста, де вона перемішуїетьсьа 
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з породами Польську, Білоруському, Молдаванську. 
Білоруська порода слабша од Українсько,)]', так само ] 
Польська (мужицька, а не шльахетська). Молдаванська 
порода доволі гарна, особливо змішана з Укра]інськоіу, 
але вона ні тілом, ні духом не кріпша од Українсько}! 
Хоча Молдавани живуть більш по казенних селах і не 
були кріпосними, одначе в тих. селах не видко, шчоб 
льуде були здоровілі чи розумнішчі, ніж в бувших пань-
ських. 

Усе це говоритьсьа. тілько в загалі, бо чисел (статі-
стіки) про здоровіа льуде] на Україні дуже мало. 

Оце дуже недавно виініов перши] том „Сравнитель-
ной статистики" Іансона, в котрі] зібрано числа смер-
тенности і родимости льудеі в різних губерні,|'ах Россі)-
ського царства. Виписуіемо ті циФери, котрі відносьатьсьа 
до України. 

Омертенність на 1000 чоловік шчо року в губернцах: 

Харьковські] . . . . . . 37,2 
Черниговськц 36,8 
Полтавську . . . . . . 34,9 
Київську 33,9 
Тавричеськіі . . . . . . 31,9 
Волиньськіі 31,6 
Катеринославські] . . . . 30,7 
Подольськіі 30,0 
Бесарабські] . . . . ' . . 28,9 
Херсонськії . . . . . . . 28,3 

В Галиччині, по Рапацькому, *) вмира]е льуде] на 
1000, 32—34. 

Родимість, по Іансону, на 1000 чоловік в губернуах: 

Харьковські] 54,7 
Черниговські] 51,4 
Полтавські] 50,0 

*) Льудность Галиччини. Краков 1874. 
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Київськії 50,6 
Таврйчеські] . . . . . . 53,5 
Волиньські) 48,9 
Катеринославські] . . . . 53,2 
Подольські'і 48,1 
Весарабські.і . .'"-'. . . . 42,4 
Херсонські] . . . ..'••; . 44,1 

Із цього ви бачите, шчо нарожда)етьсьа. льуде] біль
ше ніж вмираіе, таким робом в усіх українських гу
бернііах льуде] шчо року більшеє, в инших швидко, 
напр. в Таврі]і і Катериноелавшчині, в других, ]ак напр. 
в Полтавські] і Бесарбські) губернуах, дуже по малу. 
По Рапацькому, в Галиччині наішвидче множатьсьа Жи
ди, потім Льахи, а? вже послідні Українці.—Одначе не 
ма і однг]'і губерній на Україні, де б льуде] вменша
лось, ]ак ,]'есть в Московшчині в де-]аких губернііах. 
Певно, треба признатись, шчо з Россі'іі чимало льудеі 
.переходить на Україну, а з України висільаіутьсьа шче 
дуже мало. 

На Україні звичаіно женьатьсьа рано, але не занадто. 
На сто чоловік шчо року женитьсьа один або трохи 
•більше. На кожну сім]у дітеі середнім числом прихо-
дитьсьа більш чоторьох і менш пьіати, але діти мруть 
•страшенно. Ось наприклад, по іансону, дітеі вмираіе за 
иерішу рік життьа на 1000 в губернііах: 

Харьковські] 197,8 
Черниговськіі . . . . . 200,6 
Полтавські] 191,0 
Київськії 168,5 
Тавричеські) . . . . . 157,1 
Волинські] 150,0 
Катеринославськії . . . . 137,9 
Подольскіі . . . . . . 148,5 
Херсонськії 159,8 

Таким робом смертенність діте] за першиі рік ііх 
життьа на Україні маїже рівньаїетьсьа смертенністи во 
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Франці]і. В загалі, в більшу часті остатнії Россі]і вона 
далеко більша і в північних губернуах доходить до 
страшенних циФвр 375 — 438 на 1000. 

Із усього цього видко, шчо станньа смертенности і, 
в загалі, льудського здоровїа на Україні гірше, ніж. в 
західні] .Іевропі, але трохи крашче, ніж в усі) Россі)і, 
в купі взьаті), але і те гірше, ніж в Польшчі ] в При
балтійському краіу, не дивльачись на трохи крашчи} 
клімат Украрни. 

Таким робом ми не мажемо певних чисел, котрі б по
казували нам, чи багато олабуіуть льуде на Україні 
чи не дуже, і чи станньа здоровії чим далі стаіе крашче 
чи може шче гірше? Нам довелось прожити кілька ро
ків на селі, на Україні, і бачити чимало слабих із су
сідства. Ось в коротких словах те, шчо нам привелось 
бачити з погльду загального станньа здоровіа між про
стими льудьми: 

Та округа, про котру ми оце говоритемемо лежить 
між 48°,30 | і 49° північнор широти і верстів на 100 
од правого боку Дніпра. Вона зщшце зхідно-південну 
частину Звенигородського повіту, західно-південну — 
Чигириньського ї північну—іелисаветградського. Округа,. 
з котрор до мене приходили слабі, мала в довшину, од 
півночі на південь, більа 40 верстів, а в ширину, од 
західа на зжід,-—більа 35 верств. Таким робом вона крила 
собоіу більа 1400 квадрових верств або, ЗО квадрових 
миль. 

Усьа сторона тамичка—плошчина, порізанаіа глибоки
ми дарами. Наівишчі міста лежать на південь, 109 саж
нів над морем, і на північь, 99 сажнів. По середині 
протікаіе річка Вись, котра одрізньаіе губерні'іу Київську 
од Херсонсько^. Вись тече з східа на захід, і в тім са
мім напрьамку } степ ста^е низчим. Півнични) берег Висі 
доволі одрізньаіетьсьа од південного. На північ од Висі 
проходьать де-іакі нерівності, признаки Урало-Карлат-
сько]і грьади (пригірків, тьагнушчихсьа од Уральських 
гір аж до Безкидів). На південь од Висі степ овсім рів-
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ни|. На північ од Висі шче іесть невеликі ліса, на пів
день ]іх маіже овсім не ма]е. ТекучоД води небагато і 
на північ, але в південні,] частині шче менше. Між річ
ками, велико]// } мало]// Нищу, нрольагаіе 160 квадро-
вих верств високого степу без жадно]і криниці або 
кльуча. За Висьду іесть криниці в 50 — 60 сажнів гли-
биноіу. При таких обставинах певно, шчо льуде дуже 
дорогуіуть водоіу і робльать греблі і стави всьуде, де 
тілько можна. Таким рюбом не диво, шчо де в іаких 
містах південно^ України 5%-6°/о усього грунту ле
жить під ставами. В своіім місті мп побачимо, шчо ці 
великі простори, покриті сто]ачоіу і не рідко гнило^ 
водоіу, маіуть дуже недобри) вплив на здоровіа, }як льу-
деі так і худоби. 

В иншем обставини життьа в ті) окрузі, про котру 
ми говоремо, доволі добрі. Правда літом вітри буваіуть 
дуже жаркі, а зімоіу дуже холодні, але все ж далеко 
не в такіі мірі, іак в зхідну Россі)і по то] бік Дону, і 
навіть в південну Катериносла вишині і Херсоншчині. 
Середньа температура рока в сусідніх городах од 7 ° до 
8". Земльа дуже плодьуча, бо всьа вона покрита шаром 
чорнозема більш аршина завтовшки. На п'вдень, в Хер
соншчині, буваіуть неврожаіі через засуху, на північ, в 
Звенигородському повіті, особливо в тих містах, де іесть 
ліса і пригірки, певного неврожаіу ніколи не бувале. Ок
рім того льудство нашод округи овсім не занадто густе. 
Усього на 1400 квадрових верствах живе більа 45,000 
чоловік, то-б-то трохи більше ЗО чоловік на квадрову 
верству, або 1500 на квадрову мильу. В загалі, льуде 
в наші) окрузі не дуже бідні і живуть крашче ніж в 
инших містах Украрни, котрі мені довелось бачити; 
сахарні і чумачка даіуть іім вірни] зароб.ок, бо наша 
округа—одна з тих, котра заразом виробльа)е і бурьаки 
на заводи ] пшеницьу, котра іде в Адес. 

Таким робом можна.було б при)ти до тир думки, шчо 
при таких, в загалі добрих, обставинах станньа здоровіа 
льудського повинно бути гарне. Одначе того овсім не 
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ма]е, а через шчо, побачимо в дальшім ході наїло]! роз
мови, а тепер випишемо тілько де ]акі ци$ери, котрі 
силуіуть нас вимовити таки] вирок. У тої час,іак ми жили 
в однім селі, посередені нашої і округи, селі, 'званому „/а-
рославка" або „Сучок," у нас шчо місьацьа бувало не 
менш 500 слабих в дома, або по сусіднім селам. Це 
виходить більа 6000 слабих за рік, або трохи не 15% 
загального числа льуде] нашоїі округи. Певно, шчо це чи
сло було. б не велике, іак би нам довелось бачити всіх 
слабшя нашоїі округи. Але навпроти того не менш 5000 
із 6000 наших слабих були із деоьатка оел найближчих 
до нас. Між далекими селами, де-їакі дуже великі, із 
2—1000 льуде}, дали нам усього 5 —10 слабих, а те 
село, в когорому ми жили, Іароелавка, доставило нам 
більа 600 слабих, хоча в їому всього 600 льуде,]. Та
ким робом, середнім числом кожен чоловік за рік чим 
небудь слабуіе, хоча певно де-]акі із льуде]' в Іарославці 
в нас і не були овсім, але за те другі слабували двічі ] тричі 
за один рік. Звісно, шчо ми не мажемо права казати, 
шчоб в загалі число льуде] слабих у рік рівньалось 
усьому числу льуде,] в наші.) окрузі, ]ак воно потрапи-
лось в Дарославці, але ми можемо сміливо сказати, шчо 
воно далеко більше 15°/о і не повинно дуже багато 
одрізньатись од числа слабих в Іарославці, бо в цім селі 
обставини життьа нічим не гірші, ніж в инших селах. 

Про те, скілько льуде] вмира]е і родитьсьа шчо року 
ми мігли дізнатись тілько в тім селі, де ми жили, в 
іарославці. За 40 років од 1838 —1877 в Дарославці вмерло 
всього 708 чоловік, або середнім числом 18 кожного року, 
шчо на середнье льудство в 600 чоловік буде ЗО чо
ловік на 1000 шчо року. Ми лічимо середнье льудство 
в 600 чоловік,,бо воно хоч теперечка трохи більше, а за те в 
1838 р. було трохи менше. За 1848 і 1849 роки льудг 
ство поменшало було трохи не на 100 чоловік і знов 
стало на своіу першу ступінь не швидче, ]ак років за 
10. За остатні роки льудство почало прибувати трохи 
рівніщче. Усього за 36 років од 1842 —1877 родилось 
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909 діте], або середнім числом 25 дітеі ш ч ° Р0КУ> ч и 

41 на 1000 льуде,). Це визначаіе шчогодні] добуток 1Д°/о, 
мфке рівни] шчогодньому добутку льудства дльа всі-
Іер Росо^і, котри] рівньаіетьсьа 1,2°/о. За те ] смертен-
ність і родимість далеко менші, ніж середні числа дльа 
всце,іі Россір, і дуже подібні до чисел в славіанських 
земльах Авструі. 

Ми поділили всіх вмеришх на три розрьада, дивльа-
чись по рх літам у час смерти. Таким робом: 

Од роду до 7 .років вмерло із 708, 386 або 55°/о 
Од 7 до 60 . 214 „ 30°/о 

.Післьа 60 108 „ 15°/о 

Відцільа ми бачимо вже, шчо середні,] вік дуже не-
довги), і шчо смертенність діте] страшенно велика. 

За шість літніх місьаців вмерло всього 242 чоловіка 
або 37°/о, а за остатніх шість наіхолоднішчих — 466 
або 63°/о. 

Од різних пошесте] вмерло в загалі 240 чоловік, але 
між ііми всього 33 старішчих од 7 років, остатні—все 
малі діти. Таким робом смертенність од пошесте] рівньа-
Іетьсьа 37 °/о усі]еіі смертенністи. Од кожнор болісти 
осібно вмерло: 

До 7 років. Післьа 7 років. В купі. 

54 4 58 

36 — 36 

» кокльупіа ] инших пошеотнщ 

болісте] органів диханньа 01 — 61 

» крупа ('завалки, діфтеріт). 22 1 23 

» дизентері)і (кровави] понос) 16 — 16 

» тіфа (гарьачка) . 6 9 15 
8 10 18 

» цингохно]і болісти 1 9 10 

4 — 4 

Усього 207 33 240 

Ми виписали цих кілька чисел, котрі тутечка може 
шче і не на сворм місті, тілько дльа того, шчоб пока-
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затії, гдчо в нашому краї у, багатому ] гарному, станньа 
здо|завіа між простими льудьами овсім не добре. Шчоб 
крашче урозуміти через шчо воно так, нам треба те-
перещса розібрати по черзі наіголовнішчі обставини, під 
разуразнім виливом котрих живуть усі льуде. Почнемо 
з воздуха, ]ак з найпершо]! потріби чоловіка, без за-
довольненньа котро)у він навіть і кілька хвилин прожити 
не може. 

V. 

ПРО БОЗДУХ. 

Усьа земльа, з усіх своііх боків, покрита воздухом. 
Допевна шче не звісно на скілько хватане воздуха в 
гору од уровньа морьа, одначе післьа де^аких рахунків 
можна думати, шчо верстов на 60 або на 80. 

іак ми вже казали, воздух содержить у собі одну 
пь]ату частину кислорода \ більа чотирьох пьіатих — 
азота. Окрім того він содержить шче завше углекислоту 
І водьану пару. На вільнім воздусі звича^о бувале углє-
кислоти всього чотирі десьатитисьачних часті. Де б не 
брали воздух, чи більа морьа, на низу, чи на горах, 
усьуде знаходили ма}жв однаково углекислоти. В про
тивність тому содержимість водьано,іі пари в воздусі 
буваіе дуже перемінчива. їеплщ воздух в загалі може 
содержати більш пари ніж холодни), бо в холодному пара 
зараз згушчазетьсьа в краплі води, котрі нададуть на низ 
під видом дошчу, роси або туману. 

Таким робом, коли ми говоритимемо про те, скілько 
воздух содержить пари, то ми звичаіно не будем казати 
скілько в тім воздусі іесть в загалі водьанор пари, а 
тілько про те, іака іесть часть тир пари в тім воздусі, 
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котра може содержатись при ті] температурі, без того, 
шчоб повернутись у краплі води. Цьа ступінь наситу 
воздуха водьаноіу парову зветьсьа вохктпб^у воздуха. Коли 
наприклад ми кажемо вохкість воздуха сто процентів 
( 1 0 0 % ) , то це визначаіе, пічо то] воздух вже содер-
жить стілько водьанор пари, скілько він при сворі тем
пературі содержати може, і шчо всьаки] додаток пари 
зараз вже осьаде крапльами допічу або пари. Знов коли 
говоримо, шчо вохкість воздуха 50°/о, то це визначаіе, 
шчо він содержить усього одну половину ти)і водьа
ноіі пари, котру він при свор'і температурі, нанр. при 
15", содержати може. 

ішщ же вилив і ]акі відносини воздуха до життьа 
чоловіка? Ми. вже казали, пгчо чоловік, ]ак і инші тварі, 
вдихане кислород і видихане углекислоту. Іак же ж те 
робитьсьа і через шчо? Це дГ)етьсьа через те, шчо чо
ловік раз-у-раз пережига]е або окисльаіе сво.іе власне 
тіло, то-б-то складаіе ,)ого з кислОродом воздуха і види-
хще із себе під видом углекислоти і води. Звісно, шчо 
чоловік будуіе своіе тіло, то-б-то вироспгіе і піддержуіе 
себе, тими харчами, котрі він бере собі із других тварей 
чи з рослин. Так напр., коли чоловік Іість хліб, то він 
додане своіему тілу багато углерода і водорода і трохи 
кислорода. То] хліб, ставши кровіу і мньасом, перегораіе 
в тілі чоловіка, неначе тонливо в парові.) машині, і да,)е 
чоловікові тепло .) силу дльа праці. Але через шчо тщ 
углерод і водород можуть перегоріти в тілі чоловіка? 
Через кислород, котри) чоловік раз-у-раз вдихане із воз
духа. В легких кислород воздуха зострічаіе густу сітку 
дрібних жилок наповньаних кровіу. Звісно, шчо кров 
содержить у собі дві ікуголовніпічі часті: провісті/ су-
кровщьг/ ') червоні пров^ані шарики. От же ж ці кров-
Іані шарики—дуже дрібні тільца, котрих в крові так 
багато, шчо на кожни) кубовщ центіметр (20 крапель) 
Ііх приходитьсьа од 4—5,500,000, або більш 200,000 
в одну краплі, содержать у собі осібну червону барву, 
котру зовуть гемоглобін. Це] гемоглобін маіе занадто 
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велику прихільність складатись з кислородом, але } 
знов легко передавати іого иншим річам. Гемоглобін в 
крові тих жил, котрі приводьать кров до легких, не со-
держить кислорода, бо на путі своіему по тілу вона отда^е 
Іого иншим річам. В легких кродіані нжрики набира-
Іуть із гоздуха чимало кислорода, від чого навіть барва 
крови ста]е червонішча } світлішча, і потім розносьать 
тоі кисло]зод по всьому тілу. Усьуде, де тої кислород 
зуетрічаіетьоьа з углеродом і водородом, шщже вільним 
од кислорода, він "з ними склада]етьсьа, повертаючи ііх 
в углекислоту і воду. Цьа углекислота і вода захопльа-
Іутьсьа кроьуу ] иншими соками тіла (ЛІМФОІУ) і Ун°-
сьатьсьа в легкі, а відтильа видихаіутьсьа в воздух, так 
воно іде однаково за кожним диханньам: чоловік вдихаіе 
в себе кислород, а видихаіе углекислоту і воду. 

Коли справді вимірьали скілько іесть углекислоти в 
тім воздусі, котри] чоловік вдихаїе в себе, і скілько в 
тім, шчо він видихаіе, то пізнали, шчо видихаіе чоловік 
у 100 разів більше углекислоти, ніж він \\$ вдихаіе. 
Бо справді на вільнім воздусі іесть усього 0,0004 часті 
углекислоти, а видихаіе чоловік такиі воздух, у котрім 
содержитьсьа 0,04 часті углекислоти. Так само і водьа-
ноіі пари в загалі чоловік видихаіе більше, ніж вдихаіе.. 

Знаіучи, шчо чоловік видихаіе такого багато угле
кислоти, вже не дивно, шчо коли кілька льудеі збе-
ретьсьа в замкненії хаті, то воздух од цього паскудитьсьа,, 
бо углекислота не годна дльа диханньа і навіть отрута 
дльа чоловіка ] инших тваре]. Так само і свічка або инше 
топливо чи світло не можуть горіти в такім воздусі, кот-
риі содержить багато углекислоти. 

Коли взьати шкльану банку (дзвін, колокол), наповнити 
Іуі углекислотоіу і поставити в і у запалену свічку, то свіч
ка зараз погасне через те, шчо вона не матиме кисло
рода, з котрим повинні складатись углерод і водород 
свічки в тоі час, іак вона горить. Так само, коли 
посадити в банку з углекислотоіу іаку небудь маленьку 
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тварь, напр. пташку або мишу, то вони швидко задох-
нутьсьа. 

Одначе не тілько в саму углекислоті не можеть го
ріти свічка, і не можуть дихати живі тварі. Навіть 
доволі, шчоб до воздуха було примішано багато угле
кислоти, шчоб свічка в тім воздусі гасла, а тварь зади
халась. 

Чоловік вже не можеть дихати і таким воздухом, у 
котрім на 100 часте] усього 5 частеі углекислоти, і, в 
загалі, кожни] воздух, у котрім содержитьсьа більш ніж 
одна тисьачна або десьать десьатитисьачних частеі угле
кислоти вже треба лічити воздухом, котрд) можеть за
шкодити чоловікові. Про це одначе говоритемемо под-
рібнішче далі, при розмові про жилльа чоловіка *). 

Певно, шчо воздух маіе дуже велики) вплив на життьа 
чоловіка, бо чоловік раз-у-раз іім дишеть, він тілько із 
кислорода воздуха дістане спосібність мати в собі тепло 
І силу дльа роботи. Бо без кислорода воздуха та харч, 
котру чоловік до себе при)маіе, не пе'регорала б і не 
давала ]'ому ні тепла, ні сили ворушитись. Через те ко
жен легко урозумце, шчо чоловік повинен післьа ііжи, 
або в часи праці, дихати кріпше і швидче, видихати 
більше углекислоти і більше вдихати кислорода, ніж у 
часи спокоіу а^о сна. Певно, шчо воно так і буваіе. Шче 
до того одначе чоловік у роботі більш" видихаіе углекисло
ти, ніж вдихаіе кислорода, а во сні більш вдихаіе кисло
рода, ніж видихаіе углекислоти. Таким робом в крові чоло
віка за ніч собираіетьсьа запас кислорода, котриі пособльаіе 
Іому жити і ворушитись у часи дньа. В загалі, за сут-
ки чоловік видихане не менше іак од 1 — 2 Фунтів 
(500 —1000 гр.) углекислоти. Певно, шчо при важку 
праці і видиханньа углекислоти росте в 2—4 рази, а при 

*) В Індір за часи бунта 1857 року, 146 заполонених Англичан були 
замкнені в льох, через 8 годин зосталось в живих усього 23. Післьа битви 
при Аустерлиці 1805 р., 300 Австріаків були замкнені в льох, і швидко 
із рх вмерло 260. 
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певнім супоко,іу пада далеко низче, так шчо инші) раз 
одліка навіть у одного і того ж чоловіка можеть бути 
в відносин! і до 10. 

Одначе воздух не тілько тим потрібен чоловікові, шчо він 
,]ім дише. Воздух маіе дльа чоловікаі инші великі визначан-
ньа. їай ми казали, він окружуіе оабщу увесь земни] шар 
в товшчу од 60—80 верств, і тілько дьакуіучи цьому 
глибокому морьу воздуха на поверхністі землі збере-
гаіетьсьа тюпло соньашне, |ак в самім воздусі, так і в 
рослинах і тварьах. Бо тамичка, де вже нема воздуха, 
в просторі, шчо простьага]етьсьа між землеіу ,] иншими 
планідами, там раз-у-раз дуже холодно, не менш іак 
600 морозу. ї а к само холодно було, б і в пас на землі, 
|аж би воздух з водьанозу пароіу вкупі, або, іак кажуть, 
атмосфера, та организми, котрі живуть при помочі води 
та воздуха^ не задержували соньашне тепло більа зем
но^ поверхности. Певно, шчо при разуразньому холоді 
в 60° морозу не могло б бути на землі нуакого життьа, 
ні одні]і рослини, ні тварі, а про чоловіка вже не ма 
чого і казати. 

Окрім углекислоти в воздусі раз-у-р>аз буваіе шче 
водьана пара. Таки] воздух, вохкість котрого менша од 
50°/о звичайно зовуть сухим воздухом, а такщ, де вона 
більше 70°,о, зовуть мокрим воздухом. Наіздоровши) воз
дух то,), шчо ма]е вохкість од 50% — 70%- Воздух за
надто мокрн) нерідко пособльаіе про.|авам золотухи, ча-
хотки і инших болісте.). Сухи] воздух, по думці де-]аких 
вчених, теж недобри] дльа здоровіа, але все ж далеко 
не в таку мірі, іак занадто мокри). Ми шче вернемось 
до цих питаннів в розмові про клімат. 

Звичаіно іесть в воздусі шче осібни) газ, здожени) з 
водорода і азота і званні аміак. Цеі газ, котрого дуже 
трохи в воздусі, дуже потрібен одначе дльа рослин. 
Коли іого стаіе забагато, то чоловікові він можеть за
вадити. Найбільш іде аміаку в воздух із одхожих міст, 
із недобре впорьадкованих канав дльа нечисти, кладо-
вишч, боіень і салганів, де-іаких хвабрик і т. и. 
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Окрім склада воздуха, наіголовнішчи] вплив на чоло
віка мабуть тепло і світ, іакі іесть в воздусі. Про тепло 
ми подрібнішче говоритимемо упісльа, при розмовах про 
клімат і одежу. Про світ соньашніу треба сказати, пічо 
він дуже потрібні^ дльа чоловіка. Велики] брак соньа-
шного світа, напр. в рудокопньах, в тьурмах, завше ро
бить льудеі блідими, малокровними, слабими. З другого 
боку занадто сильни] соньашни) світ нерідко вадить 
очам. В де-іаких жарких сторонах льуде чимало вми-
раіуть од так званого соиьашного удару, то-б-то вплива 
занадто сильного тепла з світа соньашного на мозок чо
ловіка. 

За остатні роки замітили, пічо світ різних барв маіе 
не однакову вплив на життьа рослин і тваре]. Так 
напр., в Америці на острові Кубі в Гавані бачили, пічо 
під Фіолетовим шклом виноград ріс крашче, ніж без 
нього, так само з де-іака худоба, напр. тельата, поросьата 
і т. и. 

Досі ми говорили про звича]ниі склад воздуха, одначе 
до іого можуть бути примішані різні річі, котрих овсім 
бути не повинно, і котрі особливо можуть вадити здоровіу 
чоловіка. Так напр., більа всіх молотилок, вщлок, мли
нів до воздуха буваіе примішано багато пороху, і льуде 
слабуіуть через це кашлем, задухору, очима і т. д. Знов 
в кузньах, слбусарньах, машинних зоводах воздух бувале 
переповиванні дрібним залізним порохом, на ткацьких 
хвабриках і прьадільньах— дрібному баволіщу, на' хімічесь-
ких і сірникових заводах—різними парами, отрутними 
дльа чоловіка, і робітники все те вдихаіуть певно не без 
великор шкоди дльа свого здоров]а. Про це подрібнішче 
розкажемо в розмові про працьу. 

Одначе окрім різних річе,], котрі примішуіутьсьа до 
воздуха через хвабричну і другу працьу чоловіка, в іому 
шче іесть нерідко велике множество дуже дрібних рос
лин і твареі або ііхніх зерен і зародів. Ці дрібні живі 
річі зовуть різними именами: бактерЦі, вібріони і т. и. 
Усі вони дуже дрібні, але так іак ііх дуже багато, і 

5 
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так іак вони, при своіім дальшім рості і розвоіу, пере-
верта^тьсьа в инші рослини і тварі і навіть можуть 
жити і множитись в тілі більших твареі і чоловіка, то 
вони нерідко багато вадьать здоровіу чоловіка. Навіть 
тепер думаіуть, шчо головнішчі пошесті, іак то холера, 
гарьачка, пропастщьа, віспа, кірь, діфтеріт, скарлатіш, 
септщемгіа ] инші маіуть сву початок в заразі крови і 
тіла чоловіка цими дрібними ' организмами, або ііх за-
родами. В загалі, всі ці зароди розвиваіутьсьа гарнішче 
в мокрих містах, ніж в сухих, і навіть думаіуть, шчо 
де-іакі із ііх, напр. ті, од котрих зачинаіетьсьа пропас-
ницьа, і котрих зовуть грибком маларці, можуть поіа-
витись тілько там, де іесть чимало стоіачоіі води. Окрім 
того одна із наіголовнішчих обставин дльа розвоіу по-
шестних болістеі—це великиі збір в одну кучу льудеі, 
особливо льудеі вже слабих, }ак то бувале в шиитальах. 
Про ці річі ми теж будемо говорити подрібнішче в 
своіім місті. *) 

УІ. 

ПРО воду. 

Так само ]ак без воздуху, чоловік не може жити і 
без води, бо навіть сам чоловік більше іак на половину 
своіе]і ваги, на 70 °/о, маіе в собі води. Певно, шчо цьа 
вода взьалась відкіль небудь, і шчо значить чоловікові 
безпремінно треба пити воду, або хоч таку харч іісти, 
котра содержить багато води. 

*) Кислород воздуха не завше бува]е однакова]. Він иніші] раз при]ма]С 
вид газа з запахом, званого озон, і котри] мар більше прнхільносіи до хі
мічних складані], ніж звича]ни] кислород. Де-]акі вчені дума]уть, шчо озон 
маіе сві]ство знічтожати зароди пошесте], одначе це шче певно не доказано. 
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Але цього мало. Чоловік раз-у-раз віддане од себе 
воду: через легкі, вкупі з воздухом, під видом водьа-
нод пари; через нірки — мочеіу, і через кожу — пітом. 
Таким робом чоловік шчоденно одда]е од себе більа 6 
Фунтів (3000 граммів) води. Певно, при жарі та великії 
праці та віддача росте, а на холоду та при спокоіу 
ста]е менша, але б Фунтів то середнье число 

Коли в тілі чоловіка води бракуіе, то іому зараз по-
чинаіе хотітись пити. Коли він не напь|етьсьа, то горло 
в |ого перееиха]еть, сердце починаіе дуже колотитись; 
на решті в чоловіка робльатьсьа судороги, і він од жадо
би можеть не паче розумом помилитись. Овсім без води 
чоловік не можеть прожити більш ]ак 7 або 8 суток, 
потім зараз вміїраіе. Таким робом вода, дльа чоловіка 
шче більш потрібна, ніж харч, бо бували випадки, де 
льуде без жадноіі ііжи проживали 20 і 25 днів, а на
віть при де-іаких болістьах, особливо при сумном рі
шенні розума (' меланхолШ) і шче більше, аж до 40 і 
45 днів. 

Відцільа ми вже бачимо, іаку велику потрібу чоловік 
ма^е до води. Одначе вона іому потрібна не тілько дльа 
того, шчоб пити. Треба навіть далеко більше води дльа 
того, шчоб купатись, митись, сорочки прати і дльа ба-
гацькох инших потріб життьа льудського. Де ж чоло
вік бере воду і іакоіу водо.іу треба ]ому користуватись? 

Певно, шчо так само іак і воздух, вода не рідкость, 
бо трохи не 3Д часті землі покриті водоіу. А д е далеко 
більша часть тиіеіі води не здатна дльа. питтьа, бо 
то вода солона, морста, а дльа питтьа потрібна вода 
солодка. 

Не треба думати одначе, шчоб в ті) воді, шчо іці 
звичаіно пьіуть овсім не було солі просто]і і инших 
солеі, але солоному звичаіно зовуть тілько таку воду, в 
котрії солеі багато, іак наир. в морі, од 2°/°—4°/о або і 
шче більше. Затим,в кожні'і воді, котру ми бачимо на 
землі, іесть хоч трохи соли, окрім однір перегнаної і во-
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ди, шчо на лембіку в аптеках та лабораторцах пере-
ганьаіуть. 

Цьа перегнана вода на)чистішча, ]аку тілько можна 
здобути, але зір пьіуть рідко, раз через те, шчо рр 
добувати дорого, друге затим, шчо і ід смак негарнир 
бо вона не ма]е в собі воздуха і нуаких соле]. Не пьіуть 
рр і через те, шчо вона не дуже і здорова дльа чоло
віка, бо їому потрібні різні солі в таку мірі, в іакі] вони 
в добріі солодку воді знаходьатьсьа. Одначе, при д е я 
ких обставинах, пьіуть і перегнану воду, наприклад на 
корабльах в морі, коли солодко,)і води не хватить, бе
руть морську воду, переганьа]уть рр і пьіуть. Навіть 
де в іаких сторонах пьіуть рр і на березі морьа, бо 
не ма по близу солодко)і води, так напр. в Аравці, в 
приморському городі Адені, зроблена дуже велика ма
шина, котра переганьаіе воду дльа льудер котрі там 
живуть, і тих, котрі туди зарзжаіуть. 

Окрім того перегнана вода шче потрібна дльа де-
Іаких лікарств, бо іесть такі лікарства, котрі даіуть оса
док і розкладаіутьсьа навіть і од тих трохи солеі, шчо 
буваіуть в солодкії воді, так напр. л&апіс і др. 

Наібільш підходить до перегнанор води дошчева і 
снігова, бо і вона, по правді кажучи, перегнана. Одначе 
все ж вона далеко не така чиста, іак діісно перегнана 
вода, бо, падаіучи крізь велику товгпчу воздуха, вона 
забиране з собоіу порох і инші дрібні річі, шчо раз-у-
раз нливаіуть у воздусі, і через те псуіетьсьа. Окрім 
того дошчева вода звичаіно содержить у собі Амміак, 
вже звісниі нам газ, зложениі з азота і водорода і трош
ки азотнор кислоти, котра маіе в собі азот і кислород 
одначе в инших мірах один до одного, ніж воздух. За 
всім тим дошчева вода не содержить в собі солеі, або 
содержить ііх занадто трохи, і через те вона на смак 
не добра, і льуде пьіуть і і] і не охоче. За те вона дуже 
добра дльа того, шчоб сорочки прати, шчоб чаі насто-
Іувати, і шчоб квасоль та горох варити. Дльа цього 
вона добра іак-раз через те, щчо трохи маіе солеі У 
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собі, особливо не ма^е вапни, то-б-то, шчо вона, ]ак ка
жуть, дуже мньака. Коли ж в воді багато соле] вапни, 
тоді воду зовуть твердому, і в до мило добре не розхо-
дитьсьа, бо воно з вапноіу да^е осадок, чаї теж не на-
стоіуіетьсьа, горох та квасоль не легко розварьуіутьсьа. 

Але не треба знов думати, шчоб така вода, коли 
вона тілько не занадто тверда, була недобра дльа питтьа. 
Навпроти того кльучева вода наісмачнішча і на]здоров-
ша. А шчо таке кльучева вода? Це та сама дошчева 
вода, котра пройшла крізь земльу з набралась трохи різ
них соле] ' углекислоти, але ніде не застосувалась і, 
швидко біжучи, не мала часу зіпсоватись. 

іаким же робом кльучі робльатьсьа? Дуже просто. 
Вода дошчева иада на земльу і проходить у до аж поки 
не зострінеть таки) шар, котри] доі не пропускаіе далі, 
напр. глину чн камінь. Тоді вода по тому шару біжить 
під землеіу маленькоіу річкову і на решті десь нижче 
виходить наружу і там, іак говорьать, біе кльучом. 
Инши] раз кльуч сам не виходить наружу, тоді, по де-
Заким признакам, знаходьать місто, де він саме прохо
дить, і великим буравом робльать дірку, в котру встав-
льаіуть дудку. Бода підумаіетьсьа по дудці в гору, і 
таким робом багато де в ]аких містах льуде достануть 
гарну воду, де перше був доі брак велики]. Таки) про
буравлену кльуч зовуть артезіанськоіу пргьптщу. 

Одначе на|більша частина льудеі не маїеть можливо-
сти пити саму кльучеву воду. Вони повинні вдоволь-
ньатись водоі'у із ^нчок, простих криниць і навіть ставів. 

Шчо залежить до річок, то треба сказати, шчо дуже 
рідко річна вода бувале овсім га^ша. Дльа того, шчоб 
вода 2)ічки була добра, треба, шчоб річка була дуже 
бігуча, шчоб вона пробігла шче не велики) простор, 
шчоб на до не було великих городів, то-б-то, шчоб вона 
не мала часу запаскудитись. Між усіма великими річка
ми, іакі звісні, сама тілько Нева витче Петербурга ви-
повньаіе ці условуа, але кажуть, шчо і доі вода не за
надто здорова. В усіх остатніх річках треба боіатись 
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найгірше двох лих: Перше, пічо до води примішано дуже 
багато солеї, піску і инших неживих примісів, котрих 
вода набралась пробіпуучи великі простори. Друге шче 
гірше лихо це те, шчо до нер примішано чимало орга-
ничнор матерні, хоч живор, іак то дрібних іюслак і 
твареі, котрі легко заводьатьсьа в річках не занадто 
бігучих, хоч мертвор, котра мще сві] початок в гину
чих тілах водьаних рослин і тваре,), або в тих нечистьах, 
котрі иопадаіуть в річку із сел і городів, через котрі 
вона проходить. Цьа остатньа порча, то-б-то порча води 
різними органичними гнилими річми, Нагірні вадить 
здоров,) у чоловіка, і од нер чимало бувале різних болі
сте]. 

Дльа того, шчоб річна вода була добра, треба, шчоб 
у рі содержалось не більше однір тисьачнор части солеї 
і инших неорганичних річе.) і навіть не більше нь]'ати 
стотисьачних часте] дрібних органнзмів, або гни]'учих 
органичних останків. Але навіть і того шче инши) раз 
бувще забагато. Окрім того, іак і всьака инша вода, 
річна вода повинна мати температуру од 9 й —12° тепла. 
Звичаіно одначе так не бувале, бо літом вода теплішча, 
а зімоіу холоднішча. В кожнім случар одначе шче довго 
І багато де в іаких містах льуде присилувані будуть 
нити річну воду, і через те кожен повинен ставити 
собі в обовіазок нічим не паскудити воду річок, не ки
дати в рх сміттьа, нечисте,), останків з хвабрик і т. д. 

Усе сказане про річки треба нриложити ,) до кри
ниць, але шче в більшу мірі, бо в криниці води менше, 
і вона не бігуча, а сто^ача. В криницьах, котрі бува-
Іуть в полі, в лісах, коли }ім не дадуть застосуватись, 
вода бува,)е на решті добра, бо вона Мадзке кльучева. 
Овсім инша річ в городах і селах; там криниці можуть 
бути дуже опасні і нерідко справді буваіуть початком 
дльа страшенних болісте,). Нехаі наприклад кришщьа 
буде, ]ак звичайно, в долині, а на горі кладовишче, чи 
боіньа; тоді вода, проходьучи крізь земльу, забиратиме 
з собоїу ту гниль і заразу, і льуде, котрі доі питимуть, 



— 71 — 

матимуть не здорову воду, потрібну дльа ]іх тіла, а 
правдиву отруту. 

Теж саме треба сказати і про ставну воду. Певно, 
кожниі чоловік, і наіменш освіченні, розумує, іпчо ставна 
вода і на смак не добра і здоровіу шкодить, але шче 
багато хто д)і пь]е, ишпи] раз по нужді, а більше, по 
правді кажучи, зледашча. Навіть не то чоловікові пити 
ставну воду, а } скотині не можна, бо чимало різних 
ношестеі і падіжеі на худобу бувале од того, шчо на-
пуваіуть ^ і замість криниць із ставів, в котрих цілі 
роки гніф падаль, гни) і инше паскудство, в котрих 
так і кишить різна черва і другі гади дрібні і великі. 
Це питанньа ма}е велике визначанньа особливо дльа 
Украрни, бо річок у нас не багато, а все більш стави, 
і содержатьсьа вони дуже не в гарнім станні. До ставів 
ми шче вернемось, коли прщдетьсьа говорити за про-
пасницьу і другі пошесті.* 

Не треба думати, шчоб справді мало лиха було 
льудьам од недобро^ води. Багато болісте,], і самих страш
них, мабуть в ні] свГ) початок. Різні болісті "жлунка і 
кишок, поноси, кровави] і инші, бльувота. Різні пошесті 
можуть початись од поганор води, наприклад ТІФОЗНІ 

еарьачки, або хоч і не початись од не]і, то стати через 
неї і гіршими, «напр. холера. Знов гнила вода нерідко 
да,]е в собі чимало зародів різних глистів, котрі через 
воду попада]'уть у нутро чоловіка і худоби } муча]уть 
дх ціли) вік, а часом і самого віку ріішууть. На решті, 
де в іаких сторонах, особливо по горах і болотах, од 
недоброр води в льудеі пухнуть шчитовиЬні залози на 
шир } робитьсьа болість, котру зовуть зоб. Звичаіно 
шче льуде, котрі ма]уть то] зоб, буваіуть занадто при
дуркуваті. 

Таким же робом дізнатись про іаку небудь воду, чи 
вона добра і здатна дльа питтьа, чи ні? На це можна 
багато чого відказати. Перво на перво воду пізнаіуть 
по рр смаку і духу; але так можна легко помилитись 
і полічити гидку воду за добру. 
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Шчоб дізнатись, чи нема в іаку воді занадто багато 
дрібних рослин і тваре], треба дивитись на крапльу 
ти)еіі води крізь таке шкло, шчо звеличаіе, або крізь 
мікроскоп. Таким робом ті дрібні организми побачити 
можна. 

Знов, шчоб дізнатись, чи не примішано до води ба
гато піску, глини чи чого иншого такого, шчо тілько 
розмішано з водоіу, а не овсім розпушчено в ]ц; треба 
дати воді отстоіатись і потім одлити од осадка. То] 
осадок, таким робом, можна зібрати ]' зважити. 

Дльа того, шчоб дізнатись про ті річі, котрі овсім 
розпушчені в воді, наприклад солі, треба воду випарити 
І останок зважити. 

Шчоб дізнатись скілько в тім останку іесть неорга-
ничних частин, а скілько органичних, треба ]'ого на 
великім вогні пропекти. Органичні річі згорьать, а не-
органичні зостанутьсьа. Різницьа між двома вагами, до 
І післьа пропіканньа, покажеть скілько було органичних 
примісів в воді. 

Знов можна вимірьати органичні примісі і иншим 
робом. іесть така сіль, ЗІаріанщово-калііева сіль, котра 
розпуска^етсьа в воді з дуже гарюуу ФІолетовоіу бар-
воіу. Одначе тілько в чисті] воді, бо така вода, в котру 
Іесть органичні річі, зараз ріппф ту сіль діі барви, роз-
кладдіучи марганцовуіу кислоту соли. Коли до води ба
гато примішано органичних річе], тоді вона маіе силу 
рішити барви більшо]і ваги марганцово-калііевоіі соли, 
коли трохи, то меншої і. От ж е ж робльать так: беруть 
звісну вагу тир соли, розпускаіуть' |і]і в звісно і̂ же ваги 
перегнану воді, беруть звісну міру цього розпуску і 
потім по троху, через осібну розмірьану дудочку (бьу-
ретку), приливаїуть тиіе]і води, котру хотьать спробу
вати. Приливаїуть і\\\ аж доти, поки марганцово-калііева 
сіль не рішитьсьа своіеіі ФІОЛЄТОВО]І барви. Знаіучи із-
перших проб, скілько треба органичних річеі дльа того, 
шчоб розложити наприклад один грамм марганцово-ка-
луевоіі соли, знаіучи, скілько було тиіі соли в одмірьа-
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ному, при початку проби, розпуску і знаіучи, скілько 
ми додали нечистоті води, аж поки розпуск стратив 
своїу барву, можна до близька розрахувати скілько в 
ту воді було органичних річе]. Таки] спосіб іспитувати 
прикладаіетьсьа окрім води і до багацько де-]аких иніних 
річе] і зветьсьа іспитом міро)у, або тітровим аналізом. 

Одначе, ]ак ми вже казали, далеко не всьуде льуде 
можуть добути доволі добру воду. Шчо ж робити,,, коли 
Іуі не ма]е? Дльа цього пропоновано багато способів 
очишчати воду, робити із гидкор добру: 

1) Шче старі Римльане розуміли, шчо пити нечисту 
З смердьачу воду і гидко і нездорово. Одначе вони ду
же чудним робом брались до того, шчоб }ці очишчати. 
Вони спускали воду в великі муровані стави і давали 
дІ там гнити, в ту думці, шчоб усе, шчо в воді ]ЄСТЬ 
гниіучого, то-б-то организми і ]іх частини, повигнивало, 
і потім вода зосталась би чистому Не зна^емо, ]ак воно 
вдавалось Римльанам, а в теперешні часи таким робом 
очишчати воду вже не вмнуть. 

2) Одначе і тепер пробудуть давати воді устоіува-
тись, але певно, шчо таким робом можна відньати од 
нер тілько ті часті, котрі примішані до води, але не 
ті, котрі овсім розпушчені. Дльа де-іакор води, напри
клад дльа дніпровсько]і, до котрої примішано багато 
дрібного піску, і одстоіуванньа вже доволі пособльа^е. 
В загалі ж одначе розпушчені солі, і навіть дуже дрібні 
примішані річі зостаіутьсьа в одстоіанні] воді в чималі] 
мірі, бо занадто довго воді не можна давати сточать, 
шчоб вона не зацвіла. 

3) Коли воду вскшцатити, то із неї і ви] де воздух і 
инші гази, і навіть випаде частина соле} вапни, бо солі 
вапни маіуть осібність більш розпускатись в холодні} 
воді, ніж в гарьачі]. Одначе кидіатити всьу потрібну 
льудьам воду коштувало б занадто дорого, і, на решті,, 
органичні примісі, при цім способі, зостаіутьсьа в воді. 
Окрім того кищачена вода, не маіучи воздуха ,і угле-
кислоти, не гарна на смак. 



— 74 — 

4) Дуже тверду воду, то-б-то таку, в котрі,] занадто 
багато вапни, очишчаіуть теж доволі чудним робом, ки-
ддіучи в не,|і шче вапну; тоді з вкинутому вапноіу в 
купі випадаіе на дно води і та вапна, інчо була в не)і' 
розпушчена. Ді]етьсьа це затим, шчо в загалі вапна 
рбзпускаіетьсьа в воді дугже мало, але легко в такі] воді, 
де багато углекислоти, так шчо вапна, зложуіучись з 
не,іу, нереробльуіетьсьа в двууглекислуіу сіщ> вапни, кот
ра в доволі велику мірі розходитьсьа в воді. Таким ро
бом завше ,|" буваіе в тверді) воді; в не]і багато угле
кислоти зложені,]' з вапноіу. Коли ж придамо до не,)і 
вапни, тоді двууглекисла сіль вапни мусить иере]ти в 
просту углекислу сілб вапни (кре]ду), котра в воді не 
розпускаіетьсьа і мусить осісти на дні. Таким робом 
випадане не тілько 'додана ванна, але навіть і та, шчо 
була в розпуску. 

5) Органнчні примісі води можна знічтожити, прилив
ши в воду розпуск марганцово-калцевоіі соли. Цьа сіль 
содержить багато кислороду і з великому легкістьіу від-
да]е ]ого органичним річам, котрі од того окисльа)утьсьа, 
ніби то перегорнуть, і повертаіутьсьа в углекислоту і 
воду і таким робом вже не вадитимуть здоровіу. Але 
марганцово-калуева сіль псу)'е смак води з навіть сама 
може вадити здоровіу чоловіка. 

6) Наікрашчіу спосіб очишчати воду, це і ці ФІЛЬ-

тровати, то-б-то пропускати крізь більш або менш 
груби) шар іако^і небудь дуже шчілковатоіі річи, на
приклад через вугілльа,, через пісок, через осібни] ка
мінь, нарочито обробльа,)Ємиі дльа фільтрів. При ці] 
фільтрацір задержуіутьсьа не тілько ті річі, шчо при
мішані до води, то-б-то нісок, глина, дрібні рослини з 
тварі, а навіть і частина розпушчених соле] і органич-
них гшуучих річе). Особливо вугілльа ма)е прихільність 
задержувати органнчні, то-б-то назрілі, примісі. Через 
це крізь вугілльа дуже добре пропускати воду, і кож
ному чоловікові не важко мати кадочку з шаром ву
гілльа, через котре вода проходитеме, і іуі можна 
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«було б вже чисту виточувати з низу. Але не треба 
забувати, шчо те вугілльа повинно частенько переміньати, 
инакше воно тратить силу, запаску жуіетьсьа і можеть 
зробити лихо замість користи. 

В кожнім городі або ^ другім великім місті вода по
винна бути проведена в усі будинки трубами (дудками) 
із ]акоіі небудь чисто]і річки, або крашче із кльучів чи 
з іакого • дуже чистого гірнього озера. В старі года, у 
Римльан і Егинтьан наприклад, проводили воду не в 
замкньаних трубах, а в одкритих канавах, але тепер 
цеі спосіб негодни), бо в загалі льуде живуть густіщче, 
і вода в одкритих канавах занадто швидко запаокужу-
валась би. Тим часом і тепер в південну Францір ^ 
Італії шче іесть чимало таких одкритих водопроводів, 
котрі служать од часів Римльан і досі дадуть гарну 
воду. Одначе тепер усе проводьать воду трубами і більш 
під землеіу. 

Труби робльать деревіані, глиньані, свинцові, чугунні, 
толеві (із картона з земльаноіу смолову) і Фаіансові (бі
лої і поливи). 

Деревіані труби не добрі, бо швидко гинуть і иас-
-кудьатьсьа. Од рх і вода легко загниваіе і ста]е смер-
дьачоіу. 

Глиньані труби, не поливіаиі, не добрі, бо швидко 
біутьсьа, і в загалі непрочні; окрім того в діх; шчілках 
заводитьсьа нечисть, котра исуіе воду. Труби з простор 
поливи теж легко біутьсьа, але окрім того вони недобрі 
шче і через те, шчо в поливі звичаіно бувале свинець 
і инші отрути, -котрі переходьать в воду і шкодьать 
здоровіу льудеї Через те ж саме не годьатьсьа і свин
цові труби, хоча вони дуже кріпкі і не занадто дорогі. 

Труби з доброго Фа]ансу, без свинцовор поливи, гарні, 
•але дуже дорого коштуіуть. 

Через те теперечка тубільні робльать труби дльа 
води чугунні, бо хоч вони ї ржаві'іуть, і цьа іржа до 
води примішуіетьсьа, але ,)і)і занадто багато не буваіе, 
і вона не можеть дуже завадити. 
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В більші] часті городів, особливо в ЗРоссуі } у нас 
на Україні, напр. в Киііві, води проведено занадто тро
хи. Треба, шчоб було на кожного чоловіка, дльа всіх 
Іого нотріб, дльа питтьа, варки харчу, пранньа сорочок,, 
життьа } купелі не менш іак по 10—15 відер шчо 
дньа на кожну льудину, а в де-іаких случа^х, напр. в 
шпістальах, потрібно не менш іак по ЗО—50 відер шчо 
дньа на кожного слабого. 

^ к же ж спита]'ете робити нашим сельанам, іаку воду 
]ім потрібльати ? Певно, шчо в нас в селах і малих го
родах ніде не ма шче водопроводів із кльучів і не 
швидко і будуть. На це відкажемо, шчо де-іесть, кльучі 
всьуде треба ііх розшукувати. Не треба думати, шчоб 
у нас на Україні було занадто трохи кльучів. Вони 
Іесть в різних містах, особливо в північну і середні,} 
часті, але треба вміти ]іх знаходити \ розкопувати, а 
це річ не дуже то легка. Тому сто років, багато де в 
Іаких містах Француі, був такиі же брак свіжої і чис
тоті води, ]ак і в нас в степовії Україні, але найшлись 
льуде, котрі пособили цьому лиху. Особливо один свьаш-
ченник, абат Парамель, навіть" покинув сву приход і по
чав ііздити по всі] Франці,]і і указувати льудьам, де іім 
кльучів розкопувати. Парамель ді]шов такого знаттьа в 
цім ділі, шчо за 25 років він намітив більа 10,000 
міст, де повинні бути знаідені кльучі, і справді вони ] 
були знаідені в 8500 містах. 

Тамичка, де вже овсім плоха надііа знаіти кльуч 
бігучоіі води, і де не ма і річки, льуде принуджені пити 
воду із звичайних криниць з водоіу маіже стоіачоіу. 
Шчоб не було од таких криниць великоіґ шкоди, треба 
з ііх воду вибирати іак можна більше, шчоб вона хоч 
таким робом частішче обміньувалась. Криниці ніколи не 
повинні бути викопані під такими горами, на котрих 
Іесть кладовишча, заводи, або і в загалі густе жилльа. 
Крашче всього копати ііх вже трохи оддальа од села, 
по краіах іого, в степових долинках, або хоч і на ті] 
самі) долині, де село стоять, то з другого Д)і боку в 
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тім случар, коли село збудовано тілько на одні] іуі сто
роні. Криниці, в котрих вода занадто солона або тверда, 
теж повинні бути знічтожені і замість рх знаідені инші. 
Часом склад води бувале дуже різни] і в містах близь
ких одно од одного. 

На Україні не багато річок і в більші] часті із рх 
вода не чиста, так наприклад, навіть дніпрова вода со-
держить батато різних органичних і неорганичних ча
стин. Тим часом із бігучих річок воду пити шче можна. 

Наібільш усьго треба оберегатись води із ставів і 
із тих річок, на котрих ]есть греблі. Такор води не 
треба пити ніколи. 

VII. 

ЗЕМІЬА. Г Р У Н Ї О В Ш ВОЗДУХ І ҐРУНТОВА 

ВОДА. 

Чоловік живе на землі, на рі він будуіе сво]е жилльа, 
на ііі він ходить, на рі працьуіе і певно, шчо іому не 
можеть бути баідуже, іаки] під ним грунт. Грунт, на 
Іакім живе чоловік, багато де в іаких відносинах мо
жеть мати вплив на ]ого життьа і здоровіа. Так на
приклад, життьа на горах инше, ніж на плошчинах, на 
рівному місті друге, ніж на косогіррі. Знов камньану-
вати], піскувати], глинкуватиі або черноземни) грунт 
кожен инакше одзиваіетьсьа на льудському здоровр. 
Знов таки] грунт, у котрому шари землі ідуть косо, і 
вода по рм легко збігаіе, маіе инакніи] вилив, ніж та-
ищ} де різні шари, із котрих зложен грунт, лежать 
рівно, і вода застоіуіетьсьа. Грунт дуже переміньаіе 
сві]ства і осібності тир води ] того воздуха, котрі в 
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Іому знаходьатьсьа. Так нагїр., тілько де в іаких грун
тах вони зостаіутьсьа чистими, в других до ]іх примі-
шуіетьсьа чимало різних річе,]', знов в инших зарожда-
Іутьсьа чимало бактерії, вібріонів і инших зародів, котрі 
даіуть початок пошестьам і иншим болістьам. 

Б тім, шчо залежить до вида, }&¥Щ мще грунт, чи 
він рівни], чи гористи], то в загалі можна сказати, шчо 
на горах життьа здоровте, і менше льудеі вмираіе, ніж 
по нлошчинах, особливо низьких і болоткуватих Шу-
здоровші буваіуть косогіррьа, бо у підошви гір не рідко 
буваіе вже занадто мокро, а в вузьких та тісних гірних 
долинах мало світа соньашного, особливо зімоіу, і воздух, 
не маіучй вільного проходу, нерідко застоіуіетьоьа ]' ро-
битьсьа нечистим. Південні косогіррьа в загалі здоровіш 
од північних, бо сухішчі і теплішчі, навіть південні боки 
вулиць в городах здоровгпі од північних. 

