
ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ
    

Ось той прапор, під котрим наше українське вчительство пови-

нно з'єднатись, щоб дістатись до мети загальної культурно-просвітної

праців ім'я ідеї розвитку національного самовизначення,в ім'я освіти

рідного нам народу, в ім'я блага нашоїкраїни.

Освіта рідного нам народу! Які приємні,які бажані, які надзви-

чайно дорогіслова, бо вних наша мета, нашанадія, наша праця,в них

наше життя!

Народі ми -- однетіло, одне серце, одна душа!

| Кров народна й кров наша повинні литись по одних жилахсус-

пільного життяй рівномірно пульсуватив йогоорганізмі.

Для цього є немало грунту, а передовсім національністьі рідна

мова, любовдорідної сторони.

Рідна мова й національність єднаютьнас духовно,як рід кревніс-

тю окремих членів. Мимоволі ми живемо тим культом, тими наслід-

ками, котрі через саму природу втілилисьу нас, увійшли у нашу кров,

наш мозок, наші почуття. І духовному складу нашого організму треба

бути у повній гармонії з національним здобутком,з особливимхарак-

тером нашого народу, щоб величцілого не псувалася дегенеративним

розвитком частин, і вільний розвиток окремих осіб підлягав би

гармонії цілого.

Мова (через те що спільна з Характером людності,з її духом) при-

мушує нас взагалі підлягати до її потреби, Бо творча діяльність думки,

могутність її нерозривно поєднується з мовою й становитьїї суть,

значить і нашу.

Вона містить продукт думкивсієї людності не тільки сучасного

життя, а й минулого,і тому вона є виразником національної особли-

вості людності, а зокрема й нашої. Останнє ми мусимовизнати,бо

як каже Вл. Соловйов,«відмовитисьод національної форми пізнан-

ня, все одно, що відмовитись од Кантовськихкатегорій пізнаннядій-

сності -- простору Й часу».
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Ми єднаємосяз національністю, як рукий ноги з тілом. Мивіль-

ні у своїх рухах, але постільки, поскільки це пов'язує нас з нашим

народом,з його благом,як це роблять руки й ноги, доки вони фун-

кціонують правильно,доки вониздорові.

Той напрямок, котрого держиться сучасна державнаполітика,

безумовно, буде осуджений майбутніми поколіннями. Бо, як пише

Потебня,«народність, що поглинається другою,після безмірноїтра-

ти своїх сил, все-таки приводить цю останнюдорозпаду». Конче, при

подібних умовах життя народністьусі інтелектуальні творчі сили ви-

трачає на зовнішню боротьбуза своє самостійне існування,а не за

культурний розвиток.

Державасамапособі єднає нації своєю державністю задля полі-

тичного життя, як сопайіо 5іпе диа поп сучасного існування присто-

сунках народів, посягати на національність, гальмувати правильний

розвиток частин своготіла не корисно,бо це шкодить самомудержа-
вномуладу.

Насильство супротивнесвободі. Принасильствігине творчийдух,

гине самостійний розумовийрозвиток; при свободівсі духовні вдачі

поширюються, розростаються й набувають особливої могутності

у творчій силі. І примушувати український народ балакатиросійсь-

кою мовою,заводити школивсюдина Україні цією мовою,добувати
знання чужою нерідною мовою -- це однаково, що присудити міль-
йони люду на духовнусмерть. Відняти мову в народу -- це однаково,

щовідняти у нього творчийгеній, активну силу розумовоїдіяльнос-

ті, бо вся найвища духовна діяльність людини, психічний склад її є

наслідкомїї національності, здобутком мови. Право кожного народу

на національний самовираз, на національнунезалежність -- це пра-

во на природне існування окремоїособи в природі-- природне право.

Мованероздільнопов'язана з духовним розвиткомнароду, як дух

з тілом. Знищуючиодне, знищуємой друге -- підводимо до розпаду

цілу націю.Таке посягання нема чим виправдавати, бо воно шкодить

самій державі. Не в її інтересах братись до боротьби з національніс-
тю, та ще такими небезпечнимизаходами,як знищення рідної мови,
і такі заходи не можуть довго лишатися.Я певен, що свідомість цього

у пануючихполітиків є,і тільки «вьсшіеє соображенія» стримують,

щоб дати новий напрямоксвоїм заходам.І все ж вони повиннібудуть

поступитись своїми «соображеніями»на національне питання: у нас

мусить бути національна школа. Це повиннотакбути,як те, що під-

кинутий камінець не станевисіти у повітрі, а впаде на землю.

Милюбиморідну Україну вже через те, що вона рідна сторона.

І через це ми не повинніставитися пасивно до національного питан-
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ня, відірвано од національного життя, бо це буде насильство над со-

бою, над своїм внутрішнім,,я», котре, хоч і не виявляє себе всюди,

але все ж панує над нами, тому що навколишня природа Й стосунки

людей, посеред котрих виросла людина, неодмінно впливаютьнаїї

психіку, на складїї розуму, і відмовитись од цього впливу однаково,

що відмовитись од ліпшої частини свого існування, учинити самона-

сильство, котре неодмінно караєтьсяскрутою.

Ми любимо Україну любов'ю добрацілоїнації. І лихо ми робимо

тільки по нерозумінню або по хворобі; здорова, розумна людина по-

чуває на собі природний обов'язок існувати для блага цілого.

На кожномуз нас лежитьобов'язок не руйнувати спільнетіло,

а скріпляти його висвітленням і поширенням звичайного культурно-

просвітного погляду на життя нашоїнації й підняттям духу націона-

льного самовираження. До цього є єдиний шлях:просвіта народуче-

рез національну школу, досягненнякотроїнехай стане нашою метою,

навіть нашоюідее йхе!

І так, до національної школи!

Українська хата. -- 1909. -- Мо 6. -- С.337--339.
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