
НАЦІОНАЛЬНІСТЬ І НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА

 

Спадковий нахил. Сенсорно-моторні функціїй рухи.

Уявлення й сприймання. Рідна мова

Життя -- це рух,дія, і в самому організмові людськім закладено

нахил до дії, до руху. Дитинавстає, ходить,бігає,сідає, лягає, співає,

кричить,і взагалі прагне, здебільшого несвідомо для самої себе, ро-

бити те, що роблятьстарші. Таким чином,дитина органічно прина-

турюєтьсядо оточення,вона докладає багато зусильі власних спроб,

а їх вимагаютьїї внутрішні потреби,які є стимулом життя.

Нахил до діяльності, до придбання звичок передається від одного

поколіннядо другого й стає вже інстинктом до пристосування. Це той

комплекс спадковихпереживань,на яких зростаютьрасові прикмети

й з'являються рисиі звички, що властиві тому або іншому народові.

Ті риси, що придбанопопередніми поколіннями, стаютьу наша-

дків спадковимнахилом.Нахил -- це той внутрішній мотив до діяль-

ності, що закладенов самім індивідуумі. Мати нахил до діяльності --

це значить відчувати себе заздалегідь органічно принатуренимдотого,

щотебе оточує. Виходить, що нахилтреба розуміти як первісне кон-

ситуційне принатуріння,і воно повсякчасно напоготові, щоб проки-

нутись до дії. А коли вже воно прокинулося, тоз часом стає звичкою,

прикметою людини, виразною ознакою живоїістоти. Звичкає здо-

бутком од рухів та реакцій. Це той запас їх, що потім полегшує кож-

ний новийрух у тім самім напрямі. У спадковихзвичках, або нахи-

лах, уминувшинінароду-- його будучина.«Звичка, -- пише Гюйо, --

це сталий зв'язок майбутнього з більш-менш аналогічним минулим».

Але звички-- річ дочаснаі можуть не виявитисьзовсім, якщо нема

для цього відповідних умов. А коли трапляється грунт цілком відпо-

відний, то нові звички легко й непомітно набирають активних сил

і дуже розвиваються у нащадків. Всякі відповідні умови викликають

їх до життя, хоч нехай то будуть найменші враження, що збуджують

інтелект, вони доводятьдо усвідомленнятого, на щоіндівідуум іншої

раси не реагуватимезовсім.
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Такавідмінність у чутливості окремихорганізмів,цілихрас і на-

цій примушуєпедагогічну психологію зупинятись на індивідуальних

нахилахдітей і пристосовувати школуй методи навчаннядо дитячої

психіки,бо на расових і національних нахилах грунтуютьсяінтелек-

туальнаволя, бажання, розумова й моральнадіяльність окремоїосо-

би. Такий нахил до діяльностііснує тільки на користь індивідууму.

Він не дезорганізує його дій, а навпаки -- суворо Й послідовно додер-

жує порядку, який дає дитині задоволенняз того, щоїї бажання легко

виконується.А все неважке,все те, що не потребує надмірногона-

пруженнядуховнихі фізичних сил, нам подобається. Воно викликає

прихильність у нашім организмові, стає корисною звичкою,детермі-

нуючою внутрішньою силою,почуттям, що керує нашим психічним

складом, формою нашогопізнання.
жжж

Досить показати дитинікілька разів, якого порядку треба додер-

жувативтій або іншій роботі, і вона настільки потім звикне до такого

порядку, щоніде й ніколи не схибить, а додержуватиме його;бо так

легше, ніж щоразу все знову принатурюватисьдо новихзасобів, ру-

хів. Свідомо координованірухи у найвідповіднішихі певних звичках

не затримують природженихнахилів, а спрямовуютьїх на певні шля-

хи, полегшуютьпоступову роботуорганізмові, бо завчаються й пере-

ходять у розпорядок волі як розумовий імпульс. Інакше не може й

бути: протилежне буде чужим самій природі, що має сталу тенденцію

зберігати енергію, а не витрачатиїї без пуття. Діти люблять повторю-

вати казки, байки й усякі, придбані дорослими,знання й рухи. Цим

натуральним засобом вони зміцнюютьсвої здобутки.