Далеко не бадужє знов жити чоловікові на такім 
грунті, котрш' покрити) іакими великими рослинами, чи 
на такім, котри] пустопорожні], бо од цього вохкість 
воздуха, тепло, холод, вітри } в_ загалі увесь клімат 
дуже зміньаіутьсьа. Грунт, на котрім росте ліс із ви
соких дерев, і лрщмще до себе, і оддаіе шроіу багато 
води, таким \юбож, шчо обмін води], частиноіу, тих рі
че], шчо в іу розпушчені, робитьсьа доволі швидко. 
Грунт, котрого не більш іак одна четверта часть по
крита високим лісом, можна лічити за здорови]. Одначе 
така сторона, де лісу вже занадто багато, нездо|)ова, бо 
там дуже мокро, мало світа соньашного '] руху воздуха, 
ІЬугірпі буваіе в тих сторонах, де багато лісу дрібного 
І дуже густого (кушчів), бо в таких містах вода за-
держуіетьсьа шче більше, ніж у правдивих лісах, а па-
Р°ІУ ІЧІ віддаіетьсьа менше. Через те на рівних містах 
покритих дрібним лісом легко робльатьсьа болота. 

Рослини травіанкуваті, іак то хліб, огородина, сінокос, 
завше добрі дльа здоровіа льудеі, бо вони не занадто 
задержуіуть воду, а віддаіуть і.і)і багато, так шчо в за
галі обмін річе] швидкиі, і нішчо дуже не застоіуіетьсьа.. 
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Через те на високих степах, хоч і рівних, життьа здо
рове. Поле, котре обробльаіетьсьа, оретьсьа і суетьсьа, 
вигіднішче дльа здоровіа, ніж те, шчо лиша]'етьсьа не-
обробленим. Одначе буваіуть такі посіви, наприклад 
польа рису, котрі дуже шкодьать льудьам, шчо живуть 
більа ]іх; це залежить від того, шчо дльа гарного ро
сту рису треба на іого пускати воду і держати іого 
кілька тижнів затопленим тиіеіу сто]ачеіу водоіу. Пев
но, шчо од цього вода псуіетьсьа, робитьсьа болото, 
починаіутьсьа між льудьми пропасниці і инші пошесті. 
У нас рис росте хіба тілько аж під Кавказом, але в 
инших земльах, особливо в Італф і Індір, льуде чимало 
лиха терпльать од праці коло нього. 

Знов дуже великі одліки буваіуть дивльачись по тому 
із чого грунт складенні. Камиьаиуваті \ кргісталичні *) 
грунти в загалі здорові. Вапна] кре]да навпроти того шко
дьать льудьам в тому випадку, коли шари грунта лежать 
рівно, бо тоді вода задержуіетьсьа. Коли ж шари грун
та лежать косо, тоді вода збігаіе, і шкоди од вапни і 
креіди не ма^е. Глинкуватії] грунт і наносни) в загалі 
нездорові, бо глина наігірше пропускане воду, а наноси 
звичаіно буваіуть в містах низьких, болоткуватих, і 
грунт у ііх буваіе наповньаниі органичними гни,)учими 
останками. Камінь пішчани]—грунт здоровиі, але сипу-
чи] пісок можеть дуже шкодити тим, шчо в ]ого занадто 
легко набираіетьсьа кожна нечисть. Чернозем не шко
дить тоді, коли він покритиі гарним ростом. 

Певно, шчо в загалі таки] грунт, де шари лежать 
косо, і по котрому лекше збігаіе вода, здоровши), ніж 
таки], на котрому рівні шари задержуіуть воду. Так 
само потрібно, щчоб в грунті було доволі шчілок, шчоб 

*) Кристаллами зовуїь ті Форми, котрі більша частина неорганичних і 
де-]акі оргашічні річі самовільно пріфіаіуть на себе, коли осіда]уть із 
розпусна, або прохоложуіутьсьа із ростопленоге^ жаром станньа. Форми ці зві-
чаіно подібні сами на себе дльа кожно|і річи. Вони ма)уть вид тіл пограньа-
них зо всіх боків більшим або меншим числом гладких блискучих плоіи-
чинок. Горні породи, котрі зложені із цілих, або не занадто порозбиваних 
кристаллів, зовуть кристаллічшгаи горними породами. 
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вода легко просачувалась і знов легко виходила в гору 
паро,]у, а воздух в грунті раз-у-раз обміньувавсьа б. 

ІІІчоб дізнатись про власністі іакого грунта, треба 
дивитись на нього багато де з ]'аких погльадів. Треба 
пізнати, чи легко він при]маіе до себе тепло і віддане 
Іого назад? Чи легко він проводить тепло із одного 
міста в друге? Треба дивитись на те, іак він вбиране 
в себе воду і іак відда]е пароіу? іак він пропускане 
воздух? І, на решті, іаки) хімічнії] склад грунта? 

Чималії]' вилив на здоровіа льудське ма]'уть то] воз
дух і та вода, котрі знаходьатьсьа в грунті, в шчілках 
між шматочками землі і каміньа. 

Воздух грунтови] по своіему складу не овсім подібни) 
до воздуха атмосферного: у ґрунтовому, в загалі, біль
ше вугольноіі кислоти, ніж в атмосфернім. Окрім того 
до іого раз-у-раз буваіуть примішані і инші ргаї. За 
остатні роки, де в іаких городах, особливо німецьких, 
наприклад Мьунхені, замітили, шчо грунтови] воздух 
можеть зарождати де-іакі із пошестних болісте]. Це 
легко зрозуміти і не треба цьому дивоватись, коли 
вспомьанемо, шчо в грунті великих городів завше зби-
раіетьсьа багато різно]і нечисти із вулиць, отхожих міст, 
боіінь, кладовишч, хвабрик і инших міст. Усі ці нечи
сті, набираіучись у шчілках грунта, починаіуть там 
гнити, у ііх зарождаіутьсьа бактерір, вібріони і, в за
галі, зароди різних пошесте]. Ці зароди нереносьатьсьа 
ґрунтовим воздухом, котри] хоч по малу, але все ж 
ворушитьоьа з міста на місто, і на решті виносьатьсьа 
в гору, в будинки, і заражаіуть льудеі. Певно, шчо по 
правді тут винен не воздух ґрунтовні, а нечисть, котра 
собираіетьсьа в землі, і пособити цьому можна не инак-
ше, іак придумавши такії) спосіб очишчати города і 
села од нечистеї, шчоб вони не мігли переходити в 
земльу і там загнивати. 

Шче далеко гірше, ніж ґрунтовці воздух, розводить 
різні зарази грунтова вода. Шчо ж то таке та ґрунтова 
взда? А ось шчо: Ми вже знаіемо, шчо земльана кора 
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збудована із шарів, із котрих одні легко пронускаіуть воду, 
напр. пісок, другі, іак вапна, з трудом, треті, }йк глина, 
або тверди) камінь, і овсім не пропускаіуть. От же ж 
та вода, котра під землеіу соберетьсьа на першім шарі, 
котри) іі]і не пр0дуещ|Є далі, і зветьсьа ґрунтова вода. 
Б инпіих містах, де ти,)і грунтовоіі води багато, там 
вона певно стоять на рівні] висоті шчо і кринична 
вода, в других же містах, де іуі не багато, там діді не 
•стще, шчоб наповнити криницьу, і треба, дльа того, 
шчоб добути доволі води, докопатись до другого, або і 
до третього непрохідного дльа води шара. Хто бачив, 
дак копаіуть криниці, тоі замічав, шчо иншн) раз вже 
недалеко од поверхністи землі покажетьсьа вже трохи 
води, або дуже мокра земльа. То вже і іесть ґрунтова 
вода. Але часто доі занадто трохи дльа криниці, і треба 
прокопатись далеко глибше, аж до нового шару глини 
чи каміньа, шчоб добути води доволі дльа криниці. На 
решті шле ]есть і такі міста наприклад, котрі стоіать 
на скельах або на піску, в котрих або овсім не жще 
грунтовоіі води, або вона прольага]Є занадто глибоко. 

Певно, шчо висота, на дакц століть під землеіу ґрун
това вода, зміньа]етьсьа багато де од ]аких резонів. Чим 
більше падатиме води дошчем і снігом, тим більше про-
сачуватиметьсьа іуі в земльу, тим вишче ставатиме ґрун
това вода. Знов, чим більше грунт в себе приімаіе води, 
тим лекше він іуі в себе втьагуіе, тим більше доі буде 
в землі. Так напр., неха] у нас буде перши) шар пісок, 
а други) глина, то в нас буде багато ґрунтово^' води, 
бо пісок легко іуі пропустить чималу міру, а глина 
зараз іі)і задержить. 

Знов треба знати, чи багато води відда.)етьсьа парову 
із землі. В цім напрьамку теж ^есть чималі одліки між 
різними грунтами, так напр., із чернозема виходить па
рову найменш води, з вапни вже трохи більше, а з піску 
найбільше. Через те, коли поверх піску буде трохи чер-
нозему, тоді певно грунтово,]і води собиратиметьсьа шче 
більше, ніж коли самці пісок виходить наверх. 

6 
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Одначе ґрунтова вода набираіетьсьа не тілько з дош-
чевоіі та сніговор води, шчо па.да саме на те місто, до 
котрого ми придивльаіемось. Коли наприклад наш город 
або наше село стоіатимуть у долині, то певно, шчо 
частина [іх грунтовоіі води притікатиметь до ііх під 
землеіу з гір, і чим більше тщф води притікатиме, тим 
вишче стенатиме ґрунтова вода під нашим селом або го
родом. Знов, коли б город стоіав на горі або на косо-
гіррі, тоді частина іого грунтовоіі води стіїсала б на 
низ під землеіу., і чим на крутішчому місті стоіав би 
наш город, тим більше стікала б та вода, і тим нижче 
сто)ала б вона під городом. 

Відцільа вже легко можна зрозуміти, шчо, находьачись 
у тісному звіазку з стількома обставинами, висота ґрун
тово^ води повинна бути дуже перемінчива, і справді 
вона рідко сторть у рівні сама з собоіу. Шчо ж ро-
битьсьа, коли ґрунтова вода стаіе нижча? Певно, шчо 
місто іуі заімаіе зараз ґрунтовні воздух. Коли вода пі-
діІмаіетьсьа, вона виганьаіе ґрунтовні воздух і знов заі
маіе іого місто. Але не треба забувати, шчо і в самому 
грунті, і в воді і в воздусі ґрунтових, раз-у-раз содер 
житьсьа багато різної нечисти, дрібних организмів і 
Ііх останків. От же ж поки висота води не дуже пе-
реміньа]етьсьа; вони гнщуть не дуже |>аптово, бо звісно, 
шчо дльа того, шчоб ]ака нечисть або инша річ дуже 
швидко загнила, треба, шчоб вона попеїземінно була то 
в воді, то в воздусі. Поки вона в самім воздусі, або в 
самі] воді, доти гниль іде не дуже швидко. Коли ж ви
сота грунтовоіі води зміньаіетьсьа часто і на доволі ве
лику міру, тоді іак раз наступаіуть наівигоднінгчі об
ставини дльа великор гнилі, і іак раз тоі шар грунту, 
в котрім буваіе поперемінно то вода, то воздух, і буде 
тим містом, де заводитиметьсьа найбільш бактері), вібріо
нів і инших зародів пошестних болістеі. По думці одного 
з наіперших вчених Німеччини Негелі, зароди пошест
них болістеі показуіутьсьа в іакім небудь місті аж тоді 
коли вже більша частина органичнор нечисти перегнила 
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коли вже ма]же ] смраду не ма]е. Певно, пгю при 
таких обставинах, ]ак раз то] шар грунту, де гниль, 
ідучи раптово, частенько доходить до кіньцьа, і дава-
тиметь більше зародів дльа пошестних болісте], ніж инші 
шари, наприклад самі на]верхні, хоч би по смраду зда-
валосьа б, шчо в ]іх гниль гірша, ніж в тих шарах, 
котрі часто заливаіутьсьа грунтово]у водоїу. На ділі 
одначе воно не так: при раптову гнилі, смрад доволі 
швидко зменша]етьсьа, але лихо тоді саме починане вхо
дити в найбільшу силу. 

8а остатні роки справді замітили, шчо пошесті різних 
болісте], особливо гарьачок і пропасниць, сто]ать в зв]азку 
з-переміноіу висоти ґрунтово]і води. В загалі, коли вода 
пада, нісльа того, ЩІ вона стоіала високо, болісте] бу
вале більше, бо більше робитьсьа гнилі під впливом воз-
духа на мокру земльу. Навіть і холеру приводьать у 
зв]азок з ґрунтовому водоіу, але чи ]е тому правда те
пер шче важко сказати. Дльа оборони цуі думки ка
жуть, шчо де в ,]аких городах, в котрих досі шче не 
бувало холери, нащз. в Ліоні, Франкфурті па Ма)ні, 
Вьурцбг/рзі, Зальцбурзі, Інсбруку, або овсім не ма]е 
грунтово,]'і води, або вона нрольага]е занадто глибоко. 
Знов і тоді, коли ґрунтова вода вже дуже близька до 
верху, і урівень |і]і зміньа]етьсьа дуже трохи, іак то 
звичайно бувале в городах, шчо сточать на дуже низьку 
плошчині, ]ак напр. Петербург, то і там, кажуть, по
шесті не дуже легко зачинаіутьсьа. Але наврьад, шчоб 
цьому була правда, бо напр. в Петербурзі гарьачки і 
ді<ьтеріт (завалки) навіть і не виводьатьсьа. 

Окрім воздуха і води ґрунтових, багато впливу на; 
проіави життьа в землі і на землі маіе ] міра ДЦї тепла: 
Де-іакі грунти, наприклад пісок, швидко нагріваіутьсьа, 
але швидко і прохоложуіутьсьа. Певно, це визначаіе, 
шчо на таких грунтах усі зміни дуже раптові, а це в 
загалі не добре дльа здоровіа льуде,). Тим часом в кож
нім грунті, на звіснії глибині, іесть вже таки) шар... 
котри) цілісіньки] рік зоста]етьсьа рівно теплим. Де-іака 
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міра тепла пособльаіе гнилі, другі іі,)і задержуіуть, але 
}йкі саме допевно шче не звісно. Инші говорьать, шчо 
на холоду не можеть бути гнилі, другі знов кажуть, 
шчо в Сібіру риба гніде в іамах і при 20° морозу. В 
загалі думаїуть, шчо зароди пошестеі розвивавутьсьа 
найбільш на глибині І 1 /* до 21/-2 аршин. 

УШ. 

ЗНШТОЖЕШІЬА НЕЧИСТП. (ДЕЗІНФЕКІЩА). 

» 

Усьуде, де живе і працьуіе багато льудеі вкупі 
швидко набира]етьсьа чимало різної нечисти ] гнилі-
Одхожі міста, навоз од худоби, боіні, кладовишча, хваб-
рики,—усе це гнізда зарази, бо із усіх ііх гнщучі орга-
ничні річі виходьать в воздух, воду і земльу, гніууть 
шче далі, в ]іх зарождаіутьсьа зароди болісте,), котрі 
розносьатьсьа усьуде по городах і селах. Певно, чим 
більше живе льудеі вкупі, чим тіснішче і біднішче вони 
живуть, тим гірше вони болууть од пошесте.). Через те 
в великих, тісно побудованих і нечисто содержаних 
городах пошесті отрашнішчі, ніж по селах. Одначе і у 
нас на Україні, в наших звичаіно слободно побудова
них селах, зіх бувале чимало, |ак ми це побачимо в 
своіім місті, бо гниль і нечисть можуть шкодити навіть 
і там, де жилльа льудеі побудовані ] не дуже тісно 
одно більа одного. 

Багато вже чого льуде придумали, шчоб обороньа-
тись од недоброго вплива на ,)іх здоровіа ущеі'і тир 
гнилі ,і нечисти, котра безпремінно собираіетьсьа всьуде, 
де вони живуть. У кожни) час льуде ставльазуть собі 
дві на,іголовніщчі мети. Перша, }ак знічтожити поганці 
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дух од гниіучих річе], друга, іак ]іх овсім оддалити од 
жилого міста, або і допевна знічтожити. 

Дльа того, шчоб знічтожати погани) дух придумали 
багато де-]аких способів, котрі в загалі зовуть дезіпфек-
ціщу в простім найближчім визначанні цього слова. 
Способи дльа цього приклада]утьсьа дуже різні. 

Так наприклад, пробували знічтожати погани] дух 
дуже великим холодом, заморожуванньам. Певно, кожен 
знаїе, шчо в льуту зіму ] на]смердьачушчі річі тратьать 
більшу частину свого духа. В загалі одначе це) спосіб 
не дуже певни] і літом він неиригоден, хіба шчо в 
дуже малі] мірі. 

Так само неприкладшу дльа звичайного життьа і 
спосіб пропіканньа нечисте] великим вогнем. Наперед 
усього од цього бувале великії] смрад, поки вони про-
пікаіутьсьа; окрім того в воздух ідо багато шкодьачих 
газів. За всім тим шче і тоиливо коштуіе дорого, і 
дльа перепалінньа всіх нечисте') було б потрібне занад
то велике устро,)ство. 

Вже крашче можна знічтожати дурнії) дух де-]"акими 
дуже шчілковатими тілами, напр. вугілльам, котре ма е̂ 
спосібність втьагувати в себе всі дурні сопухи. Одначе 
] це спосіб дороги), не легко приложими) в простім 
житті і не певно доводьашчи] до ово]ЄДІ мети. 

Далеко крашчі способи хімічці, се-б-то додаток таких 
складів, котрі, в дуже не великії мірі додані до ,)акор 
гни)учо)і річи, мабуть спосібність знічтожати доі погани] 
дух. Такі річі наприклад іесть між газами ] парами: 
бром, ]од, хлор, азотіста кислота, сірчиста кислота 
\ др. Між ними набраний] хлор, і ]ого шучастітче і 
ирикладаіуть до діла. 

Із не газових, але водьанкуватих річе] на]кращча -кар
болова кислота, бо вона на]'швидче знічтожа]'е смрад. 

Де-]акі з таких ДЄЗІНФЄКЦІЩИХ складів нродаіутьсьа 
вже готовими ]" зложеними із кількох річе]. Наікращчи) 
між ними: склад Сьувериа, котрії] Ма|е в собі одну ча
стину земльано-вугільио}і смоли, одну—хлористор вапни 
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І сім—негашонор вапни. Оклад Міллер-Шура теж дуже 
добри]: він содержить 100 часте] негагионоці вапни, 
20—вугілльа дерев]аного, одну—карболовор кислоти і 
10—торфа або опилок. Один пуд цього склада (16 кі-
лограммів) кошту]'е менше карбованьцьа. Шчоб знічто-
жити смрад од викидів одного чоловіка, стаіе 2—3 ло
тів на день, се б то на чоловіка один пуд на рік. Пев
но, шчо це не багато і не дуже дорого, коли подумаєш, 
скілько од одного чоловіка за рік смраду розведетьсьа, 
а на]'головнішче, скільки можеть бути од дого викидів 
гнилі і часом різної зарази ,і болістеі і іому з сімзеіу, і 
рго сусідам. Хоча в нас по селах навіть і одхожих 
міст шче не веде, але все ж можна було б кидати ті 
хімічні склади в ті міста, де льуде до вітру ходьать. 
Про города нічого і говорити, усі одхожі міста повинні 
бути добре дезінФеціровані, инакіне од ііх дуже багато 
шкоди буваіе. 

Одначе всі нечисті, навіть і тоді, коли вони вже де-
зінФеціровані, безпремінно повинні бути., віддалені з горо
да чи з села, бо инакше од ]іх усе ж таки заводити-
мутьсьа різні пошесті і усьаке инше лихо. Багато де 
в ^аких городах західшуі іевропи, особливо в Англуі, 
вже так і робльать і мабуть від того велику користь. 
Так напр. в Англуі, в ЗО городах, в котрих перш вми
рало шчо року од 19 до 33 чоловік на 1000, тепер, 
післьа впорьадкуванньа кращчого віддаленньа нечисте,), 
випране всього од 18 до 26 чрловік. 

Тим часом воно далеко не однаково, ]аким способом 
виводити нечисті з города. Звича^ни) спосіб, снлавльатії 
]іх підземними канавами в річку } потім в море, овсім 
не добри], перше через те, шчо таким робом річки ду
же запаскужуіутьсьа, і друге знов через те, шчо при 
цім способі пропадаіе без усьако^і користи дуже багато 
цінного органичного матеріалу і иншого, потрібного дльа 
унавожуванньа посівів. Певно, шчо земльа не содержить 
у собі без кіньцьа органичного і иншого матеріалу, по
трібного дльа росту рослин, котрих н а ^ і сууть, і кот-
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рими годуіутьсьа льуде і худоба. Через те, треба вер
тати грунтові хоч частину того, шчо в нього шчо року 
відбираіуть. От же ж сплавльаіучи всі нечисті в річки 
І в море, ми може на віки вічні одбира)емо в грунта 
річі дуже, потрібні дльа урожаїв і кида]емо діх у бе-
зодньу. 

Через те, багато де в іаких городах усі нечисті ви-
возьать бочками з продадуть хліборобам, котрі рх вили-
ваіуть на посіви. Або наперед везуть ііх на осібні хваб-
рики і виробльаіуть із ііх осібни) склад, змішу] учи 
льудські викиди з землеіу і иншими річми. То] склад 
зветьсьа пуЬрет і теж іде на удобрінньа степів. Одначе 
З цеі спосіб маіе своіі недобрі осібності. В перше, коли 
довго зоставльати нечисті на місті, напр., коли подовгу 
не вибирати ііх із іам одхожих міст, тоді нечисть про-
сачуіетьсьа в земльу і заражаіе грунтови} воздух і ґрун
тову воду. Окрім того, в друге, вибирати нечисть із ]ам 
— дуже паскудна робота і дльа тих льудеі, шчо і і) і 
робльать, та навіть і дльа всіх, шчо живуть навкруги. 
Шчоб трохи поліпшати ці обставини, придумали ста
вити під одхожі міста великі залізні кадки або скрині, 
через котрі нечисть не можеть просачуватись у земльу, 
і котрі можна заразом вивезти замкньаними. Це] спосіб 
певно шчо кранічиі, хоча дороги] і важки] дльа робіт
ників, котрим приходитьсьа мати діло з залізному по-
судоіу, наповньаноіу льудськими викидами з иншоіу не-
чистьіу. 

Тим часом одначе можна придумати таки) спосіб 
«чишчати города, шчоб у іому не бул<і недобрих осіб
носте] обох старих способів, се-б-то сплавки річками і 
вивозки. Таки] спосіб вже справді придумани) і тепер 
прикладаіетьсьа більш ніж в 60 англійських городах, 
в де-іаких німецьких, напр. Данцігу, Берліні, Франкфур
ті па Мари і окрім того із Французьких, в Парижі 
} Ре]мсі, а із італьіанських, во Флоренщг. Це} спосіб 
Іесть теж сплавка нечисте] канавами, але замість того, 
шчоб спускати ііх безкористним і, навіть, шкодьачим 
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робом в річку, тими нечистьами поливаіуть польа. 
Робльать це так: цілому сістемоіу (упорьадкованньам) 
малих коналів усі нечисті з усього города, розпушчені 
з водоіу, зводьать в один або кілько великих каналів, 
котрі зовуть колекторами. Потім вибираіуть більа го
рода пустопорожнії і нешгодьучи] шматок грунта і на 
]ого, дрібнісінькими канавками, спуска,]уть ту розведену 
нечисть із колекторів. Коли то] шматок грунту лежить 
нижче города, то певно, шчо вода своіе[у власному ва
гому потече на нього; ]ак же шчо то] грунт винше го
рода, 'То іуі наперед иіднімаіуть паровими смоками і 
вже з вишчого міста пускаіуть бігти. 

При цім способі заразом доходьать до двоєно,]'і мети: 
перша, очистити ту воду од усіх шкодьачих приміток, 
од гнщучих річе), од газів і т. д. ; друга, приложити 
з найбільшому користьіу дльа господарства багатії] мате
ріал викидів цілого города. Обидві мети справді і ви-
повньаіутьсьа. Нечиста вода просачуіетьсьа крізь грунт 
нашого польа і вже післьа того стіка]'е в річку на 
стілько чистому, шчо не може нікому зашкодити. Звісно,. 
шчо нечисті } инші гни]'учі річі, нроходьачи крізь шар 
грунту, мов крізь Фільтр, до решту перегнива,|уть, окис-
льаіутьсьа і виходьать вже в такім виді, де нема чому 
гнити. Дуже невеликі шматки грунта можуть рішати 
шкоди доволі великі масси води з нечистьами. В загалі,. 
цьа міра залежить од рласністєі грунта, од того, на 
скілько він прохідни] дльа води ] дльа воздуха і т. д» 
Різні вчені приімаіуть цьу величезну різно, починаіучи 
од 30,000 і 50,000 до 150,000 і 200,000 кубових 
метрів води на одну десьатину польа. Дльа того, шчоб 
добути можливу наібільшу користь од нечисте] города, 
треба на тім шматку, котри) поливаіетьсьа, завести іаке 
небудь дуже пильне господарство, хоч хліборобство, хоч 
огородину, хоч луки, дивльачись по місту, де шчо вигід-
нішче, і по власністьам грунта. В таких випадках, раз-у-
раз урожа^і післьа поливок стаіуть далеко більші, і 
арендна ціна на ті шматки грунту росте в три | у чо-
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тирі рази, за |аких 6—10 років, післьа упорьадкуванньа 
новор сістеми сплавки нечисте,). В загалі, дльа того, шчоб 
мати гарни) -урожар потрібно далеко менш води, ніж 
скілько грунт можеть дезінФецірувати. При звича)них 
обставинах, шчо року на десьатину треба вилити усього 
од 10,000 до 30,000 кубових метрів розведених нечисте,). 

Перші поливки, упорьадковані таким робом, були зроб
лені в Шотландці, в Единбурзі, щче в кіньці XVIII сто-
літтьа. Більа 100 десьатин, луків почали поливати во-
дозу із маленько]і річки, котра уносила перш усі викиди 
Едінбурга в море. Тепер ті луки да)уть по 500—700 
карбованьців з десьатини шчогоднього добутку. 

Від тих часів 63 города в Англір пішли по тому 
шлт.аху, котрії] рм був показанні Едінбургом, одначе то 
були не найбільші города. Лондон з сворми чотирьма 
мильрнами льуде] і досі викидав їемзоіу в море свор 
дорогоцінні нечисті. Наіголовнішчі города, котрі вже 
впорьадкували в себе нови] спосіб, це: Блекберн, Бо.и-
топ, Вертои-па-Трепті, Галіфакс, Жде, Ле^штер і То-
тенгам. При кожнім з цих городів знаходитьсьа осібна 
Ферма, по більші] часті належашча)'а до самого города, 
на котрі,) ведетьсьа господарство при помічі поливки 
нечистьами. 

В Німеччині город Берлін купив два шматка стену, 
в 700 і в 800 десьатин, і тепер сплавльа,)е вже на рх 
більшу частину сворх викидів. 

Город Данціг дірнов до дуже гарних результатів. На 
приморському сипучому піску (дьумах), де перш не росло 
І стеблинки, тепер добуваіутьсьа гарні врожар бурьаків, 
картоплі, жита, клубники і т. д. 

В Парижі теперечка ноливаіетьсьа водоіу із канав 
більа 350 десьатин грунту на плошчині Женвілбіе, вниз 
по Сені од Парижа. ішщ велики] добуток дльа госпо
дарства буваіе од тих поливок, видко наприклад з того. 
шчо грунт на плошчині Женвільїе, овсім піскувати] і 
сам по собі не плодьучир арендуіетьсьа теперечка по 
100 до 150 карбованців за десьатину, тоді іак перед 
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улорьадкуванньам нового способу сплавки нечисте] за 
деоьатину платили усього 25 і ЗО карбованців за рік. 

Урожаіі на политому нечистьами' грунті буваіуть 
ДІ]СНО величезні, наприклад середнім числом на однії 
десьатині родить: 

Артішоків од 36,000 і до 80,000 головок 
Чесно ку до 2000 пудів. 
Моркви од 3000 і до 7000 пудів. 
Капусти до 8000 „ / 
Цибулі од 3000 до 4000 

' Картоплі од 2000 до 3000 „ 
Бурьаків до 6000 пудів (більа 500 берковців). 
Мньати од 2000 до 3500 пудів. 
Полиньу (дльа горілки) од 5000 до 6000 пудів. 

Иншіу раз правда почуіеш, шчо овошч, котра росте 
на грунті политому нечистьами, не гарна на смак, але 
ми можемо сказати, шчо цьому не ма правди, бо ми 
коштували різну овошч на плошчині Женвільіе, то, на
віть і така ніжна ]ак дині, була дуже добра. 

Знов, другі кажуть, шчо од поливок нечистьами роз-
водьатьсьа між льудьми пропасниці і инші пошестні 
•болісті. Одначе і цьому наврьад чи |е правда. Ніде в 
АНГЛІ'І'І це не було доказано, хоча там поливка їде вже 
довші часи. Так само і в громаді Женвіще, під Пари
жем, не було післьа початку поливок ні]акос)і велико^ 
по шести. Смертенніоть тщф громади за остатні роки 
була од 21 до 26 чоловік на 1000 шчо року, то-б-то 
звичайна смертенніоть во Францір, далеко нижча, ніж 
середньа смертенніоть у нас на Україні. Таким робом, 
на решті ми мусимо приуги до ТіЦЄ]і думки, шчо най
кращий) спосіб увільньати города і села од ііх викидів і 
иниіоіі нечисти—це снлавльати ]іх з водоіу із водопро
водів в осібні канави ,і 'потім виливати дрібними кана-
вочками на улкщ небудь пустопорожні] неплодьучи] 
шматок стену, більа города або села. 

Тим часом одначе, при загальні] бідності наших 
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сельан, це] спосіб дльа ііх шче непригодни] і мабуть 
шче не швидко і стане пригодним. Шчо ж ми |ім мо
жемо носовітувати на теперешнії час? Певно, шчо тіль
ко на]просту пій] спосіб. Нехаі просто дезінФеціруіуть 
нечисть іаким небудь недорогим складом і післьа того 
вивозьать і ф на степ і заорьуіуть. Од цього і в селі 
чистішче і здоровше буде, не смердитиме по за хатами, 
Іак тепер, і врожаї і хліба, огородини, або сіна стануть 
крашчі. Але так треба робити не тілько з льудським 
калом і мочеіу, а навіть з усім гнціем і усіма остан
ками і нечистьами, а не кидати ііх по задвіррьам, на 
вигоні, або, шчо \ того гірше, не вивозити ііх на греблі 
ставів. 

IX. 

К І І М А Т . Г Е О Г Р А Ф П А ЕОІІСТЕ.Г. 

А К Д І М А Т І З А І Щ А . 

Ми вже говорили про вплив, іакиі маіуть на льуд-
ське здородіа воздух, ^вода і земльа, кожне взьате по-
різь. Тим часом шче ] вкупі взьаті вони багато де в 
чому можуть переміньати обставини життьа чоловіка. 
В кожнім місті нашого земного шара, ці обставини 
трохи инакші, ніж в иншім, кожне місто, іак кажуть, 
маіе сві'і клімат. Од чого ж залежить цьа переміна клі
мату? Од дуже великого числа резонів. Кожен знаіе 
наприклад, шчо чим ближче до. поіаса землі, до еква
тора, де соньашні лучі нрьамішче иада]уть зверху на 
земльу, тим бува]'е теиліщче. Таким робом, клімат сто
літь в наітіснішчому звіазку з оддалінньам міста од 
екватора, або, іак кажуть, од широти міста. От же ж 
знов і при однакову широті міста в іевропі, чим далі 
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Ідеш од зхіда на захід, тим стаіе теплішче, а в Аме
риці оборотно, чим далі ідеш од зхіда на захід, тим 
стаіе холоднішче. Таким робом клімат стоять в звіазку 
не тілько з широтоіу міста, а шче і з іого довготоіу,. 
се б то од іого далекости од іакоіі не будь линііі, взьатоіі 
по условііу, котра пе|)есікаіе екватор, і котру' зовуть 
мерідіаи. Теперечка приімаіуть за перши) мерідіан ли-
нііу, котра, пересікаіучи екватор під прьамим вуглом,. 
проходить через Париж. 

Але окрім цього шче багато ишпих обставин маіуть 
великиі вилив на клімат, наприклад, звичайна вохкість 
воздуха, іого вага ] рух, то-б-то сила вітрів і ііх на-
прьамок, відкильа вони дмуть, сила світа соньашного, 
котриі залежить од неба, звичаіно покритого, чи не 
покритого хмарами і т. и. 

Знов міньаіетьсьа клімат під впливом землі, то б то 
чи грунт гі]шиі чи рівніц, чи високо наше місто ле
жить над мо̂ >ем 'чи низько, чи покрита земльа росли
нами } жилльам льудським чи ні. 

Іаким же робом мати розумінньа про клімат іакоіі небудь 
сторони, коли звісно, шчо погода маіже всьуде перемін-
чива, і прирівньати погоду одну і сторони до погоди 
другор дуже не легко. Через те, наперед усього треба 
дізнатись про середнье тепло, або, іак кажуть, середньу 
температуру іакого міста. Середньоіу температуроіу 
Іакого міста зовуть те тепло, іаке мало б те місто із 
рока в рік, іак би зіму, весну, літо ] осінь скласти до 
купи. От же ж, шчоб про те дізнатись, робльать так: 
дивльатьсьа шчо дньа кілька разів у одні і ті ж часи 
на градусник і занисуіуть скілько градусів він показуїе. 
Таким робом дивльатьсьа, наприклад, 10 років, потім 
складаіуть усі записані числа до купи і дільать на те 
число, скілько разів дивились. Те число, котре дістануть-
таким робом, і буде середньа температура за 10 років. 

Ось наприклад середні температури де-іаких міст; 
ми приводимо наіхолоднішчі і наіжарчі, а окрім ііх ті,, 
котрі наіпотрібнішче знати Украрнцьам: 
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її А '] X о л 0 Д Н І ПІ Ч І. 

Остров Мельвіль (Амер.) . — Ї8,7 
Лакутск (Оібір) —11,0 
Казань . + 2 , 1 
Петербург + 3 , 4 

її А] Ж А Р Ч І . 

Мадрас (Індуа) . . . . + 2 7 , 7 
Моссова (Абісінуа) . . . + 3 1 , 0 

У К Р А З І Й С Ь К І . 

Полтава . . . . . . . . + 6,1 
Харьків + 6 , 6 
Ки]ів + 6 , 9 
Катеринослав + 8,0 
Камьанець . . . . . . + 9 , 0 
Микола^ев + 9,3 
Адес . + 9,6 

Іак бачимо, то вже ]' середні температури дуже од-
різньаіутьсьа між собоіу, але шче більшу одліку діста
немо, коли візьмемо наіхолоднішчі і наітеплішчі темпе
ратури, іакі тілько доводилосьа бачити, так напр.: 

Н А І Х О Л О Д Н І Ш Ч І . 

Пондішері (Інд^а) . . . + 21,6 
Сурінам „ . . . + 21,3 
Ніжнье Колимск (Оібір) . — 50,5 
Форт Рельанс (Амеріка) . — 56,7 
Петербург ->• 41,2 
Москва — 42,0 
Берлін - 28,0 
Адес - 26,2 
Париж — 23,1 
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НА.) Т Е П Л І Ш Ч І 

ІІондішері. . . '. . + 44.7 
Ваееар/а (Мала Аз і) а) . . + 45,3 
Ене (Іегіпет). • + 47,4 

. + 38,4 
Петербург . . . . . + 33,4 

+ 32,0 

Певно, шчо всі ці числа лічені по 100 градусному 
термометру, а не по тому, на котри] у нас звичаіно 
дивльатьсьа, Реомьурову, чи 80 градусному. Дак звичаі • 
по, в наукових книжках ми всьуде при)маіемо за міру 
тепла 100 градусниі термометр Цельзуа. 

Не' дивльачись на такі великі одліки між температу-
роіу на поверхністі землі навіть дльа одного і того ж 
міста, під земле^у, на дуже невеликі) глибині, темпера
тура зрівньуіетьсьа і зоста)етьсьа однакова цілісінькі 
роки, бо земльа в загалі помалу передане тепло з одного 
міста на друге. Під тропиками, то-б-то по близу еква
тора з обох боків до 23 Уз 0 широти, шар землі з завше 
рівноіу температуроіу лежить дуже не глибоко, не біль
ше 1/2 до 1 аршина, і Жще температуру-]-26°-28°. 
Знов в холодних сторонах, наприклад в Дакутску, земльа 
раз-у-раз заме|)зша на кілько сажнів у глибину і тілько 
літом одтаіуіе з гори, але на шар дуже не товсти). 

Така сохрана рівно]і температура під землеіу тим 
більше дивна, шчо поверхність землі иншиі раз нагрі-
ваіетьсьа далеко більш воздуха, навіть до + 63°-67,5°. 
Певно, шчо свуство землі вже на невеличку глибину 
не передавати раптових змін температури ма)е дуже 
велики) і благи) вплив на життьа рослин, а через рос
лини і на життьа твареі і чоловіка. 

Післьа температури, наіголовнішче дльа клімата іого 
рівність або перемінчивість. Звичайно, чим ближче до 
морьа, тим клімат рівнішчи), чим далі од морьа, тим 
зміни погоди раптовішчі ] більші. Віддальа од морьа 
звичаіно бувале дуже жарко літом і холодно зімоіу, а 
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більа великих море] одліка зіми од літа не така ве
лика. 

Вохкість клімата в загалі зменша]етьсьа од екватора 
до польусів, бо певно, шчо в холоднішчі] температурі 
менш води іде в воздух пароіу, ніж в теплі]. Так само 
в загалі вохкість зменша]етьсьа ] ідучи од морі а в глиб 
сторони, хоча допевно шче ] не можна лічити за дока
зане, шчо над морем випарьуіетьсьа більш води, чим 
над землеіу. Тим часом над морем звичаріо бува]е трохи 
холоднішче, і затим, при рівні] мірі водьаного пару вох
кість воздуха все ж таки більша. 

Вага воздуха на]перш залежить од висоти міста над 
морем, бо певно, шчо на високі] горі, над нами буде 
менши] стовп воздуха, ніж на березі морьа. Цьа різ
нивша навіть доволі велика, бо на.]густішчи| воздух і 
наіважчиі находитьсьа на самім низу, а вишче він усе 
робитьсьа рідшим і лекшим. Таким робом, осібним стру-
ментом, барометром, котри] показуіе вагу воздуха в 
кожнім місті, можна вимірьати висоту того міста над 
морем. Тим часом вага воздуха і на одному і тому ж 
місті не зоста]етьсьа однакова, але зміньаіетьсьа од пе
ремін вітра, вохкіеті ] инших резонів^ хоча в далеко 
тіснішчих границьах, ніж од висоти міста. 

Велики] .вплив на клімат шче маіуть вітри тим, шчо 
вони обновльаіуть і освіжаіуть воздух. Окрім того віт
ри, розганьаіучи застоіавшиісьа воздух, уносьать з со-
бо,]'у зароди зараз навіть і тоді, коли вони вже пона-
рождаіутсьа. Де вітрів мало, наприклад в тісних долинах,. 
або в улицьах великих городів з високими будинками, 
там завше жити нездорово. 

Де в ]аких містах вітри дуже перемінчиві, наприклад 
у нас, в других же містах, особливо між тропиками, 
вони по довгу дмуть усе з одного боку. Такі посто-
Іанні вітри зовуть Пассатами ] Мусонами. Вони раз-у-
раз, піддержуіучи воздух чистим, мабуть дуже добрщ' 
вплив на льудське життьа. Знов буваіуть вітри, котрі 
шкодьать, бо дуже жаркі, напр. Самум в Африці, Сі-
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рот в Італір і у нас по весні дуже часто. Другі знов 
вадьать через свої у дуже велику силу;' такі наприклад 
Містраль в південні] Франції і, Віза в Женеві, Фен в 
остатні] Швейцарі,]і. 

Про клімат України можна сказати в загалі, шчо 
він швидче добри.], ніж погани]. У кожнім случар він 
крашчи) од клімата ма,]же не всі]ер остатньор Россір, 
північно]! і середньор Азір і більшоіі части північно}! 
Амеріки. Середньа температура рока на Украрні, почи-
наіучи од + 6 ° на півночі, доходить до -р- 10° на півдні. 
В більшії часті Украрни вона рівньаїетьсьа од + 7 о до 
+ 8о. Зімоіу правда буваіуть великі холода, але, при 
сухому кліматі, холод шкодить далеко менше, ніж при 
мокрому; а на Украрні, в загалі, доволі сухо. В Кирві 
пада шчо року 365 міліметрів (більа 8х/2 вершків) дош-
чу ) снігу, а в Адессі усього 300 міліметрів (більа- 7 
вершків) шчо року. В південних степах буваіуть дуже 
великі вітри, і через те південну степову частину Укра
їни, не дивльачись на вишчу середньу температуру, не 
можна назвати здоровшоіу од середньор части. Певно 
одначе, в різних містах і клімат різни]. В Поліссі жити 
нездорово, бо тамичка і місто низьке, ] мокро, і холодно. 
Окрім того, посередь великих лісів завше жити нездо
рово, бо воздух застоіуіетьсьа. 

Зіма маіе дуже негарни] вплив на здоровіа льудеі 
на Украрні. Кожен знаіе, шчо в нас по селах вмира]е 
зімоіу далеко більше льудеї, н ' ж літом. Ми бачимо в 
нашім селі, шчо літньа смертенність рівньаїетьсьа 37°/о, 
а зімова—63 °/о. В цім рахунку весна прилічуіетьсьа 
до літа, а осінь до зіми. В инших містах одліка не 
така велика. В наіголовнішчих городах Іевропи за 150 
років знарнли, шчо наїбільша смертенність буваіе вес-
ноіу, а наіменша літом. В Берліні оборотно, найбільша 
смертенність літом/ так напр., із 100,000 чоловік вмерло 
літом 26,312, зімоіу 24,821, весноіу 24,714, в осени 
24,102. Бо Фрайцуі за 10 років од 1831 — 1840 запи
сано 837,083 вмерших, із рх приходитьсьа на весну 
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236,190, на зіму 222,823, на ос'нь 194,180, на літо 
183,790. В Бельгуі на 1,770,259 вмерло зімоіу 501,382, 
вйшо.іу 477,277, в осени 418,978, літом 379,672. Таким 
роїом, ми вСьуде, окрім Берліна, бачимо, шчо смертен-
ність кщбїжьш-л зіщіу \ весно]у. Велика смертенність 
літом і в осени звичайно указуй на ироиасницьу, холеру 
або иноіі пошесті. 

Життьа чоловіка находитьсьа в тісному звіазку з 
температуро)у ] иншими кліматичними обставинами."Од 
дуже великого жару в тілі тваре] і чоловіка завше ді-
Іутьоьа де-іакі зміни. На,) голови іідчі із ііх: 1) диханньа 
І оборот кровп иочинаіуть робитись дуже пругко, 2) 
вага тіла зменнгаіетьоьа, бо багато води виходить лег
кими | літом, 3) од дуже довгор жари наступаіе велика 
слабість, обморок, навіть смерть. Кожен зтце наприклад 
про так звани) соиьашищ удар, од котрого особливо ча
сто вммраіуть москалі (жовнери) у часи літніх манев
рів. При смерті од жару температура тіла чоловіка не 
піднімаіетьсьа більгп ]ак на 5"--6° вишче звичаінор, то-б-
то до 42°—43° замість 37°. Смерть од дуже великого 
жару, по думці де-іаклх вчених, наступне через те, шчо 
мускули органичного життьа, напр. серце ріщаіутьсьа 
спосібности до руха. Звичайні рух ішшек (перісталь-
тіка) теж зостанавльуіетьсьа. 

Од дуже великого холоду температура тіла твареі 
нада,'|е у де-,)аких, напр. сусликгв (оврашків), дуже низь
ко, аж до 0°, без того, шчо б вони вмирали, коли ііх 
післьа того помалу одігріваіуть. При довгому холоді 
температура пада чим-далі гірше, і тварь, або чоловік 
вмираіс. Од чого саме вони вмира.)уть і досі шче певно 
не знаіуть. Ишді кажуть, шчо через параліч нервнор 
сістеми, другі—через прилив крови^занадто великиі до 
внутренностеі, Знов говорьать, шчо кровіані шарики 
розпадаіутьсьа од занадто великого холоду. 

Певно, шчо післьа цього життьа льудеі в дуже жар
ких сторонах з одного боку, а в дуже холодних зіиоіу 
з другого, дуже одрізньаіетьсьа од життьа- у нас. В ду-

• V 7 

Вауегізсіїе 
ЗіааїзЬіЬІІоШек 

МііпсЬеп 



— 98 -

же жаркі] стороні чоловік повинен виробити в собі іак 
можна менше тепла .] ]ак можна більше віддати рго 
через легкі ,і кожу. Через те він повинен багато пити 
води ] мало іісти. В де-]'аких місцьах Афріки Араби по 
цілим тижньам при,)маіуть до себе усього по */з Фунта 
ФІНІКІВ з молоком шчо дньа і з того живуть. Рух ки-
шек в жаркому кліматі звичайно задержани], і через те 
тамичка льуде часто слабуіуть запором. В загалі льуде 
стаіуть більш або менш мльавимн $ ледачими до праці 
ФІзічнор (тьажкор), хоча розум, а особливо вображінньа 
З чуттьа зостаіутьсьа жвавими ,]' палкими. 

В жарких сторонах треба: 1) на]більше оберегатись 
од безпосереднього вплива сонца, бо там нерідко вми-
раіуть од соньаншого удару. Тамошні льуде звичарю 
пов^азузуть голови білими хустками (Араби, Індуси), або 
носьать дуже великі брилі з білим платком на потилиці 
(Мексіканці). 2) Треба спочивати в часи найбільшого 
жару. 3) .Іісти треба трохи, особливо мньаса і жиру, 
а більш харчуватись рослинами. 4) Купатись у свіжії 
воді, або обливати ранком усе тіло. 5) Одежу носити 
нарсраілче із легкод вовни, дуже рідко зотканор. 

Занадто велики] холод маіе теж сносібність ослабльа-
ти чоловіка, котри|, на решті, засиїпуе і тоді замерзаіе. 

В холодних кліматах харч повинна бути більш із 
царства тваре] і, в загалі, треба іісти більше, ніж в 
инших місцьах. Особливо багато там рдьать жиру, бо 
він да^е найбільш тепла. Горілка і инші кріпкі трунки 
(напорі) в холодних кліматах менше шкодьать, ніж в 
теплих; одначе і там не треба виходити за дуже не 
велику міру, бо ігаакше вони шче збавльаіуть тепло 
чоловіка. Де-іакі. вчені, навіть і в на]більші холода, не 
еовітуіуть пити нцаких спиртових напорв. В загалі, к.о-
ФЄ і чщ і в холоді крапічі од горілки. Певно, шчо нар 
крашчи) спосіб піддержувати тепло в тілі—це багато во
рушитись, через те ніколи не треба подовгу спочивати 
на холоді. До цього треба шче додати, шчо в холодних 
сторонах звича]но вмнуть одежу робити ,і жилльа бу-
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довати дуже теплі, і через це, на решті, бувале, шчо 
иноді льуде холодних сторон ніжнішчі до холоду, ніж 
жильці теплих кліматів. Так наприклад за часи походу 
Нанолеона І в Россііу, в 1812 року, Гталь)'анці ї пів
денні Французи крашче переносили холод, ніж Німці і 
північні Французи із Нормандії}, Пікардір і т. и. Ось 
шчо каже Лдррс'і про те, ]'ак треба себе содержати в 
часи дуже великих холодів. *) „Ті з наших товаришчів, 
котрі мали добриі звичаї ходити пішки, і в котрих зо
сталось трохи КОФЄ і сахару, менше терпіли від лиха. 
Йостоіаннйі рух не давав ііх членам закочинівати і під
держував тепло в унутрештіх органах, між тим, ]ак: 
холод охвачував тих, шчо ііхали верхи або на возах. 
Під впливом морозу вони швидко доходили до станньа 
безчутного, до параличшуі деревїанілости, і через те так 
і тьаглпсьа до вогнів лагерьа, не взираіучи на лихщ 
вплив тепла на заморожене тіло, на антонів вогонь 
(омертвимість тіла), котри] од цього прикльучаїетьсьа. 
Мені вдалосьа уберегтисьа цце'}іі біди ідучи посто]'анно 
пішки і не даїучи собі ніколи пріуемности обігрітись 
коло вогньу/' 

В різних кліматах льудське здоров]а страждаіе од різ
них болісте]. В жаркому кліматі, під тропиками, пере
міни температури між літом і зімо,іу не великі, бо завше 
тепло, за те дуже велика різницьа між дньом і нічьіу, 
инши] раз не менше, ]ак на 30°—3 5о. Певно, шчо така 
рантова зміна можеть, особливо дльа чоловіка непривич-
ного, повести до багато де-іаких слабувану. Окрім.того 
в жаркім по]асі 'іесть багато таких болісте], іаких не 
ма^е в наших уміренішчих кліматах, але знов там не 
маіе } де-іаких, од котрих у нас багато слабуіуть. 

На)головнішчі болісті жарких сторон: холера, дізен-
терца (провкшщ понос), пропасниці, жовта гарьачка, 
пролаза. Мкк ціма болістьми инші, )а& холера, і в нас 
часом буваіуть, других же, напр. жовту гарьачку, про-

*) Ларрг'і- Записі воіеннор хірургі]і, Париж т. IV, стор. 89. 
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казу, у нас рідко побачиш. За те в жарких сторонах 
мало чути про тіф) чахотку,, ломоту, (ревматізм), по
дагру '} иниіі болісті, од котрих у нас шубільше страж-
даіуть. 

Коли почитаємо по книжках, то воно зразу видасть, 
не наче в умірениих кліматах |е(Я№ найбільше болісте,], 
але це залежить від того, шчо там на]більш докторів, 
і болісті на]крашче відомі. В загалі не повинно бути, 
шчоб в жарких кліматах льуде менше слабували, ніж 
у нас. Навіть .рх там вмира]е більше, ніж в деіаких 
сторонах з уміреним кліматом. Але це знов залежить 
від того, шчо в умірених сторонах звичайно освіти ,і 
порьадку більш. 

Певно, шчо найгірше жити в дуже холоднім кліматі. 
Тамичка особливо страждазуть ортни Ьихйцша. Од ча-
хотпи вмяра]е, в загалі, не менш хІь або 1/І части всіх 
льудеі. Багато там восшленЦ легких і бронхів, крупа \ 
діфтеріта, цинготнор, золотухи, малокровца, рахітізму 
\ инших болісте') кісток, болієте) нірок, подагри, судорог 
у діте} (упрізмус) і т. и. 

Одначе, иридивльазучись до льудеі, побачимо, шчо в 
инших холодних сторонах вони видадуть більшими з 
здоровшими, ніж в жарких. Це певно більш залежить 
від того, шчо в холодних сторонах слабі діти вмирав уть, 
і-шчо, в загалі, великі льуде, проти разміру сво,іе,)і ваги, 
тратьать менше тепла, ніж малі. Тілько вже в занадто 
холодних сторонах льуде робльатьсьа дуже малі, напр. 
Ескімоси, Лопарі, • Самордй. 

Дивльачись на те, шчо льуде живуть в усіх місцьах 
землі, од самих жарких, до самих холодних, зразу ду
мали, нічо кожни) чоловік в загалі можеть привчитись 
до кожного клімату, але тепер, піольа великого числа 
нешчасливих проб, покинули ту думку. Чоловік холод-
ноіі сторони овсім инніи), ніж чоловік з підетроників; -
він не можеть привчитись до жаттьа в жарку стороні, 
а коли 6 він сам і видержав, то діти іого будуть слабі 
І повмира]уть. ^сть такі клімати, котрих навіть до-
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машньа худоба, котра всьуде живе, не переносить. Так 
напр., ні коні, ні мули, ні инша худоба не живе в 
Сенаарг. Навіть кури здихаіуть. В провинцііу Аба
кан із Індір кожних шіст місьаців привозьать слонів, 
коне], баранів, вербльудів і т. и. х) 

Про льуде] тепер вже дійсно дізнались, шчо наприк
лад Лопарі вже не переносьать клімата Стокгольма, бо 
він дльа ііх занадто теплії], & Ісландці—• клімата Копен
гагена по тому ж самому резону 2 ). ї а к само знов і 
Негри із жарких сторон не можуть витримувати не 
тілько в холодних сторонах, а навіть і в умірених. ї а к 
напр., в північнуїлих із Сполучених Штатів Амеріки 
Негри страшенно вмираіуть од чахотки і, окрім того, 
багато мішаіутьсьа розумом. Навіть молоді Серби ] Бол
гари, котрі ііздьать вчитись в Петербург і Москву, трохи 
не на половину вмираіуть од чахотки. 

ї а к само знов де-іакі із народів іевропи, котрі при
силувані посилати москалів у гарнізони в жаркі сторони, 
перш усе турбовались затим, шчоб ті москалі привча
лись до того клімату, і через те ]іх там зоставльали 
по довгу- Але вирило, шчо за други] рік рх вмирало 
більше, ніж за перши], за треті] більше, ніж за други) 
і. т. д. Через те Англичане присилувані в Індуі і 
Вест-Іиді'іі нереміньати сворх жовнерів кожних три ро
ки, а Французи в Кохіихіні-—навіть кожних два роки, 
ї а к само і остатні Англичане, шчо живуть в Індір, 
дуже слабуіуть, особливо болістьами печінок, і вони по
винні завше посилати діте] сворх воспитувати в Англі)у, 
бо инакгае діти безпремінно вмираіуть. і&кй велика різ
ний; ьа смертенности в поганих кліматах дльа Іевропеі-
ців і дльа тамошніх льудеі видко із маленької і таблички, 
котру ми оце випису,)емо: 

Од пропасниці вмира]'е на 1000 чоловік за один рік: 

') Вуден. Медіцинська геограФІ]а. Т. II, сюр. 145. 
2) Там же II стор. 148. 
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А Н Г Л И Ч А Н і др. Б І Л И Х . Н Е Г Р І В . 

На Табаго. . . . . 10,4 8,6 
„ Трініте 61,6 . . . . 3,2 
„ Англійські] Гвіані . 59,2 . . . . 8,5 
„ Санта-Льучуі. . . 63,2 . . . . 5,2 
„ Багамі . . . . . 159,0 . . . . 5,6 
„ Іамаіці . . . . . 101,9 . . . . 8,2 
„ Сіерра-Леоні . . .410,0 . . . . 2,4 

В загалі, в різних Англуських колонках шчо року 
на 1000 чоловік вмираіе од пропасниці: Англичан 24,6, 
Цеілонців 7,0, Мала.іців 6,7, Гндусів 4,5, Негрів 1,1, 
Відцільа видко, шчо певно Негри ма]уть осібну непри
хильність слабувати пропаснице^. 

Між Зенротуцвами Іспанці і Португальці на)крапіче 
виживяіуть в жарких кліматах, бо вони ] в дома при-
вичні до високоіі температури. Ось наприклад іакими 
числами виразилось життьа льудеі різних народів, котрі 
переселились в Алжир від часів завозуванньа іого Фран
цузами. На кожних 1000 чоловік шчо року 

родитьсьа, вмира^ 
Іспанців . 46 . . - . ЗО 
Мальту ців 44 . . ЗО 
Італуанців . 39 . . 28 
Французів. 41 . . 43 
Німців. 31 . . 56 

На всі такі річі треба дуже вважати теперечка, коли 
стілько чуіемо про пересілінньа. Можна пересільатись 
тілько в клімат подібни] до своіе і̂ родини, а не в да
леко теплішчиі або холодніший]. Так наир. Великоросси-
раскольники, котрі висілились у Закавказзьа, не могли 
витримувати в долинах од жари і пропасниць, а мусили 
переди на гори, де маіже так холодно ]ак і в Москов-
шчині. От через це кожному народові треба крашче 
старатись, ]ак би сво,]е життьа добре в дома упорьад-
кувати, а не шукати долі по чужих сторонах. 
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X. 

ПОШЕСТІ і ИНІНІ БОЛІСТІ НА УКРАЛІІІ. 

Розказавши, хоч дуже коротко, про ті відносини, ]айі 
мабуть до здоровіа чоловіка обставини, серед котрих він 
живе, то б то воздух, вода, земльа і клімат, ми мусимо 
додати де-шчо про ті Форми, }акі приімаіе та шкода, 
котру чоловік од ііх терпить в сворм тілі, то б то про 
болісті До нашо^і мети не належить писати про усло-
ві]а здорового життьа чоловіка, над цим працьуіе осіб
на наука — фізіолоеуа, не станемо ми теж описувати 
подрібно і поодиначці різні болісті, бо це діло патоло-
еі]і. Тим часом, бажаіучи поліпшанньа здоровіа народу 
на Украрні, ми повинні дати хоч загальний мальунок 
^ого болісте]. 

Нам не можна тутки принньатись за певни] і под
рібни поділ болістеі по ііх власністьам. Це завело б 
нас занадто далеко в лікарські теорір. Через те ми ноді-
лемо всі болісті тілько на пошесті і на остатні не по-
шестні болісті. Під пошестьами ми в загалі розумітимемо 
такі болісті, котрі зачинаіутьсьа заразом на іакім місті, або 
можуть переходити од одного чоловіка до другого. Ті на
віть пошесті, котрі, нападаіучи на кількох льудеі заразом, 
тим часом не нереходьать од одного чоловіка до дру
гого, зовутьсьа інфекційними болістьами, наприклад про-
паснщьа. Знов другі, котрі тілько тим і розходьатьсьа 
по світу, шчо передаіутьсьа од одного чоловіка другому, 
звутьсьа контагіршми болістьами (заразними), наприклад 
сісфьліс (пранці); остатні пошесті, котрі розходьатьсьа 
обома способами зовутьсьа інфекщно-контагіінимщ напр. 
.холера, віспа, діфтеріт. 
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Кожен знаіе, шчо чимало ]'есть таких болістеі, котрі 
маіуть сві] початок од зараз. Дльа різних болістеі зара
зи буваіуть різні. Так напр., прошшшцьа, а по думці 
де-іаких вчених, і холера зачинаіутьсьа в болотах. Ті-
фозні гарьачки зарождаіутьсьа в городах, казармах, боль-
ницьах, котрі нечисто содержатьсьа. В загалі думаіуть, 
шчо зарази маіуть сві.) початок од іакоДсь дуже рідщі 
річи, котру зовуть міазмами. Ті міазми пдива}уть в воз-
дусі і вдихаіутьсьа чоловіком, або пристануть до ]іжи, 
розпускаіутьсьа в воді ] таким робом попадаіуть у нутро 
чоловіка. Десть така думка, шчо де-]акі із цих міазмів — 
нішчо инше іак дрібнісінькі зароди: бактерір ,]' вібріони. 

Наіголовнішчі із пошестних болістеі, котрими слабу-
Іуть льуде на Украрні: чума, сібірська іазва, холераг 

ТІФОЗНІ гарьачки, дізентері'іа, діфтеріт, круп, віспа, скар-
латіна, кірь, пропасницьа. 

Чума дуже рідко бувале в нас, хіба завезуть \ц\ на 
корабльах в портові города, іак наприклад завезли в 
Адес в 1830 році. 

Сібірська іазва на льуде] пє|)еходить од скотини і, так 
само іак і сап, трапльаіетьсьа не часто. 

Холера одна із наігірших пошестеі, дак'і тілько іесть 
на світі. Певно, шчо ніколи ні одна друга болість не 
да]е такор страшенно,]і смертенности, іак холера; так 
напр., в 1871 році в Кирві, за часи ці]ер пошести, вми
рало по- 200 з лишком льуде] за один день, при за
гальнім льудстві трохи більш 100,000 чоловік. 

Відкільа ж узьалась та холера? На це дамо відпо
відь словами однієї маленькор, але гарнор, книжиці про 
холеру; виданор в Ки.ііві. "*) „Пишуть, шчо в Індііі, вже 
давно перед тим, іак холера иоіавиласьа в наших кра-
Іах, вона не раз прокидаласьа наібільш в осени між бід
ними льудьми. Тоді вона далеко не розходиласьа і ко
жен раз не довго держаласьа. Пьіатьдесьат вісім літ 
тому назад холера обушла увесь Інді'іськиі краї... В на-

*) Про холеру. Ки]ів 1875. 
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ші краді вона теж перебила із Індір. Сорок п ф т ь літ 
тому ( 1 8 3 0 ) буде дійшла вона до руського города 
Астрахані, шчо століть більа морьа Каспійського, де в 
море Бливаіетьсьа велика річка Волга. їоіу річкоіу ,)із-
дить багато торгового та робочого льзгду, бурлаків, ри
балок і всьаких других льуде,). Ото ж з Астрахані 
річщіу завезено холеру в Москву, а через рік вона по-
казаласьа вже во всіх кутках руського царства. На 
други] рік вона переішла з руського царства в Німеч
чину, Туреччину. На треті)—ДО Французів, Англичан 
і далі. Літ з пь]ать л'ьутовала вона.... З того часу нро-
кидаласьа вона в тих земльах, то сьам, то там.... Де 
льуде,), мало, там холера розиоситьсьа не скоро, напри
клад по лісах, степах, пустиньах. А де льуде] багато, 
де вони часто ііздьать, ходьать один до одного,- там 
холера швидко пробираіетьсьа далі. Де бува,іуть воїни, 
там вона шушвидче розноситьсьа } нападаіе на льуде,)." 

Одначе не всьуде холера однаково льутуіе. „ Наі-
швидче ] наілучше вона загнізжуіетьсьа в грунті пух
кому, миьаному, вохпому, дірчастому, або хоч і в твер
дому та з шчілгшами... На грунті твердому, камньани-
стому, без іичілин, а наргаче коли г]^унт це} високи,].... 
не заведетьсьа холера, а хоч і заведетьсьа, то не вели-, 
ка." В загалі замічали, шчо холера показувалась най
більше тоді, ]ак ґрунтова вода спадала все нижче. 

НІчо ж треба робити проти холери? Пользувати од 
не.)і дуже важко, та ,|, в загалі, лікарі, за мфке 50 ро
ків свого знаіемства з холсро,)у, не зшушли проти не,)і 
неіакого певного средства. І тепер, ]ак у перші проіави 
холери, од не,)і звичайно вмираіе 2/з заслабнувших. За 
те обороньатись од холерн—діло зможнішчс. На]нерша 
потріба—-це мати дуже чисті ґрунтову воду \ ґрунто
вні воздух, а ]ак до цього ді,)ти, про те ми вже зна]е-
мо: водопроводи, каналізацііа, поливка стенів нечистьами, 
гарна дезінфекці.)а одхожих міст і т. и. Коли все ж 
таки настане пошесть, то треба дуже строго одрізньати 
слабих і дезінФеціровати ііхні викиди \ одежу. Тим 
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часом ми тепер не говоритимемо багато про те, іак 
треба боротись з холероіу. Мені не доводилосьа бачити 
холернор пошеоти на селі, і іа не можу придумати кілько 
небудь практичнор организацір дльа помічи льудьам на 
плуча'] такого лиха, особливо в тих частьах Украрни, де 
^а жив і де тче і- досі навіть земства не ма,|е. 

Дгзеитеруа, (кров}анщ понос) ші)частішче бува,)е у нас 
літом, і наігірще вмираіуть од не]і діти. Одначе не 
рідко буваіе вона і у великих, особливо післьа дуже 
важкої і роботи в стену, без теилор ] варено,) і ржи, коли 
льуде часом харчу,]'утьсьа, окрім хліба, самими огірками 
та диньами. В 1876 році мені довелось бачити пошесть 
дізентерір на дітьах, од котрор вони звичайно вмирали, 
заслабнувши, на другир або на трет.] день. 

"Одначе далеко гірше льутуіе в нас д'фтеріт. Трап-
льаіетьсьа, шчо в одному селі вмира]е од іого по 10 і 
по 20 діге) за один день і, на решті, повимираіуть усі 
діти молодші 8 або 9 років. Од кількох земських ліка
рів із Нолтавшчини ,] Херсоншчини ]а чув, шчо в рх 
бувало по 1500 і 2000 дітеі слабих діфтерітом за один 
рік, і шчо між тими дітьми нерідко вмирала четверта 
часть, а иноді і більше. ї ї лікарі самі по два і по три 
•рази слабували діфтерітом і кажуть, шчо, при обстави
нах сельського життьа, не ма нуакор можливости обе-
регати других, ні, навіть, самому оберегтисьа од зарази. 
Особливо діфтеріт буваіе страшни] в тих селах, котрі 
побудовані недалеко від болот або ставів з низькими 
берегами. 

Нерідко діфтеріт і скарлатіиа сходьатьсьа до купи, 
або знов віспа з кірці/, і тоді певно, шчо в рідкі.) хаті 
побачите малу дитину. Більше ,]ак четверта часть льу
де] вмираіе у нас од пошестних болістер і ми повинні 
признатись, шчо перед ними тепер наша сила нііака. 
Досі навіть можна сказати, шчо не наче культура і ін
дустрії тілько гірше розводьать болісті на Украрні. 
Так наприклад, тіфозні гарьачки по селах в загалі бу-
ваіуть не занадто гострі, і процент льудер котрі від рх 
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вмираіуть, невеликир далеко менішц, ніж звикли бачити 
по шнитальах. Овсім инша річ' настугоуе по казармах 
та заводах. Тамичка, ]ак і в воіенних шпитальах, стра
шенно вмираіуть од тІФа. Не менше слабуіуть рм шче 
робітники на чугунках, особливо в часи рх будованньа, 
коли льудьам приходитьсьа жити в тісних і мокрих 
земльанках. Не крашче і тим, шчо на плотах сплавльа-
Іуть ліс по Дніпру і вигружалуть ]ого на березі. 

Ми не можемо иодрібно говорити про боротьбу з 
усіма цими пошестьами, та навіть не ма]емо дуже і 
охоти, бо станньа життьа нашого народу досі таке, щчо 
наша розмова мусила б мати занадто теорітични] харак
тер. Може іак би до коріньа змінити господарські і 
культурні обставини життьа українського сельанина, 
Іак би дати іому спосіб користуватись усім тим, шчо 
громадська гигцена .(наука о сохрані здоровіа) дала вже 
де-іаким земльам західно}! і&врохЩ іак то водопроводами, 
каналізацііеіу, силавкоіу нечисте), чистому бігучо^у водоіу 
всьуде, звйча|ом і зможноотьіу більїнор чистоти дльа 
дітер— певно тоді всі ці пошесті не наступали б так 
часто. Проти всіх цих страшних ворогів льудського 
роду, шльах, по котрому гигуені можна буде пі,)ти, 
повинен бути )]] показаним посту повним рухом усцер 
культури народу. При тому полудикому житті і порьад-
ках, котрі тепер шче пануіуть на Украрні, важко 
шчо небудь і пропонувати дльа широкого нереробу в 
річах здоровіа нашого народу. Одначе іесть такі річі, 
котрі в инших земльах вже задавно робились і робльа-
тьсьа, і про котрі у нас шче маіже не говорьать. 
Шчоб крашче виіаснитн нашу думку, ми розкажемо про 
дві пошестні болісті, котрими тепер у нас льуде в за
галі наібільше слабуіуть, і котрі в де-іаких сторонах 
західнор іевропи познічтожані більше, іак на половину. 
Ці дві болісті: пропасітцйа ] сіфіліс (пранці). 

Пропасшщьа ма,]е свд початок од болот і, в загалі, од 
стоіачор і гниіучоіі води. Дак саме вона там зарожда-
Іетьсьа шче не звісно, іесть така думку, шчо міазм 
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пропасниці—не шчо иніпе. ]ак дрібні зароди, водорослі 
Палтелла; тим часом , вірність цуер думки шче не 
доказана. Міазм пропасниці вдихаіетьсьа легкими ,)', зда-
Іетьсьа, не можете заражувати чоловіка випити] з йодолу. 
По словам Колена *), од гнило^і води робитьсьа в льу-
деі дізентеруа і инші болісті, але не пропасницьа. Про-
пасницьа в загалі болість теплих кліматів і під тропа
ками вона на]страшнішча. Тим часом, в північні] поло
вині землі,, вона доходить і до міст, маіучих усього се-
редньу температуру+ 5°. На півдні вона не переходить 
за линцу проведену через усі міста, мажучі середньу 
температуру+ 15° (Ізотерму 15). Па берегах морьа, особ
ливо де в море впадаіуть річки з низькими берегами, 
і солона вода зміпіуіетьсьа з солоділу, там звичаріо 
бува}уть пропасниці. Під тропиками і, в загалі, в теп
лих сторонах пропасницьа дуже часто бувале болістьіу 
смертенноіу; в кліматах уміреннішчих од іщі вмира)'уть 
.не часто, але все ж в сторонах, де іесть пропасницьа 
смертенніеть завше далеко більша, бо льуде, ослабнувши 
од пропасниці, лекше в'ииргуута од других болісте], та 
навіть од давніх припадків пропасниці в тілі чоловіка 
зарожда]утьсьа болісті. Б земльах болоткуватих льуде 
звичаіно малі, бліді, мльаві, і всьа порода }іх не. наче 
вирождаіетьсьа. Так напр. у нас на Україні ослабла 
порода Чорноморських козаків певно тілько під впливом 
страшних пропасниць, котрі льутуіуть в тім кра,)у, де 
Іім наказали жити. Ось кілько чисел, котрі шче крашче 
покажуть губльачи) вплив пропасниці на життьа льудеі; 
во Француі, в тих департаментах, де не ма пропасниці, 
шчо року на 1000 чоловік родитьсьа 29,3, вмира|е 21,5, 
а там, де вона іесть, родитьсьа 29,0, а вмираіе 24,4. 
Коли взьати один департамент, тоді різницьа та буде 
шче більша. Так наприклад, в департаменті Ен, на го
рах, вмираіе із 1000 шчо року 26,1, на берегах 37,5, 
на плошчині 40, а на болоті 48,2. Знов в Альзасі, 

*) Аннали гигі]еіш 1873. 
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більа містечка Больвіллера, де перш не було пропасниці, 
післьа будовайньа залізниці з великоіу греблеіу, зроби
лось болото, і зараз продавилась пропасницьа. В 1843 
році не]у заслабло 36 чоловік, в 1844—166, в 1 8 4 5 — 
743, в 1846—1166. В Больвіллері па 1466 льуде] 
вмирало середнім числом од 1836—1845 року по 36 
чоловік за рік. Післьа того ]ак завелась пропасницьа 
смертенність лідньалаоь до 54 чоловік (1846). 

Подібни) цьому Случа] був і в Ки]іві, де післьа бу
довайньа залізниці переробилосьа на болото все місто 
між городом і воіенноіу гімназіє;у. Післьа того, инніи) 
рік більша половина учеників во)еішо]і гімназії і слабу-
]уть пропасницеіу. 

Шчо ж треба робити, щчоб зменшити або і овсім 
знічтожити пропасиицьу? На це відкажемо, шчо на]-
перше і наїголовнішче средство—це поосушувати болота 
І инші дуже мокрі міста. Ми вже казали, шчо де за
багато лісу, особливо дрібного, там раз-у-раз дуже мокро. 
Чи зменшитьсьа мокрота, коли вирубати ліс? На це 
Буссеиго післьа довголітньор праці одвіча,)е: коли ви-
рубаїутьсьа ліса то: 1) Текуча вода зменша]етьоьа. 2) 
Чи зменпкуутьсьа дошчі не звісно. 3) Там, де росли-
мість не зміниуетьсьа, і текучі води за довгі часи зоста-
Іутьсьа однакові. 4) Де багато лісу, там вода задержу-
Іетьсьа. 5) Господарство в стороні одкриті] і сухії змен-
піаіе частину текучо]і води. 6) Кльучі висиха]уть йшли] 
раз післьа вирубки лісу. Таким робом, ми бачимо, шчо 
вирубка всіх лісів не була б гарним способом осушати 
болота, бо од не]і більш зменша]етьсьа тілько вода те
куча ] кльучі, од котрих шкоди не ма]е. Окрім того 
звісна міра лісу (V*—*/б) ма]е навіть добри] вплив на 
здоров]а. 

Певно, треба було придумати инші способи осушати 
болота. Наіголовнишчих тепер ,]есть три: 1) Опускати 
воду в річку, або в море, викопавши на болоті цілу 
сіть канав. 2) Підньати грунт болота, насипавши на 
нього шар землі. Це робльать звича,|но так, шчо пуска]уть 
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на болото кілько років зрьаду ]аку небудь річку, котра 
несе з собо,)у багато мулу. 3) Виливати воду паровими 
або ннщими машинами і пообводити болото гребльами. 
Так зробили напр. Голландці з Гарлемським озером. 
Б загалі треба додати, шчо дльа знічтожівньа пропас
ниці дуже пособльаіе обработка (культура) болоткуватих 
сторін, носів хліба, посадка дерев і таке иншс. В остатні 
часи в теплих кліматах проти пропасниці садьать, При
везене із Австралір, дуже гарне і велике дерево Евка-
ліптус глобулус. 

Верта]учись до Украрни, ми мусимо признати, шчо 
пропасницьа така болість, шчо хоч од нер у нас вмираіе 
І мало льудер але сили вона в рх відбираіе багато і 
віддане змучених і ослабльаних иншим болістьам на пев
ну розправу. Рідко ви нарцете на Украрні село, де б 
Іак не четверта, то пьіата частина льудеі за рік не 
переслабувала пронасшщеіу. У нас не дуже часто зо-
стрінеш чоловіка, котри) міг би сказати, гпчо в нього 
Іуі ніколи не було.. В тім селі, де \& жив,, і де всіх 
льудеі 600, мені ириходилось весноіу, за 2 місьаці, мати 
од 50 до 60 слабих пропаснищчу. Жнші з цих льудеі 
шчо року слабуіуть по 2—4 місьаці, робльатьсьа бліді, 
худі, неспособні ні до іакор праці, а |ак часом, то діло 
доходить і до опуху, до водьанор. Не далеко від на
шого села іесть чимале містечко Шпола, де пропасницьа 
бува така гостра, шчо од не,р вмираіуть так іак од 
горьачки, тілько т ч е швидче. Мені трапльалось в селах, 
котрі побудовані на низьких містах, бачити цілі сімці 
по тижиьам і місьацьам слабими прапасницеіу. І чоло
вік-лежить, і жінка, і всі діти. Ніхто робити не може, 
так послабли, а не ма заробітку, не ма чого і рсти; далі 
шче гірше слабнуть і, на регаті, починаіуть пухнути на 
половину од пропасниці, а на половину од голоду. 

Та шче цьа пропасницьа така болість, шчо од нер 
завше шчось та зостанетьсьа; в кого вона часто бувала, 
до того знов легко вертаіетьсьа, і, на регаті, од нер зо-
стаіутьсьа незлічимі болісті в різних частьах у нутру 
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чоловіка, в косі} (селезенці) в печінках, в нірках і т. и. Ба
гато льуде,) вмираіе од хронічних болісте] цих органів, 
початок котрим був покладенні нропаеницеіу. Таким ро
бим пропасницьа, тим, щчо вона чипльаіетьсьа трохи 
не до кожного, тим, шчо вона не рідко бува потала, 
тим, шчо вина розслабльаіе по малу все тіло і здоров|а 
чоловіка, в загалі вадить здоров,іу ] робочії силі Укра
їнських льуде,] далеко більше, ніж инші гострі з опасні 
болісті. 

Найгірше ж те, шчо напроти пропасниці нічого не 
робльать, а проти іуі лекше пособити, ніж проти инших 
болісте]. Прапасницьа рідко бува,]е в инших місцьах ніж 
там, де їесть болота або великі стави з стоіачоіу ] дуже 
запушченоіу водо.іу. В давці часи таких болот і ставів 
було менше на Украрні, бо пани, ма,іучи даремних ро
бітників, содержали свої у воду в більшім порьадку ] 
чистоті. Теперечка, від часів волі, хіба один пан на двад-
цьать вичистив свц став, а остатні позапускали ,]іх до 
решту і порозводили пропасницьу гіршу, ніж коли бу
ла. Окрім того, де-іакі річки порвали греблі і поробили 
болота, а пани не мабуть гранів] знов гребльу загатити. 
Багато де в "іаких місцьах, де побудовані залізниці, вони 
задержуіуть воду і, ]ак би нарочито, розводьать болота, 
а з рми ї пропасницьу. 

Усе це такі річі, про котрі ]ак би гарно подумати, 
то |їм і пособити можна. Не такі болота, )ак у нас, 
осушили во Францір, в Жаидах, або в Тоскані. В инших 
місцьах Францір, в Солонці, в Брессі, ставів і пропас-
ниць було трохи не стілько ж, ]ак і в нас. Одначе те
пер, післьа велико]і реїзольуцір, там усе перероблено 
більш менше так, шчоб економични) добуток одного чо
ловіка не міг вадити здорову у ціло,]і громади. 

Одначе, ,]ака не страшенна біда ці пошесті і пропас
ницьа дльа Украрни, все ж таки всі вони в купі маіуть 
менш губльачщ вплив на життьа льуде,], ніж одна бо
лість, одно лихо, котре льуде наші терпльать конче 
дарма, бо ,]ого овсім скоренити можна, і }ак де, то вже 
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яаіже і скоренили. Це таке лихо, шчо воно збавльф 
не тілько здоровій і житті а льудеі, а все ііхнье шча-
стьа, рхніі розум, ііхньу красу, іа ма.)у казати про 
СІФІЛІС. 

Сіфіліс. Відкильа взьавсьа СІФІЛІС на Україні? і&щ 
він? Хіким робом він переходить од одного чоловіка до 
другого ? \ 

Відкильа взьавсьа СІФІЛІС на Украрні, на це не можу 
дати певнор відповіді. Зовуть іого у нас „ прапцьами" 
або .Французськоіу боліеть)'у. Звісно, шчо багато де в 
Іаких земльах іого звуть так, але це щче справді не 
доказуіе, шчоб він діставсьа нам від Французів післьа 
1812 года, ]ак про те иншиі раз чуіені. Одначе, іак 
би там воно не було, сіфіліса тепер на Украрні більше, 
ніж було тому років з шістьдесьат. Через шчо це так? 
На це дамо відповідь вкупі з відповіддьу і на наші ос
татні два питанньа: СІФІЛІС у теперешніх льудеі т і р 
більш вже не сву, а перешедшиі по насліддьу. Тепе
речка ж СІФІЛІС найбільш розходитьсьа по льудьах через 
сахарні заводи, та, через постор москалів. Певно, шчо 
таким робом і при таких обставинах, за остатні 60 
років він повинен був багато побільшати, бо в загалі 
льуде] стадо більше, окрім того перша сахарньа збудо
вана шче не ма̂ е 50 років, та і москалів тепер більше 
порозводилось і по селах стоять, ніж в давину. 

Дуже не рідко нсчуіеш на Украрні, шчо про іакого 
чоловіка говорьать: „він пранцьувати)," або, „уг іого 
жовни," „у- іого рани на ногах." ^Вони всі такі" до
кладам уть про іого сімь)у. Усе це говоритьсьа про різні 
Форми сіфіліса. Лакі ж буваіуть ті Форми. Перво на 
перво первични] сіфіліс, або твердщ гианкр, котриі, іак 
звісно, не легко одрізнити од простого чи мшакого 
шанкра. 

Твердн) шанкр — велика рідкість між сельськими сі-
ФІлітиками, то-б-то велика рідкість іого побачити, бо 
льуде або самі іого не замічаіуть, або, замітивши, хова-
Іуть і не ідуть до лікарьа. Таким робом мені по селах 
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прирплось побачити усього два шанкри, хоча, за то] 
сами.і час, іа бачив не менш тисьачі СІФІЛІТИКІВ В загалі. 

Вторачнщ сіфіліс, то-б-то канділоми, пустули і иншн) 
син побачиш частішче, одначе } ііх хова^уть звича]'но, 
або і самі не замічаіуть. Мені привелось бачити усього 
40—50 случаіів вторичного сіфіліса. 

Усі остатні слабі мали третичнщ сіфіліс, різні заста
рілі болісті кожі, рани, гумми, болісті кісток і унутрен-
ніх органів. Рідко хто із цих слабих нрознававсьа, шчо 
у ,|ого СІФІЛІС. Трохи не всі говорили, шчо це у ііх 
простуда, перше ломило, а теперечка стало викидати. 

Форми третичного сіфіліса бува]уть різні. За бачив 
чимало слабих, між нашими одну молоду дівчину, у 
котрих лицьа іак не бувало. Ні носа, ні рота, ні зубів, 
ні пічок, навіть од шир не багато чого зоставалось. Усе 
одна рана глибока, і тілько очі ворушатьсьа на споді 
Іуі. Б.ічив іа знов чимало льудез, особливо між ста
рими та тче здоровими 'чоловіками, у котрих усього 
сіфіліса ,і було шчо невелика гульа на ]акі] небудь кістці, 
або сухй] струп на руці чи на нозі. Більша частина 
М!і,)іх слабих стоіала на середині між ціла Формами ду
же гостроті } дуже легкові. На]частішче у нас СІФІЛІС 

ма|е таку Форму: зробитьсьа гульа больача з ломльушча, 
зразу тверда, опісльа почне мньакнути, і зробитьсьа з не]і 
рана. Рана та не гортьсьа рік, два і три. Иноді біль
шеє, иноді робитьсьа менше, часом загоіїтьсьа, але за
мість ]ці робитьсьа друга гульа, і з не,]і друга рана. 
Инши) раз ґуль і ран робитьсьа багато одна коло дру-
го,)і і, на решті, трохи не третьа часть ноги або руки 
криіетьсьа зедноіу рано,іу. Так діло тьагнетьсьа десьать, 
двадцьать, тридцьать років, аж поки слабиі не почне 
лічитись добре, або не вмре, іа ніколи не бачив, шчоб 
такі Форми сіфіліса проходили самі без усьаких ліків. 
У тих же льудеі, котрі лічились меркурієм або декох-
том на пічі, ,|а не рідко бачив великі рани защені по 
10 і по і 5 років. 

іеать одна осібна Форма ран, котру ириходитьсьа 
8 
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бачити дуже часто — це рани на ногах. Ці рани роб
льатьсьа так само, р к і певні СІФІЛІТИЧНІ рани, то-б-то 
починає ломити ногу, робитьсьа гульа, а нісльа, з не.]і, 
рана. Часто у того чоловіка не бувале нуако,іі иншоіі 
боліоти окрім тих ран. Багато хто між нашими лікарьа-
ми, особливо по шпитальах в городах, не пргонаіуть цих 
ран СІФІЛІТИЧНИМИ, зовуть ііх Ьираз і говорьать, шчо вона 
починаіутьсьа від того, шчо в нас сельські льуде мньаса 
не ]ідьать. іа б на це де-шчо відмовив: 1) іа бачив 
рани на ногах однакові з льуиозними у таких льуде,), 
у котрих були инші СІФ:Л!ТИЧНИ припадки. 2) За, ніколи 
не бачив таких ран у льуде] з тако]і сімі^і, де ,]а певно 
знав, шчо у іі]і не ма сіфіліса. 3) За дуже часто бачив 
такі рани у діте] чи у молодих льуде], у котрих батьки 
мали СІФІЛІС. Через те мені зда'іетьсьа, шчо ці рани — 
одна із Форм сіфіліса, переходьачого по насліддьу. 

Цих Форм іесть чимала. Усьуде не рідко можна ба
чити діте] трохи золотушних, у нас вони трохи не всі 
такі. Одначе це шче не СІФІЛІС. З другого боку у бать
ків, у котрих іесть СІФІЛІС, дуже часто побачиш діте] 
з таким шчирим СІФІЛІСОМ, іак у батька та в матері. 
Одначе шче іесть чимало таких дітеі, котрих не можна 
прирахувати ні до одного, ні до другого порьадку, 
наприклад усі ті діти, котрих зовуть у нас жовнова-
тиміс (жовнами зовуть лімфатичні залози на шиї і). По 
більшії часті з тих жовн робльатьсьа рани, котрі по 
довгу не щатьсьа, гноіатьсьа, зоставльаіуть післьа себе 
гулі, шрами і т. д. Дуже не рідко робльатьсьа рани 
в горлі, переходьать на іазичок і одіідаіуть ]ого. Діти 
І молоді льуде без іазичка, але ] без иншого признака 
СІФІЛІТИЧНОІІ болісти, не рідкі в нас. 

Так само не рідко буваіе, шчо у дитини із СІФІЛІТИЧ

НОІІ сімці ніс завальуіетьсьа без иншого знаку сіфіліса. 
Робитьсьа нежить, маленькі ранки в носі, ніс ломить 
і болить, тече з іого воньучи] гни.і, і, на решті, ніс 
завальуіетьсьа, і на іого місці зостаіетьсьа дірка, або і 
вона заростаіе рівноіу білону шкуроіу. Зл чимало бачив 
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таких дітеі, оеобливо дівчат, котрі теперечка по наруж-
ності здорові, тілько все життьа рх загублене через 
батьківську болість. Певно, шчо це вже СІФІЛІС, а не 
шчо инше. Лак бачите, дуже важко поставити границьу 
між СІФІЛІСОМ по насліддьу з золотухоіу. Скажу одначе, 
шчо іа не бачив, шчоб носи завальувались і іазички од-
падали у дітеі, в таких сімках, де певно не ма сіфіліса. 
Таким робом мені здаіетьсьа, шчо далеко більша части
на того сміліса, пічо ]есть тепер на Уйрадійі, перерила 
до льуде\| по назліддьу од батків. Одначе він розходитьсьа » 
І иншим робом. 

Наіголовніиічи) центр СІФІЛІСЛ — сахарні з бурьакові 
нлантацір. Кожен зшуе, шчо правобережна Украрна, 
особливо Киіівшчина і Подольшчина, ноіголовнішчиі 
центр хвабрикацір сахару не тілько в Россір, а і в 
цілісіньку іеврот. Таких великих сахарних заводів і та
кого багацько рх вкупі, іак в південні] Кирвшчині і 
Подольшчині, не ма ніде, ні в Сілезці, ні в Саксонці, 
ні навіть во Францір і Бельгір взьатих порізь. Куль
тура бурьаків бажа]е багацько робітників, один раз 
літом, шчоб підсапувати і підгортати, і в осени други) 
раз, шчоб викопувати бурьаки з землі. Украрнськиї 
сельанин дуже не охоче іде на чужу роботу, особливо 
на не хліборобську. Іак же ж поступити хвабрикантам ? 
Платити великі гроші не вигодно, та шче до того Укра
їнець, хоч і біднир на гроші не занадто даси) і дльа 
заробітків не охотно кида своіу хату з своіе хазьа,)етво. 
Хвабриканти придумали иншу штуку : змішати робо
ту з забавоіу і розпутством. На бурьакових плантацуах 
ддїуть горілку двічі.або тричі на день, граіуть музики, 
в вечері танцьуіуть ; і післьа того хлопці \ дівчата льага- ' 
Іуть спати вкупі. 

Не рідко весноіу і літом побачиш, шчо по селах роз-
рзжаіуть великі поросквічувані Фургони четверкоіу гар
них конеі 3 горілкоіу і музикоіу. На Фургонах кілько 
гарних дівчат та молодих хлопців, усі вони співаіуть і 
викликаіуть по селах молоді ж на бурьаки. На бурьаках. 
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кажуть, робота не велика, тамечка да.іуть порцііу го
рілки, музика гріуе і плата гарна. Плату завше гово-
рьать у два, або півтора раза більшу, ніж справді нла-
тьать, робота овсім не легка; та це українська моло-
діж і сама добре зна]е, та не затим вона і рветьоьа на 
бурьаки. Не рідко буває, пічо добрі льуде заниіиууть 
СВ0.ЇІХ дочок в комори, або скида,іуть з ,]іх усе, аж до 
сорочки, аби не дати іій утікати на бурьаки. Одначе 
це не пособльа)е, вони все ж тікаіуть, біжать на план
тації, тьагаіутьсьа тамечка місьаць або два, навчаіутьсьа 
ньіанствувати, розпутничати, і верта,]'утьеьа, на решті, 
до дому без гроше], обірвані, заморені |, нерідко, зара
жені СІФІЛІСОМ. Таку дівку, котра звикла ходити по 
бурьаках, ні]аким робом в дома не вдержиш. Коли до 
кажуть, шчо тамечка вона менш заробить, ніж в дома, 
мусить спати під донічем і на холоді, шчо робота важка, 
а харчі не гарні,—на все це не рідко почуіеш відпо
відь, шчо ,)і,і те баїдуже, шчо на бурьаках музика гра-
]е, і вона снить з ким хоче. І з тим вона тікаде на 
бурьаки* 

Роботи на бурьаках та по заводах маіуть в загалі 
дуже погани] вплив на життьа утсрцрнських льуде]. 
Одначе тепер ми про ] а говоримо тілько в річах роз-
ширенньа сІФІліса. іа мав случаі бачити, ]ак воно саме 
Зесть. Жив ]а ]ак. раз в такому місці, де вже заводи 
кінчаіутьсьа. 8 одного боку, в Кирвтчину, у мене 
верствах в 10 — 20 було аж 4 заводи, з другого, в 
Херсоншчину, вже ні одного. Так само ] сІФІліса було 
з одного боку далеко більш, ніж з другого. Одно село, 
Коробчино в Херсоншчини, з 3500 —4000 льудьми, 
котре лежить далеко од заводів, д>ло мені усього сла
бих 400 — 500 чоловік за рік, але між нимі усього 40 — 
50 СІФІЛІТИКІВ. З другого боку, в Кіфвшчині, одно село, 
котре маіеть 2500—3000 чоловік, і котре лежить між 
двома сахарними заводами, дало мені 80—90 СІФІЛІТИКІВ 

між 100 — 1 2 0 слабими. Сорок або пь)атьдесьат між 
цими слабими СІФІЛІСОМ були молоді дівчата між 16—25 
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годами. В тому селі, по морі думці,, через те такого 
багацько зарази, шчо льуде тамошні, через польських 
панів, до котрих вони належали, дуже збідніли і мусьать 
багато ходити на заробітки по бурьаках. Льуде в цім 
селі вже до того снаскужені, шчо коли мені приходи-
лось бачити у себе молодих дівчат чи хлопців дуже 
низького росту, блідо-зєлених і смердьачих закимсь ха
рактерним дльа сіфіліса робом, то ]а часто вгадував, 
шчо вони з того села, котре зветьсьа Липьанка і, спи
тавши рх, рідко помильавсьа. 

Шче і третім способом СІФІЛІС * розходитьсьа по льу-
дьах, черев постор москалів. Багато де-хто дума в 
нас, шчо це на,)'головнііпчиі спосіб дльа розширснньа 
болісти. Мені здаіетьсьа, нічо цьому не ма правди. Пев
но, шчо через москалів чимало більша,]е сіфіліса, але не 
стілько, ]ак через инші резони, про котрі ми говорили. 
По статістиці, в вуську руському сіфіліса не дуже ба
гато, менш, ніж в 'Англуському і, навіть, не більше, ]'ак 
в Німецькому. Окрім того, військо це шче таке місце, де 
СІФІЛІС ді)Сно лічать в Россір і по троху знічтожаіуть. 
Москалів огльадаіуть і зараз лічать, через те можна 
сказати, шчо у нас в вірьку менш сіфіліса, ніж на льу-
дьах. 

Скілько ж іесть сіфіліса по українському народу? 
З&кн'} вплив жще він на здоров]а льуде] ? Чи гірше вми
рав уть в СІФІЛІТИЧНИХ сімках? Важко дати відповідь на 
такі питанньа в такі] землі, де в загалі шче не звісно 
скілько льуде,) вмира,)е. Так само не звісно скілько ]есть 
усіх СІФІЛІТИКІВ. Усьуде де ,]а був, іа бачив багато сі-
ФІЛІТИКІВ по селах: В Кірвшчині, в Херсоншчині, в 
Полтавінчині, в Харьківшчині і в Галиччині, усьуде рх 
не менш 10 — 1 5 % усіх льуде], а по більшу часті 
далеко більше, між 25°/о—50°/о- 1л питав чимало земсь
ких лікарів, і всі вони говорьать так само. Ось на решті 
циФери з того села, у котрому |а жив. Всіх льуде] в 
нашому селі більа 600, і живуть вони в 120 хатах. 
Із цих 120 хат, в ЗО, або в 25°/о льуде,], певно, шчо 
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]есть СІФІЛІС. В 64, або 53,3°/о,певно, шчо ]ого не ма. 
Остатні 26 хат, або 21,7°/о, такі, шчо про ,|іх важко 
сказати шчо небудь вірне. Правдивого сіфіліса ]а в тих 
сімках не бачив, але діти дуже золотушні і некріпкі, 
у де^аких льуде] іеоть гулі по кістках, різни] сип і 
таке инше. Б загалі можна подумати, шчо це решт 
насліднього сіфіліса, поміщанні з породо] у не зараже
но] у. 

іл розібрав за 27 років усіх льуде], котрі вмерли в 
кожні,і сімь]і, і вщніло : 

В ЗО СІФІЛІТИЧНИХ хатах вмерло за 27 років усього 
124 чоловіка, або 4,15 на хату. В 64, певно не СІФІ

ЛІТИЧНИХ сіміуах, усього 176, або 2,75 на хату. В 26 
хатах, котрі під сумліниьам, усього 93 чоловіка, або 3,6 
на хату. До котрого боку ми б не приклали оце ос-
татнье число, воно б не змінило дуже загального ре
зультату. 

Подивимось на циФери 2,75 і 1,15. Вони відносьать-
сьа одно до одного, ]ак 1: 1,5. Воно приходитьсьа іак 
раз, інчо в кожні.і здорові] хаті, за 100 років, вмира]е 
10 чоловік, а в кожні] заражену 15 чоловік. Певно, 
]'а не ма]у права доказувати, перелічивши одно село, шчо 
так само ді]'етьсьа усьуде, одначе мені зда]етьеьа, шчо 
в більшії чи меншу мірі СІФІЛІС усьуде умяожа]е смер-
тенність. 

Дакйм же робом він ]і]ї умножа)е? Не ма чого і ка
зати, шчо через СІФІЛІС чимало жінок викида]е, або ро
дить мертвих діте,), але це не вутло в наш рахунок. 
Од самого сіфіліса діти вмираїуть рідко. Одначе ]а ба
чив дівчину 15-ти років, котра вмерла од сіфіліса по 
насліддьу од батька } матері. Часом СІФІЛІС по насліддьу 
особливо робитьсьа гострим коло 15 років. Далеко ча-
стішче, ніж смерть од сіфіліса, ]а бачив, шчо при СІФІ-

лісі по насліддьу робитьсьа чахотка, і вже од неї і вми-
раіуть. Одначе, післьа тих невеликих чисел, мені зда-
]етсьа, шчо в СІФІЛІТИЧНИХ сімь]ах особливо вмира]е бага
то льуде] між 40—60 годами, більш, ніж в здорових, 
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і рідко хто переходить за 60 років. Особливо багато 
«СИФІЛІТИКІВ кінчаіе чахоткоіу і різними водьаними, котрі 
залежать од болістеі иірок, печінки, серцш і инших ор
ганів нутра чоловіка. Дуже можливо, шчо ці болісті 
маіуть свіі корінь в СІФІЛІСІ. 

Коли подивимсьа на список льудеі по тщщш, то 
побачим, шчо з різних щж&щ вмира|е дуже не рівно. 
•За 40 років, котрі іа знаіоіов в записі, чимало <і>ами-
лі'і таких, шчо з ііх повмирало 20—30 чоловік і зоста
лось усього 2 або 3, а знов іесть другі оімьр, з котрих 
повмирало усього 5—6, а зостаіетьсьа 20—ЗО. 

Певно, шчо тутки смертенність дуже не рівна. Не 
всьуде, але звичаї по можна сказати, шчо ті сімці, котрі 
маіуть СІФІЛІС, вимираіуть, а ті, котрі не ма]уть, мно 
жатьсьа. Але не треба думати відцільа, шчо сами сі-
ФІЛІТИКИ вмираіуть наігірше. Шче гірше од ііх вими
раіуть ті сімьіі, в котрих чахотка переходить од бать
ків до діте.і. Таких сімеі у нас на селі не більш ];№ З 
або 4, одначе всі вони з 1Ь і 20 чоловік, за 40 років, 
впали на 2 і З душі і швидко мабуть овзім вимруть. 
У де-іаких льудь1] з цих еіме], окрім чахотки, іесть і 
СІФІЛІС, одначе іа не маіу права казати, шчо у ііх ча
хотка зробилась через СІФІЛІС. 

Зшщ сплив на здоров,'|а сімьіі ма]е СІФІЛІС видко на
приклад із історуі одпііі сімьіі: Дідові 87 років; у іого 
дві дочки і у дочок діти. У діда по ночах ломить руки 
І ноги, і опухи по кістках. У дочок і у дітеі Ііхніх 
правдиви] СІФІЛІС. Батько старого діда жив 97 років, а 
дід, по іого словах, 128 рока. У нашого ж діда було 
дітеі У с ' х І ^ , а зосталось усього дві дочки, обидві 
слабі І наврьад чи доживуть до старого віку. Таких 
Фамилі'і і шче більш виродившихсьа |а знаіу чимало, але 
певно, шчо приводити ііх по іідноіі не варт, а стати
стики зібрати шче не можна. 

Коли буваіе рекрутськиі набор, то в кожному селі 
бувале не мало парубків негодних і, дуже нерідко, через 
рани на ногах і инші Форми насліднього сіфіліса. В на-
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тому селі, від часу загально^ воіеннор повинності!, шчо 
року іде на жеребки од 6 до 9 парубків, і ніколи не 
бува]е, шчоб між ними не транилосьа ані одного СІФІ-

літика, а звичаіно буваіе рх по двоіе. А наше село шче 
не із самих заражених. 

Мені дуже цікаво було дізнатись, іаким робом змі-
ньаіетьсьа санітарне станньа льудеі і рх рост і сила від 
часів волі. Це така річ, шчо іііі дуже не легко роз-
гльадіти, одначе, в загалі, можна сказати, шчо молоді 
льуде у нас вищчі, кріпші і гарнігичі від старих. Тілько 
не всьуде. В усіх тих сіапуах, де |а добре знаіу, шчо 
Іесть СІФІЛІС, діти менші ] слабші од сворх батьків. В 
тих сімуах побачите чимало кірпатих, рідкозубих, жов-
новатих і, в загалі, негарних льуде). Мало того, СІФІЛІС 

по насліддьу робить чоловіка не тілько слабим і негар
ним, а навіть і нерозумним. Більша частина дітеі сі-
ФІЛІТИЧНИХ , батьків ледачі, важкі, до руха, глухі через 
золотуху, маіуть мову нелегку і часом овсім придурку
ваті. 

Зібравши все до купи, іа повинен сказати, шчо від 
усіх лих, од котрих страждаіуть прості льуде на Укра
їні, СІФІЛІС наі гірше. Може іак узьати всі пошесті до 
купи, та погані харчі, та важку роботу, то вони більш 
збавльаіуть льудеі, ніж СІФІЛІС; але ні одне лихо не 
збавльаіе долі і краси, сили} розума серед життьа про
стого народу на Україні стілько, іак СІФІЛІС. 

Про те, іак можна було б знічтожити СІФІЛІС ми по
говоримо трохи в кшьці книжки, де, в загалі, мажемо 
де-шчо пропанувати дльа переробу гидкого санітарного 
станньа на Украііні, тепер же шче мусимо звернути 
увагу нашу на инші, не пошестні, болісті, котрими 
найбільш слабуіуть на Украііні. 

Наіперше нам треба зостановитись на чахотц\, бо певно, 
шчо між усіма болістьми, котрих не прилічуіуть до поше-
стеі, од неіі вмираіе льуде] наібільш, особливо в великих 
городах, так наприклад в Лондоні на кожних 100,000 
чоловік шчо року вмираіе 2417 чоловік і із рх од ча-
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хотки 437, од инших болісте] диханньа 368, а од усіх 
пошесте] взьатих вкупі усього 560. В усі] Англі,|і смер
тей н ість од чахотки марте рівна, ]ак в самім Лондоні. 
На 1,000,000 льудеі усього вмираіе 22,000. Од самоті 
чахотки 3.500, се б то більше 1/б, од остатніх болісте] 
органів диханньа 2,000, се б то т ч е 1/іі, од пошесте] 
4,500. В Парижі од чахотки вмираіе 18,8°/о, од остат
ніх болістеі диханньа 11,6°/о, од тіфа 9,1 °/о, од болісте] 
органів харчуварінньа 12,1 °/о. В Копенгагені, главнім 
городі Данір, вмираіе од чахотки 13,2°/о, воспаленньа 
легких 6,3°/о, тіфа 5,1%, судорог у дітеі 9,8°/о- На ост
рові Ісландііі од болісте] груде] теж вмираіе 20%, од 
ТІФЯ 6°.о, од судорог у дітеі навіть 30°/о- В загалі, чим 
більш на південь, ,ллім менше вмираіуть од чахотки. 
В Баварці усього 2,5п/<>, на острові Мальті 3,3%, в Ал
жирі 6,9. Таке саме бачили в загалі і в ві]ську. Так 
наприклад між шведськими салдатами вмираіе од чахот
ки 1 на 2,6, у. Пруссаків 1 на 4,2, у Баварців 1 на 
3,8, у Італьіанців 1 на 10,5, в Россііі 1 на 3. 

До цього шче треба додати, шчо, по думці більшо,]і 
части лікарів, чахотка не тілько не зменша)етьсьа, а на
віть росте багато де в іаких сторонах, ,-нанр. в північ
ні Франці'іі (в Парижі за остатні роки доходила смер-
тенність од неіі маіже до 30%), в Англі]і, північні,) 
Амеріці. Звернувши на це увагу, ми можемо признати, 
шчо у нас, на Україні, чахотки не дуже багато; мабуть 
смертенніеть од неіі не більше 10% —12%? а це не 
багато, бо клімат наш не тенліпічи] ні Англії, ні пів-
нічноіі Францііі. 

Вже відцільа видко, шчо Украіінська порода, не див-
льачись на СІФІЛІС, пропасницьу і инші болісті, шче не 
занадто зіпсована. Болісті кісток у нас теж не часті. 
Косто}ідів мені приходилось бачити рідко, а рахитизм 
(англійську болість у дітеі) н а с е л І усього 3 — 4 раза. 
СІФІЛІС і золотуха на]'більш кидаіутьсьа на кожу, сли
зисті оболочки і на унутренні органи. їілько кістки 
носа часто пропадаіуть од сіфіліса і смердьачого не-
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житьа (огоепп). В загалі звісно, шчо тьажка золотуха 
котра нападаз'е на кістки, на.)частішче трапльаіетьсьа в 
земльах, шуучих клімат вохкиі, наприклад Щвеіцаруа, 
Голландію, північна Роесуа. Бо Француі на березі Сре-
доземного морьа, де дуже сухо, золотухи мало, а на горах 
Севенштх, Жозери (АІОПІ Ьохегг) зі,Іі з'есть доволі. Не можна 
сказати, шчоб на Україні золотухи було трохи, але Фор
ми, котрі вона там нрщ'маз'е, не занадто гострі. 

Болісті духа (помішанньа розума) в загалі не часті 
між простими льудьми, а на Україні особливо. Між 
жидами вони траплм]утьсьа часті гиче. За те апілепсца 
(причина) і між простими льудьми не рідка. Невраль-
гці ] жоре\у (танець Св. Бита) ириходитьсьа зустрічати, 
але не дуже часто. 

Жашт6]у (ревматізмом) льуде слабузуть дуже часто. 
Не мало бува]е з болісте] серцьа. Певно, шчо ті і другі 
мабуть сві| початок в черезсильну' праці, простуді, но
чуванні на дворі з ишних резонів, котрі, при більші] 
освіті народу, не мігтимуть шкодити в такі] мірі, дак 
тепер. 

Хропших, (затьажиі) болісті органів диханньа, особ
ливо бронхіти, на]частішчі у жінок через пранньа со
рочок, мочку конопель, риболовльу тканками і т и. 

Але найбільш з'есть затьажних болісте,) органів хар-
чуварінньа (жлунка і кишок). Та це ] не диво при 
харчах наших льудеі-. житни) хліб з висівками, куліш, 
картошка, капуста, бурьаки, усе тверде, кисле, неиере-
вариме. По більш,] часті заїка зварена не добре, бо жін
ка не ма]е часу, мусьачи робити з за дітьми гльадіти. 
Багато з'есть льуде] на Україні, котрі жалуутьсьа на 
важкість і біль нісльа зіжи. Рідко хто в більшу чи .мен
шу мірі не слабузе жлунком або кишками. Особливо 
часто діти вмиразуть од затьажного поносу, так званих 
сухот. 

Болісті печінок не дуже часті: буваз'е ціроз (межик-
літнье воспаленньа) од пь]анства з гепатіт (воспаленньа) 
лд сіфіліса. Болісті пірок, особливо бра}това, (білковина 
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в мочі) трапльаіутьсьа частішче, звичайно у СІФІЛІТИКІВ. 

Діабети (сахар в мочі) мені не доводилосьа бачити у 
мужика, так само і подагри. Камні в мочевому пузирі 
З гемороїдальні болісті (застої крови в товетих киш
ках) дуже рідкі. Болісте^ кожі не СІФІЛІТИЧНИХ, окрім, 
корости, не багато. Бува|уть парші \ екцема (свербльа-
чщ сип). 

Болісте] очеі ириходитьсьа бачити чимало: од СІФІ-

ліса, золотухи, і од вітру та пороху в жнива і возо-
вицьу. Сліпнуть тубільні: діти од віспи. Катарактів 
(полуди) у старих льудеі, особливо жінок, бувіуе чима
ло. Темна вода ] різні болісті сігчатки не такі часті. 
Дуже часто жалуутьсьа льуде на пурьачу сліпоту. 

Між боліетьами вух особливо часто буваіуть затьажні 
восиаленньа іеФСтаФі'іевоіі труби \ середнього вуха. Бага
то іе льудеі глухих і з шумом в голові. 

Волоссьа ] зуби звичайно гарні в Українців. Лисих 
і беззубих дуже не багато. 

Жіночих болісте) іесть дуже багато, особливо часто 
матка огіада,]е (ргоЬрзів) од важкої роботи швидко післьа 
родів. Дуже важкі з неправильні роди в Українок рід
кі. Мені не довелось бачити} однуі жінки, котра вмерла 
б од родів. . ч 

В тому, шчо відноситьсьа до хірургичішх болісте], то-б-
то болісте^ од переломів кісток, ран, ушибів, иокалічанньа 
машинами і инших нешчасних случа^ів, то вони мало 
чим одрізньаіутьсьа од подібних же болісте] в инпшх 
земльах, і нам не ма чого довго про ]іх розмовльати. 
Україна — земльа рівна, а робльать Українці звичайно 
не кіньми, а волами, худобоіу тихоіу та смирноіу, і че
рез те поламаних та повибиваних кісток на Україні 
не бува]е дуже багато. Коли трапльаіутьсьа, то зви
чайно гоіатьсьа швидко ,'| добре, бо, ]ак ]а казав, в Ук
раїнців мало прихільности до болісте] кісток. Мені не 
доводилосьа бачити переломаноіі кістки, котра б лиши
лась овсім не зросшоіу, але не рідко ]а бачив, шчо чо
ловік з нереломаноіу р у щ у робив через 4—5 тижнів. 
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Одна дівчина, котра вибила собі ногу в тазобедрьаному 
згибу, ходила вже через два тижньа. В загалі, калік на 
Украйні не дуже багато, і тілько за остатні роки са-
харні та парові молотилки порозводили рх чимало. Не 
ма чого І казати, шчо у нас хозьарни машин овсім не 
лічать себе ободіазанними уплатити робітникові за ка
ліцтво, добуте на ііх же роботі. 