Та людина, щозвикла читати,писати або рахувати, робить це ліпше

й швидше,ніж та, що мало звикла до цього. Відчуттями викликаються

рухи -- моторні(рухові) процеси; повторюючись, вони проторюютьсобі

шляхдо сенсорно-моторнихцентріві доходятьдо уяви. Якщоє спадкові

нахилидо тих або іншихрухів,то відчуття швидко доходитьдо уяви.

Всяке відчуття викликається сприйманням,а за відчуттяміде рух.

Властиві нашомуорганізмові сприйманнязбільшуютьенергію,схи-

ляють до дій, поєднуютьсятісноз рухами, й фізичнадія часто допо-

магає тому, щоб викликатиуяву. Дехто, щоб пригадати забуте слово,

тре собі чоло, насуплює брови,гризенігтій т.ін., а діти -- ті шепо-

чуть, пригадуючи. Нервові люди надто часто вдаються до рухів, щоб

концентруватисвої розумові сили. Кожнийрух доходить до сенсор-

но-моторних центрів і розширюється на суміжні центри, а від них

уже асоціативними шляхами переходитьі на весь мозок. Виходить,

що рухи кінцевихорганів допомагаютьчасом пригадатизабутеслово.
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Із словамиу нас пов'язані здебільшого конкретніуявлення:кінь,

корова,птах, заєць з'являються в конкретній формі. З ними ж поєд-

нане й розуміннязросту, великості, масті, шерсті, возити,доїтисьі то-

що. Немаслова,яке не було б пов'язане з розумінням. Розуміння ж

викликає уяву, а за нею йде рух -- моторний процес у вимовіслова.

Всяке слово поєднанез рухом.

Моторніпроцеси маютьвелике значенняв психічномужитті лю-

дини. Але для перших уявленьпотрібний сприятливийгрунт, приро-

дна, інстинктивна чутливість індивідуума до сприймання. Коли є

грунт, то відчуття досягає свідомості й переходить у «розряд». Рух --

це кінцевий результат обопільно впливаючих спадковихі моторних

нахилів і даного збудження". А коли їх немає,то з'являєтьсяопір,і се-

нсорно-моторне збудження його не переможе, -- від цього припи-

нення Й уявленьне буває. Це здебільшого трапляєтьсятоді, коли ма-

теріал не пов'язаний жодноюасоціацією уявлень, коли дитинідово-

диться завчати те, що не відповідаєїї звичкам і чуже дляїї організму.

Психічне зростанняі розумовий розвиток дитини,ми б сказали,

є розвиткомїї рухів. Інстинктивно сприймає вонарухи,які бачить

навкруги, копіює несвідомоте, що вражаєїї органи чуттів. З цього

складається перше життя,в цім перші шляхидо розуму. Дитиназадо-

вольняє рухами внутрішню потребув самостійномурозвитку, як за-

кладено в самім еволюційнім рухові природи. Дитина розбиває, ла-

має, рве на шматкисвоїзабавкий знову складає, лазить, ходить, сил-

кується вимовляти звуки й слова, що чує навкруги. Чує, як дорослі

називаютьрізними словами предмети,й силкуєтьсяі собі точнісінь-

ко так називати їх. Вимовляючи різні звуки, дитина потроху

 призвичаюєсвій орган голосу до мови. Відчуття од звуків переходить

в уявленнярухів мови, що, втілюючись,стаютьїї ідеєю -- силою.

жжж

У природі ніщо не створюється одразу, а все підлягає законові

послідовності. Він особливо яскраво виявляєтьсяв мові й утісно по-

в'язаній з нею думці. Закон послідовності, хоч і надто повільно,про-

те дуже тісно поєднує мову з уявленнямтого розуміння,яке людина

надає кожному слову чи реченню. Спершу дитина вбирає своїми

органамичуттів слова -- ідеї, що мають конкретнийгрунт, вбирає їх

фізіологічно,а тоді вже поєднуєїх способом асоціацій та асиміляцій

і утворює те складне розуміння,яке дорослі зазначаютьсловами.