Так іак в Украрнців, в загалі, прихільність до воспа-
ленньа кожі велика, то не дивно, шчо нариви в льуде] 
робльатьсьа дуже часто. Нерідко побачиш нариви і флег
мони (розілльаті воспаленньа кожі) післьа дуже малих 
ранок, заніз і підколів. Звича,]но одначе нариви го|ать-
сьа добре. Мені ніколи не доводилосьа бачити по селах 
ні піемЩ (гниінор зарази), ні сентіцемці (гнилоетнор 
зарази), ні госгшталбиоїі гангрени (больничного антоно-
вого вогньу). Усі хірургичні болісті ма|же, котрі іа ба
чив по селах, кінча'лисьа шчасливо. 

Мені зостаіетьсьа додати шче про зловредні опухи і 
нарости, |ак то раки, саркоми і т. и., але про ііх мені, 
не можна сказати нічого загального. В південні,) Кирв-
шчині ] в Херсоншчині |іх небагато, в Чернигівшчині 
далеко більше. На решті воно так і повинно бути, бо 
ці болісті частішче трапльаіутьсьа там, де харч і остатні 
обставини життьа гірші. 

На цьому покінчимо наш коротки] перегльад болісте,], 
котрими слабуіуть льуде на Украрні, і в загалі покін
чимо ту часть ^нашор книжиці, в котрі.і наібільш гово
рилось про вплив природи на чоловіка. Тепер нам треба 
звернути увагу на те, ]аким робом чоловік обороньа-
Іетьсьа од обставин, шкодьачих )ого здородіу. Одна із 
на,іголовнішчих таких обставин, іесть холод, або, крашче 
сказати, непогода в загалі. Проти нер чоловік обороньа-
Іетьсьа наріерш одежо)?/ ] хатщу. Про рх ми теперечка 
І поведемо нашу розмову. 
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XI. 

Р Е І Т Л Ь А Ц и А ТЕПДА В ТІЛІ ЧОЛОВІКА. 

І Ш І Е Л Ь . ОДЕЖА. 

Ми вже зшфмо, шчо чоловік, так само, ]ак і всі ингаі 
тварі, раз-у-раз тенли), бо в іому раз-у-раз іде оксідаці]а 
(окисленньа), то-б-то складаниьа кислорода, вдохнутого 
з воздухом, з углеродом, водородом ,) инщими річми, до
бутими із харчів. От же ж цьа оксідацуа, котра не 
Іеоть шчо инше іак горімимі по малу, даіе багато теп
ла, котре і держить тіло чоловіка щфке ностоіанно на 
рівні] температурі в 37°. Цьа температура у здорового 
чоловіка дуже мало зм'ньаіетьсьа, хіба шчо по вечерах 
вона на 1/2° вишча, ніж в ранці. При ишпих болістьах 
вона можеть рости в гору аж до 42°—43° і падати 
на низ навіть нижче 30°. 

Відкильа ж беретьсьа така рівна температура льуд-
ського тіла? Певно, шчо один чоловік ]ість багато, ба
гато ворушитьсьа, працьуіе шчиро і дихаіе швидко; 
це визнача]е, шчо він виробльаіе в собі тепла багато. 
Други) знов іість мало, не робить, більш лежить та си
дить, ніж ходить, дихаіе помалу, то-б-то виробльаіе не 
багато тепла в своіему тілі. Одначе, коли помірьати 
градусником, під рукоіу, температуру в одного і у дру
гого, то побачимо, шчо вона в обох льудеі ма,іже рівна, 
то-б-то більа 37°. Це дуетьсьа через те, шчо Тоі чоло
вік, котри] більш маіе в собі тепла, більш іого і віддаіе 
од себе, тої же, котриі менш іого виробльаіе, менше і 
тратить. Це впорьадкованньа, післьа котрого темпера-
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тура чоловіка, при різних обставинах і в різних льудеі, 
зост;уетьсьа ма|же рівшуу, зветьсьа регульаці')еіі/ тепла. 

От же ж цьа регульацу'а тепла робитьсьа двома спо
собами. По першому, мимо волі чоловіка, через те, шчо 
дого тіло само собоіу"ріпкуетьсьа частини свого тепла. 
По другому, по волі чоловіка, одежо,іу та хато,] у, кот
рими чоловік можеть упорьадкуватись так, шчоб одда
вати од свого тіла, або залишати в дому стілько тепла, 
скілько він сам схоче.. 

Мимо' волі тіло чоловіка иостоіанно віддане од себе 
тепло різними способами. Період із ]ІХ ТО], шчо чоло
вік, }&к звичайно тепдішчй], ніж річі навкруги дого, рт-
кида од себе теплові лучі все одно, іак вогонь в печі, 
Іак сонце, тілько певно, шчо в меншу мірі. Цьа віддача 
тепла зветьсьа тепловим лучеодкидантам, і через нер 
чоловік тратить не менше, ̂ ак половину всього свого теп
ла. Вдруге, знов чоловік одда|'е теж частину свого тенла 
усім річам, до котрих він доторкаіетьеьа, бо звичайно 
всі ті річі бува^уть холоднішчі од тіла чоловіка. Це] 
спосіб оддачі тепла зветьсва теплово]!/ проводимгстцу'. В 
третье, .знов у тілі чоловіка через піт, через легкі, раз-
у-раз випарьудотьсьа чимало води, і через те він теж 
ріша,]етьсьа части свого тенла. Остатніми двома спо
собами чоловік тратить теж не менше однір четвертор ча
стини того тепла, шчо він виробльа)е, так шчо в загалі 
однір четвертої'! дого часті ста]е, шчоб піддержувати 
тіло чоловіка на дого звичайні] температурі в 37°. 

Шчо ж робитьсьа з чоловіком, коли він попаддіе в 
воздух дуже холодну, наприклад виїде зімо^у легко 
одьагнути] на мороз, або, хоч і літом, роздьанутиі поб
реде в річку, котра все ж далеко холодніюча од дого 
тіла? Тіло чоловіка при цьому не стане замітно холод-
нішчим, воно все ж залишить у собі сво,)у звичаї ну 
температуру в 37°. .Іаким же робом це дідотьсьа? Одні 
кажуть, шчо це дуетьсьа через те, шчо іак тілько 
тіло чоловіка прохоложуіетьсьа з наружі, зараз у се
редині більш тепла виробльаїетьсьа, бо більш вдиха-
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Іетьсьа киолороду, і більш окисльаіетьсьа частина тіла 
чоловіка. Другі знов (нанр. Сенатор) думаіуть, шчо не ' 
це головніший резон, а те, шчо до холодно]і новєрх-
ністи тіла менш крови із середини притіїсаіе, бо дрібні 
кровіані жили шче більш зужуіутьсьа, і шчо через те 
в холодному місці чоловік менш тратить тепла, ніж в 
теплому. Треті знов думаіуть (нанр, Ліберме\етер\ шчо 
обидва способа ммуть вплив заразом, шчо справді на 
холоду в тілі більше тепла виробльаіетьсьа, але і менше 
тратитьсьа, ніж в теплі. Здаіетьсьа шчо цьа остатньа. 
думка найближча до правди. 

Знаіучи тепер, шчо холодна вода принуджу,]е чоло
віка пережигати більш харчу к тілі, нам вже легка 
зрозуміти, через шчо здорово купатись в холодні] воді. 
Певно, шчо пережигаіучи харч в тілі, складаіучи ]ого з 
кислородом, чоловік добу-Ва}Є собі тепло і силу дльа праці. 
Але треба добре знати міру. Коли льуде дуже довго 
зостаіутьсьа в холодну воді, \я& то звичарю бувале з 
нашими жінками на Україні, шчо рибу ловльать тка-
ницьами, або коноплі мочать, то вони од того дуже 
слабнуть, бо в |іх тілі нерегораіе, дльа піддержки теп
ла з сили дльа праці, вже не тілько харч, а навіть 
саме тіло, а до цього ніколи не треба допускати 

В загалі вплив купелі на тіло чоловіка залежить од 
кількох обставин, 1) од одміни вплива воздуха, 2) од 
доторканньа новор, непривичноіі чоловікові, річи, води. 
3) од температури води, 4) од ваги і склада води. 

Чоловік не міг би раз-у-раз жити в воді, навіть теп
лі], маіучіі ма]же .іого власну температуру; не міг би 
він жити через те, шчо кожа іого повинна пособльати 
диханньу воздухом легкими. Тварі, котрих шкуру по
кривали, непрохідним дльа воздуха, лаком, швидко вми
рали. 

І досі шче багато спорьатьсьа про те, чи вода вса-
суїетьсьа крізь кожу чоловіка, чи ні. Тепер усе більш 
приходьать до тір думки, шчо ні вода, ні солі в ні] 
розиушчені не всасуіутьсьа кожоіу. 
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Б холодні] воді тіло чоловіка тратять більш тепла ^ 
більш Мробльщ&. На решті, коли чоловік занадто довго 
пробуване в холодну воді, він тратить більш тепла, ніж 
можеть виробити, і вмира,]'е од параліча легких і нерв-
Н0|і сістеми. 

Склад води теж ма̂ е вплив на кожу чоловіка, так 
наир. вода солона, морська, більш роздрочуіе кожу, ніж 
солодка. Од цього більш крови прилішф де кожі, і 
всьа дуальність |і|і робитьсьа більша, а од того і за
гальний обмін річеі в тілі чоловіка росте. 

Теплі ванни од 35°—45° трохи звеличуіуть темпе
ратуру тіла, од іГх кожа червоніє, видиханньа кожі^у 
,) легкими росте. Занадто довгі і гарьачі купелі визива-
Іуть приливи крови до різних органів і навіть потрати 
крови. 

Парові ванни, або бані (московські) в загалі ікоіуть 
вплив нідганьаіучи) і трохи умножаіуть силу чоловіка. 
Окрім того вони приганьаіуть кров од нутра тіла до 
кожі. Бані не занадто жаркі і довгі мабуть в загалі доб
рії) вплив на здоровіа. 

Величезна тщеЦ потрати тепла, котра бувале в чоло
віка при різних обставинах, залежить наперед усього 
од того, на скілько холодно в тім місці, де знаходитьсьа 
чоловік. Певно, гачо в холоднішчім місці чоловік більш 
рілкуетьсьа свого тепла, ніж в теплішчім. Знов в тихім 
воздусі потрата тепла менша, ніж на вітру, бо нагрі
ти] воздух і водьана пара відносьатьсьа вітром од тіла 
чоловіка. Коли бувале занадто жарко, то потрата тепла 
знов росте, але на цеі раз через те, шчо чоловіка в 
піт кііда|е, то] шт переходить в пару і, ]ак звичайно, 
коли вода вяпарьуіетьоьа, відбиране чимало тепла од 
тіла чоловіка. 

В загалі дльа чоловіка не добре, коли іого потрати 
тепла переміньаіутьсьа занадто раптово, наприклад коли 
він з дуже холодного місцьа переходить у дуже тепле 
І потім знов у дуже холодне, або із сиокі,іного воздуха 
на вітер, чи з сухого місцьа на мокре, на дошч і т. д. 
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По думці де-]аких лікарів, од цих раптових змін бувале 
чимало болістеї, котрих звичайно зовуть простудами. 
Таким робом простуда бувале не ТІЛБКО од холоду, але 
од усьако]і дуже швидко]і зміни в обставинах виробки 
} нотрати тепла в тілі чоловіка. 

Нарфанічи] спосіб, ]аким льуде придумали обороньа-
тись од цих занадто раптових змін температури, іеоть 
одежа. На)головнішча мета кожно]і одежі,—це окружи-
ти тіло чоловіка шаром теплого воздуха. Певно, шчо 
тої воздух, шчо знаходитьсьа між тілом і одежоіу раз-
у-раз буде теплиі, бо він нагріваіетьсьа од тіла, а одежа 
не даіе іому зараз уходити і змішуватись з остатнім 
холодним воздухом. Таким »̂обом певно, шчо не одежа 
грі]е тіло чоловіка, бо вона сама по собі холодна, а тіло 
чоловіка само себе гру є, а одежа тілько не да^е іому 
прохоложуватись, не даіе іому потратити дуже швидко 
все іого тепло. 

От вже відцільа ми можемо легко зрозуміти, іака 
одежа шукрапіча. З першого разу здаіетьсьа дивним, 
чому дві або три легкі одежини, надіті одна зверх дру
гої!, тенлішчі, діж товста свита на голому тілі? Тепер 
це не важко обгонити. Між тілом і трьома одежинами 
Іесть три шара воздуха, із котрих наіближчи) до тіла 
— наітеплішчи], друга], між сорочкоіу і жілетом напр.,— 
трохи холоднішчи), але все ж тепла], треті], між жіле
том і свито] у — шче холоднішчи], але все ж таки тен-
лішчиі од наружного воздуха. Певно, шчо таким робом 
тіло чоловіка не можеть легко прихоложуватись, бо воно 
трьома шарами теплого воздуха, одрізньаними між со-
6о'])т, обороньано од холоду. От же ж ]зізні кожухи і 
міха грііуть так здорово через те, шчо між ]іх волоесьам 
шар теплого воздуху набираїетьсьа дуже товсти], і хо
лоднії] воздух не швидко крізь _їого доберетьсьа до го
лого тіла. Але коли б ми наділи свиту, або хоч і кожух: 
на голе тіло, то у нас був би всього один, хоч і тов
сти), шар теплого воздуха; при найменшому руху воз
духа під кожухом тіло чоловіка більш прохоложувалось 

9 
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би, більш тратило тепла, ніж під трьома тоншими ша
рами теплого воздуху, між сорочкоіу, жілетом і спитої у.. 
Через те ніхто ,) не носить кожуха на голому тілі, та 
навіть і на ради сорочці кожух не дуже гр\]е; овсім 
же инша річ, коли під їого надіти хоч легку свитину. 
Так само робитьсьа ї з онучами. Кожен зна,іе, шчо дво,іе 
або троїв легких онуч гріїут'ь більше, ніж одні товсті. 

Шчо ж треба шче далі дльа того, шчоб одежа була 
тепла? Безпремінно треба, шчоб одежа легко пропуска
ла воздух, шчоб вона в усіх шчілках потканньа раз-у-
раз була наповньапа воздухом теплим, нагрітим тілом 
чоловіка. Наприклад коли б в мороз надіти на голе тіло 
таку одежу, котра не пропускане воздуху, резинову або 
каучукову, тоді чоловік би дуже швидко змерз в \\\, бо 
навіть і тої теплиі шар воздуха, котри) був би між 
тілом чоловіка ') резиікл'у, не дав би іому вуакоїі обо
рони і швидко б нрохолодивсьа, торкаіучись иостоїанно 
об мерзлу одежу. Овсім инша річ—одежа суконна, кот
ра в усіх своііх шчілках наповньана воздухом і легко 
Іого крізь себе пропускне. Б суконні,) одежі теплиі воз
дух буде не тілько між одежо.іу і тілом, але і в усіх 
шчілках сукна, і навіть буде пестснанно проходити крізь 
сукно наружу і обігрівати саме сукно. Таким робим 
шар теплих річеї, обороньаїучих тіло чоловіка, буде в 
кілька десьатків разів товшчиі, ніж в резинові| одежі. 

Сіюсібність пропускати воздух і випарьати воду і 
їесть наїголовнішчі нотріби дльа доброїі одежі, бо в тім, 
шчо залежить до одкиданньа тепла, то воно ма]же од
накове дльа одежі виткано^ із різних матеріалів, то-б-
то вовни, ниток, баволии, шовку. Неоднаковість теплового 
лучеодкиданньа більш залежить од барви одежі, ніж 
од чого иншого. Біла одежа наїмєнш при]ма,ігі тепла ] 
наїмєнш одда]е, чорна на]більш при]маїе і на,|більш од-
даіе. Через те біла одежа на'івигіднішча ^ зімоїуї літом^ 
бо літом вона не така жарка, а зімоїу не стілько стра-
чуіе тепла. Через те треба признати, шчо Українці дуже 
розумно робльать, шчо носьать білі сорочки літом і білі 
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кожухи зімоіу. Ті, котрі покриваіуть своіі кожухи сук
ном, од цього мабуть мало добутку, бо кожух стіуе важ
чим, але наврьад чи багато теплішчим. В загалі можна 
сказати, щчо українські прості льуде робльать своіу 
одежу гарну і здорову, коли ма]уть достатки, бо вони 
шцбільщ носьать полотно і сукно вироблені в дома. От 
же ж полотно шфераінча одежа дльа літа тим, шчо од-
да|е паро,)у багати води і тим дуже ирохоложуіс тіло. 
Тим часом одначе полотно ма̂ е теж сво]і хиби; воно 
дуже мало пропуодсуе ваздуху, коли мокре. Сукно знов 
пропускане дуже багато воздуху, в сто разів більше, 
ніж кожа і далеко більш, ніж полотно, або баволна. 
Води сукно вішарьуіе не багато і не дуже швидко і 
через те одбираіе не багато тепла од чоловіка. Тим то 
суконна або, в загалі, вовньана одежа і іесть ійутешгіці-
ча, а вкупі одежа полотньана .) суконна, то-б-то сорочка 
З свита, іак рх носьать наші сельане дльа більшої ча
сти рока,—одежа вигідна '] здорова, певно, коли полотно 
І сукно добрі. Сорочки із баволни (коленкорові) літом 
не такі добрі, }ак полотньані, бо вони більш задержу-
Зуть воду і через те теїіліпічі; за те зимо]у вони крашчі, 
бо лекше ирі пуокаіуть воздух. Шовкова одежа в загалі 
добра \ зімо,)у і літом, але занадто дорога, і про не,]і 
дльа простих льудеі не ма чого і говорити. 

Дльа обі/ви зщоїу йа]краш.чі суконні онучі і кожані 
чоботи, а л'тб'м полотньані чи баволньані онучи і кожані 
черевики. Наіголовнішче дльа обуви, шчоб вона була 
суха, особливо в холодні часи рока. Мокра обув та ] 
инніа одежа, висиха,іучи, одбираіе страшенно багато 
тепла із тіла чоловіка. Так наприклад, коли у чоловіка 
мокрі онучі висихаіуть на ногах, то він при цьому 
страчуіе стілько тепла, ]ак би іому під кожну ногу пок
ласти по Фунту криги, і шчоб він держав на нц ноги, 
аж поки вона не розтонитьсьа всьа. Певно, шчо в- мок
рі) обуві чоловік не замічаіе, шчо він страчуіе стілько 
тепла, бо воно уходить по малу, але шкода дльа іого 
здоровіа все ж зостаіетьсьа. Через те, безпремінно треба 
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мокру одежу і обув переміньати зараз на сухі, бо при-
обикнути носити мокрі, без жадноді шкоди здорові у, чо
ловік ніколи не можеть. 

Дуже потрібно дльа кожщр одежи, а дльа туї, шчо 
носитьсьа на голому тілі особливо, шчоб вона була раз-
у-раз чиста. Од нечисто^ одежи заводьатьсьа різні Ра
лісті на кожі, ЛУІЩЩІ, сип, рани і окрім того, шчо шче 
гірше, в нечисті] одежі, іаіг і в кожні,) иніш'і нечисті, 
можуть заводитись зароди різних иошестних болісте], 
Здоровіа чоловіка з усіх боків треба обороньати, бо воно 
дуже легко иоуіетьсьа, а важка нонравльаіетьсьа. Через 
те і не треба жаліти праці ] пограти на раз-у-раз чи
сті сорочки ] иншу одежу. 

Тим часом, говорьачи про українських сельан, нам. 
небагато ириідетьсьа совітувати уіш перемін в ,]іх тепе-
решну одежі. Одежа Українців в загалі проста, здорова 
І гарна і далеко крашча в усіх відносинах од німець-
ко]і одежи, котру носьать пани. З погльаду науки про 
здоровіа, ми сміливо можемо вимовити думку, шчо не 
тілько простим льудьам не треба переміньати оводе}) 
одежи на городську, а навіть було б добре, іак би всі 
льуде на Україні вернулись до оводе] і народноді одежи. 
В загалі можна сказати, шчо українська одежа через 
те гарна, шчо Українці, іак і инші південні Славіане, : 
дуже льубльать гарно одьагатись. Иісльа уплати по
датків, одежа ]есть найголовніший] росход в житті укра
їнського сельанина, і там, де бідність шче не занадто 
велика, одежа хоч п2)оста, але гарна. Чоловіки носьать 
сорочки '] штани з білого домашнього полотна. Сорочки 
часом дуже гарно повишивані. На ногах носьать кожані 
чоботи, бо лапті і постоли усьуде лічатьсьа за признак 
дуже великоді бідности. На півдні свитки носьать із 
чорного сукна, по праздниках із .іагньачого. Сиві і білі 
свитки на півдні носьать тілько дуже бідні льуде. ІГе-
ревіазуіуть стан вовньаним поясом, звичайно зеленим або 
многоцвітним, иноді і червоним. На голові носьать бриль 
чи Фурашку літом і смушкову шапку зімоіу. І чоловіки 
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І жінки носьать зімоіу великі білі кожухи, пошиті не 
в стан. Жіноча одежа шче крашча од чоловічо,]і. Сорочки, 
в инших місцьах України, так порозшивані, шчо за 
нїиттьам маіже полотна не видко. Запаски і плахти, в 
инших місцьах, виткані із вовни кількох барв з узором, 
в других же робльатьсьа із сукна чорного чи сивого. 
Тим часом в українські) одежі, особливо у жінок, іесть 
і дуже великі хиби. -Жінки на Україні шче овсім не 
носьать штанів, а чоловіки і зшуу рідко одьагаіуть 
гінші штани, окрім білих иолотньаних. Далі, дуже часто 
побачиш босих льуде], особливо жінок і дітеі, в часи 
великого холоду, навіть коли вже сніг випадаіе. Одначе, 
]ак ми вже казали, хиби українсько]! одежи, залежать 
більш од бідности, і ,|ак би не вона, то Украрнці були 
б раз-у-раз одіті і гарно, і здорово, бо треба признати, 
шчо, в упорьадкуванні све]іуі одежи, вони показали ба
гато смаку і розумійньа. 

XII. 

ХАТА. ВЕНТІІЬАІЩА ^ ОТОШИННЬА. СЕЛА і 

ГОРОДА. ШКОЛИ І ШПИТАЛІ. 

Так само іак і одежа, хата повинна обороньати чо
ловіка од занадто великого- холоду і инших лих кліма-
та. Через те льуде почали будовати хати міуже шче 
рані], іак одьагатись. Певно, поки льуде були шче дуже 
дикі ,) жили ікубільщ у жарких сторонах хати шче 
не мали такого великого впливу на ііх життьа, іаке 
маіуть в наші часи і при наших кліматах. 

І досі шче в де-іаких жарких сторонах, в Абісгиці 
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нанр, льуде живуть в дуплах дерев. Араби живуть 
в палатках. Калмики в хмизьангих кибитках, покритих 
воілоком, котрі мизьатьсьа на волах. З початку, в за
галі, будовали хати круглі, загс тепер у нас хліви дльа 
худоби. 

На.) гірше жилльа—це земльанки, або вибиті в каміні 
печери, в котрих наприклад досі шче живуть во Фран
ції! на берегах Луари і В>ени> в нас під Адесом і в 
ишних місцьах. Золотуха, чахотка і рахітізм наіголов-
ніілчі болісті льудеі, котрі живуть в таких хатах. 

ІІаіголовнігячим робом добра хата мусить бути доволі 
тепла зімоіу,) свіжа літом, не бути мокро.)у і темноіу і мати 
в собі чистці воздух і в мірі, потрібну дльа всіх льу
де,), котрі в ні.) живуть. Дивльачись по тому, із чого 
хати збудовані '} \лк вони збудовані, вони буваіуть крашчі, 
або поганші. На]головнішчі річі, із котрих будуіуть ха
т и — це дерево, камінь і цегла, хмиз, очерет і глина, 
земльа ,) т. и. 

Дереві'ані хати в загалі, коли добре збудовані, бува
іуть сухі і доволі теплі, але рідко можна знайти таке 
сухе, просте і кріпке дерево, шчоб справді добре хату 
всьу в сруб поставити, особливо простому чоловікові у 
нас на Україні. Коли дерево мокре, або гниле та криве, 
тоді дерев]ана хата раз-у-раз дуже погана, бо' в і у ба
гато шчілок, і ,)ак вона почне сохнути та нокоситьсьа, 
то шчілок стане шче більше. В таку хаті вітер продуване, 
і через те у у] зімоіу дуже холодно. Окрім того в де-
ревіаних хатах, особливо коли вони не мазані, дуже ба
гато заводитьсьа різнор гадини, тараканів, прусаків, кло
пів, }ак то звичайно буваіе в московських мужицьких 
хатах. З другого боку, коли збудовати дерев.)ану хату 
так, шчоб у і'іі шчілок овсім не було, і обмазувати іці 
дуже акуратно, то певно вона можеть бути дуже тепла 
І чиста, тілько тоді треба, шчо б у іі'і були великі 
горниці, бо инакше воздуху льудьам не ставатиме. 



— 135 — 

Чоловікові, дльа іого життьа, треба страшенно багато 
воздуху. Ми вже казали, шчо чоловік за кожним ди-
ханньам сво]ім видихаіе у сто крат більш углекиелоти, 
ніж він вдихнув у себе. Таким робом воно виходить, 
шчо чоловік за кожним диханньам паскудить у сто ра
зів більше воздуху, ніж скілько він видиха,|е, бо Тії 
углекислота зараз розходитьсьа ио всі) хаті. От же ж 
зроблен рахунок, шчо дльа того, шчоб воздух завше в 
хаті зостававсьа чистим і здоровим, шчоб у іому ніколи 
не набиралось більш, ]ак одна тисьачна частина угле-
кислоти, потрібно, шчоб на кожного чоловіка приходи-
лось не менше, |ак по 60 кубових метрів воздуху кож-
нор години. Певно, шчо в тіснії хаті такого багато 
воздуху добути не легко. 

Камньані '} цегельні будинки дуже добрі, коли вони 
буваїуть великі з добре збудовані, ,|ак звича]'но у панів. 
Одначе ,і там, ]ак і в городах, вони не рідко буваїуть 
мокрі. От же ж не ма нічого гіршого дльа здоров '̂а, 
|ак мокра хата. Раз через те, шчо мокра хата сама по 
собі вадить, в друге через те, шчо в мокру хаті бу-
вл]е звичаїно холоднішче, ніж в суху, а в третье 'особ
ливо через те, шчо в мокру хаті завше не. ета)е чистого 
воздуху. Це робитьсьа ось через шчо: того чистого 
воздуху, шчо входить в хати, хоч і великі, особливо 
зімоїу, через вікна, двері ] груби, далеко не вистачаїе 
на иотргби всіх льудеі, шчо живуть у дому, і вони всі 
позадихались би і в наїкраінчих будинках, ]ак би воз
дух не проходив просто крізь стіни. От же ж, хоч воно 
здаіетьсьа дуже чудним, а крізь камньану стіну, в аршин 
завтовшки, і крізь деревіану ] кожну иншу проходить 
чимало воздуху. Зіпсовани] воздух виходить надвір, а 
чисти] входить в хату. Цьу річ не важко іспитати про-
бо.іу. Коли взьати цеглу, камінь, або брус дерева і, 
замкнувши ,і'іх в залізну оправу так, шчоб воздух не 
міг проходити по боках, поставити з одного боку за-
пальану свічку, а з другого почати дмууати міхом 
ковальським, або і просто ротом, то полумьіа свічки зачне 
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ворушитись. Певно, шчо так само проходить і воздух 
із надвору в горниці, коли дме вітер, або і хоч коли 
вітру не маіе, то, через чималу одліку між температу-
роіу горниці і надворі, завше більа стін невеличкиі 
вітерок бувале. Через те зімоіу це] обмін воздуху в за
галі більши], ніж літом, бо в горницьах натоплено, а 
надворі мороз. Пд) обмін воздуху крізь стіни будинка 
зветьсьа природнім оолітом або натурально')!] вентільа-

От же ж коли стіна мокра, тоді всі шчілки каміньа, 
цегли чи дерева наповньані водоіу, вони вже не про-
пускаіуть воздуху, натурально^ вентільацір не маіе, і 
воздух в горницьах швидко псуіетсьа. Так ]*ак це зви-
ча]но. бува]е зімо,іу, коли вікон і двереі одчиньати не 
можна, то обмін воздуха тоді робитьсьа ма{же через самі 
груби. Але цього мало, бо найбільша груба, і то тілька 
поки в рі горить, да]е 60 кубових метрів чистого воз
духу за годину, то-б-то стілько, іак потрібно на одного 
чоловіка. Але в хаті часто живе не один і не два чо
ловіка, а може шість і сім. От вони од цього і почи-
наіуть слабувати. Ось од чого в городах, в великих 
камньаних будинках, коли вони мокрі, буваіе більш ча-
хоток і золотухи, ніж в наших лимпачових та хмизьа-
них хатках на Украрні, коли тілько вони сухі, теплі і 
чисто содержані. 

Подивимось же іаке жилльа маіе украрнськиі сельа-
нин. Село на Украрні звичаіно побудовано в долині над 
річкоіу або над ставом, і коли місцьа не браку.)е, то 
Украрнці дуже охотно будуіуть усі хати в одну линііу. 
Певно, шчо це буваіе рідко, а звичайно село побудовано 
кількома линуами хат з вулицьами поміж ними. Тим 
часом украрнське село завше заімаіе далеко більши) про-
стор, ніж села в західну іевропі. Більа кожнор хати 
Іесть двір, огород і, іак часом, то і садок. Усадьба укра
їнського сельанина звичаіно заімаіе од */з до 2/з десьа-
тини. Окрім того при кожному селі іесть громадський 
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вигін в кілько десьатків десьатин. Таким робом село із 
200 хат з 1000 льудьми за]иа)е од 120 до 180 десьа
тин нольа. В загалі в українських селах не бракуїе 
свіжого воздуху, вулиці звичайно широкі, але без мосто
вої і, і через те літом покриті порохом, а більшу, остатньу, 
частину года — болотом. Б більшії часті України гни], 
сміттьа } викиди чоловіка шче не ідуть на хл.боробство 
І не вивозьатьсьа на степ, але звичайно вальаіутьсьа по 
задвіррьах і- на вигонах, де вони заража}уть воздух, 
або вивозьатьсьа на греблі ставів, де вони заражаіуть 
воду. Таким робом, не дивльачись на великії] нростор, 
у нас по селах буваїе ї воздух дурного духу і усьакі 
зарази. 

Бід самого Дону ) до самих гір Бескидських укра
їнська хата дуже подібна сама на себе, хоч і не без 
того, шчо де в чому одрізньаіетьсьа в різних місцьах. 
Там, де лісу шче не дуже бракуїе, наприклад в По
ліссі, в Чернигівшчині, хати будуїуть у сруб. Б усі] 
середнії і південнії Україні дерево вже занадто дороге 
дльа мужицькоїі кишені, і через те шцже не всі хати 
лимпачові, хмизьані або очеретьані, а тілько стовпи та 
крокви деревїані. Де в ]аких сторонах, наприклад в пів
деннії Херсошпчині, льуде не можуть вже ї стовпів, 
Іаких треба дльа хати, роздобути, через те живуть в 
земльанках. В Ананьїевському ї Тіраспольському повітах 
їесть такі села, де земльанок стілько ж, іак і хат. 

По більшії часті на Украрні всі хати з коминами, 
одначе не всьуде. В зхідні.і Галиччииі, на Волині, в 
Поліссі їесть чимало курних хат. 

Відкільа б не нрирхати на Україіну, чи з західнор 
іевроии, чи з Московшчини, зараз кинетьсьа в очі, шчо 
украрнська хата дуже мала. Шче ї досі не багато де-
побачите хат у дві хати з сіньми і комороїу по сере
дині. Більша половина ,|іх побудовані в одну хату з 
сіньми і комороїу збоку. Від часів волі вже більш бу-
дуїуть у дві хати, ніж уперед, але все ж і теперечка 
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побачите чимало нових малесеньких хатинок, особливо 
на півдні, де дерево дороге. 

Хата, або кімната, у котрі) живе всьа сімь)а, раз-у-
раз бува)е дуже мала, не більш ]"ак 1% до З1/? сажнів 
в длину і в'широту. Рідко де ви побачите таку високу 
хату, шчоб чоловікові гарного росту не приходилось 
нахильатисьа, нроходьачи під балкоіу, шчо піддержуіе 
стельу. В таку хаті воздуху середнім числом бува)е 
усього 6 кубових сажнів, або трохи більше ЗО кубових 
метрів. Одначе в р'і не рідко спить 5, 6 і 7 льуде,], так, 
шчо на чоловіка приходитьсьа усього ,)'аких 5—6 кубо
вих метрів воздуху, а між тим звісно, шчо дльа здоро
вого життьа треба, шчоб переміньалось кожнор години, 
на кожного чоловіка, по 60 кубових метрів. Певно, шчо 
воздух не можеть змінитись 10 раз за одну годину, а 
навіть в хаті він нереміньаіетьсьа 'дуже по малу через 
вікна, бо вони зроблені так, шчо ніколи не одчиньа-
Іутьсьа, і через двері, бо зімоіу рх зачиньа,іуть од хо
лоду. Дале же ж, сіштаіете, льуде не задушуіутьсьа? А 
ось іак. Українські хати наібільш робльатьсьа із таких 
річе]. ,]'ак лимпач, хмиз, очерет, і обмазуіутьсьа глиноіу. 
Усі ці річі иропускаіуть багато воздуху, особливо зімо-
Іу, коли в хаті тепло, а надворі холодно. Через те 
натуральна вентільаці)а іде добре, і це шче один з 
гарних боків українського будованньа. Літом стаіе инак-
ша річ. На дворі марке так тепло, іак і в хаті, вен-
тільаці'іа крізь стіну іде дуже помалуг і тоді вже справді 
в хаті задушитись можна. Через те рідко коли літом і 
•спльать у хаті, а більш надворі, по клуньах і т. д. 
В північну Украрні, де хати деревіані, воздух і нечисть 
,)іх далеко гірші, ніж в мазаних хатах. Певно одначе, 
шчо наігіріие жити в земльанках. Мазані хати шче че
рез те наікрашчі, шчо вони швидко просихаіуть. По 
українському звичаіу ііх мажуть дуже часто, через шчо 
наша хата чистішча не тілько од великорусько]і, а і 
від більшор части хат західнор Девропи. Коли мазана 
хата не дуже мала, а в дві кімнати, з одніма дверима 
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в кожну, з сіньми і комороіу по середені, то вона, взи-
ра]учи на теперешні економичні обставини, шче далеко 
не погане жилльа дльа невелищі сішці, в 4 або 5 душ, і 
певно, шчо в нашу хаті іесть чимало гарних осібносте], 
котрих не ма в хатах великоруських і де-]аких західно-
]европе]ських. Овсім инша річ, коли українська хата 
тісна, в одну кімнату; коли сімь]а велика і, шчо не рідко 
трапльа]етьсьа, коли в хаті живуть не самі тілько льуде, 
а шче ,і різна худоба: тельата, іагньата, поросьата, кур
чата і т. и.,—тоді хата вже справді робитьсьа не жилльам 
дльа чоловіка, а ^акимсь смітником, смердьачим і зара
женим. 

Тим часом, в загалі одначе, при теперешніх обстави
нах ми не можемо емітувати льудьам нашим будовати 
хати камньані або цегельні замість мазаних, бо велико]! 
] гарно впорьадкованоіі хати прости] чоловік не ма]е з 
чого збудовати, а мала камньана, чи цегельна, та шче 
не добре збудована, хата шче гірше од мазано]!, через 
холод, мокроту ,) брак свіжого воздуха, вадитиме здо
ров] у льуде], котрі в ]іі житимуть. 

Одно із на]гірших лих дльа здорової — це тіснота. 
Чим будинки більші, і чим менше льуде] живе в кож
ному із ііх, тим крашче дльа льудського життьа. От 
через шчо дуже цікаво знати, |аісі ]ееть будинки в ]акі] 
землі, і по скілько льуде] ириходитьсьа на кожни] бу
динок. Про те, ]акі ]есть усі будинки ми можемо привести 
цич-ери тілько дльа Франції, бо дльа инших земель }рс 
не ма]емо. Бо Франці]і всіх хат ]есть 7,462,345, між ними 

з одніма дверима без вікон. 813,691 
— — ] І вікном. 1,805,422 
_ — і 2 вікнами 1,433,642 
_ - 3 3 - 996,347 

__ ] 4 — 692,685 
з більшим числом входів — 2,220,787 
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хату приходитьсьа льуде,): 
В Португалір . . 4,0 
„ Францір. . . . 4,84 
„ Бельгії і. . . 5,2 
„ Англір . . . . 5,5 
„ Голландці . . 6,0 
„ Венгрір. .. , . 6,3 
, Італії і . . . 6,6 

я Швейцарі] і . . 6,9 
„ Австрії і. . . 7,0 
„ Россуі . . . 7,5 
„ Німеччині . . .7,7 

Таким робом в Россір живуть на,]'тіснішче, окрім Ні
меччини, і це тим більш шкодить здоровїу льудер шчо 
в Россір хати в загалі менші, ніж в західні] Левропі. 
Живуть в Россір тісно всьуде, і в городах, і селах; тим 
часом одначе ми повинні признати, шчо цьа тіснота 
далеко гірша в Великороссір, ніж на Україні, де, в за
галі, обставини більш наближа]утьсьа до західнор Зен-
рони. Так наир. по ]шних городах приходитьсьа на один 
будинок жильців: 

В Варшаві. . 87 
» Петербурзі . 75 
„. Берліні . . 55,6 
„ Неаполі . . 54,27 

я Тури ні . . 47,60 
„ Парижі . . 37,17 
„ Москві . . 22,0 
„ Адесу . . 15 
„ Кишиневі . . 14 
» Кирві . . 12 

в Лондоні. • 7,7 
„ Марселі . . 9,0 

я Бирмінгемі . . 5,0 

Певно, шчо цьа одліка в різних сторонах залежить 
не тілько од більшої або меншор бідности, але '} од 
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різних звичаїів в житті і будованні хат, так напр. в 
Англії будинки звичайно невеликі, а в Італі]і напроти 
того дуже високі і великі. Через те не можна сказати, 
шчоо в загалі в Італ у і безпремінно жили тіснішче, ніж 
в Англуі.—В селах ириходитьсьа льудеї на кожну хату 
в різних губерніїах великоруських і українських: 

В Тульські] . . . 9,6 
„ Саратовську . . 9,4 
„ Курськії 9,3 
„ Орловськії . . . 9,2 
„ Смоленськії . . 9,2 

я Рьазанські). . . 8,6 
„ Тамбовськії . . 8,5 
я Кулужськії . . 8,4 
я Катеринославськії 7,3 
„ Харьковські) . . 6,9 
я Черниговськії . . 6,8 
„ Бесарабськії . . 6,8 
„ Полтавськії . . 6,7 
» Тавричеськії . . 6,5 
„ Херсонськії . . 6,1 
я Донськії області . 5,3 

Тутечка знов ми мусимо додати, шчо відцільа шче 
не можна вивести, шчо Українці живуть вільнішче од 
Великороссів,, бо їіхні хати звичайно трохи менші од ве
ликоруських. 

Будуїучи хату, або кожниї иншиї будинок дльа 
життьа, треба мати завше дві наїголовнішчі мети: першу, 
шчоб в нашому будинку не було зімоїу холодно, і другу, 
шчоб у їому раз-у-раз була гарна вентільаціїа, то-б-то, 
шчоб зіпсованиї воздух швидко виходив, а свіжи) з над-
вору швидко набиравсьа. Певно, шчо заразом виповнити 
ці обидві мети дуже не легко і, в кожному случаїі, 
дуже дорого, так шчо те, про шчо ми тепер разкажемо, 
хоч певно потрібно знати кожному, але простим льудьам, 
дльа себе, шче не швидко нриїдетьсьа їім користуватись. 
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Тим часом і тепер кожному потрібно вже це знать, бо 
в де^аких будинках, наприклад школах, шпитальах, ка
зармах, шче потрібнішче виповнити ці обидві мети, ніж 
в инших хатах. Навіть ніде не ма такого браку свіжого 
воздуху, ]ак по нашим сельським школам, та больницьам 
земським і иишим. І в західнії іевропі, де ніколи не ма 
наикн'і тісноти, в школах- знаходили воздух наібільш зі
псованії]. Так напр., в Нешпателі на 10,000 часте] воз
духу нриходитьсьа угольнор кислоти: 

В кватирах багатих льуде,]. 8—10 часте.), 
в шпитальах . . '. . . 14—ЗО „ 
„ тьурмах 13 — 33 „ 
„ казармах 27—53 „ 
„ школах. . . . . . . 19—94 „ 

г 

Певно, шчо такі школи, ]ак та, про котрую ми писали 
вишче, в Херсонські,! губернуі, мабуть воздух, в котрому 
угольнор кислоти більше, ніж в наігірших Швейцарських 
школах. 

Шче гірше дуетьсьа по наших шпитальах. їамечка 
тіснота і брак свіжого воздуху робльать з больниці гніз
до зарази, а не таке місце, де можна сво]е здоровіа по
правити. Ми дуже добре розумуємо страх простих льу
де] і рх ненависть до больниць, бо справді ми не мо
жемо сказати, чи од таких шпиталів, £аЕ ті, шчо буваіуть 
звичаіно в наших городах малих і великих, буває більш 
добра, чи більш лиха. Усі пошестні болісті, ТІФ, діфтеріт, 
дізентерііа і др. далеко стращнішчі в больницьах, ніж 
в хатах. Шче більша одліка замітна на хірургичних слу-
ча]ах, на ранах і т. и., котрі по хатах гоіатьсьа звичаі-
но гарно, а в больницьах дуже часто затьагу^тьсьа і, 
навіть, заражаіутьсьа антоновим вогнем, гнилої у пропас
нице] у і иншими заразами. 

Ми вже казали, шчо не легко заразом виповнити обидві 
мети: тепла.] гарнор вентільацір. Та і справді, коли воздух 
часто переміньаетьсьа, то він не буде добре нагріватись, 
а звичайно входитиме холоднир Коли ж він добре на-
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гріватиметьсьа, то певно це визнача^є, шчо він дуже 
довго зостававсь в будинку і вже міг зінсоватись. Че
рез це так багато різних способів і придумано дльа 
отопльуванньа ,] дльа вентільаці,іі, але не багато де-]акг 
з |+х справді варті, шчоб ,|іх похвалити.-

Звичнішу спосіб топити хату грубо)») або піч)у певно 
добрид дльа малих хат, дльа того, шчоб у ]іх було тепло. 
Але навіть і в малих хатах це,] спосіб дльа вентільаці)і 
не можеть задовольнити всіх потрій, бо, ]ак ми казали, 
груба, та і то поки в іу горить, да,іе всього 60 кубових 
метрів свіжого воздуху в час. Певно, шчо це занадто 
трохи дльа цілені сімьр, шчо живе в хаті, і коли б воз-
дух у зУ не обміньувавсьа иншими способами, то льуде 
б задушувались у хатах. Груби страшні т ч е через те, 
шчо коли ,)іх замкнути раніш, ніж усе тоиливо пере
горіло, то од рх буваіе.великиі чад (угар), то-б-то із 
груби виходьать в хату ті гази, котрі набрались у ]із 
через не певне иерегорінньа топлива. Ці гази-—углекис-
лота\, навіть далеко шче страшніггїЧйі од не]і газ, опись 
углерода, котри) наріекше робитьсьа в замкньану грубі, 
то-б-то тоді, коли тоиливо горить при занадто малому 
приході воздуху. В так званих герметичних грубах, котрі 
замйка,іутьсьа не в коміні, а там, де двірка здгвинчу}етьсьаг 

хоча не так легко, але все ж може бути чад, бо іак-і© 
в грубі хоч мала шчілочка, то окись углерода і угле-
кислота виходитимуть у горницьу. Окрім того герме
тичні груби дуже швидко замика|уть, і через те вони 
шче менше ддіуть в хату свіжого воздуху, ніж прості 
груби. 

Далеко крашчі дльа вентільацір каміни, закі ]есть в 
західну Левропі і у нас, в де-даких панських будинках, 
бо вони раз-у-раз одчинені з обок боків. Через те од 
Ііх і чад рідко бушує. Але за те од ііх і тепла занадто 
мало, і при наших зімах вони годьатьсьа хіба тілько в 
поміч грубам чи іакому иншому способу отоплінньа. 

В деяких сторонах щче робльать груби з двоіними 
стінами, між котрими знаходитьсьа шар теплого воздуху. 
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Ці груби справді дуже добре грдугть, але будовати ііх 
не легко, вони швидко портьатьсьа, і окрім того, коли 
в перші.) стінці груби зробитьсьа шчілочка, то можна 
учадіти ,| навіть не замітити, відкільа і від чого іде чад. 
Дльа обміна спаскуженого воздуху свіжим, ці груби теж 
не дадуть великого добутку. 

Дльа того, шчоб натопити хату в різних грубах, треба 
спалити різно топлива. Наіиівидче нагріваіутьсьа груби 
залізні} чугуині, але вони не добрі, бо швидкоі нрохо-
ложуіутьсьа. Окрім того, од ііх воздух робитьсьа занадто 
сухи] і прирйуе не добри] дух. Але наіголовнішче лихо 
од ііх те, шчо, розпечені, вони проіїускаіуть крізь себе 
чад. 

На]крашчі груби цегельні і кахельні, котрі, особливо 
збудовані з двома стінками, держать тепло дуже довго, 
але певно і потрібль&іуть більш топлива. 

В великих будинках, напр. шиитальах, казармах, шко
лах, занадто дорого і хлопотно було б робити в кожні], 
або ) в кожних 2 чи 3 горницьах, по грубі. От і при
думали ііх обігрівати із одного місцьа, через труби, різ
ними способами: водоіу. паро/1/ водбшсоіу, газом і возду-
щм. 

Дльа того, шчоб обігріти ]аки) будинок теплоіу водоіу 
ставльаіуть в котру небудь часті будипка великії) казан з 
водоіу І проводьать од нього труби по всім горницьам. 
Б казані нагріваіуть воду, і коли вона стане теплоіу, 
Зці нускаіуть по всім трубам, дльа того, шчо б вона обіг
рівала всі горниці. Таким робом одначе обігріти великиі 
будинок в добри) мороз дуже важко. 

Шчоб мати в своііх руках більше тепла, придумали 
пускати по трубах не воду, а дуже розпечену водьану 
пару. Певно, шчо таким робом можна швидко обігріти 
хоч іаку велику горницьу, але це способ дорогиі і страш-
ниі. Кожен знаіе,іаку велику силу маіе розпечена водьана 
пара, коли вона часом розриваіе навіть паровики наших 
парових машин. Певно, шчо між усіма тими трубами, 
котрі проходитимуть по всім стінам і горницьам, може 
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трапитись ]аке слабе місце, котре породу розірветьсьа і . 
таким робом може кого в горниці вбити чи скалічити, 
або, в кожному случаіі, наповнити горницьу параду ,і на 
довги) час нотурбовати все уиорьадкуванньа отонлінньа. 

Окрім того ці обидва способи, топка водоіу ] нароіу, 
нічого не пособльаіуть дльа вентільацііі воздуху. 

В инших місцьах, особливо в дуже великих будин
ках, котрі треба обігріти швидко з на короткиі час, про
бували робити це при номічі світильного газу. Пусіеа-
Іуть газ змішанні з воздуХом кількома трубами в кріпкі 
залізні скрині, котрі розстановлені по різних місцьах 
будинка, і потім то] газ запальуіуть. Газ взриваіе за
разом з великим галасом, і увесь будинок за кілько хви
лин ста^е теплим. Певно, шчо це спосіб теж страшний 
і шчо тепло не довго держить; але дльа таких місць, 
котрі наприклад, іак концертні салі, повинні нагріватись 
зрідка і на коротшу час, цеі спосіб доволі добри]. Пев
но, шчо воздуха в будинку він не очищчаіе, а скоріш 
шче запаскужуіе. 

Нам зостаіетьсьа шче розказати про нагріванньа теп
лим воздухом. Дльа цього робльать упорьадкуванньа 
подібне тому, шчо і дльа топки водо|у і пароіу. Б ниж
ні] часті будинка іесть велика скриньа, в котру з над-
вору раз-у-раз входить свіжії) воздух. Під ццеіу скринеіу 
розводьать вогонь. Із скрині тешги] воздух, до котрого 
із осібного казана дльа вохкісти придасть шче трохи 
водьаноіі парії, трубами ироводитьсьа в усі горниці. В 
тих же горницьах пороблені діри, через котрі сгіаску-
жениі воздух виходить на двір. Певно, шчо цеі спосіб 
в загалі гарни], бо іім і натопити добре можна, а шчо 
головнішче, іім в горницьу заразом з теплом приво-
дитьсьа і свіжії] воздух, то-б-то, при цьому способі, топка 
І вентільацііа ідуть поруч одна з другому. Тим часом і 
це] спосіб маіе де-іакі хиби: будованньа іого з початку 
дуже дороге; треба дуже вміти з ним управльатись, 
труби де в іаких місцьах можуть не добре замикатись, 

10 
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і найменша порча в однім іакім місці маіе великиі вплив 
на все упорьадкуванньа. В загалі одначе цеі спосіб доб-
ри), і він чим далі, тим більш входить в звичаі, особ
ливо дльа шпиталів, школ і т. и. 

В таких будинках, де не ма такого воздушного отоп-
лінньа, та инши) раз і в таких, де воно іесть, треба 
придумати инші способи дльа вентільаці)і. Ми вже го
ворили про вентільацііу натуральну крізь стіни ,і про 
вентільацііу через груби. Певно, шчо літом хати наі-
крашче вентільуіутьсьа крізь одчинені вікна і двері, 
але зімоіу цеі спосіб не пригодни). Дльа цього приду
мали инші. Хоч вставльаіуть маленькі жерстьані рьамки 
з млиночком в вікні, так звані вентільатори, хоч. ро-
бльать більші труби, над котрими ставльаіуть млинові 
крила, котрі вганьаіуть воздух в горниці. Певно, шчо 
коли вітру не ма,]е. то ці млиночки не крутьатьсьа, і 
свіжиі воздух не вганьаіетьсьа. Одначе зімо,)у? коли в 
горницьах бувале тепло, а на дворі холодно, звичайно 
робитьсьа доволі вітру в тому вікні, де вентільатор, 
або в трубі новерхнього веитільатора,, шчоб покрутити 
крила млинка і вганьати воздух. Ціма способами одначе 
не можна вігнати багато воздуху, і через те вони го-
дьатьсьа тілько дльа невеликих хат, напр. наших му
жицьких, дльа сельських школ, дльа шинків, трахтирів> 

контор і т. и. Дльа шпиталів, казарм і великих школ 
придумуіуть шче инші способи, котрими вганьаіуть 
або, в загалі, переміньаіуть більше воздуха заразом. 

Таких способів на]головнішчих іесть три. Перши; 
упорьадкован так, шчо велика парова машина раз-у-раз 
вганьаіе чистці воздух в будинок, а зіпсованії) сам ви
ходить через осібні діри. При цьому способі треба з 
одного боку дивитись, шчоб вигнати воздуху доволі, з 
другого, шчоб не вганьати іого занадто швидко, инакше-
буде вітер в горниці, і замість одного лиха настане 
друге. Швидкість, з Іакоіу можна вганьати воздух, не 
повинна бути більша одноіі сажені в секунду (хвилину). 
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По другому способу свіжи] воздух не вганьаіуть, а 
напроти того зіпсована) витьагаіуть паровим смоком, а 
чисти] через широкиі рукав сам входить. Про це] спо
сіб можна сказати теж саме, шчо і про перши]. 

Наікрашчи] спосіб треті], Фламанцьа Фан-Гепе, по кот
рому заразом і вганьаїуть паровоіу машиноіу чисти] 
воздух і витьагаіуть паровим смоком зіпсованиі. По цьо
му способу впорьадкована вентільацііа в новому вели 
кому Парижському» шпиталі Отель-Дце, в котрому на 
кожного слабого даіетьсьа по 100 кубових метрів за 
годину. Справді, в тому шпиталі воздух не ма]е навіть 
і наіменшого поганого духу. Певно, шчо це спосіб за
надто дорогиі, але добриі, і нічого дивитись на ціну, 
коли діло іде про життьа і здоровіа сотень і тисьач 
льуде]. 

В кінці, шчоб додати шче про отоплінньа, скажемо, 
шчо не кожне топливо да]е однаково тепла. Певно, шчо 
те топливо, котрим топльать у нас прості льуде, кирпич 
та солома, даіуть тепла дуже трохи, а чаду, особливо кир
пич, дуже багато. Різне дерево даіе не рівно тепла. 
Дуб, береза,, вольха даіуть ]ого багато, сосна менше, 
верба дуже мало. Земльаке вугілльа даіе багато тепла, 
але, коли воно не дуже чисте, то і чимало чаду. Торф 
і бури] вуголь (лігніт) даіуть менш тепла і більше чаду, 
ніж звича]не земльане вугілльа, а знов важки] та дорогиі 
аитраціт більш тепла і менше чаду. 

В тісному звіазку з отоплінньам і вентільаці]Є]у сто-
І'іть і світло. Добре світло повинно випоьньати наіперш 
оцих дві мети: шчоб не багато було чаду, і шчоб світ 
не був дуже больниі дльа оче]. Свічки стеаринові, одно 
із наікрашчих світел дльа горниць, але дорогі дльа 
простих льудеі. Керосіи дешевіли], але даіе чад і навіть 
страшни,), бо легко запальуіетьсьа увесь і, розпеченні, 
взриваіз. Жо'іові свічки '] каганці даіуть багато чаду і 
мало світу. Про лучині/ не ма чого і говорити, вона 
дуже вадить очам і грудьаза. На решті, на Украрні 
]і]і рідко ] пальать. За остатні годи в хатах вже часто-
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побачите дуже малі лампочки, в котрих горить нафта, 
котру прості льуде на Україні озсім не вірно зовуть 
газ. Цьа нафта д ф мало світа і легко може етатк по
чатком дльа пожежи. 