Слухове сприйманнязвукай слова збуджує й викликає рухи мови.

Звуки рідної мови відповідають спадковим нахилам дитини,ів моз-

-
Лай.
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ковій корі збираєтьсядедалібільшеслідів від тих відчуттів, які врази-

ли дитину, від тих слів, що вона сама промовила. Послідовно вироб-

люється центр голосовий (звуковихобразів і уявлень); утворюється

центр мови, якийасоціаційно поєднується з центрами іншихвідчут-

тів, ітаким способоммова начебто органічно прилучаєтьсядо всього

психічного життя дитини.

Для того, щоб з'ясувати психофізіологічний процес утворення

предметнихуявлень, Лай наводить такий приклад:

Дитина,скажімо, бачить яблуко. Світлове проміння від яблука

проходитьв око й подразнює зоровийнерв,а він уже переноситьце

подразнення до зорового центра 5 у потиличній частині великого

мозкуі збуджуєцілі рядки гангліознихклітин.

 

Це фізіологічний процес. Поруч відбувається відповідний психо-

логічний процес: дитинабачить яблуко -- це зорове сприйманняяб-

лука. Дитинапотім бере яблуко в руки, мацає його, і в дотиковому

центрі Е утворюються дотикові сприймання та дотикові уявлення

яблука. Далі дитина нюхає яблуко -- і в нюховому центрі В з'явля-

ються нюхові сприймання й уявлення. Коли дитина впуститьяблу-

ко, і воно покотитьсяпо долівці, утворюються слухові уявленняу слу-

ховомуцентріН.І нарешті дитинаїсть яблуко; подразнення відпові-

дних нервів передається, так думають, у 5Уги5 рірросатрі, на

внутрішню поверхю великого мозку й утворюються смакові сприй-

мання й уявлення.Всі ці уявлення, що сприймаються фізіологічно,

потім поєднуються асоціативно й утворюютьскладнууяву,яку доро-

слі називають словом яблуко. Коли у свідомості дитини виникають

предметні уявлення через те, що сенсорні центри мають зв'язок з
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моторними центрами мови, то подразнення сенсорних іде спадко-

вим шляхом до моторнихі тут виникають моторні предметні уявлення.

Дитина спершу вбирає звуки мови і робить пов'язані з ними рухи

несвідомо; це вона робить через вроджену збудливість відповідних

збуджуванихцентрів; потім з'являється і свідомий рух, коли дитина

хоче промовити той або іншийзвук чи слово. Але цей останній про-

цес складніший, ніж інстинктивна спроба дитячої розмови,і вима-

гає особливо сприятливих умов для свого розвитку. Зрозуміло, що

такими умовами й буде переважно матерня мова.

Навіть тоді, коли дитина ще не говорить, коли, докладаючибага-

то зусиль, вона вимовляєтільки окремі звуки, слухання рідної мови

допомагає складатись м'язовим рухам так, щоб потім легше було

вимовляти цілі слова й речення. Пристосування м'язів голосового

пристрою виникають далеко раніше, ніж свідоме уявлення самого

слова. В цьому запобігливому пристосуваннім'язів і полягає певна

легкість у сприйманнірідної мови і, навпаки, часом трудність при

вивченні потім чужої мови. Дитина, звичайно, дуже нешвидко

асоціює ті звуки або слова й фрази, що почує, з тими предметами,

діями, у поєднанні зякими вживають їх дорослі. Їй потрібна для цьо-

го велика і тривала праця.І ці здобутки школа повинна шанувати, бо

це високе культурне придбаннядитини. Школа повинна ширитиїї

знання просто й обережно, а не запаморочувати методами й систе-

меми поневолення,бо вони чужі дитячій природі й затримуютьнор-

мальне поступове зростання духовнихсил.

Розвиток мовивідбувається разом із загальним розвитком дитя-

чого організму, і мова є здобутком свідомих сприйманьі уявлень.