На вулицьах по городах тепер найбільш овітьать га
зом, котри) добуваіуть сухоіу перегокко;у замльазого 
вугілльа або дерева. Дльа горниць він щжа годнй), бо 
од іого теж дух погани), і чад бува]е. Окрім ЇОГО, коли 
в горннцьу ві]де незгорівщи) газ, то це дуже Оііасна 
Отрута дльа льудеі і окрім того річ страідкл, бо сзї-
тильни) газ зміпіанкі з воздухом взриваіе з Е&л,икоіу си
ло] у. По де-]акях великих містах, напр. в ІІгжжі, КНЕІІ 

будинки освіпіча]уть вже світом емвктшч'літ, котрий 
далеко ?аскіш:чд( од газового. 

При будоваині домів, окрім усього, ідч:о 3/Ї:Є роз
казано,. трзСіа дивитись глче І на киті обставини. Дльа 
того, шчаб ЗОЗЛЇЄ було доволі світа, лютого коздуху, і 
Шіоб навкруг:-!: будкиків МІГЛЙ роьтй /дереза, шчо дуже 
здорово ] Йезнечнілгае од яожз"«г, не треба- НІКОЛИ будо-
Ватксь гкжОі Йй]кращч'е будоваїнсь широко розкинутим 
селен в одзл ркад, або осібними хуторами. Города, тісно 
побудовані, нікбля не буваіуть здорові і, в заґ&ш, не 
селах жяїи здоро»щв, ніж по городах. 

Дльа того, нмоб город був кіжлизо здоровиі треба: 
1) ін'іоб вулиці були широкі, прості І давала вільної 
проход гітрові; 2) зудзці г:он:кні бути гарно ви^огз-
чені і обсад'Ь&Е.і деревами; 3) в городі ПОВИННО бути 
багато садків. 4) Зігїо]у. вззне.іу ] з оеечх трзба з н и 
зити, &€о спдаВльати зодо;у, богсто із гореда, є. хітоіі' 
поливати щж.щ\ ін-гоб не було іїсроху. 5) Ііе греб* 
будовами еільл ггродіз хзабрщ і лникх виводів, нездо
рових і е-паслжх, 6) Будозе/п? доки іак ножна далИ одна 
од одного. 

На]гірше, йгао зоясеть бутк—цз великі доми в 5—З 
етажіз, в котрих .жнзуть льуде купами по дасьатдаа 
і сотньам сіма]. Такі доня, загуих :есть чкигяо не тілько 
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в Петербурзі і Варшаві, а і у нас, в Ки}іві і Адесу, 
чисті гнізда усьакоіі зарази. Усі пошесті, почишуучи з 

•холерні кінчаіучи діфтерітом і ТІФОМ, наігірш льутуіуть 
в таких домах, так нанр. в Лондоні за холеру 1849 
року, із 10,000 чоловік вмерло: в тих кватирах, де 
на чоловіка приходилось менше 20 кубових Футів воз-
духа—102, до 40 кубових Футів—65, до 60—34, до 
8 0 - 2 7 , до 100—22, до 120—17, до 840-360—6. 
В столиці Венгрів, Буда-ІІешті, Корозі розділив усі 
кватири на 4 класса і знайшов, шчо в першому классі, 
в котрому в кожні) горниці живе не більш 1—2 льу-
деі, середні) вік усіх умерших був 47 років. В другому 
классі, де на горницьу ирйходигьсьа од 3—5 чоловік, 
середні вік 39 років. В третьому, де 5-—10 чоловік, 
середні вік 37 і, на решті, в четвертому, де більш 10 
льуде) живе в одніі горниці, усього 32 рока. 

Відцільа ми вже доволі іасно бачимо, шчо, по правді 
кажучи, дльа здорового життьа, ,)ак в городі, так і в 
селі, треба було б, шчоб завше кожна сімьі'а мала сві] 
осібниі будинок, окружени.) двором, садком і огородом, 
і шчоб ніхто окрім тир сімці і не жив у тому бу
динку. 

Діьа школ і больниць треба сказати теж саме. Де 
занадто багато дітеі або слабих вкупі, там усі болісні, 
особливо пошесті, льутузуть гірше. Окрім того кожен 
будинок, в котрому вже були великі пошесті, не можна 
лічити за здорове жилльа, бо в ]ому раз-у-раз шчось од 
тих зараз і болісте.) зостаіетьсьа. От через шчо в ста
рих шпитальах так багато вмираіе льудеі, і рани так 
не добре гоіатьсьа. На решті тепер вже берутьсьа за 
розум. Вольниці будуіуть невеликими, осібними будин
ками, павільйонами, котрі розділені один од одного дво
рами і садками. Добре було б, іак би льуде могли дути 

.до таких достатків, шчоб усі шпиталі, кожних 10 —15 
. років, розвальувати і замість рх нові будовати. Певно, 
шчо такі легкі будованньа, на 10—15 років простоіу, 
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не коштували б занадто дорого, а дльа здоровіа льуд-
ського од цього був би великиі добуток. Окрім того 
наше бажанньа осібного будованньа дльа кожноі'і сімці 
було б тоді далеко лекше міжливе, ніж тепер, при 
сістемі великих домів і пальаців, дуже гарних на погльад, 
але невигідних по своіі] ціні і шкодьачих здоровіу рх-
ніх жильців. 

Досі зроблено щче дуже мало проб перевести життьа 
простих льудеі на таки] порьадок, тим часом одначе де 
в іаких місцьах Францгр, Німеччини і Англір вже роб-
льатьсьа, і ми, хоч в коротких словах, розкажемо про 
шукрапічу із цих проб, про так званні „робітничиї го
род" більа Мьулбгаузена. 

Цеі хвабричнщ город, ]ак звичаіно ] другі хвабричні 
города, виріс дуже швидко. Робітників набиралось дуже 
багато і не було де рм жити. ПІче в 1835 році один 
із хвабрикантш, Кехлін, збудовав 36 хат дльа робітни
ків, котрі він наімав іім за дешеву плату. В 1853 році 
завелась М&улбгаг/зенська. компануа робітничих хат, кот
ра, першим правилом сворх установ, поставила не мати 
ніколи більш 4°/о добутку з свого капиталу. Таким ро-
бом цьа компануа могла побудовати, діставши поміч од 
урьада, ціли] город, 980 домів, і оддати рх робітникам 
на викуп. Робітник платить в загалі 9%вартісти дома, 
із котрих 4 % іде на добуток компанір, а 5°/о на викуп 
дома в іого власність. Через 13 років і 5 місьаців ха
та числитьсьа вже во власнісгі робітника. При кожну 
хаті іесть усадьба, хоч і дуже мала. А самі хати бу-
ваіуть двох сортів; менші, із двох горниць з кухньеіу, 
цінову з усадьбоіу 2,555 Франків і більші, із чотирьох 
горниць, ціноіу в 3,100 Франків. Теперечка усі 980 хат 
вже викуплені або викупаіутьсьа робітниками, котрі 
поклали на ііх сворх власних, тьажкоіу працеіу добутих, 
гроше] 4,074,840 Франків (більа 1,500,000 карбован
ців). Певно, шчо Мьульгаузенські робітничі хати далеко 
не задовольньаіуть потріб здоровор. гигуенн, вони малі, 
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тісні і усадьби, по нашому звичаіу, і дльа двора не 
вистачаіе. Тим часом, прирівньуіучн жилльа робітників 
в ишних місцьах, треба признати, шчо Мьульгаузенська 
компануа усе ж зробила доволі добра льудьам, котрі 
нрацьуіуть на хвабриках Мьульгаузена. 

В будованні шпиталів, окрім так звано і̂ павільйонно^ 
І барачно,)і сістеми, за остатні роки іде шче ] инша ве
лика зміна, це будованньа осібних шпиталів дльа різних 
пошестних болістеі. Тепер вже дусно дізналисьа, пічо 
де-іаких слабих шукрашче одрізньати од инших льуде], 
але, шчо ]іж не завадить, коли }іх покласти вкупі хоч і 
з великим числом слабих тоіу самої у болістьіу, аби певно 
загальні обставини шпитальа були добрі. Виходьачи із 
цуі думки, щчоб оберегати жильців города од заразливих 
слабих, в де-)аких городах будуіуть осібні шпиталі, так 
напр. в самім Лондоні тепер вже іесть 6 шпиталів, на 
1074 постілі, дльа самих тілько слабих вісшу'у. Так само 
в Лондоні, Берліні, Копенгагені ,)есть осібні шпиталі 
дльа слабих різними ТІФОЗНИМИ гарьачками. В Петер
бурзі на]крашче впорьадковані осібні невеличкі боль-
ниці дльа родильниць. В усім городі нанньато чимало 
невеликих кватир, із котрих в кожну живе повивальна 
бабка, котра при)ма]е до себе не більш двох родильниць, 
котрі лежать кожна в осібну горниці. При цу сістемі, 
на 8000 родів, в 1875 году, вмерло всього 80 жінок, 
то-б-то 1%, а це дуже не багато, коли нрирівньати до 
смертенністи навіть в гарно впорьадковані) Парижську 
клініці дльа родильниць, де тим часом і досі шче вми-
раіе одна із 26—34, то-б-то 8.9°/°—З0/». 
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XIII. 

Х А Р Ч . 

Ми вже казали про одліки, .іаю'іестьміж річми живими} 
неживими, між оргіїнизмадщ і неорганизмами. Одна із наі-
головиішчих одлік між рип та, шчо всі организми харчу-
Іутьсьа, а неорганизми не харчуіутьсьа. ПІчо ж таке 
визнача,]е харчуватись? Харчуватись визначав при,)мати 
в себе з надвору різні ]зічі, будувати із ііх своіе тіло, а 
решту, непотрібну дльа ]іх, викидати. От же ж усі 
организми, од наіменішіі і на,іпрості,іішиі рослини і до 
чоловіка, міууть цьу спосібність, а ні один неорганизм 

•Іці не ма]Єі 
Лакі ж річі приімаіуть у себе организми? Ми вже 

казали, шчо рослини живуть марке тілько неорганічним 
харчом, то-б-то водо,іу, углекислотоіу, аміаком і різними 
сольами; одначе іесть і такі рослини, котрі, }ак граби, 
можуть харчуватись останками других рослин і тваре],, 
або, даїк омела, жити на живих рослинах і харчуватись 

і ]іх соками. 
Тварі, в загалі, харчу.іутьсьа органичними річми, то-

б-то тілом рослин і других тваре]; одначе ,і }'т потрібні 
неорганичні харчі, напр. вода, різні солі і т. и. 

Ми не будемо розбирати тутки харчуванньа рослин 
г різних тваре,], а зараз обернемось до харчуванньа чо
ловіка. Дльа чоловіка безпремінно потрібні органичні 
харчі, вода і солі. Про воду ми вже казали, про солі 
багато говорити не приідетьсьа. Вони частиноіу з н а _ 

ходьатьсьа в органичних харчах чоловіка, частлноіу ж 

чоловік добуваів на,]головнішеє потрібну дльа р г о сіль, 
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хлористи} натрі), із гір, або з морьа та з лиманів, і і 
додаіе іуі у сві) харч. В загалі на чоловіка потрібно в 
сутки не менше 20—25 граммів соли. Ири недостачі 
соли і льудз, ] тварі слабуіуть, але ]ак саме шче до-
певна не звісно. Тварі, котрим овсім не давали соли, на 
решті вмирали, не наче розбиті паралічом, а в ^іхніх 
Викидах показувались солі із тканеі самого тіла. 

Органичні річі, котрими харчуіетьсьа чоловік, содер-
жать в собі над-оловніщчим робом чотирі простих тіла 
або елемента: углерод, водород, пгьслород і азот. Усі 
органичні річі ©одержать углерод, без іого мабуть і не 
•кує органичних річеь але не всі содержать остатні 
елементи. Наібіяьпі іесть таких органичних річе.], котрі 
не содержать азота, а тілько углерод, водород і кисло-
род. Через те всі харчі і дільатьсьа на два великих 
одділа, на такі, котрі содержать азот, і котрих зовуть 
азотістими харчами, і на такі, котрі не содержать 
азота і через те зовутьсьі безазотістими харчами. 

І азотісті і безазотісті харчі чоловік ді,ста)е собі ] од 
рослин і од тваре,], але звичайно тіло тваре] в усіх сво-
ух частьах, навіть в салі, («держить азот, і певно бе
зазотісті річі добува..іутьсьа із рослин. 

ІЬуголовнішча азотіста річ, котру чоловік при]маіе 
до себе і з мньасом других тваре], і в хлібі із зерна, 
і, навіть в инших харчах, із рослин, іесть білковина. 

Більковиноіу зветьсьа дуже сложна складана річ, кот»-
ра .іесть в усіх оргаиизмах, без котрої і мабуть не може 
І бути организма, бо вона одна тілько, із усіх звісних 
нам складів, ма]е спосібність жити, то-б-то харчуватись, 
рости \ множитись. Білковина содержить в собі угле
род, водород, кислород, азот, сіру і, по більші часті, різні 
солі. Білок і жовток іа,їцьа содержать багато білковини, 
мньасо теж маіе і у і багато. Із рослин найбільш білковини 
осібного рода (легумша) содержать горох, квасольа, боби, 
чечевицьа. Між хлібами пшеницьа маіе в собі наібільш 
білковини, потім жито, іачмінь, гречка і другі хліба. 

Безазотісті харчі, котрі чоловік на,)'охітшшче при|'ма]е 
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до себе, роздільаіутьсьа на два великих відділа. В одному 
із рх іесть окрім водорода і углерода вже чимало ] 
кислорода. Такі річі звутьсьа углеводами, бо вони не
наче зложені із вугльа і води. В другому, углерода і 
водорода багато, а кислорода дуже трохи. Такі річі 
звутьсьа жирами. 

Углеводи тубільні знаходьатьсьа в зернах рослин. 
Наіголовніїнчи) із углеводів крохмаль, котрого чоловік 
наібільщ гїрщмаіе до себе з борошном, з хлібом. ІІІсльа 
крохмальа наіголовніїнчі углеводи, різні сахари, котрі 
трапльаіутьсьа багато де в іаких річах, в хлібі, в мо
лоці, во Фрухтах і, навіть, в мньасі. 

Жири теж зострічаіутьсьа в різних річах. В мньасі 
тваре.) іесть сало, один із видів жира. В молоці знахо-
дитьсьа масло. В зернах різних рослин, напр. соньаш-
ників, горіхів, свиріпи, іесть олЦа. Із оливок ізобльать 
оливу. Навіть в хлібові іесть трохи жира, а де в іаких 
зернах, напр. в кукурузі, іого доволі багато. 

Цих три річі: білковина, углеводи і жири вкупі з 
В°Д°ІУ І сольами складаіуть із себе певну харч чоло
віка. Без кожної із цих річе] чоловік довго прожити 
не може. 

Ми вже знаіемо, щчо в тілі чоловіка раз-у-раз іде 
обмін різних річеі. Кнслород вдихаіетьсьа, пережигаіе в 
середині тіла углерод на углекислоту, і цьа углекис-
лота знов видихаіетьсьа. Через нірки з мочену раз-у-раз 
викидаіутьсьа останки азотістого харчу. Через кожу по
том раз-у-раз теж виходить чимало різних викидів. Усі 
ці викиди чоловік тратить раз-у-раз, бо без цього в 
,)ому не було б життьа, не був би він теплиі і не міг 
би ворушитись і працьувати. Чоловік, хоч менше, але 
все ж губить ті викиди, навіть і тоді, коли він нічого 
не іість. Відцільа вже легко зрозуміти, чому чоловік 
вмираіе з голоду. Він пережигаіе кислородом своіе власне 
тіло і викидане іого із себе, а, не прщмаіучи в себе но
вого харчу, не маіе з чого знов збудовати те, шчо він 
•спалив і викинув. 
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Певно, щчо коли чоловік нічого не іістиметь, то-б-то 
при повному (абсольутному) голоді, він умре наішвидче. 
В загалі чоловік вмира^е тоді, коли він стратить більа 
0,4 часте] своіеіі ваги. При цьому найбільш тратить 
ваги жир, більа 0,9, а найменш нервна сістема (напри
клад мозок), усього 0,1. 

Але коли чоловік і іість шчо небудь, наприклад самі 
углеводи, а не дістане білковини ] жирів, то він усе лі 
голодаіе, скілько б ]ому не давали тих углеводів, бо в 
| іх азоту не ма]е, а без азоту чоловік жити не може. 
Таки] голод зветьсьа голодом неповним (рельативним), 
але кінець од ]ого тоі самвд то б то смерть. Нехаі знов 
чоловікові даіуть усьаку харч, і білковину, і углеводи, 
І жири, але не стілько, ]ак Іому потрібно, не стілько, 
скілько він шчо дньа викидане, то і тоді він буде го
лодувати ] тоді, на регаті, умре, стративши так само 
більа 0,4 частеі своіер ваги. Тілько при повному го
лоді чоловік може вмерти за 10 день, а при дуже ску
пих харчах він може проголодувати аж 10 і 20 ро
ків, поки наберетьсьа стілько недостачі, шчоб він рі-
шивсьа 0,4 частеі своіеіі загально^ ваги, коли вже до іого 
безпремінно смерть приходить. Певно, шчо од повного 
голоду не часто льуде вмираіуть, бо це дуже кидалось 
би в очі, а од такого 10 і 20 літнього голоду вмираіе 
багато, і ніхто і не турбуіетьсьа за таки] довги) строк, 
чому це чоловік усе худі)е, слабне і, на решті, вмираіе. 
Окрім того до дуже ослабшого чоловіка легко кожна 
болість чипльаіетьсьа (напр. голодна] тіф в Ірландці, 
Шльоншчині і т. и.), і через те такі льуде звичаіно 
вмираіуть на решті на половину од голоду, а раптовішче 
од }ШО)\ небудь болісти. Але, по правді кажучи, це одна 
мана, вони вмерли од голоду, од недостачи харчу, бо 
Іак би вони добре рли, то болість до ,]іх або овсім не 
причепилась би, або вони іі]і видержали б і не вмерли. 
Коли бачиш, іак наші прості льуде, а особливо робіт
ники по городах і хвабриках, часом з молоду гладкі і 
здорові, починаіуть хунути } слабнути післьа ЗО—35 
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років, то треба завше паміатувати про це] неповни} го
лод. Ось кілько чисел, котрі ноказуіуть, іак росте смер-
тенність при звеличенні ціни на хліб: 

П Р У С С П А . 

Рік. Смертенність. Ціна жнта за міру. 

1844 1 на 38,8 160 кон. 
1845 1 » 36,7 204 „ 
1846 1 я 34,0 283 , 
1847 1 Я 31,5 345 , 
1848 1 Я 30,1 153 „ 
1849 1 Я 32,7 125 „ 
1850 1 Я 36,3 148 , 
1851 1 я 37,8 199 , 
1852 1 я 30,3 247 , 
1853 1 я 32,7 272 , 

Середнье 1 „ 33,8 

А Н Г Л П А. 

Рік. Смертенність. Ціна пшениці за міру 

1845 1 на 47,8 384 коп. 
1846 1 я 43,3 412 я 

1847 1 „ 40.4 528 я 

1848 1 » 43,3 384 я 

1849 1 я 39,8 336 я 

1850 1 , 38,1 304 я 

1851 1 я 45,4 292 я 

1852 1 , 44,7 308 я 

1853 1 я 43,7 404 я 

1854 1 я 42,5 548 я 

Середнье 1 „ 43,8 
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Ф Р А . Н Ц П А . 

Рік. Смортоігаість. Діїїа пшениці за 

1844 1 на 43,5 348 коп. 
1845 1 „ 45,2 348 „ 
1846 1 „ 41,3 424 „ 
1847 1 „ 40,2 511 „ 
1848 1 „ 40,8 292 „ 
1849 1 „ о 5,2 268 „ 
1850 1 447 252 „ 
1851 1 „ 42,7 256 „ 
1852 1 „ 42,2 304 „ 
1853 1 „ 43,0 392 „ 

Середнье 1 „ 41,7 

Певно, шчо тут смертецність росте не овсім заразом 
з ціноіу хліба, але трохи онізньа]етьсьа, }ак того і 
треба було чекати, бо певно, шчо льуде од неповного 
голоду слабуіуть і вмираіуть не зараз, а через кілько 
часу. 

Теперечка нам треба хоч коротко розказати про те, 
Іаким робом харч переходить в тіло чоловіка. В роті 
харч розжовуіетьсьа зубами і розмішу,)етьсьа з слино]}/. 
Звичайно в харчах бува]е і білковина, і жири, ] угле-
води, то-б-то крохмаль, сахар і подібні іім річі. На біл
ковину та на жири слина не ма]е жадного впливу, 
так само і на сахар, хіба тілько, шчо сахар у слині 
розпуска]етьсьа. Овсім инпіе діло з крохмалем. Він сам 
по собі ні в воді, ні в слині не розпускаіетьсьа, але, 
«кішакйі/ з слиноіу, він через кілько часу перевертаіетьсьа-
Е осіону шч, шче подібну до крохмальу ] звану дек-
/жіріи, а потім і в сахар. Цьа зміна дуже потрібна, бо, 
Іак зш: казали, крохмаль сам по собі не рознуска^етьсьа 
І через їв 'їіе міг би всисатись в жлунку і кишках, 
а герввйрзутаіі у сахар він вже рознускаіетьсьа і з лег
кість .у всиса]етьсьа стінками органів харчуварінньа. 
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Із рота харч попада]'е в жлунок, стінки котрого од-
різньаіуть осібни) кисли] сок, котрщ зовуть жлуночним 
солом. Це) жлуночнщ сок знов не маіе жадного впливу 
ні на жир, ні на крохмаль, але за те дуже велики]— 
на білковину. Так |ак і крохмаль, білковина сама по 
собі не розпускаіетьсьа .і не можеть всисатись стін
ками жлунка і кишок. Але під впливом осібно^ річи, 
котра знаходитьсьа в жлуночному соку, і котру зовуть 
пепсгном, білковина переробльаіетьсьа в другу річ, звану 
пептон, котра легко розпускаіетьсьа в воді і жлуноч
ному соку і всиса^етьсьа зараз стінками жлунка і ки
шок. 

Одначе не всьа білковина маіе час розпуститись в 
жлунку, так само і не увесь крохмаль в слині. Коли 
харч переходить із жлунка в кишки, тоді шче частина 
крохмальу, частина білковини і увесь жир зостаіутьсьа 
нерозпушчені. От же ж на ііх в кишках ночинаіуть 
дуати шче різні соки: сок піджлуночно}і залози (пан
креаса), сок кишечних стінок і жовч. Сок піджлуноч-
ноіі залози маіе на білковину подібнії] же вплив, іак і 
жлуночни) сок. Він розпускане білковину, перевертане 
І ці в пептони, при помічі осібного бродила (фермента), 
званого панкреатіном. Таким робом усьа білковина 
харчу робитьсьа спосібно,іу бути всисаноіу. На крохмаль 
сок піджлуночно]і залози маіе такиі же вплив, іак і слина, 
він перевертане крохмаль у декотрій і потім у сахар. 
Таким тілько робом і крохмаль може бути принньати] 
тілом чоловіка до себе, бо певно, щчо стінки жлунка і 
кишок можуть всисати тілько розпушчені пептони і 
сахар, але ніколи шматки білковини і крохмальу, хоч 
би і наідрібнішчі. 

Шчо ж дііетьсьа з жиром,? іаким робом він всиса-
Іетьсьа? Дльа жира потрібно загальне дуанте двох со
ків, сока піджлуночнор залози } жовчи. Оок піджлу-
ночноіі залози маіе спосібність змішуватись з жиром 
так, іак мило з водоіу, або олива з нашатирним спир
том (летуча мазь), то-б-то робити емульсцу. Жир при. 
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цьому роздільа]етьсьа на дуже малі крапельки, такі 
малі, шчо здаіетьсьа не наче б він справді овсім змі-
шавсьа з соком. Але ]акі не малі ті крапельки жиру, 
усе ж вони жир, а ми знаіемо, шчо жир не пристале 
ні до чого мокрого, а не наче тіка,]е од іого. Через те 
він не можеть приставати і до стінок кишок, бо вони 
раз-у-раз мокрі од соку. Певно, шчо, не пристаіучи до 
стінок, жир ніколи не міг би всисатись, ]ак би цьому 
не пособльала жовч. От же ж жовч, котра іесть сок 
найбільшо,) і залози чоловіка, печінки, ма]е таку спосіб-
ність, шчо вона можеть змішуватись заразом і з дуже 
дрібними крапельками жиру і, в тоі же сами] час, вкупі 
з жиром сточувати стінки кишок. Таким робом жовч 
не даіе жирові тікати, і дрібні краплі іого можуть по
пасти в малі дірочки, котрими усі.;ані стінки кишок, і 
таким робом всисатись. Ці дірочки лежать не в пло-
шчині стінок кишки, але одкриваіутьсьа на кіньцьах 
дуже малих дудочок (кишечних ворсинок), котрі мабуть 
спосібність укорачуватись і потім знов ставати довши
ми. Таким робом вони не наче втьагаіуть в себе, через 
свор дірочки, молоінни) еок, то-б-то розлуплену харч і 
з неіу дрібні крадлі жиру. Без жовчи, або без соку 
піджлуночнор залози жир раз-у-раз проходив би через 
кишки не всисаним. Так воно звичайно і буваіе при бо-
лістьах піджлуночноіі залози, або в тих случаіах, коли, 
по іакому небудь резону, жовчи бувале занадто трохи 
в кишках. 

Стінки кишок теж одрізньаіуть осібни) сок, котри] 
на білковину маіе вплив подібни.) впливу на неіі соку 
жлуночного і піджлуночного, то-б-то повертаіе білко
вину в пептони, котрі розпускаіутьсьа в кишечному соку 
І всисаіутьсьа стінками. 

Харч, принньата через рот і дішедша до жлунка. 
осібним рухом (подібним на те, ]ак червьак лізе) жлунка 
І кишок, званим пергсталь??гико)і/, подвигаіетьсьа по киш
ках усе далі на низ. Частина того харчу, розпушче-
ного в різних соках, змішаного з жовчіу, маючого вид 
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молочного соку, воис«г]'етьсьа органами харчуварінньа,, 
повертаіетьсьа уиісльа в кров, а із крови будуіетьсьа 
все тіло чоловіка, рго мньасо, кістки, мозок і т. и. 

Одначе не воьа принньата через рот харч всисаіетьсьа 
стінками жлунка ^ кишок, не всьа навіть рознуска-
Іетьсьа в різних соках. Раз-у-раз в харчі буваіуть такі 
річі, котрі не можуть розпуститись в цих соках, напр. 
жили в мньасі, зерна в Фрухті, волокінцьа в зелені і т. и. 
Иншиі раз в загалі чоловік иріфсі)е до себе дуже багато 
харчу, і він через те не можеть увесь розпуститись. 
Окрім того в кишках завше зостаіетьсьа частина жовчи 
не всисаноіу. Ці решти харчу, змішані з жовчіу, і ви-
кидаіутьсьа через велику кишку, під видом кала, коли 
чоловік ходить до вітру. 

Тим часом калом викида,)етьсьа тілько невелика ча
стина принньатого харчу. Найбільша часть вже пере
горавшого і негодноґо дльа життьа харчу викидаіетьсьа 
иншими шльахами, через нірки, моче]//, через легкі, 
углептлопЩуі '] через кожу, потом. 

Через нірки найбільш викидаіутьсьа продукти окси
дації білковини '] инших азотістих річе), вже ставши 
негодпими дльа життьа организма. Наіголовнішчим ро-
бом вони видільаіутьсьа під видом мочевшш '} мочевор 
кислоти. На решті, моче]у викидаіетьсьа шче багато 
соле] і води. Звичайно мочі бувале більа 1500 граммів 
(З Фунтів) у сутки і в ніі більа ЗО граммів мочевини, 
2 граммів мочево,)і кислоти ] 15—25 граммів соле]. 

Через легкі викидаїетьсьа наіголовнішча частина про
дуктів оксидацуі, углеводів і жирів, то-б-то в загалі 
того харчу, котри) не содержить азоту. 

Через кожу викидаіетьсьа найбільш вода і по троху 
углекислота, мочевина ] солі. Таким робом мочевина, 
мочева кислота і подібні ,)ім річі, углекислота, вода } 
солі, ось ті Форми, в котрих харч, принньатіу чоловіком 
до себе, покидаіе ,|ого тіло. Але певно треба знати не 
тілько в іакому виді харч покидаїе тіло чоловіка, але \ 
ск лько чого виходить, бо таким робом лекше буде діз-
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натись, скілько по правді .]аких харчів потрібно чоло
вікові, шчоб він міг робити, бути теплим і не опадати 
з тіла, не тратити сво,]Є]і ваги. Дльа цього треба діз
натись, скілько азоту і скілько углероду звичадю, се
реднім числом, викидане чоловік через нірки, через лег
кі, кишки і кожу взьаті вкупі. От же ж і знайшли, 
пічо кожного дньа, при середнії роботі, вирости] чоловік 
оддане од себе азоту 15 граммів і углероду більа 300 
граммів. Дльа того, шчоб поповнити цьу потрату най
меншої у ведачезнсуу харчів і наркгрднішчим дльа чо
ловіка способом треба ]ому шчо дньа задати: білковини 
130 граммів (трохи більш 1/І Фунта), углеводів 450 
граммів (більа 1 Фунта) ї жиру 75 граммів (*/б Фунта), 
усі полічені в сухому виді, овсім без води. При меншії 
мірі всіх харчів у купі взьатих робочш' чоловік буде 
безпремінно голодати неповним голодом і, або тратити 
силу ] спосібність до праці, або своїувагуї сиосібність 
переносити холод, або, шчо наїчастішче буваїе, все цо 
вкупі. 

Певно одначе, шчо не завше чоловік рівно викидаїе 
із себе мочевини, мочевоіі кислоти, углекислоти, води 
І оолеі. Не завше значить іому рівно .]' іісги треба. При 
де-]аіоіх обставинах обмін річеї в тілі чоловіка .іде швид-
че, ніж звичайно, при других знов задержуіетьсьа. Наї-
головнішчі обставини, од котрих обмін ета|е швидчим, 
це холод і велика працьа. 

Певно, шчо на холоду чоловік тратить більш тепла, 
через те іому і треба иережигати в ево,)ім тілі більш 
тоилива, шчоб держати їого на звичайні) температурі у 
37°. Так само і при великі.) праці перегораїе багато 
тіла чоловічого, ' бо инакше не було б до сили дльа 
того руху набрати. ІПчоб поповнити те, шчо потраче
но, чоловікові треба більше ]істи, а так .]ак він при 
тьажку праці не гладішуе, вага їого не прибуває, то 
певно, шчо обмін річе] іде швидче. 

Так само обміньуіетьсьа все швидче, коли чоловік ще 
багато води, бо тоді, ]ак дума|уть вчені, усі викиди, 

11 
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маіучи в тілі чоловіка багато~води, шчоб в ні) розпус
катись, швидко .) виводьатьсьа із тіла. Вода ніби то. 
виполіскуіе все непотрібне із тіла чоловіка. Подібни.) же 
вплив ма,]е ,] сіль, бо вона до себе притьагаіе воду з 
крови, з мньаса, і коли чоловік іість багато солі, то 
теж обмін в іого тілі стаіе скорішчи]. 

Знов од инших резонів обмін можеть стати тишчим, 
наприклад од тепла і споко,іу. Це легко кожному зро
зуміти і самому на собі спробувати. Окрім того де-іакі 
річі, наприклад спирт (горілка), КОФЄ, затиша)'уть обмін 
річе,). От через шчо льуде, котрі робльать багато, а 
Іідьать не добре, охоче щ'уть го{)ілку. Вона по щзавді 
не даіе сили, бо вона не харч, але замішує обмін, змен-
шаіе потрату на викиди із тіла ,) таким робом на час 
неначе вбільшуіе силу чоловіка. Певно, шчо це тілько 
на час, а в загалі чоловік од горілки слабне шче гірше, 
ніж без НЄ]'І. 

Де в іаких місцьах, напр. в Бельгії, ті робітники, 
шчо земльане вугілльа копаіуть, щуть т|зичі на день 
КОФЄ, бо вони дуже мало іідьать, а робльать тьажко. 
От же ж КОФЄ ма]е таку спосібність, шчоб на дуже 
багацько, навіть на 0,4, зменшати потрати тіла. Певно, 
шчо таким робом, не дивльачись на іого доволі дорогу 
ціну, тим робітникам вигіднішче пити тричі на день 
КОФЄ, ніж докунльати стілько мньаса або хліба, скілько 
Іім не ста,)е. А не стаіе іім чимало, бо іідьать вони в 
загалі гірше, ніж в тьурмах в Англі,]і. де теж харчі 
обрізані на скілько можно. Певно одначе, шчо белгц-
ські робітники і при помічі КОФЄ не можуть надовго 
переносити такого життьа. Вони рано старііутьсьа і 
повинні кидати сву заробок. 

Хоча всьа азотіста харч, котру чоловік нріфміе до 
себе,, по своіі] харчевні] вартісті зводитьсьа на білкови
ну, одначе самоіі, чистоті білковини чоловік ніколи не 
Ііоть, а знаходить він потрібну дльа іого білковину змі-
шаноіу з різними другими річми. Наіголовнішча харч, 
в котру содержитьсьа багато білковини, це мньасо різ-
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них твареі, котрі поіідаіутьсьа чоловіком. Мньасо в за
галі содержить більа Х(І часті білковини, остатнье вода, 
волокнина, солі і инші річі. Одначе не од усіх твареі 
мньасо однаково добре, однаково білковини содержить і. 
нереварьуіетьсьа (то-б-то розпускаіетьсьа і всисаіетьсьа) 
з однаковому легкість] у. Ось наприклад іакиі склад маіе 
мньасо різних тваре]: 

Води. Білковини. Драглів і жиру. 

.Іаловичина . . 68°/о 26°/о 6°/о 
Тельатина. . . 75 19 6 
Баранина . . . 71 22 7 
Свинина . . . 76 19 5 
Курьатина 

ібітгтлтт ТЯГПІАІЇЕГҐУ 

. . 73 

1 Ґ'.И 7Г И \ ї Я І А 

20 7 

нереварьуіетьсьа курьатина. Найважча дльа жлунка сви
нина, бо вона содержить багато жиру, тісно змішаного 
з білковино^, через шчо жлуночниі сок не можеть добре 
змочити ,і розпустити білковину навіть і тоді, коли сви
нина дрібно розжована. Цього жиру, змішаного з біл-
ковиноіу, в свинині повинно бути далеко більше, ніж 
показано в нашу таблиці. Післьа іаловичина, по харчев
ні,] силі іде баранина, а вже післьа нер тельатина., Із 
птиць качка і гуска далеко важчі дльа жлунка, ніж курка. 

На решті, і дльа харчевноіі вартісти мньаса, і дльа 
нереваримісти іого далеко не баідуже, іак воно приго
товлено. Мньасо жарене буде наібільшоіі харчевноіі 
вартісти, бо коли мньасо жарьать, то іого зразу 
ложать на великиі вогонь, і білковина в іого поверхніх 
частьах од жару ста|е твердоіу (білковина маіе евуство, 
навіть розпушчена, ставати твердоіу Щт 70° тепла) і 
не даіе соку і білковині із середини мньаса витікати. 
Варене мньасо в загалі ма]е менш харчевноіі вартісти, 
ніж жарене, особливо коли мньасо зразу положать у 
холодну воду, бо тоді частина соку мньасного з білко-
виноіу виходьать в воду перш, ніж білковина успіне 
стати твердоіу. Тим часом одначе, при однакову вазі, 
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шматок вареного мньаса шуе більш харчевноіі сили, 
ніж сирого, бо в вареному завше зоста;)Єтьоьа менше 
води. Дльа того, шчоб варене мньасо лишало в собі 
тубільні "сили треба іого зразу кидати в кигуаток (ок
ріп), тілько вже тоді іушка (бульки) не буде доброму. 
Коли ж покласти іого зразу в холодну воду, тоді іушка 
буде крашчоіу, але мньасо виваритьеьа. Тим часом од
наче мньасна іушка в загалі не ьще оовеім тої і харчев-
но]і вартісти, іак про не)і звичайно дума]'уть. Вона со-
держить усього 0,001 часть білковини, бо решта зкру-
чуіетьсьа (стаіе твердсду),] осідає на дні. Щ}головяішча 
вартість мньасноіі іушки содержитьоьа в сольах і де- , 
Іаких екстрактівних (витьажних) річах, котрі підганьа-
Іуть дуальність органів харчуварінньа. В великому роз
мірі і дуже кріпки) бульйон навіть шкодить, бо содер-
жить багато солеі калуа, котрі )есть отрута дльа еерцьа 
І инших мускулів чоловіка. 

За остатні часи багато спорьатьсьа за те, чи можна 
Іісти мньасо од слабої худоби. На сьогорішнім з,)ізді 
гигценистів в Парижі було чимало вчених, котрі дока
зували, шчо без Жадігсуі опасноота можна ]істи мньасо 
од усіх тваре,], навіть од тих, щчо вмерли од самих 
наізаразливішчих болісте). Тим часом инші приводили 
случа]і, іііольа котрих ми думаіомо, шчо мньасо худоби, 
котра пала од сібірсько]і іазви, од чуми, навіть од ча-
хотки не повинно служити чоловікові на харч, бо до 
теперешнього часу проби, роблені над тварьамн, хоч 
допевна не доказали, шчоб усі ці болісті переходили 
через мньасо раз-у-раз, але де в іаких случаіах, напр. 
при пробах звісного ветерінара Шово, було замічено за-
слабуйанньа твлре), котрі служили дльа проби. Через 
те, нам здаіетьсьа, шчо поки наука дуже гостро не 
роздивитьсьа на це иитанньа, нродажа мпьаса усьакоіі 

• худоби, павшоіі од болісте^, |ажі б вони не були, повин
на бути строго заборонена. 

Так іак мньасо дуже не легко держати довго еві-
ж м, то льуде багато турбовались придумати спосіб, 
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Іаким би зберегти мньасо на довги) час. Цих способів 
придумано чимало: сушінньа, варінпьа, солінньа, коптішьа, 
заморожуваипьа, замиканньа в безвоздушпіщ простор, різні 
дезінфекційні річі} т. и. В загалі одначе треба признати, 
пічо ні один із цих способів не може бути названим 
справді добрим. Де-іакі, наприклад солінньа, одбира^уть 
од мньаса велику часта ,)ого харчевнор сили, бо частина 
білковини виходить в розеол. Знов другі способи, напр. 
варінньа мньаса і замиканньа іого в безвоздупши) про
стор, то-б-то в осібно дльа того зроблені і потім запа-
Іані жерстьанки, одніма,)уть од мньаса ^ого гарни) смак, 
Такого мньаса чимало привозьать в західну .Іевропу із 
Австралірі, але, не дивльачись на те, шчо воно у двічі 
дешевше свіжого, воно не ві|ішго і там в велику потрібу, 
бо воно і не таке смачне, і не ма,]е ти,)і тарчевно}і вар-
тісти, ,]ак свіже. Ннши] раз, коли в жерстьанку попаде 
хоч трохи воздуху, то ] дух іого недобрих. Мньасо, в 
котре дльа сохрани приложені різні ДЄЗІНФЄКЦІ,ІНІ річі, 
ніколи вже не ма]е певно гарного смаку, такого, іак, 
звича]но, свіже мньасо, так само і великиі холод далеко 
не іесть вірни] спосіб, гачоб уберегти мньасо од гнилі. 
Инши) раз воно вдаіетьсьа, а други) раз ні. В загалі 
треба додати, шчо чоловікові більш треба старатись 
розводити усьуде худоби стілько, шчоб мньасо було ] 
свіже, і недороге, ніж придумувати способи дльа сохра
ни мньаса на довги] час. 

Скілько ж, сиита]уть нас, треба чоловікові з'їсти мньа
са ,і скілько справді приходитьсьа на ,|ого дольу? На 
це можемо тілько дати відповідь в загалі. Чоловікові 
потрібно 130 граммів білковини шчо дньа. Неха] він 
при)маїе до себе половину ці,)еіі білковини, то-б-то 65 
граммів з мньасом, а остатньу половину з иншими хар
чами, шчо звичаіно лічуть за наіздоровше; тоді робочому 
чоловікові треба було б шчо дньа рсти 260—300 грам
мів мньаса, то-б-то на нашу вагу од б/в до 2/з Фунта 
шчо дньа. Це буде за рік більа 100 кілограммів, або 
6 пудів. Певно, шчо стілько рсти мньаса потрібно ро-
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бочому чоловікові, а середньому, то-б-то лічучи всіх, і 
малих діте] і старих, приідетьсьа трохи менше,—од 7 0 — 
80 кілограммів. Замість того, справді приходитьсьа на 
кожного чоловіка: ' 

ізо Францпд в 17 «У році по М кілограмам 
— 1812 — 20 — 

— • 1819 19,5 — 

— 1840 20,1 — 

инших земльах 

В Пруссії і по 17,5 клгр. на чоловіка. 
„ Швецуі » 20,0 — — 

„ Іспанці » 21,0 — — 

„ Англір » 80,0? — — 

„ Віртембергу я 23,0 — — 

„ Саксонці п 18,75 — 

„ Баварці я 21,00 — 

„ Голландці п 21,3 — 

„ Бадені я 24,0 — — 

Певно, шчо всьуде, окрім хіба Англ^і, мньаса іідьать 
занадто мало ] окрім того дуже не рівно по великих 
городах і селах, так напр. в Мадриді приходитьсьа на 
чоловіка 38 кілогр, а в провинцір Альмерці усього 2,9 
кілогр. Окрім того в багато де-^аких. сторонах число 
худоби проти числа льудеі ета]е чим далі, тим менше. 
Так напр. в Прусові в 1816 году приходилось одна 
рогата скотина на 2,6 чоловіка, а в 1858 году вже 
тілько одна на 3, 2 чоловіка. Россі]а по числу своіер 
худоби зщшщв одно із послідніх місць, так нанр. в різ
них сторонах приходитьсьа на одну рогату скотину: 

В Англііі 2 чоловіка. 

я Австрі.)і . . . . 2,5 — 
„ Франції . . . . 2,7 

;) Россі)і 3,0 — 

я Пруссір (тепер) . . 3,3 — 
3,5 -
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Окрім того не треба забувати, шчо руська худоба 
звичайно далеко дрібнішча од західно-]европеіськоіі. Шчо 
залежить до України, то де-|акї губерній південні: 
Бессарабііа, Херсонська, Катеринославська доволі багаті 
худобоіу, за те другі, напр. Подольська і Київська, одні 
з наібідніщчих в усу Россф. Окрім того число худоби 
зменшилось од 1851 до"1871 року в губерніях: Во
линські], Подольськіі, Київські), Бессарабську, Харьків-
ські,] і Курські]. В загалі можна сказати, шчо прості 
Українці іідьать так мало іаловичини, шчо не варт і 
рахувати. Трохи більш вони іідьать свинини і барани
ни. Замість мньаса різно,]і худоби ] птиці в де-іаких 
сторонах• льуде побільш іідьать рибі/. Одліка в складі 
Ііхнього тіла хоч і іеоть, але не занадто замітна; білко
вини риба звдчаіно содержить трохи менше, то-б-то од 
13°/о до 16%. 

Окрім мньаса \ риби чимало білковини содержитьсьа 
І в инших річах, належапічих до царства тваре,]', і котрі 
Ідуть на харч чоловікові. Наіголовнішчі з цих річе] — 
Іаіцьа домашньо]і птиці ,'| молоко. 

Іак кожен знаіе, в іаіцьах треба одрізньати дві часті: 
білок і жовток. Іазечни] білок, од котрого і в загалі 
білковина дістала овоіе иміа, содержить на|головнішчим 
робом три річі: білковину, солі \ воді/. Через те він 
ма^е велику вартість іак харч. Багато спорились за те, 
чи справді круто зваренні білок дуже важко переварьу-
Іетьсьа в жлунку, а сири], або мньако зваренні дуже 
легко. Иа решті дізнались, шчо навіть сири) білок звер-
таіетьсьа в жлунку, а вже потім розпускаіетьсьа. Але 
всеж сирні і мньако зваренні білок не звертаіутьсьа 
такими великими і твердими шматками, іакими звичаіно 
попадаіе в жлунок крутні білок, і через те певно, шчо 
круті іаіцьа все ж далеко важче переварьуіутьсьа, ніж 
мньакі. 

Жовток іаіцьа ма]е иншиі склад, ніж білок. Він со
держить осібну річ, звану вітеллін, котра маіе шче 
сложніїлчи] склад, ніж білок. Окрім того в жовтку 
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Іа]цьа содержитьсьа більш фосфору \ сірки, ніж зви
чайно бутане в органичних річах. Фосфор ,]а,)цьа знахо-
дитьсьа в осібнім складі з жиром, котрого іесть чимало 
в жовтці. Відцільа ми бачимо, шчо іаіце в загалі ма^е 
в собі, окрім углеводів, усе, шчо потрібно на повну 
харч чоловіка, то-б-то білковину, жири і різні солі. 
Одначе все ж харчуватись самими іаіцьами не можна, 
бо, іак вже значмо, углеводи дуже потрібні чоловікові 
і в великім розмірі, а окрім того чоловік не може при-
ньати і переварити в собі стілько жиру, скілько ]ого 
Іесть в 16 —17 іаіцьах, то-б-то в тім числі іа.]'ець, котре 
робочи) чоловік повинен був би зрдати шчо дньа, іак 
би він захотів харчуватись самими іаіцьами. 

Маіже те саме, шчо ми говоримо про \щф>& треба 
сказати ) п|зо молоко, хоча склад іого ] ишииі. Молоко 
жінки і домашньо,]! худоби ма|е дуже подібни] склад 
і в загалі маіе в собі дві на)головнішчі часті: 1) дуже 
дрібні крапельки жиру, окружені тоненькоіу плівочкоіу 
особливо]!- білковини, званоіі каяетом, і 2) розпуск в воді 
різних солеї, в котрім теж содержитьсьа білковина і 
окрім того осібниі сахар, званні молочним. З&к бачите 
молоко .маіе тче крашчиі состав, ніж іа]цьа, бо воно 
содержить усі річі, потрібні дльа життьа чоловіка, то-
б-то білковину, жири, углеводи ,і різні солі. Через те 
дитина, поки мала, і може жити самим молоком і з са
мого молока рости і будувати сво)е тіле, і мньасо, і 
кістки, ] мозок, і всі остатні часті. Але іак тілько дитина 
почиші)е бігати і, в загалі, багато ворушитись, тоді за
раз молока вже не вистачаіе іу на харч, бо, ]ак ми 
побачимо далі, дльа піддержки руху наібільш потрібні 
углеводи, а в молоці рх дуже не багато. Окрім того 
соли фосфорио-вапньаноН, безпремінно потрібно] і дльа ро
сту кісток чоловіка післьа першор дитьачор пори іого-
життьа, теж не ма]е в молоці стілько, іак би того було 
потрібно. От через шчо, іак тілько дитина підростаіе, 
зараз, окрім молока, р] потрібно давати і иншу харч, 
наприклад дуже добре давати трохи пшеничного хліба, 



— 169 — 

котрщ заразом содержить багато углеводів і ФОСФорно-
вапньано,]і соли. 

Молоко жінки одрізньаіетьсьа од коровіачого тілько 
тим, шчо воно ш\е в собі трохи більш молочною саха
ру, ніж коровіаче, але менш білковини і жиру (масла). 

вага удільна, води, сахару, казеіну, жиру, соло]. 

Молоко жінки. 1032,67 889 44 39 27 2 
Молоко корови. 1033,38 864 38 51 36 6 

Через те, коли нриходитьсьа но неволі годувати дити
ну коров^ачим молоком замість жіночого, треба добав-
льати до іого Уз, або ]/2 води, бо инакгае в ]'ому за
багато білковини, а особливо масла, котре дитині за
шкодило б. Але л розведеному коровіачому молоці знов 
окажетьсьа дуже трохи сахару проти жіночого, і через 
те іого треба трохи додати, але не простого (бурьако-
вого), а осібного, нарочито добутого з молока (молочно
го), котри] дітьам крашчи), бо не заброжуіе так легко 
в жлунці ,і не заводить кислот, ,]ак бурьакови]. 

Про те, ]ак .сохраиьати іаіцьа і молоко не ма чого 
багато говорити. Дльа сохрани ,іа,)ець на]головнішче 
держати ііх так, шчоб воздух не міг легко до ,]іх до
ступитись. Дльа цього наприклад ііх дожать в вапньа-
ну воду, або засипаіуть опилками і т. и. Усі ці способи 
инши) раз вдаіутьсьа, а иніяи) і ні, бо в загалі треба 
сказати, шчо сохраиьати Іаїпьа—річ конче не легка, і 
вони иноді псуіутьсьа ,і при таких обставинах, де була 
певна надуа оберегти ііх од порчі. Кожне іаще хоч 
трохи спаскужене вже не повинно братись у харч, бо 
лиха од іого може бути чимало, так само, іак од ( л і 
ченого мньаса, котре іесть чиста отрута, і од котрого 
буваіуть осібні болісті, особливо часто в Німеччині, де 
звича,]но іідьать багато ковбас і иншого несвіжого мньаса. 

Молоко теж придумали сохраиьати вииарьуіучи іого 
до того,^ шчоб воно стало дуже густим, і замикаіучи 
Іого потім в бльашані скриньки без жадного доступу 
воздуху. В Швеіцарііі іесть чималі заводи, де винарьу-
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Іуть багато такого молока. Коли все добре зроблено, 
то молоко надовго зосгаіетьсьа свіжим, і іого можна 
нотрібльати, розводьачи водо]у, і, навіть, без шкоди да
вати малим дітьам. 

Із різних річе], котрі готовльать з молока, народов
ці щч і масло \ сир. Про масло говоритимемо уніольа при 
жирах. Сир можна робити двома способами, то-б-то, 
або так, щчо зоставльати в ]ому увесь жир молока, із 
несньатого молока, це так званні жирни] сир. Або знов 
із сньатого молока, так, шчо тілько невеличка частина 
масла знаходитьсьа в сирі. Між усіма звісними чоловіку 
харчами, сир содержить шубільщ білковини, то-б-то най
більш азоту. Таким робом він певно ма е̂ дуже велику 
хар'чевну вартість. Окрім того, взираіучи на )ого хар-
чевну силу,, на те, скілько в іому ,)есть білковини, сир 
в тих сторонах, де ,)ого багато готовльать, далеко де
шевиш] од мньаса. Через те чимало сельан і робітників 
західно^ іевропи ирііімаіуть до себе наіголовнішчу ча
стину азоту під видом сира. Одначе, не дивльачись на 
дешеву ціну і на велику харчевну вартість, од харчу-
ванньа сиром в великому розмірі добуток илохи), бо 
сир, ііособльаіушчи) харчуварінньу в малому розмірі, 
сам дуже важкиі і неперева]шміц, коли ]ого іісти бага
то, ]ак наіголовнішчу азотісту харч. Таким робом сир 
ніколи не можеть овсім замінити собору мньасо. 

Особливо важкиі дльа жлунка чоловічого сир із не
сньатого молока, в котрому багато масла, бо, ]ак ми 
казали, в такім разі шматочки білковини нокриваіутьсьа 
в жлунці илінкоіу жира, і жлуночни] сок, не мажучи 
до білка вільного доступу, не так швидко ,] не так легко 
Іого нереварьуіе, ]ак білковину саму по собі, непере-
мішану з жиром. Сир із сньатого молока нереварьу-

^етьсьа лекше. Окрім того шче замітили, щчо в старому 
сирі звича)но бува,]'е більш масла, ніж у молодому, бо 
здаіетьсьа, шчо частина білковини .на воздусі можеть 
перевернутись у масло. Через те стари) сир і гіршиі 
дльа здоровіа, ніж молоди]. 
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Не треба думати, ідчоб тілько харч узьата од тваре,]' 
содержала в собі доволі білковини. Де-іакі зерна од рос
лин, напр. горох, нвасольа, боби, чечевицьа содержать ]\]\ 
не менше, а инши] раз навіть більше, ніж мньасо. Окрім 
того ті зерна содержать багато крохмальу і чимало со
леї, особливо фосфорно-ваппьанок, стілько потрібно^ дльа 
зросту кісток. Ось наприклад склад гороху: 

Крохмальу, декстріну з сахару . . 58,7 °/о 
Азотістих річеі (легумін і инші). . 23,8 
Жиру 2,1 
Клітчатки . . . . . . . . . 3,5 
Солеї 9,8 

Остатні зерна рослин ццб)і сімь)і маіуть теж склад 
дуже нодібни). Здавалось би, шчо вони, окрім недостачи 
жирів, мігли б служити певним харчом чоловіку. Але 
на ділі воно не так. Чим далі, тим більш ставатимемо 
певними, шчо чоловікові потрібна харч номіщанаї дуже 
різна. Так наприклад усі білковини із рослин і між 
ними легумгп, то-б-то білковина зерен із сімьр легумі-
нозних, до котрої належить горох і квасольа, хоча по 
хімічному складу і дуже подібна на білковину мньаса, 
їаїоць і молока, але не маіеть ні рівної і 3 неІУ харчев-
но,]'і вартісти, ні легкости дльа харчуварінньа. Через те 
легумін і не можеть в загалі служити шуголовшпічим 
азотістим харчом дльа чоловіка, бо він важки,) дльа жлун-
ка і на довги) час не переноситьсьа без шкоди. Особ
ливо не годитьсьа він льудьам, котрі працьуіуть сидьачи 
і в загалі не багато ворушатьсьа, або котрі вже не 
молоді, і органи харчуварінньа котрих вже потратили 
першу силу. Дльа льуде,), котрі робльать важку роботу 
раз-у-раз на свіжім воздусі, ї дльа молодих хлопців, 
наприклад учеників, котрі шчо багато бігаїуть і вору
шатьсьа, так само і дльа салдатів, горох, квасольа, боби 
і т. и. харч дуже добра по сво̂ і̂  ціні і харчевні) вар-
тісті. Ми находимо навіть, шчо дуже жалко, шчо на 



- - 172 — 

Україні рх рдьать менше од картошки далеко гіршор 
по всім сворм осібностьам. 