Опанувати як слід форму мови можна тільки при досить численних

уявленнях, що придбанів дитинстві і пов'язані словами з конкрет-

ними образами розумінь. При амнезії (втрата пам'яті) перш за все

одно за одним втрачаютьсяслова, що виникаютьз абстрактних сприй-

мань; останніми зникаютьз обсягу свідомості речові слова. Дитина

живе тим, що вбирають органи чуттів, і тому те, що бачить ічує лю-

дина в дитинстві, найглибше западає у свідомість і найдовше зоста-

ється в пам'яті.

Нелегко дістається дитині мова. Коли ми пильно придивимосядо

того, яким способом дитина навчається розмовляти, коли прослід-

куємо її працю над першими сприйманнями,то побачимо,якою впе-

ртою й тяжкою роботою,яким напруженнямфізичнихі духовних сил

маленькій людині доводиться доходити до розуміння мови.

У сприйманнірідної мови нам стає в пригоді природнийі спад-

ковий нахилдо рідної мови, що придбано звичками цілого ряду по-
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колінь. «Словесні уявленняи, -- каже Лай, -- як спадщина переда-

ються од покоління до поколінняі повиннібути прийнятій усвідом-

лені як готові форми,згідно з загальноприйнятим вживанням».

В загальнім розвитку дитинилежитьі розвитокїї мови. Мовавті-

люється з першимиуявленнямидитини,і природатактісно єднає їх,

що'нормально розвиненудитину ми не можемоуявити без рідної ма-

терньої мови. Дитяче белькотання -- це низка живих, конкретних

образів, що з'явилисьі втілились,тільки проходячи через асоціаціїі

асиміляції та структури сенсорно-моторнихцентрів; втілившись, вони

таким чином стали його природним непорушнимнадбанням.

Одберіть у дитинирідну мову, і ви зробите її духовноюкалікою,

духовноглухоюі сліпою. Ви одберете в неї образи, якими вона жила

й думала. Дослухайтесь тільки, скільки балакає дитино. Щебече вона

з ранку до вечора, цілимиднями,ніби слуховимита звуковимиуяв-

леннямивона думає, ніби жодна думка не проходитьбез голосомі"

рухів. У рухахїї розвиток. Квола фізично,дитина й розумово розойи-

вається також погано.

Всім сказаним михотіли показати, що матерня,рідна мова при-

ред пов'язана знашими першимидитячими сприйманнями, руха-

й уявленнями, що матерня мова лежить у минуломудитини,в Ті

інстинктивно-спадковихі принатурюючихрухах, що фізично-психі-

чний закон всякого здобутку полягає у нашій природівідчуттів і тих

рухів, які зних виникають, щоздатність до сприйманнязалежитьвід

попередніх спадковихзвичокі впливу сприяючогогрунтуоточення.

Цимвсім із самого початку дитина живе й думає. Це факт величезної

ваги, і його мусимобратизавихідну основу педагогічнихі дидактич-

них способів та методів навчання рідною мовою по школах.

П

Національне виховання

Рідна мова -- це народнийскарб;у нім зібрано й сховано найцін-

ніше, найкраще, найдорожче,-- все, що підносить людинудо найви-

щих ступенів культурногорівня, все, на чім будується її поступове,

моральне, духовне й культурне життя,-- його минуле й його майбут-

нє. Мова -- то праця народногодуху, його живадіяльність. І черезте

вона стає яскравим виразоміндивідуальності окремої людиниі цілої

народності. ЩеГете зауважив цю прикмету мовиі, грунтуючина ній

51



свої спостереження, написав характеристики найголовніших євро-

пейськихнацій.

Мова цілого народу, що має своюлітературу, готові форми думки,

пов'язані з минулим психічним розвиткомнації, надає особливості

вдачі й розуму народу. Впливаючиж на розумовутворчість, вона про-

кладає йому шлях, якимтреба йти, щоб удосконалитивсі свої сили.

«Поділ роду людського на племена й народи,-- каже Гумбольдт, --

і походженнярізних мові говірок, ці явища тісно пов'язані між со-

бою; вони залежать од вищого явища-- од відродженнядуховної сили

людства». Мова -- це власність людського духу; через те ж, що той

дух людстватільки переінакшенопід впливом природий місцевості,

він і визначає зрештою і національний характер, цю основу явищ у

житті народуі вусьому, що становитьсилу

Й

гідністьнаціїі переходить

у спадщинувід одного покоління до другого.

Діяльність нації нерозривно пов'язана з мовою,вцімїї суть, аче-

рез це цінність мови визначаєтьсяздатністюїї давати певний напря-

моквсій творчій діяльности людини й нації. Мові властиве все, що

має в собі дух нації. У нації нема нічого,ні дрібного,ні великого, що

залишилось би чужимдляїї мови. Але мова не обмежується сприй-

маннямвпливів; вона, незважаючи на надзвичайнурізноманітність

можливих розумових напрямків, іде за одним певним, а власною,

внутрішньою діяльністю змінює всякий впливна нього. Таким чи-

ном, мова є продуктом розумовоїдіяльності, і по ній ліпше можна

пізнати націю,ніж по її звичаях і вчинках!. Народна мова приймає й

зберігає ті прикмети, що становлятьособливістьнації і відрізняють

їі відінших.

Длянас зрозуміло, що докиіснуютьнації й народиз їх індивідуа-

льними відмінностями,з їх різними інтересами, доти питання про

національне виховання, про національну школу не буде химерою,

а реальним, повним глибокого значення, повним життєвогозмісту

розумінням. Під національним вихованням мирозуміємо не шовіні-

стичне, не приправлене«дутим»патріотизмом,а вихованняв дусіна-

ції, в дусі мови,вії перек.зах, гіруваннях,її звичаях,її історії, її куль-

турі, національній творчості, тому, про що писалий казали найліпші

представникинації, всього, що народ або нація пережили, бачили,

чули, виробили, що придбали найцікавішого, найкориснішого в своїм

розвитку. Таким чином,мета виховання молодого покоління нації,

що ступила на шлях відродження, збігається з метою життяв приро-

дному нормальномурозвитковінації.

 

| В.Гумбольдт.
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В національнім вихованнісила й здоров'я нації,її матеріальний

добробут, її поступовакультура,ії духовна міць. Все ж це розвиваєть-

ся тільки таким вихованням;тільки воно одно не шкодитьзростан -

ню й розвитковііндивідуальнихгідностей вдачінації. Бо національ-

не виховання має таке відношеннядонації, як індивідуальне вихо-

вання до окремої людини; воно грунтується на ви вченні всіх

відмінностей національногодухуі вдачі. Крім цього, мусимо додати,

що національне виховання виникаєз інстинкту самоохорони, який у

широкім розуміннідбає про фізичне, моральне й матеріальне здоро-

в'я нації. Національне виховання -- життєва потреба нації й повинне

мати за собою правой закон.

В своїм нарисові ми висловилизагальні думки,але не торкались

розробки в деталях кожного питання, тому не зупинятимемось і на

докладній схемі національного виховання,на розгляді грунтовних пси-

хологічних елементів національногоінтелекту, вдачі й почуття,а тіль-

ки зупинимовбьнадеякихречах,на які слід звернути увагу при вихо-

ванні. Особливо важливимидлянації можутьбути: розвинений смак

до національної творчості в мистецтвіта рідній літературі, глибоке знан-

ня науки, національноїй загальної індустрії, широке ознайомленняз

психологічними особливостями національного типу, національного

побуту, розвинені спостереженнянад близькимжиттям, національна

свідомість, на скільки це не заважає здоровому націоналізмові. Най-

більш, звичайно, треба зупинитись на мовіта на рідній словесності.

Ознайомлення з нею повинно починатись ще до школичерез знайом-

ство з народнимиказками,приказками, прислів'ями, а в школі-- З тво-

рами найкращихрідних письменників. Мова -- душанації, виражен-

няїї вдачі. Рідна словесність -- це скарбниця знань про рідний народ,

про його мрії й ідеали, змагання, його світогляд, про найщирішідум-

ки, найліпші почуття, бажання. Одно слово, з народним побутом тре-

ба пов'язати виховання дитини цього народу. Ніякі виховні заходи Й

методи не досягнуть мети,коли не грунтуватимутьсяна близьких ди-

тині побутових національних умовах. Життя сильніше, могутніше від

усякої штучної, далекої від природи педагогіки. Неправдиве вихован-

ня тільки знищуєтворчісилинації, сковуєїї ініціативу, принижує до

«культурного убозтва», «збіднення запасів нервовоїі психічноїсили".