Досі ми говорили про ті харчі, котрі найголовнішими 
робом .потрібні чоловікові через білковину, котру вони 
содержать у собі. Тепер обернемось до другові великор 
иотріби харчуванньа чоловічого, до потріби ,]ого в угле-
водах. Тут зараз ми зострінемо ту харч, котру спокон 
віку льуде привичні лічити за наіголовнішчи,] харч, то-
б-то хліб. Хліб певно маіе дуже велики] вплив на 
життьа чоловіка, бо під видом хліба чоловік рсть шче 
велику частину потрібно,^ )ОЩ білковини ] трохи не 
всі потрібні ,]ому углеводи. ТІа]головнішчі рослини, із 
зерен котрих чоловік, в різних місцьах свого життьа, 
меле борошно ,і пече хліб, або игчо иебудь подібне до 
хліба, не дуже великі числом: це пшенщьа, жито, }<іч-
мінь, пукуруза, просо, гречка, овес і рис. Про рх тілько 
ми. і говоритимемо, бо заходити в дальші подрібності 
тутечка було б не в місцьа. 

Кожне зерно, одрізньане од полови, ма]е в собі на,]-
головнішчих три часті, або три шара, котрі покриваіуть 
один одного. Сама новерхньа скорлупа зерна тверда, неначе 
дерев,]ана, і содержить плітчатку, котра в борошно од-
че ходить висівками ,] овсім не переварьуіетьсьа чоловіком. 
.їі,)і конче і не можна лічити за харч. Під самоіу скор-
лулоіу зерна лежить шар наібагатпщ осібно,іу білко-
виноіу, котру зовуть клерговина. Це] шар ма|е вже дуже 
велику харчевну вартість і так ]ак ^го жадним спосо
бом не можна до решти одрізнити од скорлупи, то через 
те ,] досі спорьатьсьа, чи крагиче рсти хліб з висівками; 
чи без рх. ІІісльа шару з клеіковиноіу далі в' середину 
зерна все .ідуть шари, у котрих чим далі, тим менш 
охуковини ,) тим більш чистого прохмалбу. В борошні 
всі ці шари певно перемішані, але поки зерно шче ціле, 
доти вони доволі гостро одрізньані один од одного. 

Не всі зерна різного хліба маіуть у собі однаково 
клеї конини і инших часте.]. Ось наприклад іакн] бува.]е 
склад де-іаких зерен: 
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П Ш Е Н И Ц Ь Л . СОДЕРЖИТЬ : 

Води . . . . 13,2--15,2: 
Жиру. . . , 1,8- - 1,9 
!{.!№) КО ВИНИ . 8,1- -19,8 
Білковини . 1Д- - 2,4 
Крохмальу . 55,1- -67,1 
Декотріну 5,4--10,5 
Клітчатки 14,0-- 2,0 
(.Іолеі • • • . 1,4-- 1,9 

БОРОШНО ПШЕНИЧНЕ ФРАНЦУЗЬКЕ 

Висівок. 

Сахару 

ЩУЗСЬКИ. УКРАЇНСЬКІЇ. 

10,0% 12,0 ° о 
0,6 2,3 

11,0 14,6 
4,7 8,5 

71,0 57,6 
3,3 5,0 

Ось знов ]аки) склад ма)е жито ] житні] хліЛ (фраішузськи) 

Води . . , 11,09 «/о 
Сахару . 3,27 
Крохмальу 61,09 
Клейковини . . 
Білковини. . .-_: 
Клітчатки. . . ., 
Декстршу> . . . 
Жиру 
Різних останків. 

9,48 
3,27 
6,38 

5,42 

ОВЕС. 

Крохмальу. 
Жиру. . . . . 
Клеіковини. 
Сахару. . . 

Соле] , 
Слизі. 

46,1 °/о 
6,7 

13,7 
6 

18,8 
3,25 
3,8 

60,45 °/о 
2,7 5 

— 12,96 
Декстрину. 10,0 

— 10,3 

ГРЕЧКА. 

Клітчатки 26,9% 
Крохмальу. . . . . 52,3 
Азотістих річеі • • 12,7 
Слизі і екстрактів. 6,1 
Сахару V . 3,0 

3,1 — 

Рис. 

— 7,5-10°/о 

•алдатські).) 

34,170/° 
1,3 

44,5 

8,85 
6,7 
3,9 
0,7 
1,6 

КУКУРУЗА. 

67,55о/о 
8,8 

12.5 
4,0 
5,9 
1,25 

КАРТО ПІКА. 

1,6о/0 

20,0 

Жиру. 

Солеі. 
Води. 

1,6 

од 
1,7 
1,6 

75,0 
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Відцільа вже видко, шчо харчевна вартість різних 
сортів хліба далеко не однакова, дивльачись по тому 
скілько у ііх білковини, крохмальу і инших річе]. Крох
мальу на решті багато в усіх зернах. Де-)акі, ,|ак напр. 
кукуруза і овес содержать шче чимало і жиру. Окрім 
того в овсі, іачміні, гречці і кукурузі ^есть доволі са-
хару або декстрину. 

На шчо ж льуде печуть хліб, а не рдьать зерна так, 
]ак вони ,|есть? На те ]есть чимало резонів. Перши] і 
наіголовніїнчи.) тої, шчо зерно не молоте дуже тверде 
,І важко переварьуіетьсьа жлунком і кишками чоловіка. 
У млині зерно роздрібльа]'етьсьа, і це перша ]ого підго
товка дльа потріби чоловіка. .Іак ми казали, і досі шче 
епорьать, чи треба одкидати висівки, чи пекти хліб з ними. 
Певно, шчо при висівках зостаіетьсьа багато білковини і 
викидати іф жалко, одначе з другого боку клітчатка конче 
не переварима }, навіть, чимало шкодить чоловіку. Че
рез те ]уі крашче таки висівати із борошна ] потріб 
льати тілько на годуванньа птиці ,і худоби. До цього 
треба додати, шчо хліб на'іголовнішчу вартість свсуу 
маіе не в клейковині, а в крохмалі, то-б-то в углеводах. 
А крохмальу певно тим більше, чим крашче борошно 
просівано. Навіть ми бачимо, шчо хліб де-]аких льуде], 
напр. рас, котрим живуть Китайці і Індуси, содержить 
дуже мало білковини, а марке сами] крохмаль. По всьому 
цьому ми думаємо, шчо хліб без висівок хоч і не ма]е 
уще]ї харчевноіі вартісти в тім, шчо залежить до біл
ковини, по своііі же іекшу харчуваримісти все ж краінчи] 
од важкого хліба із пепросі,]аиого борюшна. 

Одначе і наідрібнішче борошно }іоти сирим нездорово. 
Сухн) крохмаль, коли на іого подивитись в таке шкло, 
шчо звеличаіе (мікроскоп), ма|е вид невеликих круглень
ких зерен, але ці зерна дуже тверді .і не легко пере-
вертаїутьсьа в -декстрин і сахар під виливом слини і 
иіджлуночного соку. Дльа того, шчоб полекшати цьу 
зміну, треба зробити так, шчоб кожне зерно крохмальу 
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стало більшим, розбухло, шчоб у ]ому поробилось ба
гато шчілочок, в котрі мігли б входити слина і піджлу-
ночни) сок і ііівидчв перевертати іого в декстрин і са-
хар. От же ж крохмаль розбуха,)е таким робом в гарьачу 
воді. Спекти хліб шуе метоіу перевернути дрібні, тверді 
І непереваримі зерна сирого крохмальу в більші, мньа-
кші і розбухлі зерна печеного хліба. Одначе дльа того, 
шчоб хліб добре випіксьа треба, шчоб кожне зерно крох
мальу мало місце куди розбухати, куди більшати, шчоб 
хліб міг всходити. От же ж борошно само по собі не 
ма̂ е такоіі сили, і коли не додати до ]ого шчо небудь 
таке, "котре б іого нідумало, то крохмаль не розбухне 
доволі, і хліб зостанетьсьа гливким. Дльа. того, шчоб дати 
крохмальу місце куди більшати, в хліб ложать дрожжі. 
Дрожжі це дуже маленькі рослини, під впливом кот
рих в тісті ночинаіутьсьа осібні хімічні зміни, вкупі 
звані брожещам. При цьому, крохмаль тіста розклада-
Іетьсьа на спирт (алкогіль) і вугольну кислоту. Та 
вуглекислота ,і спирт (під впливом тепла пічки) в виді 
газів виходьать із тіста з піднімаіуть іого сво,)іми ну-
зирьками (бульбушками). Таким робом тісто всходить, 
крохмаль маіе місце куди розбухати, і хліб гарно ви-
пік;і]етьсьа. Замість дрожоюе) пивтіх, котрі звичайно ио-
трібльаіуть дльа тіста по городах, прості льуде по се
лах ложать цід, кисле тісто, котре одначе так само ]ак 
і дрожжі розводить у собі дрібні грибочки, котрі визи-
ваіуть у тісті броженца. При цьому одрізньаіетьсьа чи
мало вугольно]і^ кислоти, тісто виходить і хліб випіка-
.Іетьсьа добре через кисле тісто. Коли б іого зоставити 
солодким, то хліб був би гливким. В де-,)аких городах, 
шчоб добути углекислоту в тісті не додадуть до нього 
ні дрожжеі, ні ціду, од котрих хліб раз-у-раз бувале 
трохи кисли], а ложать замість ]іх такі солі, напр. дву-
угленатрову сіль або углеамміачпу, котрі в теплі] пічі 
одрізньаіуть вугольну кислоту. Вона безчисленними буль
бушками проходить крізь тісто і іого піднімане. Хліб 
спеченії] при гіомічі цих солеі маіе од звичаіного ту 
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одліку, ІІГЧО він, хоч добре випечена], але не кваснні, 
я конче солодки], ііріейи}. 

Але не тілько од того, чи добре хліб винечени), за
лежить ]ого харчевна вартість. Лесть і друга річ дуже 
важна. Не треба, шчоб у хлібові було багато води. 
Коли в хлібі більше, ніж 1/І часть води, тоді в перше 
хліб дуже важко вшгікаіетьсьа, а в друге важко розжо-
ву]етьсьа і звичайно коїшуетьоьа великими злиішшмисьа 
шматками-і од цього не. добре нереварьу]етьоьа. 

ЕаХим робом дльа того, шчоб дізнатись про ]аки) 
хліб чи він добра), чи ні, треба наперед усього диви
тись на три річі: 1) Доори] хліб повинен бути но-
здрьуватщ": 2) Він повинен бути упруги), то-б-то вдав
ленні 1! Іакім місці пальцем зараз же иіднімаіетьсьа. 3) 
Він повинен бути легким, то-б-то не содержати багато 
води. 

При таких свуетвах хліб можна признати в загалі 
за дуже добри) харч і навіть за таки), котрого чоловік 
без шкоди можеть переносити завше наібільшу міру, 
бо доброго хліба робочщ' чоловік можеть р'сти шчо дньа 
Фунта по 2, при важкії роботі навіть по три, між тим 
Іак иншого харчу без шкоди здоровіу чоловік стілько 
переносити не може. 

іякіц же хліб шукрагичи) дльа чоловіка? На це не
легко дати відповідь, бо в різних земльах десьатки ^ 
навіть сотні льуде] живуть різними хлібами. В Россі]і 
прості льуде в загалі ]ідьать на]більш хліб житні); 
в західнії Левропі ] північні] Америці марке всі ,)ідьать 
хліб пшеничіш) В південних сторонах Іевропи, в Африці, 
в середні] і південнії Америці найбільш петрібльаіуть 
хліб із кукуруггі (маіс); в середні] і південні] Азі]і, між 
Кітуцьами, Індусами і Мала]цьами, хліб ІЗ рису на]го-
ловнішча харч. Усі ці льуде живуть кожни]" по своєму 
І кожна) ма]е силу до праці при сво]ему харчу. Одначе 
рисом живуть ма]же тілько в жарких сторонах, де в 
загалі чоловікові менш потрібно іісти, і де рис, у кот
рому мало білковини ] жару, шче можеть задовольньати 
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льудер між тим .|ак в нашому кліматі чоловік наврьад 
міг би жити самим рисом, іак Індус. Пшеничині хліб 
в загалі треба лічити за тдкрашчщ, бо він ма]*е в собі 
І багато легко варимого крохмальу і білковини най
більш. На решті треба признати, шчо всі багатші льу-
де ,] у нас іідьать хліб пшеничищ. Чому ж іого не 
Іідьать прості льуде у нас на Україні, де часом пше-
ницьа родить крашче жита? Иа це відкажемо, шчо в 
перше пшеницьа іде заграницьу і через те дорого про-
даіетьсьа, а в друге, шчо пшеничині хліб<важче добре 
опекти без дрожже}, ніж житніі. Навіть пальаниці, котрі 
наші льуде іідьать по праздниках, випечені гірше, ніж 
прости) житніі хліб. Доволі добри] хліб шче тоі, котриі 
часто іідьать в південнії Украрні, то-б-то помішаниі із 
жита і іачміньа. 

Ми вже бачили, шчо хліб наіголовнівдчим робом че
рез те харч добра ] легковарима, шчо в іому крохмаль 
розбухли] через високу температуру пічки при помічі 
бульбушок вугольноіі кислоти, котрі, виходьачи, підні
мали тісто, Остатні харчі із борошна або із круп, то-
б-то ката, куліш, галушки, певно вже не маіуть усі,іер 
легковаримісти хліба, бо хоча і в рх крохмаль розбух 
од варінньа, але не стілько, іак при помічі углекислоти 
в хлібі. З другого ж боку ці харчі добрі тим, шчо ]іх 
Іідьать теплими з салом або маслом, і шчо вони дадуть 
переміну в харчуванні, дуже нотрібнуіу чоловікові. 
Певно одначе, шчо вони повинні служити іаіс додаток 
до головнішчих харчів, іак мньасо і хліб, а не іак най
перша харч, бо чоловік, котри) пордав би пгчо дньа 
2—3 Фунта борошна в галушках або круп в каші на 
решті безпремінно заслаб би. 

Набірній] із усіх харчів, котрими чоловік бідни] при-
силуван задовольньатись, це картошка. Вона содержить 
так мало білковини, шчо іак би чоловік мусив харчува
тись самоіу картошкоіу, то він мусив би повідати рр 
шчо дньа не менш 20 Фунтів, шчоб добути потрібні 
дльа нього 130 граммів білковини. Жиру в картошці 

12 
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ма]же овсім не маіе. Тим часом іесть льуде, нащзиклад. 
Ірландці, котрі живуть ма)же самоіу картошкоіу, до 
котроіі додадуть тілько трохи сколотин. Вони справді 
ікуідаіуть шчо дньа по 10—20 Фунтів картошки, і в; 
Ііх через те звичайно животи обвисаіуть, і все ж, іак би 
не сколотина, вони б не вижили на самі] картошці. 
Дуже жалко дивитись, шчо і у нас на Україні, де ко
жен хліб 23осте добре, льуде садьать і багато .іідьать 
картошки, од котроіі в загалі не ма користи ні дльа 
здоровіа, ні дльа сили до праці. Не дарма прості льуде 
в західнії іевроиі більа ста років не хотіли ,)істи кар-
тошку, післьа того ]ак іііі привезли з Америки, і по
чали сажати ]\\\ по своііх городах тілько по строгому 
наказу начальства (урьаду) Лак би льуде знали скілько 
дітеі через картошку робльатьсьа сухоточними, та золо
тушними і навіть вмираіуть, вони б замість іці давали 
дітьам більш молока, іаіець, пшеничного хліба і инших 
добрих річеі. 

Жири так само потрібні дльа харчуванньа чоловіка, 
Іак і білковина, ] углеводи. Чоловік добуване собі жири 
і із твареі, і із рослин. Наіголовнішчі жири од твареі 
це сало .) масло, а од рослин—різні олці \ оливи. Жир 
тим більше потрібен дльа харчу чоловіка, чим в холод-
нішчім кліматі він живе, бо жир, перегораіучи у нутрі 
чоловіка, даїе на|біл£ш тепла. Але ні од одного харчу 
чоловік і стілько лиха не терпить іак од жиру, коли 
він іого іість занадто багато, або коли жир чим небудь. 
недобриі, напр. іолки] абошчо. Ми вже знаіемо, шчо жир г 

покриваіучи білковину ] углеводи плінко,)у в жлунку і 
кишках, задержуй ііх розпусканньа в харчуваримих 
соках. Знов іолкиі жир маіе дуже погашу вплив на 
стінки жлунка і кишок, котрі од іого роздрочуіутьсьа, 
принухаіуть і т. и. Окрім того жир дуже легко ски-
са]'е в жлунку, од чого за довгиі час можеть зробитись 
затьажие воспалінньа, або патар жлунка і кишок. Че
рез це в загалі не треба ,|істи дуже жирно, особливо 
літом. Масло, сало і олива повинні бути завше свіжі-
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Окрім усього того, шчо ми перелічили, ЧОЛОВІК ,]'ІСТЬ 
Іе шче багато де-^аких річе], наприклад він ,]іоть ка
сту, бурьаки і иншу овошч, іість різні Фрухти, він 

ча}, КОФЄ, вино, горілку, пиво '} т. и. Хіба все це не 
грібно чоловікові, хіба без усього цього можна і ому 
жо обі)тисьа? На це відкажемо: ні, ма^же всі ці дзїчі 
трібні, і без ііх чоловікові обходитись дуже важко. 
Де-іакі з цих річе), напр. капусту і пишу зелень, 
еба прилічувати до харчів, хоча вони і содержать 
же мало білковини, углеводів і жирів. Але все ж 
охи і вони содержать і вже через те мабуть вплив 

харчуванньа чоловіка. Тим часом на)головнішче виз-
чанньа овошчеі дльа чоловіка мщв други] характер, 
і знайомо, шчо чоловікові дльа здоровіа ,)'ого потрібні 
ні солі, то-б-то звичайна або кухарська сіль (хлори
ні натрі)) і різні инші, про котрі ми тут по дрібному 
ворити не можемо. От же ж чимало тих солеі со-
ряштьсьа в капусті і шалі] зелені. Одначе вплив 
•гені шче важнішчи] через друге: коли давати чоло-
сові всьу, іака ]ому потрібна, харч: білковину, жири, 
леводи і солі, він усе ж не буде здоровим, коли в іого 
рчах не буде кислот із свіжих рослий. При ]іх пев-
>му браку у льудеі робитьсьа цинготна і инші болі-
і. От же ж в різні] зелені і Фрухтах содержитьсьа 

(мало так званих оргсатчних кислот і соле}, котрі і 
іїуть то] протигтщучіь], освіжщушчиі вплив на кров і 
татні часті тіла чоловіка, котри] обороньаіе іого од 
<нги ^ инших пошесте.). 
г 3 другого боку одначе в житті наших простих льу-
^ капуста і бурьаки потрібльаіутьсьа в занадто вели-

гм розмірі. Бо хоч вони, ]ак і инша зелень, дуже по
дібні, але, мажучи в собі багато волокна і клітчатки, 
ни важко переварьуіутьсьа, розпихаіуть кишки газа-
і ] через те заводьать між сельанами багато болісте] 
лунка ,) кишок. Певно, шчо од не свіжої або гнило^і 
пусти чи бурьаків, або огірків не ма вже нуако^і ко-
<сти, а тілько сама шкода. Б загалі про боршч мояша 
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сказати те саме, шчо ми казали про кашу і галуші 
він дуже добрщ і&к додаток до мньаса ] хліба, але ха 
чуватись ма]Же самим боршчем дуже не добре. 

В свіжі] зелені, в бурьаках, в моркві, а наібільн| 
різних Фрухтах, содержитьсьа чимало сахару. По а 
Іему складу сахар дуже подібнії] до крохмальу, то-б-
він теж углевод і ]ак таки) нригоден дльа харчу. 1 
наче треба замітити, шчо сахар, котри] содержитьсьі 
меду ,) різних Фрухтах, нагар, грушах, малині, виногрі 
ма]е чималу одліку од сахару, шчо виробльаіуть 1 
заводах з бурьаків. Фрухтови.) сахар далеко лекше І 
реноситьсьа жлунком, ніж бурвакови], котрії) в вели 
мірі овсім не годен на харч, бо завше од іого заі 
дьатьсьа в жлунку кислоти, а од ]іх починаіутьсьа рі 
болісті. От через шчо солодкі Фрухти добрі дльа з] 
ровіа, а варені на бурьаковому сахарі солодкі річі, наї 
КОНФЄТИ, варінньа і таке инше, мабуть часом дуже І 
гани] вплив, особливо на іиче ніжні жлунки дітеі, кої 
одначе звичайно дуже льубльать солодкі річі. 

Не дарма кажуть, шчо без соли харч прісна, ну<я 
шчо чоловік без соли не можеть жити. Сіль ма]е І 
вплив, шчо харч видане смачнішча, шчо жлунок по| 
на,)е іці переварьувати з більшоіу швидкістьіу ] сили 
Вона не наче підганьа]'е харчуварінньа в нутрі чол 
віка. 

Окрім соли іееть і де-,|акі инші річі, котрі маіу 
подібни) вплив шче в більші) ступені, це так ЗВ8 
прьапиості або смакові річі. Сьуди належать перець, ге, 
чицьа, корицьа, лавровщ лист і инші. Усі вони маіу 
метоіу придавати краінчи] дух і смак харчу, нідігна: 
охоту до ]іжи і звеличити спосібність і швидкість ха 
чуварінньа. В невелику мірі всі ці річі дуже користі 
в занадто великі] вони багато шкодьать, бо жлуної 
кишки не наче переганьаіутьсьа і післьа того зоет 
Іутьсьа шче слабшими, іак були. 

Подібніу же, але все ж трохи иншиі вплив маіу 
на чоловіка горілка, вино, пиво, ча] і кофе. Окрім то 
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жни] із цих напоїв (трунків) ма]е один од одного 
:мало одлік, і ми мусимо про і̂х говорити по одиначці 
;0 КОЖНОГО. 

Іаки] же вплив ма|е на чоловіка горілка і на шчо він 
і1 ще? Горілка із усіх названих нами напорів содер-
іть найбільш спирта, і через те тої вплив, котри) зви
чно спирт маіе на чоловіка і сказуіетьсьа найбільш в 
грілці. 
• Звичайно говорьать, шчо льуде и]уть горілку за тим, 
коб обігрітись, коли вони змерзли, або затим, шчоб 
*ов набратись сили, коли вони зморені. Одначе це тілько 
к говорьать, бо, по правді кажучи, чоловік од горілки 

•'• стаіе ні теиліідчим, ні кріпшим. Навіть напроти того 
рез кілько часу нісльа того, ]ак він вінце горілки, він 
іе буде холоднішчим і слабшим, ніж поки він ,іуі і не 

їв. Відкільа ж пішла та слава про горілку, шчо вона 
нгріваіе ,і робить чоловіка кріпким? Відтільа тілько, 
І'ЧО вона чоловіка пгдгаяйще, шчо вона туманить і ому 
лову, і через те ]ому здаіетьсьа зразу, шчо іому і теп-

гче, і він крінша^е, а справді він ста]е ] холоднішчим, 
іабшим. Через те ціани] чоловік бігаде розхрістани] 
морозу і лізе битись до кожного в надір на своіу 

'лику силу; одначе наречіті виходить, шчо ціани) за-
зрзне швидче, ніж тверези] і шчо тверези] хоч і слаб
ну поб,)е іцаного кріншого. Про роботу не ма вже чого 
казати; чоловік, котрвд багато випив горілки- вже не 
Е>жеть добре робити. їїнше діло, коли чоловік ще по 
Поху, тоді справді горілка іого підганьаіе, і іому ро-
їтьсьа хоч не лекше, але ]акось веселішче. Особливо 
ілику потрібу пити горілку ма]Є чоловік тоді, коли, при 
важкі] праці, він погано |ість, бо тоді він звичайно дуже 
ілабши], і ]ому потрібно, шчоб шчось підганьало ]ого 
І роботи. Певно, шчо од цього добра мало, а коли 
Арч добра, то ], при важкії праці, овсім не треба пити 
зрілки. 

Таки] чуднн) вплив спирта і инших підганьаіучих 
ічеі, чаї у, КОФЄ, залежить від того, шчо вони маіуть 
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спосібність обороньати тіло чоловіка од занадто раитої 
великих потрат, передаваіучи частину енотер віль: 
сили річам наполовину вже перепальаним і тим заді 
жуіучи ііх на час в тілі чоловіка од викиданньа і 
кими або нірками. Вони ніби, то підганьаіуть знов 
ловіка вже трохи притомленого. Певно, шчо, зменг! 
Іучи иотрати чоловіка, вони 1) зменшаіуть викиди і 
чевини і соле] через мочу, 2) видиханньа углекиож 
через легкі і 3) принижаіуть температуру тіла. 

Певно це визначаіе, шчо горілка не іесть харч і 
звеличуіе силу чоловіка, але тілько зменшаіе об 
річе,|. При цьому чоловік стаіе не кріншим, а сл 
шим, бо дльа того, шчоб у рго була велика сі 
треба, шчоб обмін річеі був швидкиі. Уперед думі 
наприклад, шчо салдатам в поході безпремінно потрШ 
горілка. Одні казали, шчо вона пособльа^е од холод] 
од великого ізмору. Другі знов іак дізнались, шчо. 
спирту чоловік стаіе холоднішчим, почали казати, п 
горілку треба давати салдатам в велику жару. ОДНІ 

за остатні часи побачили, шчо овсім без горілки з 
ровіа льудеі наікрашче. Так напр. в Кримську ві 
Англичане давали сво,)ім салдатам багато горілки, і вс 
чимало слабували ') мерли і од жари, і од холоду, іі 
різних болісте]. Коли ж тому кілько років у Антлич 
була вуна з Кафрами в Африці, в дуже жарку сі 
роні, салдатам конче заборонено було пити горілкі 
здороіуа ві)'ська зосталось дуже добрим. Знов і в щ 
холодних сторонах, напр. в Крижаних окщаиах, 
польусами, теперь не дадуть зімоіу матросам горіл 
пити, і вони менш слабуіуть і замерзаіуть од страші 
ного морозу в 40° і 50°, ніж перше, коли ]ім шчо д] 
давали кілька порцу. 

Од горілки шче буваіе дуже багато різних боліоі 
не говорьучи вже про те, шчо чоловік кожен р а з | 
націетьсьа буваіе слаби): бо в іого і голова болить] 
нудно іому і бльуіе він і инші погані річі з ним р] 
льатьсьа. Але і окрім того чоловік, коли ще багатої 
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часто, то дістаіе од того чимало болісте] і гострих, і 
затьажнчх. Наіперщиі погани] вплив, ]&Ш] шще горілка 
на чоловіка, котри] щі звичайно багато ще, це потріба 
±̂3ї пити раз-у-раз більше і більше. Цьа потріба, котра 
росте чим далі, тим гірше, инши| раз доводить чоловіка 
до того, шчо він ста]е звичщиим щаиицеіу, то-б-то ще 
раз-у-раз багато горілки, або други] раз чоловік шче на 
кілько часу можеть удержуватись од горілки, але за
мість того ще запоіем. Дльа всіх щаниць, хоч звичай
них, хоч тих, шчо піуть заио)ем, кінець один: болість 
і смерть. Болісті од горілки буваіуть дуже різні. Одна 
із шу перших це та, шчо звуть білону гарьачпоіу, або 
допивсьа до чортів. Чоловік лежить у жару, або біга 
мов навижени], іому здаіетьсьа, шчо він бачить круг 
себе цілі ра]і чортів, або шчурів, мишеі, нетопире] з 
инших поганих тваре]. На решті він у бреду вмираіе, 
але инши] раз і очуньаіе. Окрім Щер гострої і болісти 
од горілки чимало бува]е других, котрі помалу одбира-
Іуть сили в чоловіка, помалу іого ріішууть .віку. Такі 
болісті зовуть хронічними (затьажними). ЕЦуголовнінічі 
між ними болісті жлунка, кишек, печінки, серцьа і ні
рок*. Наібільш піаниць вмираіе од водьано,)і, котра ма е̂ 
сві,і початок в болісті печінки (ціроз) і серцьа (жирове 
перерожденньа). 

В загалі число льудеі, котрі вмираіуть од щанства, 
дуже велике. Кажуть, шчо кожного року вмира]е в 
Англір 50,000 чоловік, в північні] Америці 37,500, Ні
меччині 40,000, Россуі 15,000 Бельгії 4,000, Іспанці 
2500—3000, Італі]і 1800, Франці]і 1500. В північних, 
холодних сторонах піуть далеко більш, ніж в полуден
них, теплих. На першім місці, по великії мірі випи
того спирта на чоловіка, стоять НІвецііа і Норвегііа, 
потім іде Англуа, Бельгііа, північна Німеччина і пів
нічна Америка. Тим часом в НІвецііі і Англуі спирт 
наідорожчиі, бо на ]ого наложені дуже великі податки: 
в Англф 500 Франків на 100 літрів, а во Францір 
усього 150 Франків. Таким робом висока ціна спірту 
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не обороньаіе од щ'анства. Не обороньаіуть теж і за
кони проти піанства, і строгі кари щаницьан. Та і не 
можуть такі средства од іого оборонити, бо корінь ]ого 
Іде глибже. Певно можна сказати, пічо шуголовнінічих 
резонів, через котрі льуде п)анству)'уть іесть три: 1) хо-
лодни) клімат, 2) брак освіти і 3) занадто тьажка пра-
цьа при поганих харчах. Таким робом боротись проти 
піанства з певноіу надцеіу на вдачу можна тілько тим, 
шчоб дати народові освіту і міжливість іісти добре, жити 
в гарно збудовані] хаті, носити теплу одежу і не ро
бити через силу. Поки пануватимуть теперешні обста
вини громадського господарства, доти п)анство швидче 
ростиме, ніж зменщатиметьсьа^ 

Тим часом і тепер вже де-)акими доволі розумними 
средствами борьутьсьа проти іцанства, ці средства: 
Товариства тверезити } шпиталі длба щангщб в Аме

риці. 
Товариства тверезісти маіуть наібільшиі вплив в Ан-

глці, Ірландці, Швецці } північну Америці. Тим часом 
]"іх мета іесть тілько оборона од іуанства льуде}, котрі 
шче не піуть, а не наді'іа вилічити щанжць. В Ірлан
дці наіголовнішчиі вилив мали проповіді свьашченника 
Матье, котриі за вдать років обернув до тверезісти 
5,640,000 чоловік. Певно, шчо більша часть тих льуде] 
не довго видержала свц зарок, тим часом одначе в Ан-
глці, Шотландці і Ірландці і доси шче ]есть 1,640,000 
членів різних товаршств тверезісти. За часи проповідеі 
Матье в Дублині, столиці Ірландці, із двох тьурем по
винні були одну замкнути, бо не було кого содержати,, 
а в друп'і число арестаитів зменшилось з 3202 на 1604.. 
Подібниі же вплив мала в Швецці дуальність свьаш
ченника Візелшріна, починаіучи з 1830 року. Теперечка 
там іесть 510 товариств тверезісти з 120,000 членами. 
В гірньому Шльонському, між льахів, іцанство теж 
дуже зменшилось і теж під впливом проповідеі одного 
свьашченника. В Німеччині теж іесть 1,300,000 чоловік, 
а в північні] Америці (Сполучених Штатах і Канаді) 



— 185 — 

трохи не 4,000,000, котрі пристали до товариств. В 
Росоір теперечка товариства тверезісти заборонені. 

Перши) приіут або шпиталь дльа іцаниць був заве
денні в Бостоні- в 1857 році. Від того часу ,|іх в Спо
лучених Штатах збудовано шче кілька в Брукліні, 
Бенгамптоні ] инших місцьах. В ]акш напрьамку те
пер берутьсьа за боротьбу проти іуанства в Сполуче
них Штатах видко наприклад із слів доктора Лрадфорда, 
котриі шче в 1826 році казав: „На кожного чоловіка, 
привичного щ'анствувати, ми повинні дивитись ]ак на 
рішеного розуму. Певно, шчо він не в свО]їм умі. Хви
линами він можеть приходити в себе, іак і другі слабі 
розумом, і не ми резолу обертатись з ним инакше, 
ніж з другими. Ми будуіемо громадські шпиталі, заво
димо приіути дльа навижених і лічимо рх тамечка, ] да-
Іемо рм працьу, пригодну дльа рхнього станньа. Ми по
винні робити так само і дльа л]аниць. Основати шпи
таль і .приіуть дльа цих нешчасних було б дуже 
великим доброді,іанньам. Це] при)ут не повинен бути ні 
тьурмоіу, ні робочим домом, ні в загалі місцем дльа 
кари, бо ми таким робом пішли б |&к раз напроти на-
шор мети. Певно, шчо треба слабим давати іаку небудь 
користну роботу, але тубільні треба, догльадати за не-
шчасними слабими, котрі вже не можуть самі з собоіу 
вправитись. Багато ,]есть льуде,), котрі з охотоіу одда
дуть свого родича або нриіательа в таке заведенуа, де 
]ого обороньатимуть і догльадатимуть, але ніколи не 
пристали б, шчоб іого карали. Таким робом, на решті, 
льуде звикли б лічити п]анство за болість і недольу." 

На скілько досі прибути дльа іцаниць задовольньа-
Іуть своіу меті не можна сказати допевна. В де-]аких 
з них держатьсьа доневно слів БрадФорда і обходьатьсьа 
з піаницьами дуже гарно. Здаіетьсьа в тих нриіутах 
(в Бостоні) діло іде наікрашче. В других знов (в Бен
гамптоні) кажуть, шчо з піаницьами без строгости упра
витись не можна. В загалі, досі здаіетьсьа, шчо 7з піаниць 
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конче незлічимі, друга Уз знов вертаіетьсьа до іцанства 
і тілько */з справді кида]еть пити. 

Післьа горілки прості льуде на Україні наібільпі 
іууть пива, котре із усіх правдиво спиртних напоїв со-
держить шуменщ спирта, то-б-то 3 % — 6°/о, між тим 
| ак горілка содержить іого звичайно од 40°/о — 50%. Пев
но, шчо через те од пива не ма)е тир Шкоди, шчо од 
горілки і так іак окрім того пиво содержить чимало 
углеводів, то іого можна лічити не тілько за питтьа, а 
навіть і за харч. Таким 2->обом було б крашче, іак би у 
нас покинули пити горілку і замість рр почали пити 
хоч пиво. З другого ж боку одначе, пити багато пива, 
Іак п)'уть іого в Німеччині, теж не добре, бо тоді і з 
пивом чоловік виииваіе занадто багато спирту і окрім 
того і од самого пива він стаіе важким і ледачим. 

Нщкр&шчЩ із спиртних напоїв—це вино, котре од
наче занадто дороге дльа простих льудеі на Украрні. 
Вино звичаіно содержить у собі од 8°/о—20"/о спирту, 
окрім того різні солі, органичні кислоти, таннін і осібну 
річ, ма|'учу дуже гарни] дух і звану енашповщ ефір. 
В загалі вино, не дивльачись на спирт, не ослабльа]Є 
,) не прохолужуіе чоловіка, іак горілка; воно не стілько 
Іого підганьаіе і оп'іаньаіе, але. післьа іого чоловік не 
стілько і слабне. Знов од нива вино одрізньаіетьсьа тим, 
шчо од іого чоловік чуіе себе лекшим і веселим, до 
праці охотним, а не важким і ледачим. Через те нам 
треба бажати, шчоб іак можна більш вина виробльали 
в Криму,, на Кавказі, на Дону, в Бессарабііі, дльа того, 
шчоб вино стало дешевшим. Навіть треба було б про
бувати розводити іого по всіі Херсонськії і Тавричесь-
кіі губерніях і усьуде, де хоч трохи клімат це дозвольаіе. 
Певно, шчо виноград бажати треба по балках, на пів
день. Навіть і плохеньке вино дасть простим льудьам 
більш користи і менше шкоди, ніж горілка. 

Пиши] вплив іак спиртні напор знов мабуть на чо
ловіка чщ і кофе. Вони далеко менше прохоложуіуть 
і ослабльаіуть чоловіка, ніж спирт. І КОФЄ, І чаі содер-
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жать осібну річ звану кофеіи або твій, котра ма]е 
власність підганьати чоловіка до роботи, особливо го
ловно] і, нервноіі. КОФЄ І ча] маіуть у тої же час сву-
ство задержувати обмін річе): ми вже казали, шчо то,], 
хто ще багато КОФЄ або чаіу, можеть менше іісти. Ось 
Іакиі склад мабуть листи чаіу і зерна КОФЄ : 

ЧА,І. К О Ф Е . 

Клітчатки 47,0°/о 34,0°/о 
Води 12. 
Жиру .' . 1 0 - 1 3 , 
Сахару, декст|)іну . . . 15,5 

•Хлористого коФеіна і калі. 3,5— 5 
Азотістих річе) . . . . 3,6 15, 
КоФеіна чистого . . . . 2,5 0,8 
Солеі . 5,6 0,69 
Летучоіі олці 0,00 1 
Крохмальу і хлорофіл ьа . 25,0 
Танніна 17 

КОФЄ одрізньаіетьсьа од ча]у тим, шчо воно содержить 
більш білковини, осібну олі,іу, котра придаіе Іому іого 
дух, і далеко менш танніна. Через те, подібно пиву, 
КОФЄ не тілько питтьа, а навіть і харч. КОФЄ ма̂ е 
дуже добри] вплив на чоловіка у часи нервноіі праці, 
або знов в жарких сторонах через те, шчо задержуіе 
обмін річе]. Тепер салдатам в поході в жарких сторо
нах звичащо даіуть пити холодни) КОФЄ. 

Ч.щ жще велике визначанньа в холодних сторонах, іак 
Россца ] Англуа, бо іого звичаіно путь гарьачим. Окрім 
того і ча] і ак і КОФЄ нідганьаіуть до нервноіі праці, але 
не содержучи стілько білковини, іак КОФЄ, чаї ма^е менш 
харчевноіі вартісти. Б загалі одначе треба признати, 
шчо допевна не знаіуть, шчо ма е̂ крашчщ вплив на 
чоловіка, чи чаї, чи КОФЄ, І через те нехаі кожен ще те, 
шчо іому більш подобаіетьсьа. При инших болістьах 
серцьа і нервів КОФЄ і навіть чаі повинні бути забо-
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ронені, бо вони можуть наробити багато шкоди, Та | 
в загалі од занадто великого ііх потріблінньа робльатьсьа 
різні нервні болісті. Таким робом усі підганьазучі річі 
треба потрібльати тілько в малу мірі. Кріпки] спирт в 
загалі шкодить, і іого овсім не треба пити, хіба ]ак 
оборону од де-іаких пошестних болісте], або іак лікар-
ство, одначе і то говорьать, шчо КОФЄ теж служить 
доброму обороноіу од холери, пропасниці } инших по
шесте.]. 

Од де-іаких харчів буваіуть шче осібні шкоди дльа 
льудеі тоді, коли ці харчі зіпсовані чим небудь таким, 
шчо в .]'іх часто заводитьсьа і не завше легко бувале 
замітним, Наіголовнішчі болісті, котрі иочинаіутьсьа од 
таких зіпсованих харчів : 

1) Отрута гнилим мпьасом, ковбасами ,] т. и. Од цього 
робльатьсьа болісті в загалі доволі подібні до ТІФОЗНОІІ 

гарьачки. 

2) Отрута тріхіиамщ особним дрібним глистом, кот~ 
рщ водитьсьа в свинині \ попавши в Жлунок чоловіка 
відтільа можеть переходити в усе тіло, в великім числі, 
од чого инши) раз льуде вмира]уть в страшенних му
ках. 

3) Отрута ріжками (ерготгзм), котрі буваіуть в житі. 
У льуде] робитьсьа Антонів вогонь, корчі, і инші на
віть вмира^уть. Пошесть тако]і болісти була наприклад 
в Чернигівшчині тому три рока. 

і) Отрута грибками, котрі ростуть на кукурузі 
(Пелагра). Цьа. болість на]частіщча в північні] Італуі 
І Румуні,]і. Льуде слабнуть в загалі, особливо розумом, 
лице ] ши]а покриваіутьсьа червоним сипом і т. д. 

• Тутечки не місце більш задержуватись на подрібні-
стьах. Знаіучи тепер ]акі буваіуть харчі на світі, 
скілько потрібно чоловікові кожного харчу, можемо спи
тати себе, іак на]крашче чоловікові харчуватись? Давши 
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відповідь на це питанньа подивимось, ]ак упорьадковано 
харчуванньа льудеї на Украрні. 

Певно, шчо наікрашча дльа чоловіка харч змішана; 
шчоб у не|і було все, і тварі, і рослини, і солі, то-б-то 
мньасо, ,]аіцьа, молоко, жири, углеводи, свіжі рослини, 
кухарська сіль, солі вапни ї иніпі, і окрім того підга-
ньаїучі річі в невеликім розмірі. В загалі треба, шчоб 
-харч од тваре] давав чоловікові більа половини потріб
но,^ їому білковини, остатньа можеть бути ,) із царства 
рослин, але не більш половини, бо білковина із рослин 
ма]з менш харчевнор вартісні ї важче нереварьуїеть-
сьа. 

В загалі тілько багаті льуде ]ідьать ]а-к треба. Бідним 
завше не вистачаїе мньаса, і вони поповньаїуть недо
стачу білковиноіу із рослин і одтого повинні инши] раз 
приймати до себе занадто багато углеводів, наприклад 
пордати 3—4 Фунта хліба, або 15 Фунт, картошки, 
шчоб дістати безпремінно" потрібні 130 граммів білко
вини. 

Різницьу в харчах по різних сторонах добре видко 
по салдатських харчах. Так напр. в Америці, во Фран
ції і, в Англір ї Іспанці салдатам дадуть мньасо ї рибу 
(в Іспанці), але далеко менш хліба і в загалі углеводів,' 
ніж у нас. На вагу ні один салдат не дістаїе більш 
харчу, ніж руськиї, але їого харч недобра, бо він усьу 
своїу білковину, особливо в піст, мусить добувати із 
борошна. Правда замість 450 він дістаїе 800 граммів 
углеводів борошном, крупами ї т. и., але він не маїе ні 
75 граммів жира, ні 130/2 г р . = 65 білковини од тва-
ре,і. В ніст він маїже їіїі овсім не маїе, а в скоромні дні 
все ж не більш 20—ЗО граммів, а остатні 100 він 
мусить вибирати із хліба та каші. Через те можна ска
зати, шчо харч руського салдата, хоч їу'і ї багато, наї-
гірша між -салдатськими харчами. Окрім того нашим 
салдатам раз-у-раз без зміни даїуть те саме, а це теж 
чимало вадить їіхньому здоровїу. 
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Переходьучи до харчів українського, сельанина, ми 
мусимо сказати, шчо він в загалі присилуван прода
вать усе на,]'крашче, шчо іого земльа родить, то б то 
пшеницьу і худобу, а самому ]істи те, шчо зостаіетьсьа.. 
В господаїзстві українського сельанина іого харчі заі-
ма]уть не перше місце, ,іак в західні) іевропі, або в го
родах, а тілько третье, бо перше місце заіма.іуть по
датки, а друге одежа. Певно, шчо при таких обставинах 
мьнасо, хоча воно коштуіе на Україні всього 5—6 ко-
пу'ок за Фунт, усе ж таки занадто дороге дльа мужика. Він 
робить своіеіу худобоіу поки вона молода з продаіе щі, 
Іак вона зостаруетьсьа, Жидам чи панам, котрі ставльа-
Іуть і ці на барду по виноку|шьах і, одгодувавши, же
нуть в Москівшчину або за кордон. Таким робом Укра
їнець не дльа себе, а, дльа чужих вигодовуваіе своііх 
гарних волів круторогих. Але це шче не все. Часом 
не доводитьсьа українським дітьам користуватись і мо
локом батьківсько]'і корови. Через шчо, спитаісте? Ось 
ЧЄ І̂ЄЗ шчо. Мужик не маіе літом випасу дльа своіеіі 
худоби, а зімоіу корму, а робочу худобу він усеж по
винен коло себе содержувати. Через те він оддаіе ко
рову літом на випас до пана чи до посесора, а не рідко 
,І на зімівльу. Певно, шчо при таких обставинах молоко 
по більшу часті иропада^е, або переходить у чужі руки. 
Та хіба тілько одно молоко? Льуде в нас, по селах, 
розводьать чимало птиці, курок, гусок, качок і т. и. 
Чужш' чоловік, побачивши скілько тще і̂ птиці ходить 
у иншого мужика на подвірьіу, подума]е, шчо може 
у нас мужики мньаса не купльаіуть через те, шчо своіу 
птицьу рдьат'ь та іаіцьа. Одначе цьому- не ма і трохи 
правди. На Україні живе більш миль)она Жидів, і вони 
по,)ідаіуть усьу мужицьку птицьу, бо льуде присилу
вані іуі продавати за дльа уплати податків. 

В річках та ставах на Україні ^есть чимало риби,, 
і Українці дуже охочі до риболовства. Одначе ]ім з 
того не ма ма]же нуако^і користи. В ставах риба пан
ська ; пани іуі виловльуіуть і спродаіуть Жидам. Із річок 
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риба іде тим самим шльахом хоч в города на базари, 
хоч в жидівські містечка, Льуде ]ідьать тілько зрідка 
хіба дрібнісіньку рибу, пліток, пукасів і иншу. В загалі 
од риболовства українським сельанам більш лиха, ніж 
добра, Весноіу і в осени вода дуже холодна, жінки 
раз-у-раз бродьать з тканицьами по воді, простужу-
Іутьсьаі через те багато слабуіуть. Риболовство, пранньа 
біль)а ] коноплі вкупі-—один з наіголовнішчих резонів 
дльа болісте,] жінок на Україні. 

Таким робом виходить, шчо українському сельани-
нові дуже бракуіе в іого харчах азотістих річе,], добу
тих од тваре,}. Хоч би він міг харчуватись хлібом із 
того зерна, котре ма]е на]більш харчевноіі вартісти і 
наілекше прщмаіетьсьа ЧОЛОВІКОІЇІ ДО себе, то-б-то із пше
ниці; Але ншеницьа дуже дорога і дуже легко спро-
дуїетьсьа в города, в Москівшчину, за границьу. Нашу 
ишеницьу іідьать Жиди на Україні, Москалі в Россір, 
Англичане, та Французи; не ]ідьать іі]і тілько ті льу
де, шчо ложать на не,]і своіу працьу і своіу силу. На 
Украііні іакось не ма і звичаіу до пшеничного хліба, і 
рідко іака хазьаіка вмііе добриі хліб пшеничині спекти. 

Шчо ж зостаіетьсьа на харч простому чоловікові на 
Украііні?—Жито, іачмінь гречка, просо, картошка, ка
пуста, бурьаки. Це наіголовнішчі основи українського 
харчуванньа. З такому ]іжоіу льуде не можуть бути 
здоровими. Треба за день зіісти од 5 до 8 Фунтів та
кого харчу важкого, твердого та кислого, шчоб тілько 
так сьак вернути потрати, котрі положені на роботу, 
та ] то яіче всього не вернеш. А хіба багацько іесть 
на світі льудеі, котрі шчо дньа можуть іісти кілько 
фунтів житнього та іашного хліба, окрім того картошку 
І часом на половину гнилі бурьаки та капусту? Ні 
мньаса, ні сала більшу часть року. В піст тілько трошки 
конопльаноіі олі.уі, од котрої більше смраду, ніж кори-
сти. Не дивно післьа цього, шчо між мужиками на 
Украііні більш катарів і инших болістеі жлунка і ки
шок, ніж між панами, котрі одначе іідьать і щ'уть 
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раз-у-раз поверх міри. Не вдивовижу, шчо стілько діте] 
мужицьких вмира-іе од сухот і не дивно, шчо рідко 
побачим жінку в літах, котра б н-: жалілась, шчо доі 
раз-у-раз післьа ]*іжи під груди підпиране. Навіть і між 
чоловіками на)здоровщі .і вйукріпші післьа ЗО—35 років 
почииа,іуть худнути і губльать половину першої сили. 
Працьа важка, а харчі шчо дньа не дода,]'уть усього 
того, шчо працьа із чоловіка винудила. 

Багацько чуіеш, ніби то пісна харч шу'гірш вадить 
нашим льудьам. Одначе іак иридивиссьа ближче, то 
побачиш, шчо цьому не конче правда. Б скоромні дні' 
прості льуде іідьать дуже трохи крашче, ніж в пісні. 
Инши) раз в ,|іх харчах бувале більш азоту в піст, ніж 
в остатні часи, бо в піст у'дьать більш гороху та ква
солі. Иноді навіть купльаіуть солону рибу, котра хоч 
тверда і не харчуварима, але все ж содбржить чимало 
білковини. 

В загалі треба признатись, шчо українські харчі— 
один із на^головнішчих резонів болісте,) у простих льу
де,), бо вони завше содержать мало азоту, і навіть беза-
зотісті річі буваіуть в Формі важку і мало пригодні) 
дльа чоловіка. 

Не дивно при таких обставинах, та при тьажку ро
боті, щчо льуде на Україні охочі до горілки.. Певно, 
шчо од неіі чимало слабуіуть і у нас, хоча в загалі 
звича,)них щаниць на Украііні менше, ніж в Велико
росові, Швецуі, Англуі. Через те в нашу коротку кни-
жиці ми вже не будемо говорити про шкоду од горілки 
•більш, іак вже казали, тим нівидче, шчо нам приходитьсьа 
обіітисьа кількома словами ] про такі обставини, котрі 
на здорову Українців маіуть далеко більніи,) вплив, ніж 
горілка. 
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XIV. 

ПРАЦЬА З БОЛІСТІ ОД НЕЛ. 

Ми вже казали, шчо харч потрібна чоловікові не тіль
ко дльа того, шчоб піддержувати в іому тепло, але } 
дльа того, шчоб давати іому силу дльа праці, іакщ же 
Іесть звіазок між харчьіу, теплом і працеіу? 

Знаіучи, шчо харч перегораіе в тілі чоловіка, при по
міч і вдохнутого кислороду, в угольну кислоту і моче-
вину, нам вже легко зрозуміти, шчо чим більше чо
ловік .іість, тим більше харчу ]ому треба перепалити і 
тим більше він вдихатиме кислороду. Через те післьа 
]іжи справді чоловік більше диха]е, більш вдиха кисло
роду і видиха углекислоти. ІПчо ж робитьсьа від цього ? 
Певно, шчо так і&к більше углероду перегораіе в угле-
кислоту, то більш виробльаіетьсьа тепла, і увесь чоло
вік стаіе теплішчим. При цьому виддаіетьсьа в більшу 
мірі не сама вугольна кислота, а ] остатні викиди, то-
б-то мочевина, мочева кислота, солі і т. и. 

Коли чоловік робить, то сила дльа праці відкильась 
та беретьсьа. Шчоб дізнатись відкильа саме, придумали 
вимірьати і зважити всі викиди чоловіка при спокоіу ] 
при великії роботі. От і замітили, шчо викиди мочевини 
І мочевоіі кислоти прибувають дуже трохи, а викиди 
вугольно.)і кислоти дуже багато, в три, піать і навть 
десьать разів. Відцільа вже льуде дізнались, шчо наіго-
ловнішчим робом сила дльа праці беретьсьа не від білко
вини, а від углеводів. 

Післьа цього стало вже дуже цікавим, на шчо чоло
вікові так страшенно потрібна білковина \ в загалі азо-

1$ 
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тіста харч, коли вона не да^е ні багато тепла, ні 
багато робочор сили, бо тепла даіе найбільш жирг 

а сили дльа праці углеводи. Шчоб дати відповідь 
на це питанньа, треба подивитись на те, чим чоловік 
найбільш працьуіе, із чого ті органи зложені ? От же 
ж чоловік наібільш працьуіе мускулами, то-б-то мньа-
сом, а ми вже знаіемо, шчо мньасо окрім води мгфке 
сама білковина. Знов чоловік працьуіе розумом, головору, 
то-б-то мозком, а мозок знов содержить багато білко
вини. От же ж мозок і мускули можна ирирівньати 
наприклад до залізнор паровор машини, зроблену із без-
численого числа дрібних частин заліза. Ті частини раз-
у-раз іржавііуть, ламаіутьсьа, і рх треба переміньати. 
Певно хоч машина робить на вугіллі земльаному, се б 
то углеводи дльа наших мускулів, але дльа рр ремонту 
раз-у-раз треба багато заліза, се б то білковини дльа 
наших мускулів і нервів. От че]зез шчо білковина нам 
так страшенно потрібна; вона нам потрібна на разу-

. разні.і ремонт нашого тіла, ці'іер машини нашого життьа 
І праці, бо без посто]аішого ремонту цьа машина швидко 
б розрхалась і не мігла б робити і навіть жити. От 
же ж білковина, котру ми рмо, служить дльа заміни 
усіх частеі нашого тіла, котрі стали негодні, усіх потрат 
через викиди мочевини, шочевор кислоти і инших азо-
тістих річер Вона служить на те, шчоб знов збудовати 
ті мускули, ті нерви і инші органи, котрі потратились 
од праці ,) навіть од самого життьа. 

Так само іак в холодних сторонах рдьать по 5 — 8 
Фунтів сала, шчоб вернути великі пограти тепла,- котрі 
залежать од клімату, так само і робочому чоловіку треба 
більше іісти, шчоб поповнити ті потрати білковини і 
углеводів, котрі дадуть іому спосібність робити. От же 
ж при праці мускулами, при так звані) важкі], чи чорні.) 
роботі, наібільши) буваіе росход в углеводах. Так на
приклад чоловік, котриі скосить пів десьатини трави, 
спалить у собі може 5—6 разів більше углеводів в 
угольну кислоту, ніж тої, шчо спокііно пролежить увесь 
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день; певно, шчо косареві потрібно і зіісти далеко 
більше углеводів. Знов тої чоловік, шчо багато працьуіе 
розумом, наібільш викидаіе мочевини і Фосфорних соле]; 
от через шчо ]ощ і потрібно іісти більш річе,), котрі 
содержать багато азоту і Фосфору, то-б-то мньаса, риби 
Іаіець, гороху, квасолі і т. и. Через те льуде, котрі 
звичайно робльать руками, іідьать такого багато хліба, 
скілько чоловік працьуіушчиі розумом, сидьачи, не міг би 
І переварити. Знов льуде, котрі працьуіуть головоіу, 
дуже охочі до мньасного харчу. Тим часом ці одліки 
не повинні заходити дуже далеко, бо всі льуде повинні 
.Іісти змішанні харч, то-б-то білковину, углеводи, жири 
І солі. 

При кожні) праці, хоч ручні], хоч навіть і головнії, 
чоловік більш дихаіе, більш вдихаіе кислороду і види
хане вугольноіі кислоти, ніж при спокоіу. Через те він 
більш і виробльа]е тепла. З другого боку одначе .ми 
зна]емо, шчо тепло переходить у працьу, у рух, і через 
те коли чоловік багато проробить, спалить у собі всьу 
запасну харч, то він швидче змерзне, ніж до і̂ оботи, 
коли іого кров і все тіло шче були повні топливом. От 
через шчо чоловікові, котри] робить на великому холоді, 
треба часто ] багато іісти. Коли ж чоловік робить ба
гато, а іість плохо, то вже не тілько всьа запасна харч 
Іого перегора]е, а навіть і саме тіло починане пережи-
гатись, то-б-то робитьсьа таке саме, іак при голоді не
повнім. Чоловік виробльщетьсьа. то-б-то іого мускули, 
Іого мозок, усі ]ого сили вже не поновньаіутьсьа од сво-
]іх иотрат, а самі уходьать на працьу. Чоловік худне, 
слабне і на решті швидче або пізнішче вмираіе од не-
посильноіі праці, так само іак вмираіе од недостачі харчу, 
хоч і помалу, хоч за десьать, двадцьать років. Чимало 
болістеі, наприклад чахотка, мабуть свіі початок в не
посильні) праці. Треба додати шче до цього, шчо дльа 
кожного чоловіка працьа маіе своіу міру, менш котрор 
нрацьувати дльа іого не добре, але більш котрор шче 
опаснішче. 
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Коли чоловік іість добре, але нічого не робить, то 
це іому шкодить, бо в іого тілі набираіетьсьа занадто 
багато запасного харчу; то) чоловік або дуже гладшаіе, 
або починав слабувати через те, шчо запасни) харч не 
вспіваіе перегорати і викидатись, а зостаіетьсьа на по
ловину перегорівшим в тілі чоловіка. Це неначе іак би 
знов прирівньати чоловіка до машини, шчо іуі колеса 
поіржавіли, олива на підшипниках загусла, паси позацві
тали і таке инше, котре лучаіетьсьа, коли машина по
стоять без роботи. Таки) чоловік більш слабне, ніж та
ки), шчо в міру робить, бо окрім того, шчо органи, 
котрі не робльать, плохо харчуіутьсьа, усі іого часті не 
вільні, не чисті, а неначе позаиаскужувані тими запас
ними харчами, на половину вже згорівшими і не год
ними дльа піддержки сили, а тілько дльа роздрочову-
ванньа органів. 

У чоловіка, котри] робить в добрії відносиш з своіім 
тілом і своїми харчами, того не буваіе; він викидаіе 
стілько ]ак приімаіе, іого тіло раз-у-раз чисте од усьа-

* ких застоіавшихсьа річеі, і він зостаіетьсьа здоровим. 
Коли знов чоловік робить занадто важко, то ми вже 
бачили, шчо він неначе розвальуіе по шматочкам своіе 
власне тіло. ІДче до того коли чоловік робить дуже 
велику натугу заразом, то іому од цього бувале велика 
шкода, так наприклад парова машина добре робить з 
пьіатьма атмосферами пару, але дуже швидко пропаде, 
коли і і) і пустити робити на десьать атмосфер, так само 
чоловік при двцну натузі тратить не в двічі, а далеко 
більше сили, ніж при звичаї ні) роботі. От через шчо 
чоловікові крашче робити раз-у-раз рівно, по рго силі, 
ніж иншії раз через силу, а потім овсім не робити; бо 
чоловік, котриї, добре харчуіучись, робить в день кілька 
годин і в міру, тої стаїе од роботи кріншим і здоров
ілим. Знов други), шчо зробив таку саму працьу, але 
раптово, з великоїу натугоіу, тої потратив може в де
сьать крат більше сили \ мусить по роботі одпочивати 
в десьать крат довше і навіть іісти більше, ніж тої, 



— 197 — 

шчо робив в міру з своіеіу силову. От через шчо ні 
на]більша неуправка, ні наігарнішчиі заробіток не по
винні доводити чоловіка до того, шчоб він робив по 
верх сили, бо ]ому од цього не буде добутку, він упісльа 
на одпочинок, на даремну харч потратить далеко більше, 
ліж заробить. 

До цього треба додати, шчо тої чоловік, котри) при 
добрім здоров)і ] харчу звичайно робить у міру, тої ма)е 
потрібу праці, тої не буваіе ледачим, бо ,)ому робити 
не тілько не важко, але важко овсім не робити. На
проти того то,) чоловік, шчо инши) раз переробльуіеть-
сьа, а потім довго спочиваіе, тоі раз-у-раз зморени), то] 
швидко розледашчаіе, бо в ,)ого больать руки ,] ноги, і 
сили він не ма]е; нрацьа іому зда^етьсьа гидщу ] про-
тивнозу, бо він окрім муки од неіі нічого не зна]'е. То] 
же чоловік, котри] завше робить в міру, тої льубить 
працьу, бо він од не]і не чуіе лиха сво]ему тілу і не 
ма^е недобрих споминків про працьу, так ]'ак то,), шчо 
не раз страждав од переробу. От же ж так іак бідні 
льуде раз-у-раз присилувані переробльатись, через те 
вони і' не льубльать праці, через те між ііми ] іесть 
багато ледачих. В загалі ж ледачисть овсім не в при
роді чоловіка, бо він маіе потрібу руха, потрібу праці. 

Чому ж снитаіете багаті льуде, котрі ]ідьать добре, 
звичайно ледачі? На це відкажемо: через те, шчо і іім 
працьа тьажка, бо вони до не]'і не привичні, бо вони 
слабі до праці, ііх тіло ніжне, болить од роботи, воно 
раз-у-раз роздрочено великим запасом непереробльаного 
харчу. Це ми можемо знов прирівньати до парово^ ма
шини. Коли вона іде в своіу міру, нипр. піать атмос
фер друку парового, тоді вона подібна до чоловіка 
робльашчого по сво]іі силі. Коли ж ту машину поста
вити на рік у сараї, то з неіу таке зробитьсьа, усе 
поіржавіє, позацвітаіе, шчо без ремонту машина овсім 
не буде спосібна робити. Іці можна прирівньати до чо-
човіка багатого, ледачого, не привичного до праці \ через 
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те навіть слабого до неї і, так, шчо поки він не прив-
читьсьа, то ,) певно рр витримувати не може. 

Таким робом в загалі вплив праці на чоловіка бувале 
різни), дивльачись по тому чи в міру працьа, чи через 
міру. Од добре впорьадкованор праці чоловік ста]е кріп-
шим, мускули стаіуть більшими ] маіуть більш сили, 
чоловік більше рсть і лекше переварьуіе харч. Дльа 
доброго вплива праці треба не тілько, шчоб сама працьа 
була не дуже важка, але шчоб і инші обставини ,)і)і 
не шкодили здоров|у робітника. Так напр. працьа здо
рова тоді, коли вона робитьсьа 'на свіжім воздусі і на-
виворот кожна працьа в тісні], душну хаті, або в смер-
дьачу,. зараженні) хвабриці завше шкодить. Знов і на 
свіжім воздусі працьа можеть вадити здоров] у, коли 
вона робитьсьа на холоді, в мокроті, або в дуже велику 
жару. Од роботи на холоді та в мокроті чоловік про-
стужуіетьсьа, од великого жару та на сонці дуже мо-
ритьсьа і навіть можеть раптово вмерти. Знов в инших 
случа]ах сама працьа ма]е дуже недобри] вплив на здо-
ровіа чоловіка, наприклад коли робітник мусить вдихати 
порох од вугілльа або залізні оиилки, або ]акі небудь 
гази та пари отрутні, то він од цього слабне чахоткоіу 
]. різними иншими болістьами. Окрім того в кожну ро
боті, в кожнім ремеслі треба звертати увагу: 1) на 
тоі спосіб руш, котри) потрібен дльа праці, то-б-то чи 
то] рух дуже раптови] чи ні і т. й*. і знов 2) на стлнша 
тіла робітника у часи праці; так напр. чи він мусить 
сто]ати нахилившись, або сидіти боком і т. и. Певно, 
шчо рух і станньа тіла конче ннші у ковальа \ плот-
ника, ніж у кравцьа або шевцьа. 

Коли велика громада робітників працьуіе в купі на 
Іакім великім заводі або на хвабриці, то всі вони страж-
даіуть од загальних недобрих обставин праці, то-б-то 
од тісноти, пороху, браку свіжого воздуху, але кожнщ 
з робітників шче матиме свор осібні резони слабувати: 
напр. коваль од жару і велико,^ натуги, мальар через 
отруту свинцом і иншими барвами ^ т. и. До цього 
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треба шче додати, шчо заводські робітники, іак і хлі
бороби, слабуіуть не менше через бідность, брак освіти 
І роснутство, ніж через сами) шкодьачиі вплив од праці. 

Розібравши хоч коротко загальні обставини праці, ми 
теперечка звернемо увагу на жнттьа з болісті льуде] 
по різним ремеслам або инщнм родам праці. Ми поч
немо з робітників розума, іак таких, котрих станньа 
в загалі все ж наікрашче, потім переїдемо до льуде], 
котрі нрацьуіуть на свіжім воздусі, далі до тих, шчо 
робльать в копальньах під землеіу, потім до ремесників 
і заводських робітників, на решті закопчено тими ро
бітниками, котрі мусьать працьувати над річми, мажу
чими вплив отрути на тіло чоловіка. 

Робіттжи розума. До цього розбору льуде] прилі-
чуземо всіх тих, котрі наібільш працьуіуть головоіу, при 
чому сили ]іхніх мускулів зостаіутьсьа маіже неирило-
жені. Такими робітниками певно можна назвати: вче
них, учителів, чиновників, иисателів, музикантів і инших 
артістів. Лікарів і Фершалів ми одрізньаіемо од цііе]і 
грушіи в осібну, бо обставини ]\х праці инші; вони 
повинні,ворушитись більш, ніж другі робітники розу
ма, навіть инши] раз, при операцуах, повинні прикла
дати доволі мускульно,]і сили і окрім того, находьчись 
раз-у-раз між слабими, посеред пошесте], вони лекше 
Ііми слабуіуть і вмираіуть в більшім числі, ніж инші 
робітники розума. 

Робота розумом маіе де-,]акі дуже великі осібності од 
иншоіі праці. Між тим іак при праці мускульну вели
чезна мочевини видільа}емор нірками маіже овсім не ро
сте, при роботі розумом завше викида)етьсьа більше 
мочевини і Фосфорних соле] (Біассон). Видиханньа вуголь-
ноіі кислоти теж росте,' але далеко менше, ніж при 
мускульні праці. Відцільа вже легко зрозуміти, шчо 
при роботи разумом в мозку буваже більше крови, ніж 
звича]'но, так само іак при роботі мускулами вона при-
ливаіеть до мускулів. Друга, маіже постоіанна, осібність 
працьуванньа головного це велики) брак руха, бо зви-
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чаїно робітники розума працьуіуть сидьучи. Од цих 
осібносте^ і починаіутьсьа у ііх різні болісті. Під впли
вом разуразнього прилива крови до мозгу друк у іому 
(надавльуванньа крови) іде в гору, а отче до того кров-
]ані жили льудеі, котрі звучаіно мало ворушатьсьа, бу-
ваіуть далеко слабші, ніж у инших. Через це од за
надто велико^ праці розумом ці жили в мозку можуть 
хоч овсім розриватись, хоч дуже розширьатясь, так шчо 
кров у ііх зостоіуватиметьсьа. Через те такого багато 
великих вчених вмерло од розрива кровіаних жил в 
мозку (апоплектичного удару); через те теж багато ро
бітників розума слабуіуть на біль голови і навіть ин-
шими болістьами, маіучими сву початок в разуразньому 
роздрочуванні нервноіі сістеми, то-б-то різнити болістьами 
нервноН сістеми і навіть павиженством. Остатньоіу бо-
лістьіу найбільш слабуіуть ті із робітників головоіу, у 
котрих, іак у музикантів і инших артістів, нервна сісте-
ма звичайно бувале в станні велико]і натуги. На 1000 
чоловік приходитьсьа душевних болісте] по Паршаппу: 

У роботників розумом 3,10 
„ Воіенних і морьаків 1,99 
„ Слуг і наситів . . . . . . . 1,55 

я Помішчиків і льудеі, живушчих без 
роботи, своїми добутками (Кепііегз). 1,01 

„ Робітників заводських і хліборобських. 0,66 
„ Купців і инших торгових льудеі . 0,42 

Між різними робітниками розума приходилось ріше
них розуму на 1000 чоловік: 

Артістів . . . . • . . . . . . 9,60 
іуристів 8,41 
Духовенства . . 4,13 
Лікарів і аптекарів . . . . 3,85 
ПроФессорів, вчителів і писателів. 3,56 
Чиновників, прикашчиків, контор-

шчнків 1,37 
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Од сидьачого життьа робітників розума найбільш шко
ди бувале дльа органів харчуварінньа, тим більше, шчо 
раз-у-раз прилив крови до мозку ослабльаіе ]іх шче 
гірше. Не дурно вже сто років тому назад Тіссо казав: 
„Чоловік, котри) найбільш дума, наїменше переварьузе 
своіу харч." Через те різні болісті жлунка і кишок, 
катарри, геморої, жовтуха—дуже часті у льуде.) науки, 
чиновників і т. и. В західні] Європі, де звичаіно гемо
роїв далеко менше, ніж у нас, замість їіх часто трап-
льаіутьсьа камні і пісок в мочевому пузирі, подагра ї т. и. 

Певно так іак більша часть льуде], про котрих ми 
оце говоримо, не можуть при свіжії роботі обходитись 
без велико^ натуги оче], то ї болісті очеї і навіть слі
пота (темнота) у рх трапльаіутьсьа дуже часто. Окрім 
того у льуде,], котрі звичаіно дуже багато пишуть, ин-
ши) раз робльатьсьа осібні корчі в пальцьах, котрі їіх 
на цілі місьаці і роки р щаіуть заробітку. 

Тим часом і в робітників розума станньа їхнього 
здоровіа і смертенність найбільш залежать од загальних 
обставин ііхнього життьа, то-б-то од кватири, харчеї, 
недостачі сна \ т. и. Певно через те дрібні чиновники, 
конторшчики, бідні літератори слабуіуть більше од лиць 
духовних, або адвокатів і суде). У нас в Россііі вже 
дуже привичні до того, шчо робітники розума, особливо 
не багаті літератори і артісти, вмираіуть занадто рано. 
Особливо це замітно в Петербурзі і не дивно, бо більша 
частина льудеі з талантом буваіуть родом із південної і 
або середньої Россііі, а мусьачи, при теперешнії центра
лізації і літератури (шісьменністи) і иншоіі праці розума, 
жити в Петербурзі, вони багато страждаіуть од клімата 
Петербурга, дуже недоброго дльа кожного південного 
або, в загалі, нелривичного до іого чоловіка. Окрім того 
життьа на чужині, иншиі раз в нужді ) горі, в кліматі 
мокрім і холоднім, дуже призвичаіуїе чоловіка до п)ан-
ства ї недивно, пічо велика частина навіть наіспосібніщ-
адх робітників розума в Россіїі вмираїе од болістеї, по
чаток котрим поклала горілка. 
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В західні] Іевропі обставини життьа далеко крашчц 
і так зак ми бачили, шчо болісті, котрими слабуіуть 
льуде робльашчі голо возу, п о більшу часті не смертенні, 
то. нічого дивуватись, шчо середні] вік ]іх в загалі до
волі довгиз, напр. 65 років в Женеві, 6.9 во Француі з 
70 в Англі(і. Певно, шчо він дуже не однакова] дльа 
різних праць розума. Гак напр. в Німеччині (де в за
галі середнії вік коротніи), ніж в Антлі]і або Франції і) 
доживазуть до 70 років із 100 чоловік: 

Лиць духовного званіз'а . .- . 42 
Поміїичиків і лісничих . . . 40 
Вишчих чиновників . . , 35 
Купців і хвабрикантів . . . 3 5 
Офицерів . 32 
Дрібних чиновників . т- . 29 
Адвокатів . 28 
Процесорів і вчителів . . 27 
Лікарів • . . 24 

На скілько свьашченники живуть довше од лікарів 
видко шче краіпче із ці]'ез'і таблиці: На 1000 чоловік 
вмираз'е: 

Лікарів. Свьашчен-
ників. 

Відносина свьаш 
ників до лікар 

Од 23 до 32 літ. 82 43 1 1,91 
., 33 я 42 , 149 58 1 2,57 
„ 43 ?? 52 „ 160 64 1 2,50 
„ 53 » 62 „ 210 180 1 1,17 
» 63 У) 72 „ 228 328 1 0,70 
. 73 я 82 „ 141 257 1 0,55 
; 83 » ' 92 

4-і „ 
ЗО 70 1 0,43 

Лікарі Із надрукованих витче таблиць вже видко, шчо 
смертениість лікарів шубільша між усіма робітниками 
розума. Цьому не треба з дивуватись, зназ'учи їаке життьа 
совісливого лікарьа, від самих молодих літ і до старісти. 
Вже лікарська наука шуважча ] на]більш шкодить здо-
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рові у між усіма науками, так }ак працьа в анатомічному 
театрі з в хімічних лабараторуах рідко даіетьсьа дурно 
студентові медіцини. Потім кожен молоди] лікарь про
водить два три роки свого життьа по ншитальах, серед 
пошесте,), в воздусі зараженому і спаскуженому. На реш
ті ] по скінченньу науки більша частина лікарів по
винні дльа заробітку працьувати по верх сили, нерідко 
вставати по ночах, не догльадати свого власного здо-
ровіа і т. и. Особливо вмираіуть лікарі в часи вуни; 
ми шче не можемо дати чисел про остатньу турецьку 
вуну, але звісно, шчо лікарів вмерло дуже багато. У 
Кримську вуну во Французскі] армуі всіх ОФицерів 
вмерло 14 чоловік на 100, а лікарів 18,22°/о- Од самого 
тіфа вмерло ОФицерів усіх чинів 0,47°/<ь а лікарів 12 ;88%-
В Англці морських лікарів вмараіе 3,4°/о шчо року, то-
б-то маіже тричі проти инших льудеі в тих самих лі
тах. Середні] вік лікарів в Англуі по остатнім циФерам 
рівньаіетьсьа всього 45 рокам. Таким робом можна ка
зати, шчо льуде, котрі мазуть сво]е]у методу зробити 
довшим вік других льудеі, починаіуть з того, шчо свіі 
власниі вік робльать коротшим. На скілько під впливом 
лікарів середнії вік усього льудства став довшим конче 
незвісно, хоча зібрано доволі чисел по цьому питанньу. 
Більша частина цих циФер ведуть до того, пічо од звели-
ченньа числа лікарів не ма ні]акого добутка дльа росту 
середнього віка льудеі, ш ч ° ДеІ Р о с т настуїцуе тілько 
при зміні недобрих обставин життьа на крашчі. 

Хлібороби. Звичаіно лічать хліборобську роботу за 
наіздоровшу в ті) думці, шчо разуразнье життьа на сві
жім воздусі, при роботі перемінні), хоч иніниі раз тьаж-
жі), зате други) раз і легкі], повинно робити чоловіка 
кріпшим Та і справді смертенність між хліборобами 
менша, ніж у инших робітників. По рахунку Віллерме 
в хліборобських округах ФранціД чоловік, родившись, 
можеть середнім числом надбатись прожити од 39 — 43 
років, а в промислових (хвабричних) усього од 19—22,5 
років. По Бертільону во Францір смертенність усього 
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льудства в літах од 25—35, 35—45 і од 4 5 — 5 5 
рівньаіетьсьа 8,65, 11,47 і 16,52 шчо року на 1000, 
а між хліборобськими робітниками вона всього* 6,6, 7,7 
і 11,6. В Англір із 10,000 чоловік вмираіуть: 

Перед 10 рок. Од 10—40. Шсльа40 р. 

Б округах хліборобських 3,505 2,038 4,457 

— хліборобських перемішаних 

з хвабриками. . . . . . . 3,828 2,048 4,241 

— хвабричлих 4,355 2,104 3,541 

В Бельгії], по Кетле, в городах вмира^е шчо року 
27,1 на 1000, в селах усього 21,3. Бо Францір між 
20—50 роками, то-б-то в пору наібільшор робота, в загалі 
вмираіе 12 чоловік на 1000, а самих хліборобів усього-
10,8. В Саксонці навіть малі діти в хліборобських окру
гах вмираїуть менше, ніж в хвабричних, так наприклад 
вмерло за перліні рік життьа: 

Хлопців. Дівчат. 

В хліборобських округах. . . . 16,89°/о 13,74°/о 

» змішаних 18,00 14,75 

» хвабричних 19,81 16,38 

Тим часом одначе не треба думати, шчоб життьа 
хліборобів було вже занадто добре. їо] добуток своіему 
здоровіу, котри) вони ма]уть через свіжи) воздух і пе
ремінну нрацьу, вони часто страчуіуть через недобре 
життьа, погану харч, велику нечисть округ себе і т. и. 
Ось наприклад 'ак живуть, по словах Карадека, сельане 
в Бретані: „хати у рх дуже низькі, воздуху в і̂х ма
ло, і по більщ^ часті вони збудавані так, шчо земльа 
в хаті далеко нижче, ніж надворі. Вікна дуже^малі ] 
не даіуть ні воздуху доволі, ні світу. Земльа в хаті не 
покрита досками ] навіть не виложена цеглову; через 
це в рі робльатьсьа вибор, в котрих вода застозуіетьсьа 
кальужами. Поруч з хатоіу повітки дльа худоби, а кучі 
гноіу прихильаіутьсьа до стіни. Вода із цих кучок про-
сачуіетьсьа крізь стіни в хату і переносить у нер різні 
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органичні міазми і зароди болісте]." іак бачите життьа 
простих льудеі маіже однакове там, іак і в нас. В Ан-
глір, по Шаннт/, хліборобські робітники, теж іак і в 
нас, шубільш олабуіуть болістьами органів харчува-
рінньа, віспоіу, дізентеруеіу, ТІФОМ, болістьами серцьа. Де-
Іакі хліборобські роботи мабуть шче осібно недобрі 
вплив на здоровіа робітників: так напр. в тих земльах, 
де, іак в північну Америці і південну У крайні, вже іесть 
багато парових молотилок, там у часи молотьби, се-б-то 
од Августа по Октьабрь, трохи не половина робітників 
слабуіуть очима і кашлем через порох, котри] стовпом 
•століть навкруги машини. Знов другі робітники, котрим 
приходитьсьа багато копати земльу і сапати, напр. ви-
ноділщ будучи принуджені раз-у-раз робити нахильаіу-
чись, на решті вже не можуть розігнути спинн, і 
справді маіже у всіх старих виноділів во Францір' го
лова раз-у-раз нахилена, бо спина у ]іх зігнута іак раз 
в сворі верхні^, ши,іну часті. Окрім того виноділи сла
буіуть очима там, де вони мусьать підкурьувати сіркоіу 
виноградні лози. Не рідкі між рми і случаіі отрути 
вугольноіу кислотоіу в льохах, де бродить вино. Наі-
гірш приходитьсьа сельським робітникам в Італір на 
рисових плантацііах. По словам Уги, із ста чоловік, котрі 
вмираіуть в тих болоткуватих місцьах, 56 приходитьсьа 
на малих дітеі до 5 років. Із тих, котрі пережили 5 
перших років знов 2/з вмираіуть до 20 років, так шчо 
в загалі 1/б часть льудеі живе довше 20 років. Загальна 
смертенність там 50 на 1000 в рік, і це не дивно дльа 
того хто бачив, іак нарочито перевертаіуть у болото 
всьу сторону на кілько місьаців шчо року. 

Ми вже бачили, шчо в нас на Україні харчі, котрі 
Іідьать сельане, содержать занадто мало білковини, особ
ливо тир, котра маіе найбільш харчевнор вартісти, то 
б-то білковини од тваре]. В Англії і, де вже іесть в від-
читах парламенту аналізи харчу різних робітників, мн 
теж побачимо, шчо харч хлібороба заімаіе наіпосліднішчв 
місце. Так напр. на чоловіка приходитьсьа шчо дньа: 



— 206 — 

Білковини. Жиру і углеводів. 

Арестант в Портлеидські] тьурмі . 117,3 грам. 607 грам. 

Матрос королсвського Флоту. . . -119,9 *> 619 » 

Салдат 103,4 » 463 » 

Робітник в городі (каретник). . . 99,3 » 656 » 

Наборщчик 85,3 » 409 > 

Хлібороб 71,8 » 478 > 

іак бачите ні один із англііських робітників не д і т у е . 
потрібних робочому чоловікові 130 граммів білковини, 
але хлібороб діста]е тілько трохи більше половини. 

Додамо до цього де шчо про обставини хліборобсько,]і 
роботи на Угарні. На Украрнцьа кажуть, шчо він ледачії]. 
Чи іесть цьому правда? Може трохи ] іесть. Одначе чоло
вік, котриі не рсть мньаса } не іуе вина,'при нашім клі
маті, не можеть робити довго і гарьачо,.та шче до того 
весело жартуіучи, іак инши] раз робльать Французи і 
Англичане. Може, шчо йнішуі роботи, особливо земльа-
нор, Украрнець не виробить і проти Італь)анцьа, котріу 
Іість не крашче іого і вина іуе мало, хоч вино і росте • 
на іого землі ? На це відкажемо, шчо може воно ] так, 
може і справді під ]асним небом Італір льуде ростуть 
кріпші, ніж в наших степах, більше третьор части року 
занесенних снігом. Одначе і Українець до ишшуі ро
боти шчири], а особливо до хліборобства. Мабуть на 
цілім світі не ма косарьа проти Украрнцьа, шчоб косив 
так довго, стілько місьаців шчо року, та шчоб брав 
таку широку ручку, бо мабуть ніде на світі не нрихо-
дитьсьа скосити стілько десьатин хліба та трави на чо
ловіка, іак на Украрні. В Авструі Русинські Горалг 
славльатьсьа за шуперших косарів. Тау в инші,] хлібо
робську праці Украіінець робить не менш, іак прості 
льуде других народів. Хіба тілько зімоіу він трохи 
одпочине, бо хліборобсько^ роботи мало, а на заводи 
ходити та в города шукати заробітків Украіінець не 
охочир Одначе теперечка бідность та горе женуть іого 
не рідко з ріднор хати на жидівські винокурні та са-
харні, котрих позаводилось було чимало. Тамечка робота 
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важка і особливо на сахарньах дуже вадить здоровіу, 
бо в різних частьах завода бува)е дуже не рівно тепла 
І холодно, і через те льуде багато простужуіутьсьа. 
Не мало слабуіуть тамечка гарьаякамн, пропаспицьами 
І иншими заразними болістьами, бо і самі заводи } особ
ливо казарми содержатьсьа дуже не чисто. 

Хліборобська робота сама ио собі, коли вона не дуже 
тьажка, не вадить здоровіу; одначе при тих обставинах, 
при котрих приходитьсьа робити Украіінцьу, він не рід
ко слабу.)е } од ці)Є)і роботи. Веслову і в осени їому 
приходитьсьа не менш ^ак по 4—6 тижнів орати, часом 
дуже далеко од села, в таких місцьах, де не ма куди 
прихилитись, коли нападе дошч, або грьад, або іаіса 
завірьуха. Не рідко льуде, котрі оруть, ночуіуть в степу 
в Марті і Октьабрі і через те не дивно, шчо в ті часи 
наібільш трапльаіетьсьа болістеі оізганів диханньа, напр. 
бронхітів, плевритів, воспалені,і легких, жаб і др. Дак 
настане весна, то не рідко Українець іде у чумачку,. 
а тамечка життьа іого теж не гарне дльа здоровіа. 
Спить в степу під возом, ,)ість ііжу суху та холодну, 
зрідка куліш; часом надірветьсьа над важкими мішками 
з пшеницеіу і т. и. Наступаіуть косовицьа та жнива. 
Це наітьажча пора. Нншому робітнику, котрщ набрав 
багато гронку на одробіток, прщдетьеьа самому, за іаких 
2^2 місьаца, скосити десьатин 20—ЗО трави та різного 
хліба. Це робота страшенна, про іаку в західну Девропі 
ніхто '] думки не жще. І наїздоровпіи) чоловік не видер-
жу)е, слабіше і худне за жнива, а хто не дуже кріпкиі, 
тої звалитьсьа і не може далі робити. Особливо часто 
од дуже тьажко]і праці слабуіуть сильним поносом, род 
холерини. Не рідко вмираіуть в таку пору льуде, у 
котрих були давнішні болісті серцьа. 

Лак не гірко приходитьсьа чоловікам на Україні, але 
жінкам далеко гірше. Лм не ма е̂ відпочинку ні літом, 
ні зімоіу, і в загалі треба признатись, шчо вони робльать 
далеко більш чоловіків. Окрім того, шчо варьать іісти 
та дітеі гльадьать, вони літом так само робльать у полі 
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Іак і чоловіки, цілісіньку день жнуть або віажуть, а 
це робота дуже важка. Зімоіу прьадуть не тілько в 
день, а і в ночі. Окрім того у жінок іесть така праць», 
котра більш вадить здоровіу, ніж чоловіча: це пранньа 
сорочок і мочка конопель. Літом і зімоіу, іака б не була 
погода, жінка іде на річку прати сорочки, і хто хоч раз 
бачив зімоіу на льоду в 20—25° морозу цих нешчасних 
жінок, котрі з мокрими ногами і голими руками по 
цілих часах біуть та переминаіуть товсті, заношені му
жицькі сорочки, то] подивуїетьсьа, ,|ак то вони все вит-
римуіуть, )ак ,|іх шче так мало вмира)е. А іак ириідетьоьа 
коноплі мочити, особливо іак прщдетьсьа в Октьабрі ма-
тірку з води витьагати, тоді ті жінки та дівчата цілі-
сіньки] день бовтаіутьсьа в воді і робльатьсьа такі сині 
аж чорні, шчо ниши] раз і не пізна^еш, де ііхнье тіло, 
а де болото, котрим приважуіуть коноплі, шчоб ііх вода 
не уносила. А шче до цього те нешчасне риболовство 
тканицьами \ не дльа себе, а дльа жидів. Иншиі раз 
крига не розтаіала на ставу } шматками плива^ по воді, 
а жінки парами з тканицьами бродьать ціліоінькн) день, 
продадуть на іаки) злот риби жидові, а самі достануть 
собі болість таку, шчо вона ііх на десьать років швидче 
в могилу зведе. А іак подумаіеш, шчо при цім жінка 
часто бува]е тьажка або дитину годуіе, то справді ио-
дивуіенісьа скілько та чоловіча натура витримувати мо-
жеть. За те і не шукаіте на Україні здорових жінок 
між тими, котрим минулось ЗО—35 років. Хіба шчо на 
десьать одну наідете. Инша дівчина в 20 років була 
така іак квіт рожевиі, а в 35 гірша, ніж в домовину 
ховаіуть. І це не зрідка а звичаіем. 

Салдати. Нам не можна тутечка говорити багато про 
обставини життьа і про болісті в вуську. В загалі скажемо 
тілько, шчо здоровіа салдат далеко гірше, ніж можна було 
б думати, дивльачись на теперешні, в загалі крашчі проти 
робітників, обставини солдатського життьа. Тим часом де-
Іакі річі повинні занадто шкодити. Наіголовнішчнм робом 
це життьа великого числа льуде] в купі, по казармах, 
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потім раптові з занадто великі натуги при муштрах, 
инши] раз в велику жару в тісну одежі, з великому 
вагому на плечах, і на решті непорьадок в житті і 
росіїутство, без котрих звича]но ніде во^енна служба не 
обходитьсьа. 

Смертенність в вуську ма]же всьуде більша, ніж в 
остатнім льудстві. Так наприклад: 

Викльучено за Вкупі потрата 
неопосіонісїьїу. через смерть 

Вмерло на 1000 

Апглі]а. Ві]пька силачі в Аііглі]і . 9,51 33,9 20,8—20,5 

— Інді]і. 27,05 18,2 30,1 

ФрапцГ]а. Ві]еька, шчо сто]ать вдома. 9,31 6,52—7,44 15,8—16,7 

Пруссііа. (1846—1863) . . . . 9,49 8,04 13,5 

Россі]а. (1863—1807) 16,55 17,26 26,6 

» (1808-1872) 15,19 14,64 23,4 

» (1872) , 18,42 18,77 27,8 

Ми ложимо по прикладу Ерісмана, *) шчо половина 
викльучених за несиосібністьіу вмираіе за рік, але ] без 
того ми бачимо, шчо смертенність в руську арму і дуже 
велика. В усьакому вуську цьа смертенність далеко біль
ша, ніж наприклад між сельанами в тих самих годах. 
Так шчо року вмира]е на 1000. 

1841—1852 1857—1861 1872 

Кавалері^а . . . . 22,6 13,7 14,98 

Артілері]а • • 27,4 , 15,1 13,44 

Иііжипери . . . . 33,8 14,1 11,39 

Піхота . . . . . 42,4 20,6 15,19 

Стрільці . . . . . 30,5 12,4 10,53 

Місцеві ві]ська. . . 32,4 19,4 21,26 

Коли вже така смертенність вуська в мирну добу то 
в часи вуни вона багато росте в гору не стїяько од 

*) Професіональна гигі)ена 1877. Стр. 39. 

14 
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того, шчо багато льуде] вбиваіуть і раньать, іак од по-
ліестеі і инших болісте]. Так нагір. 

Вмерло од болісте], од ран. 

За Кримську віріу БО Фраицузськ. війську. 75,000 20,600 

— англі]ськ. » 17,580 4,602 

За Американську віріу (1861—1863) в 

північному ві]ську 56,183 15,999 

За Прусько-Австр.вііііу (1866)впруськ. 

ві)0ьку ' . . . . . . 6,427 4,450 

Вкупі. 155,Г90=77,7°/о. 44,651=22,30/, 

Скілько вмерло льудеі од болістеі в руському вцську 
за остатньу Турецьку вуну до певна шче не звісно, 
але говорьать, шчо в де^'акі місьаці вмирало навіть до 
10,000 чоловік. Вді голови ішч і болісті, од котрих вми-
раіуть салдати, це чахотка, тіфи і, иншиі раз, холера. 
Окрім того дуже часто трапльа,)утьсьа гострі воспалінньа 
органів диханньа і харчуварінньа. Певно, шчо ] СІФІЛІС 

одна із шуголовнішчих болісте^ серед ві]ська, хоча смер-
тенність росте од іого дуже мало. По офіціальним спис
кам ириходитьсьа СІФІЛІТИКІВ І слабих венеричеськими бо-
лістьами на 1000 чоловік: 

В англійському війську 248—422 і навіть до 511 

» Французькому . . 100 

г пруському . . . 43,7—68 

> руському . . . . 58,2 

В остатніх трьох сторонах правдиве число слабих, 
здаіетьсьа, повинно бути більшим. Чахотка да^е таку 
велику смертенність між військом (33,8% в Англір, 
20,8% во Франції, 23,8°/о в Пруссці, 19,9 в Россііі), 
і часом льуде вмираіуть за таки] коротки] строк, шчо 
певно треба думати, шчо життьа в казармах повинно 
бути одним із резонів початка цуеіі болісти ] навіть 
може і передачи іуі од одного чоловіка другому. 
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Така велика смертенність в війську тим більш гово
рить проти самого порьадку військового життьа, шчо 
в салдати все ж таки вибираїуть льуде] наїздоровших, 
так наприклад на кожних 100 некрутів прихбдитьсьа 
негодних : 

В Россііі, . 22,00 °/° 
„ Бельгії і . 22,83 
„ Голландці 23,91 
„ Швеції і . 28,80 
„ Баварці . 30,14 
„ Франції і . 40,30 
„ Австріїі . 41,05 
» Пруссії і . 44,50 
„ Італці. . 39,76 

В Россі'їі через те приходитьсьа найменш негодних, 
шчо теперечка у нас беруть в ві'їсько ї льудеї дуже 
низького росту, між тим їак в більшії часті західно
європейських земель шче зосталась стара вишча міра. 
В загалі одначе малі льуде дльа служби не слабші од 
великих. 

Іак ми казали один із наїголовнішчих резонів слабо-
стеї дльа салдат це великі муштри особливо в жарку 
погоду. Кожне літо післьа маневрів ї у нас, і в Австрі]'і, 
] во Франціїі, ї в инших сторонах чимало солдат вми-
раїуть од соиьашиого удару. Це ї не дивно, коли вспомьа-
немо їаку велику вагу кожен салдат повинен на собі 
нести. Цьа вага всьа вкупі рівньаїетьсьа: в англіїському 
вуську 28,2 кілограмма, во Фра^узському 30,18, в 
пруському 28,25, в Австріїі більш 27,0, в Італіїі 30,0, 
в Россці навіть 31,27, або мало не 2 пуда. Таким робом 
нашим салдатам приходитьсьа нести на собі наїбільшу 
вагу, а харч ]іхньа маїже наїгірша, бо на чоловіка при
ходитьсьа шчо дньа: 
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Вві)сьь у англійському . . . . 51 09 120 ЗО 10 40 484 гр. 

» Французському. . . . ЗО 85 121 20 15 35 470 » 

» австрійському 35 95 130 ЗО 14 44 535 » 

» пруськ. (мала порці)а) . 21 70 97 12 17 29 455 » 

» » (велика порцііа). ЗО 85 121 20 20 40 500 » 

» руоьк. (заділи) рік) .'• . 15 120 135 17,5 32,5 .50 724 » 

» » за190скоромн. днів. 25 113 138 32,5 22,5 55 710 » 

» » за 109 пісних днів. . 4 128 132 0,0 44 44,0 749 » 

Руськи] салдат тілько в . скоромні дні дістаїе 205 
грамиів мньаса (менше 1/% Ф.), то-б-то менше од усіх 
остатніх салдатів, окрім пруських на малі) порцуі. Але 
окрім того цілих пів року він овсім не ма]е мньаса '} 
замість нього тілько 32,8 граммів сньатків. Таким робом 
руськи) салдат дістане у 2 Уз раза менш мньаса, ніж 
французсьіеиі і у 3 % раза менш, ніж англійська]. Правда 
він дістане в загалі більш білковини, ніж остатні, але 
маіже всьа цьа білковина знаходитьсьа під видом жит
нього хліба, котрого руському салдату дадуть 1228 грам
мів (3 Фунта). Тим часом звісно, шчо із білковини жит
нього хліба, гороху, картошки виходьать із кишок не-
всисаиими вкупі з калом од 15—--470

іо, так щчоГвза-
правду руськи) салдат дістане не 135, а 100 — ПОграм-
мів білковини, то-б-то менше І гіршої і харчевно^і вар-
тісти, ніж англійський Французськи], італьранськщ і на
віть аветруськиі. При нашому рахунку ми шче поклали, 
шчо наші салдати дійсно мабуть усьу харч, ї&ка ]ім 
полагаіетьсьа, але ]ак би тому була правда, то наші 
підрьадчики ] інтенданти не наживали б сотні тисьач 
і міль]они карбованців, іак то тепер робитьсьа не тілько 
в вцну, а навіть з у часи мира. 

Морьаки. Життьа матросів в загалі доволі подібне до 
життьа салдат, тілько де в чому шче тьажче '} гірше. 
Так напр. матросам звичаіно приходитьсьа переносити 
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більше холоду, дошчу, вітру, ніж. салдатам. Окрім того 
вони завше живуть дуже тісно. В тих картах, де 
спльать прості матроси на кожного чоловіка приходить-
сьа на торгових суднах од 1,5—2,5 кубових метрів воз-
духу, а на воіенних корабльах теж не більше 3—4 
кубових метрів, то-б-то всьуде далеко менше, ніж в ка
зармах. Через те не дивно, шчо на гострі ] затьажні 
болісті органів диханньа нриходитьсьа середнім числом 
більш однг)і треті смертенних случарв, більа одні)і чет
вертої! части матросів вмираіе од чахотки, одна шоста 
од ТІФОЗНИХ гарьачок. Окрім того із 1000 чоловік, котрі 
вмираіуть во ФЛОТІ приходитьсьа на цинготну болість 
19,92, а на сухопутнье вусько 5,51. В загалі смертен-
ність в руському ФЛОТІ од 1863—1872 рік рівньалась 
23,98 чоловік на 1000, а в несіюсібні викльучалось по 
26,2, так шчо загальну смертенність ми повинні лічити 
в 37 чоловік на 1000, то-б-то далеко більш, ніж в 
сухопутньому ву'ську. 

Рибалки. Життьа льудеі, котрі живуть з того, шчо 
ловльать рибу, в загалі подібне до життьа морьаків, але 
одрізньаіетьсьа од першого тим, шчо ]ім приходитьсьа 
инши) раз по довгу бувати в воді, і через те вони шче 
більш од морьаків слабу,)уть гострими вослалінньами ор
ганів диханньа \ ревматізмами (ломом). В де-іаких сто
ронах,- напр. в Персідському заливу, чимало льудеі працьу-
Іуть над тим, шчо шукаіуть на дні морьа жемчуг (перли). 
Робота цих льудеі страшенно тьажка і шкодить здо-
ровіу. В 1867 р. із 24 чоловік, котрі упирнали на дно 
морьа з осібному мащино|у, котра дозвольала рм брати 
з собозу воздух, вмерло 10. В загалі ма]'же всі ці ро
бітники післьа кількох років праці глохнуть і сліпнуть, 
особливо коли вони робльать без тшер машини, про 
котру ми говорили (скафандра). 

Прачки. Ми вже казали про те, при ]аких негарних 
обставинах приходитьсьа жінкам на Україні прати со
рочки. В загалі робота прачки одна із доволі нездорових 
по тім же резонам, шчо і працьа морьаків і рибалок. 
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По де-їаким рахункам"на 1000 прачок шчо року 7 вип
ране од самоїі чахотки. Окрідг того дуже часто прачки 
слаб узуть ранами на ногах, особливо коли їім прихо-
дитьсьа прати на річці з раз-у-раз мокрими ногами. Так 
напр. в Парижі із 760 жінок, у котрих були рана на 
ногах, 204 були прачками. Окрім того у прачок руки 
тріска]утьсьа, а инїциі раз на \\х робльатьсьа такі гулі 
І рани, шчо вони присилувані покинути сву заробіток. 

Грабарі. Коли вже тим льудьан, котрі працьуїуть в 
воді чимало од того лиха, буваїе, то шче гірше нрихо-
дитьсьа тим, шчо робльаті у землі, то-б-то грабарьам 
і рудокопам. Грабарська робота одна із наїгьажчих, Коли 
"чоловік робить великим грабарським заступом в 9 верш
ків завдовшки і в б вершк. ширижн'у, то }ому прихо-
дитьсьа набирати більше нуда землі на заступ і иншиї 
раз викидати ту земльу із канави або льоха в сажень 
і більше глибиноіу. Добри) робітник викидаіе за день 
кубову сажень землі, котра важить од 1500—2000 пу
дів. Але цьу земльу грабарьові треба не тілько вики
нути із канави, але шче і одрізати заступом; таким ро-
бом ирацьу грабарьа треба шче звеличити на нів раза 
або ] більше. Це визначте, шчо в загалі вона рівньа-
тиметьсьа більа 3000 пудам, підньатим на вишину одні]і 
сажені або більа 60,000 кілограммометрів. ілкал же 
робом живе грабарь нри так'а страшенні) праці? Хто 
бачив земльанки, в котрих живуть нешчасні литвини і 
білорусси, котрі звичаіно будуїуть наші залізниці, хто 
коштував ,]іхньу харч, тої справді здивуїетьсьа тому, 
скілько чоловіча натура витримувати може. Але треба 
І признати, шчо нам ніколи не доводилосьа бачити льу-
деі більш змучених, знрацьованих, в молодих літах зіг-
нувшихсьа з висохших, ніж грабарі, котрі будовали 
Ки)іво-Брестську залізницьу. Окрім сверхоильноїі праці 
грабарі страждаіуть найбільш од ТІФОЗНИХ гарьачок, воо-
паліннь легких, пропасниць, цинготної і болісги і т. д. 
Не треба думати на решті, шчоб таке недобре станньа 
життьа грабарів було тілько у нас в Россір. Не крашче 
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ді'Іетьсьа і во Француі, іак то можна побачити із від-
чита про будованньа залізниці в Нормандці в 1863 році. 
Італуанці, котрі Ідуть заробльати грабарьами на чу-
гунки в АвстрУу, Швеіцарііу, Німеччину, звичайно жи
вуть в земльанках і не іідьать нічого окрім полеити 
(мамалиґи). Мені ніколи не доводилось бачити т а щ і 
цинготно^ боліоти, іак у трьох молодих Італьіанців, 
котрі вісім місьаців прожили в земльанці на болоті під 
Цьурихом і за увесь тоі час навіть не коштували мньаса. 

Рудокопи, Коли вже таке гірке життьа грабарьам, 
котрі все ж робльать на поверхністі землі і на свіжім 
воздусі, то шче гірше ириходитьсьа тим робітникам, 
котрі земльане вугілльа, залізну та иншу руду із землі 
викопуіуть. Усі вони робльать в копальньах, то-б-то під 
землеіу, в темноті, тісноті ] при певному браку свіжого 
воздуху. Окрім того в копальньах звичайно бувале дуже 
мокро. Не дурно роботу в копальньах зовуть катарж-
ноіу. Через те не дивно, шчо станньа здоровіа тих ро
бітників дуже недобре, а смертенність страшенно велика. 
В Англір (Корнуельсі) вмираіе рудокопів, коли принньа-
ти загальну смертенність льудства в кожнім возрасті 
за 100: 

В літах од 15 до 25 рок. 125 чоловік. 
25 „ 35 п 101 
35 „ 45 Уі 143 
45 „ 55 » 227 
55 „ 65 » 263 
65 „ 75 Уі 189 

Такі] великії смертенністі не ма чого дивоватись, 
зна]'учи, шчо в Англуї половина рудокопів починаіуть 
працьувати до 14 років, під землеіу, в тісноті і мокроті, 
в воздусі, котри) содержить 1°/о і шче більше вуголь-
ноіі кислоти. Певно, шчо при таких обставинах льуде 
дуже швидко робльатьсьа малокровні, а у малокровних 
льудеі П'Д впливом мокроти дуже легко починаіутьсьа 
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затьажні болісті органів диханньа, катарри, іадуха, ча-
хотка '} т. и. Окрім того в копальньах земльаного ву-
гілльа робітники вдихаіуть багато дрібного вугольного 
пороху, котри) зостаіетьсьа в легких, котрі навіть од 
того стануть чорними. Цьа болість зветксьа Лнтракозгс. 
Певно, шчо гострі, дрібні шматочки вугілльа теж роз-
дрочуіуть потканньа легких і навіть можуть нособльати 
розвоіу чахотки. Післьа цього не дивно, шчо коли смер-
тенність усього льудства од грудних болісте̂  принньати 
за 400, то рудокопів од цих болісте] вмиратиме: 

В літах од 15 до 25 рок. 114 чоловік. 
25 , 35 , 108 ; 
35 , 45 „ 186 „ 
45 „ 55 „ АЬЬ 
55 „ 65 , 834 , 
65 „ 75 „ 430 . 

В загалі од болістеі груде] вмираіе 53% усіх рудо
копів, але може шче гірше мруть діти, котрих силуіуть 
працьувати в цих підземних тьурмах. Ось шчо говорить 
напр. про сво̂ е бувше життьа Мак-Доиальд., генераль
ну секретарь національної! ассоціацуі рудокопів і був
ши] член англійського парльаменту. Мак-Дональд ро
дивсь в Шотландці більа 1830 року і з восьми літ по
чав працьувати по залізних копальньах. Зімоіу і літом 
він повинен був вставати рано у другу годині і тілько 
в 7 вечера ве20тавсьа в батьківську хатину. Цілих 16— 
17 годин дитина повинна була таскати тачки по ко
ридорам иншиі раз не вишчим од 1Щ Футів (10 верш
ків), з поганоіу вентільацііеіу, де иноді вугольна кислота 
набиралась в такі] мірі, шчо три або чотирі лампи, по
ставлені в рьад, не давали доволі світа, шчсб нагружати 
руду. Між двадцьатьма товаришчами Мак-Дональда ні 
один не пережив ці)е,)і сумнор дитьачоіі пори. В другі] 
копальні, де він робив, було тридцьать хлопців і чимало 
дівчат. Усі вони перемерли окрім Мак-Дональда ] ]ого 
брата 
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Не крапле жити рудокопам в Німеччині і у нас в; 
уральських копальньах. В Німеччині більша часть робіт
ників в 40 год вже до того ослабли, шчо не мабуть 
сили пути шчо дньа під гору на роботу. Вони приси
лувані но кілька днів і ноче] проводити під землеіу, в 
копальньах, бо ]ак би пішли в долину до дому, то не 
змігли б на други) день знов вернутись на гору. По 
словах Порту галова, рост робітників на уральських за
лізних і мідних копальньах середнім числом усього 140 
центіметрів, то-б-то на 25 центіметрів менш од звичай
ного середнього росту чоловіків в Іевронп Окрім того все 
тіло рудокопа щ\е склад негарни), ноги криві, грудь 
вузька ] дуже висока (курьача грудь). 

Окрім дуже великого числа резонів, котрі помалу рі-
ша]уть рудокопів їхнього віку і здоровіа, іеоть шче чи
мало і таких, од котрих вони вмираіуть раптово. Наі-
головнішчі—це обвали, взриви } задушенньа льудеі в 
різних шкодьучих газах. Ці недобрі гази на.і'головнішчим 
робом буваіуть трьох родів: 1) Жегкщ недобрі) воздух, 
котри) содержить багато азоту і мало кислороду; од 
]ого болить голова, робитьсьа іадуха і по малу чоловік 
можеть навіть задохнутись. 2) Важки) Недобрії) воздух 
содержить багато углекислоти; од іого біль голови, за
гальна слабість, потрата розумінньа, і смерть натупаіе 
швидко. 3) Вогиеиті) воздух фи дгівоп), котриі содер
жить багато легких і трохи важких углеводородів. Ці 
гази не душать льудеі, але, змішані з воздухом. дадуть 
страшенні взриви, од котрих галереї і копалень завальу-
Іутьсьа і убиваіуть робітників инши] раз цілими десьат-
ками з сотньами. Окрім того в вугольних копальньах 
иншиі раз транльаіутьсьа шче окись углерода } сірпи-
стщ водород. Обидва гази страшенні отрути дльа чоло
віка. 

Окрім од взривів копальні завальуіутьсьа часто через 
те, шчо ]іх од заздрісти занадто вибираіуть і не добре 
підпираіуть рештованньам, або знов через те, шчо ііх 
заливаіеть водоіу. іаке велике число льудеі гине в 
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загалі через нешчасні случа^і в копальньах видко на
приклад із щщі таблиці, в котрі] записані тілько не-
шчастьа, котрі трапились в самд Велико-Брітануі і тілько 
за три роки 1861, 1862 і 1863. 

Число Числі 
случа]із. вбитих льудо]. 

Обвали 1100 1611 

Взриви , 316 471 

Різні случар в копальпіаї (розриви кана

тів, товчки і і . в.) , 412 463 

І'ізиі случар в праці на низу . . . . 402 698 

— — наиоверхнісгі (вири-

ви паровиків, машини і т. и. . . . 218 237 

Всього, 2538 3480 

У то] час, ]ак ми пишемо ці строкії в Англуі, в 
Аберкані, шче лежать під землеіу трупи 270 робітни
ків, убитих в вугольні] копальні взривом вогненного 
воздуху. Вуголь загорівсьа од взриву і усьу копальну 
залили водозу. Хто не згорів, або не вбивсьа, тоі уто
пивсь в воді. Через кілько днів післьа цього елучаіу 8 
робітників було вбито взривом дінаміту в тунелі через 

-Сен-Готард, котриі копаіуть дльа залізниці із Італір в 
ІПвеіцарііу. Тому 6 років тунель залізниці із Галич-
чини в Венгруу, більа Лі/шова, теж заваливсьа у часи 
праці ] погріб під собо]у кілька десьатків, а може і 
більше, робітників. ї'їх не дуже і турбувались одкопу-
вати, а просто напустили води в тунель, шчоб ііх вто
пити, дльа того, шчоб вони не мучились голодом. 

Бо Француі. в Прусеі)і, Австрії ] инших земльах, де 
Зесть багато копалень, вмира]уть робітники од нещчас-
них случарв маіже в таку відносині, ^ак і в Англуі. 
Про те, іак можна пособити проти всіх недобрих впли
вів праці в копальньах при помічі укорочанньа робочого 
часу, доброму вентільацііеіу, крашчим будованньам ] 
упорьадкуванньам копалень, ми тутки говорити не мо
жемо, бо дльа зрозумінньа цього треба мати спеціальне 
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(осібне) знаттьа гірнього діла. На рзшті окрім вуголь-
них копалень Катериноолавшчини, сольаннх Марма-
роша, настових Дрогобича і деіаких инших в Бески
дах на Україні шче дуже мало працьуіуть над добу-
ванньам із під землі руд металлів або земльаного ву-
гілльа. 

Каміньгичики. Ті робітники, котрі б)'уть камінь із гір,. 
а особливо ті, котрі ,]ого обсікаіуть, напр. робльать ка-
мінньа дльа млинів, дуже багато слабуіуть чахотщу і 
иніними боліотьами легких. Окрім важко,)і роботи в мок
роті ,] на холоді великн) вплив на це жщв вдиханньа 
піскуватого пороху, котри) подібно дрібному вугілльу 
навіть одкладаіетьсьа в потканньу легких (халікозіс). 
Окрім того і в каміноломньах нешчасні елучар дуже 
часті, і на кожних 1 і обвалів цриходитьоьа середнім 
числом 10 вбитих льуде,). 