Для національного самовизначення,для успіху в майбутніх куль-

турних придбанняхнації, для суперництва потрібні фізично здорові

покоління, що можуть вироститільки на грунті нормальних життє-

вих умов та здорового національного виховання. За браком змагань

 

! Проф. Овсянико-Куликовский.
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до поліпшення становищачерез національне відродженняй вихован-

ня, настає загальна одсталістьнації, що дуже погано відбивається на

молоді, доводить до процесу виродження. Щоб мати здорову молодь,

треба оздоровити оточення й поставитина нові національніпідвали-

ни виховання й навчаннядітей. А інакше ми своєю байдужістю до

дитини, цебто до свого майбутнього, багатомилійонну націю прирі-

каємо на духовне безсилляй безвілля; ми не розвиваємоїї хисту, а ще

в корені підрізуємо його та закопуємо в землю.

Треба створити таке становище у нашомусуспільному житті, де

було б можливовільно й легко розвиватисьіндивідуальним здібнос-

тям дитини,де б нація, розвиваючисьу своїй культурній поступовій

творчості, могла б принестисвоє власне на вівтар загальнолюдської

культури. «Національначестьі гордість у найвищомузначенні цих

слів має найбільше задоволенняод всесвітнього визнання за нацією

тих чи іншихзаслугу духовній творчості, в науці, літературі й мисте-

цтві, й у практичнім будівництві суспільно-соціального життя, що

наближаєдо всесвітнього ідеалу»".

Досягти цієї мети можнатільки шляхомнаціонального виховання.

ШІ

Національна мова в школах. Національна українська школа

Коли ми бажаємо, щоб наші нащадки мали ліпші умови життя,

ми повинні домагатись національного виховання нашихдітей, дітей

рідного нам народу.
Грунтом такого виховання муситьбути, з одного боку, сім'я, а

з другого -- школа. Спробуємо зупинитися на вихованній навчанні

в школі.
Ми зжезверталиувагу читачана те, що рідна моване є тільки про-

стим складаннямзвуків, а з кожним словом втілюютьсязначенняі уяв-

лення його, Голосова формазливаєтьсяіз значеннямтактісно і нероз-

ривно, що значення не можнавідірвати од слова.І все те, що дитина

придбала змалку з мовою,втілилосьу неї разом з комплексамивідчут-

тів, уявлень, сприймань, розуміньі міркувань.З усим цимвона потра-

пляє в школу якіз своїм духовним обличчям,щоутворилосянагрунті

рідної мови. Те, що дала дитиніїї нація, що вона дістала в спадщину

! Роков. «Вест. Воспит.», 1908
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від неї з усіма особливостямиїї, що ввійшлов її єство з мовоюі керуєїї

думкамиі вчинками,те все несе вона в школу:і справжній школізо-

стається об'єднати та розвинутивсіїї духовні й природні сили.

Перш за все школа повинна звернути увагу на розвиток мови.

З розвитком мови розвивається й розум,і душа дитини. Бо в денаці-

ональних школах,замість розвиткурідної мови, ми бачимо перекру-

чування національної психіки дитини, з якою вона принесла свої

спостереженняй відповідні уявлення. В такій школі дають нові сло-

ва, нові їх значенняі втілюютьз ниминові уявлення, перетворюють

зановоїї думки. Зрозумілі, пов'язаніз її фізичним і психічним жит-

тям уявлення,силоміць заміняють штучнимиповерховими,бо проти

волі наповнюютьнезрозумілими словамизнання;а не маючи міцно-

го, відповідного грунту, ці знання все одно зникнуть.

Щоб насадититут нове, чужеїї організмові, треба викорінити

спершунабуте природоюдитини,цебто перекрутитивсі розуміння,

перемішати одніз другими, наробити такої мішаниниу психіці ди-

тини,якої не здолати і дорослому, не те що дитині.

«Щож робить школа (денаціональна, звичайно), коли відкидає

народнумовуі натомість учить чужою?» -- запитує Грінченко й від-

повідає: «Вона примушує народнудумкузробитивеличезнезусилля:

зійти з тих всіх численних шляхів, якими вона ходилаз стародавніх

часів, і піти новими, не менш численними, напрямками,часто про-

тилежнимитим,якими вона йшла до цьогочасу. Безперечно, що на

таких підвалинах народнадумкане тільки не може розвиватись, вона

взагалі не в силі діяти хоч трохи продуктивно: вона можетільки плу-

татись у лабіринті суперечок або мимоволійтиза указкою».

Школа повиннане руйнувати творчісилинації, а на добро грома-

дянству й державірозвиватиїх, не псувати ініціативу та самодіяль-

ність, а покластись на національну психологію і старанно культиву-

вати сталі риси нації як найліпший скарб народу. Доброю школою

ми визнаємотількиту, що не йде супроти дитячої природи і стежить

не зазовнішніми цілями,а внутрішніми: за національною цілісністю

народу через навчання рідною мовою.Рідна мова у школі так само

потрібнадля освіти дитини,як чисте повітря й світло для нормаль-

ного розвитку організму.

У нас на Україні збільшуєтьсякількість шкіл,де лунає чужа мова,

де здобуваються знання нерідною українською мовою.Зростаєкіль-

кість шкіл, та не зростає народна освіта. Дитина виходить з школи

освіченою не більше того, якою вона ввійшладо неї. Ніде так гостро

не відчувається «рецидив безграмотності», як по наших українських

селах. Дитина вжеза рік після того, як скінчила школуй дістала«сві-
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доцтво», робиться цілком безграмотноюЙ ледве-ледве, З великимзу-

силлям,з багатьма помилками, підписує власнеім'я й прізвище.

Од сучасної школи ми,які Ушинський ще 47 літ тому, не ждемо

нічого доброго для наших дітей, бо до неї приходить дитиназ дому

«як з раю в пекло,

а

з неї біжить додому, як з темного пекла,де все

темне, чуже й незрозуміле... Таке враження повинна справити школа

на українську дитину незрозумілою для неї мовою. Дитина, не чувши

дома жодного російського слова, починає в школі з першого ж дня

ламати язика на російський лад; ще нехай би на чисто російський,

ато на той гидкий жаргон, що витворивсяу малоосвіченого україн-

ця, який пнеться балакати «по-панському». Така школа з першого

дня, і дуже гостро, нагадує дитині, що вона не дома, й, без сумніву,

лякатимеїї. Коли школа не вкоріниться в народне життя й не дасть

кориснихнаслідків, то нема чого й дивуватись. Інакше й бути не може.

Така школа не варта народу: що значить вона з своєю сотнею нега-

разд вивченихслів У порівнянні з тою безмірно-глибокою, живою

й повною мовою,яку виробиві вистраждав собі народ упродовж ти-

сячоліття; така школа безсильна, бо не грунтує дитячого розвиткуна

народній мові і на народних почуттях, що відбилисьв ній; зрештою,

така школа шкідлива: дитина входитьУ неї із сфери зовсім чужої,а,

побувшив ній, і повертається з неї в чужу сферу. Незабаром воназа-

буває кілька десятків російських слів, що вивчила в школі, а разом з

тим забуває й ті розуміння, що були зними пов'язані. Народна мова

й народне життя знову опанують її душу й зведуть нанівець всякий

вплив школи,як щось зовсім для неї чуже. Таку школу, мачуху наших

дітей, маємо тепер на Вкраїні. Але ми віримо в життєву, творчу силу

нашого народу, і ніщо не зможе ви креслити український народ із сві-

тової сім'ї народів, ми віримо, що ліпше майбутнє ще жде наш народ

і що він ляже тягарем недужого брата на інші народи.

Тому наше завдання -- дбати про те, щоб на Вкраїні, в школі Й поза

школою,наука викладалася рідною,українською мовою.

Рідна мова -- нашасуть.

Національна українська школа -- початок і кінець нашоїпраці..

Проблеми виховання й навчання в світлі науки й практики.

Збірник психовпедагогічних статей. Ки. І. -
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