Здоров]а тих каміишчиків, котрі будуіуть доми із 
готового камньа або цегли {муравіичіжів) в загалі да
леко краінче; тим часом і рх багато вмираіе од різних 
нешчасних случарв. 

Знов гірша робота льуде], котрі робльать черепицьу 
І цеглу (цигельшчшіів). Вони мусьать замішувати нога
ми глину, і од цього у рх часто робльатьсьа рани ] 

'дуже великі розширенньа кровданих жил. Окрім того у 
]іх робльатьсьа різні сипи на руках і навіть восиалінньа 
в суставах. Обжигаіучи цеглу, вони багато слабуіуть 
очима од великого жару ] диму. 

Не краінче ирнходитьсьа і гончарьам. Середнії вік 
робітників, вже доживших до 20 років, рівньаіетьсьа 
усього 46 рокам, між тим ]ак середнье число дльа всіх 
робітників 54 р. Найбільш слабуіуть вони болістьами 
груде], особливо Формовшчики, котрі раз-у-раз повинні 
надавльувати на Форму грудьами. Окрім того у тих, 
шчо здрьапуіуть з посуди приставші шматочки піску, 
бувале нерідко чахотка чзрез те, шчо дрібни) перох піску 
осідаіе в легких (халікозіс). Через велику жару і рап
тові переходи од жари на холод гончарі багато слабу-
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Іуть ревматізмами, гострими болістьами легких, органів 
харчуварінньа і болістьами серцьа. 

Між тими робітниками, котрі звичайно маіуть діло з 
мньасом, жиром або шкуроіу тваре] мньасниті на по-
гльад здорові, і середну вік ііх доволі довги) (57 рок.) 
Одначе ,і вони не рідко слабуіуть болістьами серцьа, 
печінки і кишок. Од несвіжого мньаса, або инших зараз 
у ,)іх часто робльатьсьа нариви, різні сипи і т. и. Ча-
хотка у ііх бува]е рідко: на 1000 мньасників в Парижі ( 

од чахотки вмира;]е усього 2,7 пічо року. 
Робітники на свічних заводах звичаіно бліді і слабі, 

бо ,]ім раз-у-раз нриходитьсьа робити серед страшен
ного смраду. Особливо страждаіуть вони болістьами ки
шок. Ма^же те саме можна сказати і про тих льуде], 
шчо працьуіуть на миловарньах. Вони окрім того дуже 
слабуіуть ломотоіу в руках і ногах. 

Гарбарг і шорники слабуіуть дуже великим числом 
різних болісте], особливо гарбарі, котрим раз-у-раз нри
ходитьсьа мати діло з нолугнилими річми і не рідко з 
шкурами твареі, павших од заразних болісте]. От через 
шчо між льудьми сібірська ]азва, сип і инші заразні 
болісті, перенньаті од худоби, на]частіш трапліаіутьсьа 
у гарбарів ,)' у тих робітників, шчо шкури здираіуть.-
Вони багато слабуіуть на органи харчуварінньа ] на
віть болістьами органів диханньа, хоча, по думці де-
Іаких вчених, чахотка у гарбарів буваіе рідко. Окрім 
того ці робітники слабуіуть шче воспалінньам ]аіечек, 
пахових залоз і мочевих каналів. У гарбарів шче іесть 
осібна болість: маленькі ] круглі ранки на руках, котрі, 
]ак думаіуть, робльатьсьа під впливом вапни. Середні] 
вік гарбарів усього 41 год, шкуродерів 43, шорників 46 
років. 

•Булочники, так само іак і мірошники, особливо сла
буіуть іадухоіу через те, шчо раз-у-раз вдихаіуть ба
гато дрібного борошна. Болісте,) органів диханньа у 
булочників буваіе 28,2°/о, а од чахотки в Парижі вми-
ра]е ііх навіть 4 на 100 чоловік шчо року. Цьому 
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не треба ] дивоватись, бо в великих городах булочники 
.звичаіно робльать по ночах, і дім завше приходитьсьа 
дуже раптово переходити із страшенного жару на ве
ликії] холод. Замітили окрім того, шчо булочники } по
варі (кухарі) на,ішвидче заражаіутьсьа різними болістьа-
ми. Середні) вік булочників рівнЬаіетвсьа 50—-51 рокам. 
У молодих хлопців од пекарсько]і роботи часто робльа-
тьсьа коліна криві в середину. 

Робітники па сахаришх шуголовнішчим робом сла-
буіуть од двох резонів: 1) Од занадто ВИСОКОЇ! темпе
ратури ] рантових переходів на холод і 2) од різних 
шкодьачих газів в атмосфері заводу. Через простуду в 
|іх дуже часто буваіуть катарри органів диханньа \ 
харчуварінньа. Різні гинучі органичні річі просачу-

.Іутьсьа в земльу заводу, наиовньаіуть воздух ,)'ого дур
ним духом і в купі з великоіу жаро]у і мокротоіу роб
льать робітників малокровними і занадто прихільними 
до різних пошестних бол сте]. Особливо часто траильа-
Іутьсьа у ]іх ТІФОЗНІ гарьачки. Нерідко бувають і по
носи. Увесь организм робітників, усьа кров ііх раз-у-
раз отрочна газами, котрі вони вдихаіуть: амміаком, 
углекислотоіу, углеводородами, сірнистим водородом. Ок
рім того в воздусі заводу завше пливаіуть дуже дрібні 
частини сахару, котрі, нриліпльуіучись до кожі робіт
ників, віізивадуть на нЄ}і різні сини з навіть нариви. 

Пособити усьому цьому лиху дуже важко. Одначе 
великоіу чистотоіу і порьадком на заводі, збудованньам 
осібних холодильників дльа амміаку, гарними обстави
нами життьа і харчуванньа дльа робітників можна було 
б доволі зменшити недобри] вплив праці на сахарних 
заводах. 

Переходьачи до робітників, котрі працьуіуть над де
ревом і залізом, ми бачимо, шчо обставини здоровіа 
столбарів і слщсарів в загалі гірші, ніж плотникгв 
і ковалів, хоча зразу здавалось би, шчо ііхньа робота 
лекша. Тим часом на ділі воно не так. Отольарам і 
сльусарьам приходитьсьа звичаіно по довгу робити одну 



— 222 — 

І ту ж роботу: стольару стругати, а слусарі.у робити 
підпилком. У плотників і ковалів рух при роботі трохи 
більш зміньаіетьсьа, і станньа їхнього тіла не буваіе 
раз-у-раз однакове, іак у стольарів і сльусарів. Окрім 
того коваль, плотшпс, бондарь робльать більш на свіжім 
воздусі і менш вдихаіуть пороху, ніж стольар і ельусарь. 
Коли ж наприклад ковалі робльать в замкньаних куз-
ньах і раз-у-раз одну і ту ж роботу, тоді .)' рхнье здо-
ровіа ста]е дуже негарним. Так наприклад евоздарі 
ма}уть плечі високі, ліве навіть вишче, ніж праве. Тіло 
нахильано на правді бік і всьа вага тіла, нальагаіучи 
на праву ногу, з у і згишуе, через шчо гвоздарь не кріп-
ки] на ногах і навіть часто шкандибаіе. Окрім того 
пальці на праві,] руці одведені на бік, так шчо гвоздарь 
овсім не можеть узьати пальцами нуакор дрібноті річи. 
Таким робом працьа не тілько шкодить загальному 
станньу рхнього здоров]"а, але гаче і уродуіе все рхнье 
тіло. 

Отольари знов дуже слабуіуть розширснньами жил 
на ногах, бо вони раз-у-раз повинні сто,іати маіже в 
однім станні тіла. Не менше однір третьої части стольа
рів маіуть ці розширенньа, котрі дуже часто перевер-
таіутьсьа в рани. Окрім того і стольарам, іак і сльу-
сарьам, особливо остатнім, приходитьсьа дуже багато 
слабувати через порох деревіаниі і залізни], Аотрд] вони 
завше вдихаіуть. Так напр. із 100 стольарів 44 вми-
раіуть од чахотки, по Мсцеру, і 40,5 по Гановеру 
(в Копенгагені), де середні] вік вмерших стольарів усього 
,33 рока, а по другим вченим од 40-—50 рок. Середнії 
вік ковалів трохи довши], 46—47 років, але не треба 
забувати, шчо слабі льуде і не .ідуть в ковалі. Через те 
]іх не багато і вмира^е од чахотки. За те болісте] серцьа 
у ]іх 19,44% усіх болісте] і болістеі нірок 6% (по 
Лаіе в арсеналах Тулона і Лорі]ена). У сльусарів бо
лісті органів диханньа рівньаіутьсьа 39% усіх болісте], 
а сама чахотка 2 1 % унутреиіх і 1 1 % усіх болістеі. 
По Гановеру, в Копенгагені токарів по металлу вмираіе 
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42°'о од чахотки. Середні) вік сльусарів усього 45 ро
ків. Здоровїа і середнії вік шготників і бондарів в за
галі трохи крашчі, ніж у остатніх робітників цього 
відділа. 

Робітника на залізітцбах окрім того, шчо слабуіу'ть 
од тих же резонів, шчо ] иніні сльусарі, стольари ^ ко
валі, мабуть шче з сво]і власні болісті. У маншнистів і 
кочегарів часто приходитьсьа бачити розширенньа вен 
на мошонці (варіпоцеле), (через трьаску при ]ізді), не-
вральгуі в ногах, різні болісті оче}, нариви і т. и. В 
загалі післьа 10 років роботи вони вже дуже зморені, 
післьа 15 слабі і післьа 20 повинні кидати своіу пра-
цьу. 

Усі льуде, котрі служать на чугунках багато ги
нуть шче через різні случаіі і нешчастьа, котрі тран-
льаіутьсьа на залізних дорогах. При цьому служашчих 
вбива|етьсьа ] калічитьсьа далеко більше, ніж про|ізжа-
Іушчих. ї а к напр. во Францід од 1854 до 1869 року 
усього постраждало 16,807 і між ними: 

Вбито. Поранено. Усього. 

Проіізжнх , . . 324 2508 2832 ^ 

Служашчих. . . 2154 11908 11908 ^ 16807. 

Инших . . . . 991 1076 2007 ) 

їїаігірш, між усіма робітниками по залізу приходить
сьа тим, котрі обточуіуть різні залізні ) стальні річі 
на брусках камньаних, бо вони раз-у-раз вдихаіуть по
рох, змішанні із дрібних частин заліза \ піску. Пді змі
шанії) порох найгірше шкодить здоровіу. От через шчо 
ті робітники, шчо робльать голки ] шчо шлифуіуть і 
обточуіуть різні залізні річі наі більш слабуіуть чахот-
ко.іу. Ті робітники, котрі одточу^уть голки на сухім 
камні не можуть в загалі проробити більше 12 — 1 5 
років. Середні вік, до котрого доживаіуть іюльшчикщ 
дуже коротки). Ось наприклад скілько в Англір середнім 
числом зостазетьсьа жити: 
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.щчикам. Всім Аіігличаиам. Хлібо; 

20 год до 31 до 55 до 57 

25 33,8 57,5 59,7 

30 36,7 60,1 62,3 

35 39,9 62,5 64,6 

40 43,2 64,9 66,8 

45 46,8 67,2 68,7 

50 — 69,9 70,5 

Зик бачите ігольгнчик рідко доживаіе до 50 років, і 
в усі годи до 50 ,]ого середні,] вік на цілих 20—25 
років коротшії] од загального середнього віку в Ан-
глуі; таки] страшений] вплив на іого здоровіа :шуе 
працьа. 

Зсік же ж иособити цьому лиху? Певно на^крашче 
було б овсім не точити на сухім каміні, одначе го-
ворьать, шчо цього не можна, і придумуіуть инші спо
соби, напр. носити робітникам маски ^ дихальці (респіра
тори), зостанавльувати залізни] порох магнітами, упорьад-
кувати осібного роду вентільацііу і т. и. ї ї робітники, 
котрі значать голки, то-б-то пробиваіуть вушка, завше 
дуже слабуіуть очима. Рідко котри] із ііх можеть робити 
більш 10 років. 

Точильшчики \ шлифовальшчиїт на великих хвабриках 
в загалі слабуіуть тими самими болістьами, шчо і іголь-
шчики. Окрім того ті із ііх, котрі точуть великі стру-
менти, надавльуіучи на ]іх грудьами дльа швидкісти, іак 
то звичаіно робльать во Фраицуі, в Тьері і инших місцьах 
(в Англі]і вже покинули), стануть від того плоскогру
дими ] незадовго чахоточними. Окрім того між точиль-
шчиками приходитьсьа на 15 чоловік один горбати). 
Ось середні] вік різних точильшчиків в Англі,]і. 

Сухо і з водо]у\ 3 водо] у. Усі Аи- Хлібо-
Бригви. Ножи. Пили, гличше. роби. 

31,8 38,2 48 
48,7 51,8 55,9 
62,2 63,3 64 

На сухім камні О 
Вилки. Ножі. 

Нісльа. 20 до 28,7 32,7 

— 45 » 45,7 49,8 

— 60 » — — 
— 70 » — 

55 57 

67,1 68,7 

74,5 76,6 

79,6 79,2 
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Таким робом ми бачимо, шчо точильшчики вилок по 
сухому камньу доживаіуть наібільнг до 45 років. То
чильшчики ножів теж не доживаіуть до 60 років, а до 
70 не дожива ні один точильшчик. 

Хоча не в такії мірі ]ак точильшчики, але все ж 
багато слабуіуть через вдихнути) порох робітники на 
прьадільних хвабриках. Там, де машинами прьадуть 
баволну звичайно воздух переповиванні дрібнісінькими 
шматочками баволни, так шчо непривични] чоловік не 
можеть і кілька минут видержати, шчоб не закашльа-
тйсь. По словам Гирта навіть і привичні робітники 
|)аз-у-раз кашльаіуть, і бронхіти, воспалінньа легких і ча-
хотка транльаіутьсьа у ]іх дуже часто. Середні] вік на 
Белгііських хвабриках не більше 47—50 років. Шле 
гіршиі вплив, ніж порох на прьадільних хвабриках, ма-
Іуть на здоровіа робітників початок праці в занадто 
молоді годи, погані гигі]еничні обставини на хвабриці, 
зігнуте станньа тіла робітників і т. и. Окрім болісте] 
груде] прьадільшчики багато слабуіуть шче на очі і 
різними болістьами кожи, сипами, наривами і т. и. че
рез порох і різну нечисть. Остатніми болістьами на]-
гірш слабуіуть ті робітники, котрі миіуть і ^юзбираіуть 
вовну, або біуть і чешуть прьадиво і баволну. 

Не менше од ирьадільшчиків хоча і иншим робом 
•слабуіуть через своіу працьу ткачі. У ііх наібільш 
трапльаіутьсьа болісті унутренніх органів живота: затьаж-
ні опухи печінки, коси, геморо], водьана болість і т. и. 
Наігірше теперечка слабуіуть ті робітники, котрі ткуть 
шовк. Не багато ]есть ремесел, де було б стілько затьаж-
них болістеі. Ці робітники сидьать на досці тверді] і 
нахильані'і; тіло ііхнье зігнуте на перед і упираіетьсьа 
на дередіану підставку, по котрії проходить готове 
тканньа. У тої сами) час ткач нагами ворушить вер
стат, а ]^уками нерекидаіе човнок. Надавльуіучи раз-у-
раз підставкоїу на жлунок і груди, ткачі швидко по-
чинаіуть слабувати корчами і більіу в жлунку, роз-
троіством харчуварінньа, ]адухоіу і не рідко ] чахотщ'у. 

15 
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ІТа подібних і шче гірших верстатах, ^ак во Франції 
ткуть шовк, у нас на Україні прості льуде шче ткуть 
полотно і через те і у нас багато слабуіуть од тканньа, 
і не дурно почуіеш иншиі раз, шчо про кого говорьать: 
^бліди] ^ак ткач." Тим часом у нас по селах ткачі ні
коли не робльать цілісінькиі рік і через те не стілько 
при)маіуть лиха од тканньа, ,]'ак правдиві робітники. 

Тим робітникам, котрі ткуть сукно, теж нриходить-
сьа не добре, особливо коли сукно широке, бо тоді 
працьа руками ста)е дуже важкоіу, і це не рідко даіе 
початок болістьам серцьа. Одна із шуголовніїлчих болі-
стеі ткачів—це чахотка. Так напр. в Ліоні із 2024 чо
ловік, вмерших за 1862—1866 роки в шпиталі Круа-
Русс, 771 вмерло од чахотки. Більа половини із рх 
були ткачі. Особливо велика смертенність ткачів од ча
хотки в молоді літа, -між 20 і 25 роками. Між ткачи
хами навіть четверта часть вмираіе між 15 і 20 ро
ками. Певно, шчо окрім праці тут мабуть великш вплив 
загальні недобрі обставини життьа; особливо занадто 

' погані харчі, напр. в Ліоні ] инших великих хвабрич-
них городах. 

У тих робітників і робітниць, шчо розмотуіуть шовк, 
нерідко транльаіутьсьа шче малокровце, болісті жлунка 
І кишок, поноси, воспалінньа очеі, катарри горла, сипи 
'} нариви на кожі. Окрім того іесть шче осібна болість, 
звана болість червила. При ці) болісті на пальцах і 
між ними робльатьсьа зразу гиоумти (пустули), котрі 
потім роз]іда,іуть кожу і далі пальці ] усьа рука пух
нуть, і робітник повинен кидати працьу. Звичайно цьа 
болість вже коли раз була в кого дуже гострому, то 
більше не вертаіетьеьа. 

Середні] вік усіх прьадільшчиків і ткачів в загалі 
дуже коротки], але не всьуде однакову. Без велі-ікор 
помілки іого можна принньати в різних місцьах між 
3 5 — 4 5 роками дльа робітників і робітниць, перейшов
ших 20 рік. Дльа всіх робльашчих на хвабриках серед
нії вік далеко коротішу, усього 19—25 років. Там, де 
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багато прьадільних і ткацьких хвабрик, загальна смєр-
тенність льудства дуже росте в гору, напр. в хлібороб
ських повітах Владимірськод губернії і вмира]е шчо року 
на 1000 льудеі од 31 до 40, а в хвабричних од 41—50, 
то-б-то середнім числом на 10 чоловік більше. 

Переїдемо теперечка до тих робітників, котрі на]більш 
слабуіуть од сидьачого життьа. На першому місці сто-
,)ать тут щуокетиці, потім кравці, швачки \ шевці. 
Кружевниці робльать цілісінькії] день сидьачи і держать 
рьамку з кружевом на коліньах, через шчо ]ім прихо-
дитьсьа раз-у-раз робити нахільаними. їїісльа цього не 
дивно, шчо вони слабуіуть найбільше: золотухоіу ] ча-
хоткоіу, більїу оче], скривленньам спини ] т. и. Шче 
до того вони починаїуть робити в занадто молоді годи. 
Напр. в Ліллі беруть дівчат в науку щатй і шости 
років, учать чотирі годи, а в дссьать літ вони вже 
стануть правдивими робітницьами. Половина із тих, ко
трі доживають до 50 років стаіуть сліпими або горба
тими. Окрім того заробіток кружевниць усьуде дуже 
мали|; і через те усе станньа їхнього життьа, харч, 
жилльа і инше дуже гидкі, од чого вони губльать здо
рової не менше, ніж од самоіі праці. Не багато крашче 
приходитьсьа і кравцьам. ііхні болісті шуголовніїнчим 
робом залежать од станньа тіла в часи роботи. Сидьачи 
на столі з перекрешченними ногами, тілом нахильаним 
на перед, вони наібільш слабуіуть більіу в жлунці, 
приливом крови до печінки } в загалі непорьадком хар-
чуварінньа. Болісті грудеі теж не рідкі. Між 20 і 25 
роками із 100 кравців 17 вмира)Є од чахотки, а в за
галі на 100 слабих кравців приходитьсьа 52 з груд
ними болістьами. По Гановеру, на 100 кравців 48 вми-
раїуть од чахотки. Шче гірше, ніж кравці, слабуіуть 
чахоткоіу швачки, так напр. на 1000 кравців в загалі 
приходитьсьа 46 чахоточних, а швачок 55, вгшшваль-
гичиць навіть 86. Окрім того вони всі дуже слабуіуть 
очима, особливо полуЬоіу, так в Парижі із 952 случаіів 
полуди 103 були у швачок. Знов од сидьачого життьа 



— 228 — 

у всіх робітників цього відділа гнетьсьа спина і ро-
бльатьсьа білі опухи в суставах таза, біль в нижні) 
часті поіасниці (сакро-коксальгца) і инші болісті. 

За остатні часи багато говорилось про тс, чи крашче 
тим робітникам, котрі иіиіуть на машинах. Инші каза
ли, шчо навіть од разуразнього руха ногами чимало 
лиха бува]'е, особливо дльа жінок. Тим часом дати пев
но,)]' відповіді на це шгганньа шче не можна. 

Так само, іак і кравці, і шевці нарільш слабуіуть 
через недобре станньа тіла, котре потрібу]е ііхньа нра-
цьа. Сидьачи на лавочці, перегнувши все тіло на двоіе, 
вони з великоіу натущу протьагаіуть дратву крізь ко-
жу. Увесь рух праці склада)етьсьа на саму верхньу 
половину тіла і поіасницьу, а ноги лиіщуутьеьа в пев
нім спокої у. Брак свіжого воздуху, життьа в хатах 
темних і мокрих шче доддіе і їм лиха, і через те не дивно, 
пгчо дофкв всі шевці малокровні. Зігнуте станньа їхньо
го тіла, придушу) учи у нутрі жлунок і печінку, робить 
застоі венозно,)! крови і задержуіеть одправи залоз і, в 
загалі, всіх органів харчуварінньа, Болісте,) кишок у 
шевців двічі стілько бува]е іак у инших робітників, так 
само і приливів крови до печінки, запорів, гемороіа і т. и. 
Болісте.) жлунка у шевців 67%> а в инших робітників 
40°/о. Але і грудні болісті у шевців не рідкі. По Ма
деру, із 100 чоловік 49 вмираіе од різних грудних бо-
лістеі, а на 1000 слабих приходитьсьа 55 чахоточних. 
По Гановеру, більше третьої! части шевців в Копенга
гені вмираіуть од чахотки. Окрім того од надавльу-
ванньа на колодку грудьами у шевців звичайно робитьсьа 
впадина посеред груди, іщшщ раз і болісті серцьа. 

Середні] вік шевців дуже не довгий По Каде-де-
Гассикуру, во Франці,)і шевці звичайно вмира.іуть до 45 
років, во Франкфурті ,)іх середні,) вік 47 років, в Ан-
глііі, по ШШІІ/, 39 рок., в Копенгагені, по Гановеру, 
навіть усього 35 років. 

Нам зостаіетьсьа шче додати де шчо про робітників, 
котрі слабуіуть неголовні нічим робом через те, щчо ті 
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річі, над котрими вони працьуіуть, отрута дльа чоло
віка. На табачних заводах льуде вдихаїуть раз-у-раз 
багато пороху, амміачного пару і окрім того пару осіб
но] і отрутно^ річи, котра содержитьсьа в тьутьуні і 
зветьсьа нікотін. Табачни] порох навіть проходить у 
легкі '] там осьадаіе подібно вугольному пороху (таба-
козіс) і таким робом може дати початок чахотці. Окрім 
того од пороху робітники багато слабуїуть очима,} гор
лом. Але на]головнішча шкода наступне тоді, }ак сушать 
тьутьун на пічах, бо тоді із іого .] виходить найбільш 
амміачного та нікотінного пару. Між 100 робітницьами, 
котрі поступаіуть на тьутьунни) завод, середнім числом 
72 слабу.іуть за перших шість місьаців. Робльатьсьа біль 
голови ] серцьа, лихорадка, воспалінньа жлунка ] кишок, 
затьажні поноси і різні инші болісті. Окрім того тьажкі 
жінки, робльачи над тьутьуном, дуже часто викидаіуть 
дитину. 

Певно, ІІІЧО всі ці болісті буваіуть дуже часті на 
тьутьунних заводах, але тим часом з у нас на тьутьун-
них илантацуах приходитьсьа ,]іх бачити в менші] мірі 
у ті часи в осени, коли робітниці працьузуть в саржах, 
розвішуіучи ] сушачи зібранні тьутьун. 

Далеко гірше, ніж од тьутьуну, слабуїуть робітники 
од хвабрикагщі сірників. Окрім в загалі поганих обста
вин і здоровіа льуде], робльашчих цьу роботу, вони шче 
слабуїуть од отрути паром фосфору. Од ці,іе,їі отрути 
чоловік в загалі слабне і окрім того у ,]ого пропадаіуть 
зуби, робитьсьа воспалінньа чельустеі, потім омертвінньа 
(гангрена), і навіть усьа чельусць можеть вигнити ] ви
пасти по шматкам або і ціла. Мені привелось бачити 
робітника із Новозибковського повіту Чернигівськоіі гу
берній містечка Злинки, у котрого всьа нижньа чельусць 
випала через дірку під підбородком, котра у то,) час, іак 
)& їого бачив, була шче двічі більша од роту. А тоі 
чоловік усього два роки проробив нвд сірниками. 

Инши] раз діло і не кінча]етьсьа самим каліцтвом 
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робітника, і він вмираіе од того, шчо гниль із іого ран 
веиса^етьсьа у кров. 

Іїособити проти отрути ФОСФОРОМ хотьать парами 
скипидару, але од цього мало бувале користи. Так само 
не овсім нособльаіе і заміна білого Фосфору червоним. 
ЇІаікрашче було б овсім покинути ФОСФОР в хвабрикацііі 
сірників, іак вже наприклад іого і не ма]Є в шведських 
сірниках. 

Друга отрута, од котрої страждаіе дуже велике чи
сло робітників, це свинець. Так ]ак він потрібльаіетьсьа 
в дуже великім числі ремесел (по ІІрусту 56). На]голов-
нішчі із цих ремесел окрім добуванньа свиицьа із руд 
і переробки ,|'ого на білила, сурік і різні свинцові солі, 
це мальарство, робота на шкльаних і літершх заводах, 
гончарство, паборшчгщтво ] иніні. Отрута свннцьом іде 
дуже помалу і з початку незамітно і та]емно. Звича]но 
вона показуіетьсьа післьа того раптової у більшу в жи
воті, так званоіу свинцьово]у коліко/у. Післьа того вже 
починаїутьсьа і другі припадки, напр. корчі, паралічі 
(особливо пальців), иноді сліпота і т. и. Робітник чим 
далі, тим більше слабне, на решті ста]е страшенно ма-
локровиим {свиїщьова кахексЦа), впадаіе в певни) параліч, 
иноді шче до того робитьсьа водьана через болісті сер- { 
цьа і нірок (альбумінурца). На решті чоловік вмира|е 
хоч помалу, хоч раптово через мозкові припадки. Овин-
цьова отрута навіть не да]е жити дитині в животі ма
тері, і тьажкі жінки, котрі працьуїуть над свннцьом, 
дуже часто викида^уть. 

Отрути свинцьом трапльаіутсьа дуже часто. В самім 
Парижі, за два роки 1876 і 1877, і в самих тілько 
шпитальах було 1264 чоловіка. Воно і не дивно, коли 
ми пізшуемо, шчо напр. на кожних 100 заслабших гон
чарів приходитьсьа 25 отроіених свинцьом. Із літеішчи-
ків за 5 років праці слабуїуть отротоіу од 35—40°/о, 
між наборшчиками теж од 8 — 1 0 % . Мальарів між 
1264 парижськими робітниками було 527 чоловік. Ба
гато слабуїуть і робітники- на шкльаних заводах, де 
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виробльаіуть шкло з свинцьом (флінтглас). Остатні ро
бітники окрім свинцьа багато слабуіуть чахоткоіу од ве
ликого жару ] од страшенно^і натуги при видуванні 
шкла. Льудеі робльашчих білила теж за; 2 роки слабу
вало в Парижі 359 чоловік. 

Одна із страніиішчих отрут, котру терпльать льуде 
через своіу нрацьу, це отрута маркг/рі)ем. Усіх реме
сел, в іаких зого потрібльаіуть 13. На]головнішчі між 
ними ті, шчо добуваіуть маркуру із гір, ті, шчо зо-
лотьать через, вогонь, виборка зеркал і шльап. 

В Левроні маркурі] добува^уть наіголовнішчим робом 
в двох місцьах: в Ідрці, в землі Словтщів, і в Алма-
дені, в Іспанці. Отрута маркуруем починаіетьсьа з то
го, шчо іасна пухнуть, розмньакаіуть і одстаіуть од зу
бів. Зуби ночинаіуть хитатись і на решті випадаіуть.-
В Ідрі]і нерідко побачиш молодих льуде] од 20 до ЗО 
років конче старих видом, без жадного зуба в роті, і 
од котрих навкруги іде страшений) смрад. Далі їдуть 
шче гірші припадки; отрути: безсонницьа, хитанньа в 
руках і ногах, кольучі болі, иноді страшенно гострі, 
корчі в мускулах, паралічі простьагаіушчих мускулів 
(екстензорів) і слабість розума. Инші навіть вже \ хо
дить не можуть і вмираіуть в велику слабісті. 

Подібним же, робом слабуіуть і на зеркальних хваб-
риках. По словам Гирта, із 100 робітників 80 слабуіуть 
під впливом маркурца. Окрім того цьа отрута визиваіе 
І продави чахотки, так напр. із 56 чоловік, вмерших 
під впливом маркурі,|а, ЗО вмерло од чахотки. Середні] 
вік робітниць на зеркальних заводах усього 36, 2 рока. 
Тьажкі жінки дуже часто викидаіуть. Кажуть, шчо, пу
скаючи в маістерські пари амміаку, можна зменшити 
шкоду од маркуруа, але на скілько це правда шче не 
можна сказати до певна. Ті робітники, котрі золотьать 
через вогонь, слабуіуть тими же болістьами } окрім того 
між ]іми приходитьсьа на 100 слабих 8 чахоточних. 
ІПльапників теж вмираіе в Парижі од чахотки 1 із 3. 
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І у Ііх буваіуть звичайні припадки маркуріально]і отру
ти, то-б-то воспалінньа іасен і т. и. 

Під впливом миищку теж слабуіуть робітники в 23 
ремеслах, із котрих на)головнішчі красилбішцтво, хваб-
рикаща обо/гв і квіток. Усі ці робітники слабуіуть 
різними сипами, потізатоіу волоссьа, затьажними катарра-
ми легких і кишок, инши] раз параличами і другими 
мозковими припадками. Під виливом миіщаку нерідко теж 
зачинаіетьсьа чахотка, так напр. між квітошницьами 
З О — 3 2 % вмираіуть од чахотки, шчо одначе залежить 
і од инших резонів окрім мищіаку. У робітників, котрі 
робдьать зелені обоіі, окрім звичаіних припадків отрути 
мишіаком, буваіуть инші болісті робітників на папірних 
заводах од мокроти, важкої! праці і инші то-б-то біль 
оче,), затьажні катарри бронхів і т. и. 

На цьому ми кінчаіемо наш коротку нерегльад впли
вів різноіі праці на здоровіа льудеі. На решті поділимо 
всіх на кілько розрьадів дльа того, шчоб показати, )"акі 
великі буваіуть ріжниці і в ]акому вони ідуть напрьамку.. 
Ми почнемо од тих льудеі, котрі середнім числом жи
вуть наідовше і закінчемо тими чіфх вік наікоротшиі. 
В 1-му рьаді у нас стануть: великі пани і начальство, 
попи. 2) Купці і чиновники. 3) Лікарі, вчителі, писа-
телі і артісти. 4) Хлібороби (мужики), мньасники, му-
равшчики, плотники, ковалі, б) Ольусарі, стольарі, шевці, 
кравці, швачки і инші ремесники. 6) Хвабричні робіт
ники, грабарі і рудокопи. 

Коли прирівньати середні) вік першого рьада, то-б-то 
великів панів і попів, до середнього віку посліднього,. 
то-б-то хвабричних робітників і рудокопів, то побачимо, 
шчо ріжницьа не менш іак у два рази. Льуде першого 
рьаду середнім числом доживаіуть до 60 і до 70 років, 
а із шостого середнім числом вмираіуть між 20 і 35 
роками. Таким робом тьажка працьа при поганих об
ставинах, недобра і занадто скупа харч і инші річі 
збавльаіуть іім віку не менше іак на половину. І не 
тілько іім, а навіть і ііх дітьам, котрі шче сами того 
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лиха не бачили і од іого не терпіли. Паньських дітеі 
не вмира)е до одного року і 1/»,% між дітьми наібідніщчих 
хвабричних робітників до кінцьа першого року вмираіе 
більа 2/з усіх нарождених діте]. 

^ к же ж спита.]"ете пособити ці) велику неправді? 
Тутечка не можемо про це багато розмовльати, але 
відкажемо в ісоротких словах. Дльа цього шуголовніш-
чим робом потрібні дві річі: 1) Шчоб ніхто і ніколи 
не робив через силу і при поганих обставинах. 2) Шчоб 
усі роботи на хвабриках і инші, тепер не добре впорьад-
ковані, були б перероблені так, шчоб ні одна не могла 
вадити здоров.іу робітників, і шчоб в загалі життьа 
Ііхнье, ,іак в часи праці, так і в дома, по всіх відноси
нах було здорове і гарне. Але ці дві річі тілько тоді 
стануть міжливі, коли не буде на світі ні багатих, ні 
бідних, освічених і неосвічених, панів і робітників. Тоді 
всі повинні будуть робити чорну роботу, але ] усі ма
тимуть працьувати головоіу. Здоровіа всіх льудеі стане 
крашче, бо в загалі ніхто не буде переробльуватись, бо 
працьа буде спільна громадська, і громада сама вільна 
буде назначати скілько ,)і,і треба робити. Знов усі* 
хвабрики побудовані будуть гарно, добре вентіліровані 
І очишчані, бо будуть громадськими, а не так іак те
пер хазьаіськими. Тепер хазьа^нові тілько і треба аби 
менш гроше) потратити та більш баришу добути, а тоді 
у громади буде инша мета,—здорові а і дольа робітників, 
Іуі громадьан. Так само ] инші обставини життьа чо
ловіка, хата, одежа, харч будуть приведені в таке станньа, 
шчоб од ,)іх не могло бути нііа,коіі шкоди здоровіу 
льудеі. 

Зяк же ж спитаіете ді]ти до такого гарного порьад-
ку ? В загалі инакще певно не можна, іак, зкасувавпіи 
осібну власність на земльу і заводи, зробити з'іх гро
мадськими. Тоді настануть кращчі часи не тілько дльа 
тих льуде], котрі страждаіуть од непом/рноіі праці, а 
навіть і дльа тих, шчо нудьатьсьа од тог о, шчо не ма-
Іуть чого робити. Вісім годин праці, вісім спочинку і 
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забави ') вісім сна у сутки,—ось порьадок, котриі більш 
або менш був би здорови] і льубн) усім льудьам. Пев
но, шчо цих вісім годин праці на далі дльа всіх 
мусьать бути частиноіу чорна робота, частино] у працьа 
розума. Окрім того чорна працьа і инша не повинні 
бути раз-у-раз однакові дльа кожного чоловіка. Чим 
далі, тим усе 'більш робитиметьсьа машинами, і кожен 
чоловік, не вчившись багато, мігтиме робити різні пра
ці. Через те працьа кожного чоловіка, особливо чорна, 
раз-у-раз иереміньатиметьсьа, стане менш нудноіу і не 
тілько не вадитеме іого здоровіу, а шче пособльатиме 
розвоіу всіх органів і спосібносте] кожного робітника. 

XV. 

СПОЧИНОК І с о н . 

Ми вже знаіемо, шчо в часи праці потрата в тілі 
чоловіка буваіе більша, ніж добуток. Тим то, ^ак би 
чоловік працьував раз-у-раз без спочинку, то і при на,]-
крашчих харчах на решті вмер би так само, ]ак од го
лоду. Але спочинок потрібен чоловікові ] по иншим ре
зонам. Поки чоловік працьу,]е, напр. мускулами, він не 
всніва]е викидати із себе всі річі, котрі перегораіуть у 
]'ому через працьу. Так, між иншими, в мускулах на-
бира,)етьсьа занадто багато молочнор кислоти ) других 
добутків роспада білковини мускулів од праці. Чоловік 
не вспіваіе викидати тих річе] ні через нірки, ні ко-
же^у, і вони, набира,|учись в мускулах, ,)іх роздрочу-
Іуть, а чоловік маіе од того чуттьа, шчо він зморивсьа. 
Коли він не одпочине, то це чуттьа можеть ДІ)ТИ до 
гостроті білі. Робота вже змореному чоловікові раз-у-раз 
багато шкодить. Окрім того, шчо він загально од того 
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-слабне, од переробу мускулів буваіуть піче і осібні бо
лісті, напр. паралічі, поступовне пропаданньа (прогрес-
сівна атрофЦа) мускулів, окостепінньа мускулів і т. и. 
Остатньа слабість, то-б-то, шчо мускули за кілько днів 
перевертаіутьсьа в кістки, трапльаіетьсьа наічастіщче у 
салдатів в Німеччині, котрих через силу муштруіуть. 

Так само, іак дльа мускулів, спочинок безпремінно 
потрібен і маіже дльа всіх остатніх органів тіла чоло
віка. Між ціма. органами переш сістема, розум раз-у-
раз працьуіе, навіть і тоді, коли все остатнье тіло спо-
чиваіе. Але на решті ] нервна сістема не можеть обі)-
тись без спочинку, і це іесть один із головнішчих ре
зонів потріби ока. 

НІчож таке сой? Певно це не іесть зостановка усьа-
щі дуальністи нервноіі сістеми, бо в часи сна різні 
одправи органів чоловічого тіла, іак напр. диханньа, рух 
серцьа, харчуварінньа, викиданньа ідуть сво]"ім ходом. 
Усі ті одправи не могли б вдатись без жадного впливу 
нервноіі сістеми. Тим часом инші одправи нервноіі сі
стеми, іак то чуттьа, спосібність думати, хоч овсім на 
тоі час потрачені, хоч зведені, під видом снів, на дуже 
низьку ступінь. 

Через шчо саме чоловік спить і досі не звісно. Инші 
думаіуть, шчо у часи сна мозок стаіе дуже малокровгщ, 
другі знов кажуть, шчо склад прощ, притікаіушчо;|і 
до мозку зміньаіетьсьа. На конгрессі лікарів 1877 року 
в Женеві один руськиі вченні Сергуев пропонував гипо-
тезу обіаснити сон безпосереднім впливом ефіру все
світнього простору на организм чоловіка. Ми не можемо 
тутки входити в подрібністі і прирівньати всі ці обіас-
ненньа одно до одного. 

В загалі в сні рух серцш \ диханньа стануть тих
шими. Угольноіі .кислоти видихаіетьсьа менше, бо при 
більшому або меншому спочинку усіх органів окисленньа 
Іде помалу. Через те поки чоловік спить він звичаіно 
вдихаіе більше кислороду, ніж иотрібльаіе, і в іого тілі 
набираіетьсьа запас кислороду дуже иотрібни] дльа праці 
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другого дньа. Це набиранньа кислороду теж один із 
резонів чому од сна чоловік спочиваіе, етаіе кріпшим 
і охітнішчим до роботи. 

При різних обставинах і в різні года чоловікові треба 
спати різні] час. Наібільшу потрібу сна мабуть малі діти. 
Чоловікові в совершенних літах, дивльачись по роботі 
І по }ото натурі, треба спати од 6 до 8 годин в сутки. 
При важку роботі треба спати більше; неробочому чо
ловікові занадто довгш" сон шкодить. Льуде нервнор з 
лімфатичнор натури мабуть більшу потрібу до сна, ніж 
инші. Старі льуде, котрі вже не робльать важко, можуть 
спати найменше: од 4—6 годин в сутки. 

Рідко де робочі льуде маіуть міжливість стілько спати,. 
Іак потрібно дльа рхнього здоровіа, але в особливосте 
ми повинні сказати це про жінок на Украрні. Літо ] 
зіму вони спльать менше, ніж чоловіки, а в гарьачу 
пору, то нуак не більше ]ак 3 — 5 годин середнім числом 
в сутки. 

ХУІ. 

ПРО ЖОНАТЕ і ХОЛОСТЕ ЖИТТЬА. 

Дльа здоровіа чоловіка крашче жити жонатим, ніж 
холостим, хоча з першого ногльаду здаіетьсьа, шчо не-
жонати) чоловік вільніпічи.) і з більнщіу легкістьіу мо-
жеть заробити собі гарне пропитанньа. Так само і жінка 
незамужньа не бува тьажка, не ма]е діте,), не годуіе 
рх і т. и. Одначе на решті виходить, шчо в сіміаному 
житті усе ж більш порьадку і користи, бо жонаті льуде 
.І замужні жінки вмираіуть менше, ніж парубки і вдівці, 
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або дівчата з удови. Так напр. у Француі на 1000 чо
ловік вмираіе шчо року: 

Парубків. Жонатих. 1ІД0ВЦІВ. Дівчат. Жінок. Удовиць. 

Од '20—25 рок. 12 8,0 49,0 8 9 23 

» 25—80 10 6 21,0 9 8 16 

» 30—35 11 6 16,0 9 9 15 

» 35—40 13 І 17 10 9 12 

» 40—45 16 9 18 13 10 13 

& 45—50 19 11 22 15 10 15 

» 50—55 25 15 26 20 14 18 

» 55—60 32 21 34 26 19 24 

» 60—05 45 32 47 40 ЗО 37 

» 65—70 58 44 62 58 45 53 

Але не тільки на продовженньа життьа сім]а ма̂ е 
добри) вилив, а навіть і на здоровіа духа. Так напр. на 
10,000 чоловік ириходитьсьа рішених розуму: парубків 
4, жонатих 2, вдовців З, а між жінками: дівчат 3,5, 
замужніх 2, удовиць 3. Знов на 100 чоловіків, котрі 
рішаіуть себе віку, ириходитьсьа парубків 111, а вдов-. 
ців 256. На 100 иреступників ириходитьсьа парубків 
49, хоча усього в загалі парубків в совершених літах 

.Іесть далеко менше, ніж жонатих. 
В різних земльах число льудеі, котрі женьатьсьа, по 

відносині до загального числа льудеі, бувале різне. Так 
напр. в Россір ириходитьсьа шчо року по одніі сватьбі 
на 99 чоловік, в Пруссії і на 113, в Австрір на 124, 
в Англір на 131, во Францці на 134. 

По закону у нас можна женитись 18 років, а заміж 
виходити в 16. Одначе це дуже рано, бо тоді тіло Чо
ловіка шче не скінчило свого певного росту, не дійшло 
до всуе)і сво,)ЄІі сили, і діти од таких молодих батьків 
рідко буваіуть здорові. В загалі парубок не повинен 
женитись рані,і 23—25 років, а дівчина виходити заміж 
рані] 2 1 — 2 3 років. 

На число дітеі, котрі родьатьсьа, мабуть наіголовніш-
чи) вплив клімат, порода льудеі і багацтво землі. В 
теплих кліматах дітеі звичаіно більше, ніж в холодних. 
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З7 Олавіан і Жидів буваіе більні д,іте], ніж в Романців. 
В багатих земльах, і особливо в урожайні года, більш, 
ніж в бідних і в часи неурожаіу. 

В Россі]і шчо року родитьсьа 1 дитина на 23 чоло
віка, в Австрії і на 26, в -Пруссії і на 27, в Англці на 
31. Бо Францір число дітеі чим далі усе зменнкуетьсьа. 
В 1772 було 1 на 24, в 1784 на 25, в 1801—29, 
1811—31, 1826—32, 1831—33, 1836—33, 1844-34, 
1846—36, 1847—39. В загалі і в инших земльах пло-
дьучість льуде] по троху зменшаіетьсьа. 

XVII. 

ПОГЛЬАД УКРАЛНЦІВ НА БОЛІСТІ. 

Треба признати, шчо прості льуде на Україні шче 
дуже мало в загалі розумііуть правдиві резони сворх 
болісте]. Вони мабуть велику прихільність давати кож
нії слабості резон раптови], а не довгочасни). Наприклад, 
хоча вони знаіуть, шчо од дуже важкор роботи чоловік 
слабне, але вони звичайно кажуть про такого чоловіка, 
шчо він підтав важко, або подвигавсба, чи надірвавсьа 
і тілько зрідка почуіеш далеко розумнішче слово: внро-
бивсьа. Так само ] з ,)іжо|у. Часто почуіеш, шчо чоловік 
жалуетьсьа, шчо він зіів шчось таке, котре ]ому завади
ло, але ніколи маіже не говорьать, нічо слабуїуть через 
те, шчо мньаса не рдьать, або, шчо в загалі мужицькі 
харчі не добрі дльа здоровіа. Нерідко знов почуіеш про 
кого, шчо він напивсьа холодно] і води і заслаб через те 
чахоткоіу, але ніхто не* говорить про те, шчо жінки 



— 239 — 

слабуіуть затим, шчо зіакуу на льоду сорочки пруть, 
або через те, шчо в марті місьаці рибу тканицьами лов-
льать. 

Одначе ] те шче добре, коли хоч такі резони бо-
лістьам прикладаіуть. По більші] часті не ночуіені ин-
шого од слабого, ]ак тілько, шчо це ]ому пороблено, або 
наговорено, або, шчо це пристріт, підву чи переліак. 

Пороблено визнача^е, шчо хтось, ,]акимсь волшебством 
(робльачи шчось таке сімволічно) нагнав на. слабого бо
лість. 

Наговорено теж визнача)е, шчо хтось своїми словами 
або кльатвоіу нагнав болість. 

Пристріт визнаяа]е, шчо слаби] зострів такого чоло
віка, у котрого очі не добрі, і через те заслаб. 

ШдвіІ бува]'е од того, коли чоловік попаде у віхор, 
а в віхру звісно чорти крутьатьсьа, і од того чоловік 
слабне. 

ІІерельак, то-б-то, шчо слабщ' зльакавсьа чого. По 
народні] думці, од перельаку найбільш буваіуть нервні 
болісті, ]ак то причина, корчі \ инші. Перельак вилива-
Іуть іа]цем. Бабка бере іа]це і ль]е ]ого в воду та 

' дивитьсьа, на шчо буде подібне те їа]це, коли воно ро-
зі'ідетьсьа в воді. На шчо воно буде подібне, того слабії} 
зльакавсьа. Коли бабка вгадала, тоді слабиї очуньаіе. 

ІГьуде думаіуть, шчо від кожного з вишче названих 
резонів буваіуть різні болісті, але в цих думках мало 
сістеми, і дізнатись про рх в загалі не легко. З при
стріту звичайно больать очі. Голова болить і туманить-
сьа, ] в вухах шумить з підвііу. Про де-іакі болісті, 
напр. холеру, пропасницьу і инші пошесті, і досі го-
ворьать не наче про жінку, котра ходить між льудьми 
І наводить на рх пошесть. 

Прості льуде лічатьсьа охітнішче в лікарів тілько 
від часів земства та і то не усьуде. Окрім • того у рх 
Іесть шче своіі бабки \ діди. Бабки наібільш бабуіуть, 
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то-б-то акушерствуіуть і окрім того ] лічать од різних 
болісте,). Дідів в загалі не багато, і вони тілько' лічать. 
Про те, заким робом лічать бабки ,) діди не можу ба
гато сказати, бо вони звичайно держать сво̂ і ліки та-
Іемно. Тим часом, не входьачи в подрібності, замічу, шчо 
не треба думати, шчоб вони лічили самими травами 
(зілльам) та кунельами. Напроти того, наігострішчі сред-
ства лікарсько,]! Фармакопер (аптеки), ]ак то маркурц, 
льапис, сині} камінь, ріжки і т. и. не виходьать у ]іх з 
рук. Певно, шчо од цього не мало лиха бувале, але не 
без того, шчо бува}е) добро. Так напр. а̂ бачив.чимало 
льуде,)' злічаних од застарілого сіфілісу бабками, котрі 
садили рх на декохту, тижнів на 4—6 на пічі в хаті, 
маіучу температуру од 25—35°. Тим часом бабки да-
Іуть сіфілітікам окрім декохту багато маркурца, і слу-
чар отрути не] у трапльаіутьсьа нерідко 

Дуже льубльать бабки лічити гарьачоіу пароіу. На 
Украрні бань не йа|е і через те робльать так: беруть 
великі камні, роспікаіуть рх у4 грубі \ потім льіуть на 
рх укріп. Слабого роздьагаіуть і ставльаіуть над народу. 
Цим спосібом лічать звичайно гострі, воспалительні бо
лісті, іак то воспалінньа легких, брьушини (перітоніти) 
і ,)ім подібн. Ліки холодному водоіу не в звичар в Укра
їнців, і вони рх дуже боіатьсьа. 

На решті ]а мушу додати, шчо Українські сельане 
починаіуть охітно лічитись у лікарів, коли тілько лікарі 
мабуть совість, і не винні наші льуде, ]'ак то инши]' раз 
почуіеш, коли цілі сотні тисьач рх гинуть без жаднор 
ломічи. 
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XVIII. 

НАШОТРІБНІШШ ЗМІНИ НА БІИЗЧІ ЧАСИ В 

ДОГІЬАДІ ЗА НАРОДНІМ ЗДОРОВИМ. 

Говорьачи про те, іак пособити тому лиху, кот}зе 
робочі льуде дістаіуть через евоіу працьу ] инші не
гарні обставини життьа, ми казали, шчо справді добрі 
порьадки настануть тілько тоді, коли вже не буде на 
світі хазь)анів і робітників, але всі господарства стануть 
громадськими. Тим часом ми добре розумуємо, шчо такі 
порьадки настануть не швидко. Через те нам здаіетьсьа 
користним пропонувати деіакі зміни, котрі з в теперішні 
часи міжливі і принесли б чистого добра всім працьу-
.Іучим льудім/ Не станемо тут багато про це розмовльа-
ти, а тілько перелічимо наіголовнішчі із цих змін: 

1) Шчоб урьад хоч сам наклав, хоч, крашче, дозво
лив би земствам наложити осібни) податок на всіх хва-
брикантів, і в загалі на всіх великих хазьазнів і капи-
талистів, і шчоб тоі податок був повернути) на добре 
здоровіа простих льудсі і робітників, котрі слабуіуть 
од хвабрик, заводів, великих хліборобських хазьаіств, 
залізниць, рудоконалень і в загалі на всіх на]митів і 
тому подібних льудеі. 

2) Шчоб на ці гроші було побільшано число земських 
лікарів в такому розмірі, шчоб ііх ириходилось не мень-
ше, іак по одному на 10—15,000 чоловік загального 
льудства. 

3) Шчоб на кожного лікарьа дльа волостних аптек 
видавалось од земства не меньще, рж 1500-2000 кар
бованців у рік. 

16 
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4) Шчоб по всіх волостьах України були побудо
вані осібні больниці дльа СІФІЛІТИЧНИХ слабих. Шчоб 
земськи) лікарь обоь^азан був дурно видавать свідітель-
ство кожному чоловікові, незараженому СІФІЛІСОМ, котри) 
]'ого у нього попросить, і на решті шчоб гроші, котрі 
Ідуть на сіфілітичну больницьу, тілько тоді мігли бути 
повернуті на иншу потрібу волости, коли всі льуде бу
дуть освідітельствовані ,| випользувані. 

5) Шчоб земство вибирало од себе осібних догльад
чиків за праце]'//, т а к и х напр. іак хвабричні інспек
торі в Англуі. Шчоб догльадчик праці повинен був 
обрзжати усі хвабрики ,і хазьаіства, котрі наімаіуть ро
бітників і требувати звісного, установленого земством, 
розміра ] порьадка в праці, харчуванні, жильлі і инших 
обставинах життьа робітників. Шчоб за першим же 
непорьадком хазьарн був обовіазан іого зараз же змінити 
З справити на сву кошт. За другим разом він окрім 
того платить штраф. За третім разом земство само на 
кошт хазьарна робить усі потрібні поправки і замикане 
все хазьа,]ство, аж поки властивець не заплатить зем
ству за порьадки з не змінить порьадків, котрі шкодьать 
робітникам. 

6) Шчоб були заведені при земствах осібні з]ізди лі
карів, догльадчиків праці і инших спецуалистів, напр. 
інжинерів, агрономів, хвабрикантів, на котрих пропону
вались би реформи в упорьадкуванні праці, виробльались 
би проекти, котрі утверждало б земство Ці з̂ ізди мо
жуть бути губернські, або і дрібнішчі, повітові, чи по 
господарським районам (округам). 

7) Шчоб була при земстві осібна санітарна коммісуа 
із спеці)алистів, то-б-то лікарів, догльадчиків праці,)' ин
ших на случаі .іакоіі пошести і в загалі затим, шчоб 
слідити за змінами станньа здоровіа повіту і на случа] 
потріби зараз пропонувати міри дльа помічи. 

8) Шчоб кожне земство собирало, друковало і поси
лало иншим земствам міжливо повну статістику усього, 
шчо тичетьсьа до життьа, здорову | праці льуде,), то-б-
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то смертанність, родимість, случа^і пошесте,), різних бо
лісте] і нешчастьа на хвабриках, середні) вік льудеі і т. и. 

9) ПІчоб при кожні] санітарну коміссгр була заведена 
хоч невеличка гигуенична бібліотека і лабораторна. 

Ми ту течка пропонуіемо тілько наіголовнішчі зміни, 
потрібні в наших санітарних иорьадках. Багато до чого 
ми і не торкаємось в ту думці, шчо на перший час було 
б дуже добре, хоч би ] це-виповнити. Окрім того нам 
дуже не хотілось би, шчоб ці пункти, котрі ми випи
сали, були б принньаті за іаку небудь загальну, напе
ред придуману регламентації у. Це тільки тенденц^а, на-
прьамок, в котрому ми бажаіемо, шчоб зміни робились. 
Наперед усього ж наша думка така, шчо на близчі часи 
земствам повинно добити од урьаду найбільшу міжливу 
слободу і потім упорьад куватись так, ]ак кожне само 
знаіде нсу'крашчим. 

С. По долинем] 
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