
НАРОДНИЙУЧИТЕЛЬІ НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ

 

Школа на Україні та її природні права на національну освіту.

Особа народного учителя. Нормальне ставлення народного учи-

теля до національного питання

Освітити дитину -- значить розвинутиїї духовно й фізично; задо-

вольнитипрагненняїї природизгідно з загальнолюдськими принци»

пами добраі правди; зберегти гармоніюїї розвитку.

До цього часу російська школав своїй меті розходиласяз правди-

вою педагогікою. Просвіта з вільного громадського інституту обер-

талась на прислужницю пануючоїволі. Ідеалам правди й добра не по-

щастило потрапити до програмишколи, і не гармонія фізичнихі ду-

ховнихзаконів дитячого організму була грунтом шкільного навчання.

Принциписучасної школивигадані; ідеали й мета ті чужі вихованце-

ві і немають нічого спільногоз дітьми, що, власне, утворюють шко-

лу. Освіта в ній ухилилась од людськоїприродитаїї законів в обійми

різних політичних,релігійних, партійних і патріотичних впливів.

У сучасній школівсе ніби навмиснетак розрахованой визначено, що

про дітей у ній нема й мови. Все там непевне, хибнейй негармонійне.

Хубність такої освіти очевидна: вона знищує природнібагатства

людськоїдуші. Метаїї поза людиною.Вона служить випадковим течіям.

Складає свої програмиі підручники з непотрібного матеріалу, чужого

дитині, й захоплюєтьсясловами й словами такими ж холоднимий чу-

жими. Все придбане нацією попереду не розвиваєтьсяв дитині, й не

поширюєдуховнихздобутків свого народу. Довгимивіками наш народ

краплямизбирав своюкультуру. Од покоління до покоління передавав

він свою дорогу спадщинуі свій життєвийдосвід,свої найліпшідумки,

бажанняімрії, свої високі ідеали. А в сучасній школі, якій природно

й просто виростатиз народногогрунту, все це не має місця й розвитку.

А якою чудовою і пишноюквіткою малиб розцвісти всі ці надбан-

ня народу в відповідній національній школі! Які висококультурнібули

б нащадки, коли б виховувалисьу традиціїцієї національної спадщи-

ни! Через національну школународ дав би до рук молодому поколін-

ню життєдіяльну творчу зброю національної просвіти, з якою б Боно

сміливо виступилона поле світової культури і поступу.
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Та на лихо освіта нашого народуіде саме діаметрально протилеж-

ним напрямком. Дитину насильно схиляють до того, чого вона не

хоче, що далеке й чужеїї природі. З перших днів од дитини вимага-

ють забути весьсвій світ, що його вона засвоїла до школи,забути те,

на чому росла вона й розвивалась духовно. Намагаються створитите,

чого ніхто не може створити, окрім природи, закони якої дужчі од

усяких штучнихзаходів. І пора зрозуміти хибністьі неправдивість

старих нездатних принципів педагогіки, пора забути ганебне приму-

сове прищеплюванняосвіти. Наука спільно з життєвою практикою

в своєму поступі малює нам усе нові й раніше невідомікраїни дитя-

чої психіки. Грунт старої педагогіки похитнувся. Підтримуютьщеїї

уперто тільки короткозоріта засліплені консервативні представники

ті. Сучасна педагогіка підходить до дитини з експериментальною пси-

хологією та біологією, Ми не дивимося вже на дитину, як на одинич-

ну істоту, котру ми маємо право принатурювати до обставин і вигада-

ної мети. Миневільно беремоїї в сумі всіх спадкових інстинктів та

здібностей, що витвориву минулі віки її народ. Ми розглядуємо ди-

тину черезїї батьків та минуле їх.

Природадитини з усімаїї національними особливостями, поча-

ток яких криється в глибині минулих часів рідного народу, підлятає

еволюційномурозвитку народного організму. Психіка дитини -- не

підсумок творчих сил народувід старих часів до наших днів. І нема

тієї сили, котра б змогла безболісно одлучитидитину од природної

єдності з її нацією без обопільної шкоди. На цій істині тепер будують

свій поступі добробут народи. А наукова педагогіка напружено пра-

цює в цім напрямі, щоб створити найліпші, найвідповідніші методи.

Дитина спершу пілкомпідвладна тільки своїй природі, і вона не

відповідальназа свої духовні Й фізичні схильностіі вчинки. Вона при-

йняла їх од батьків, як спадщину, шляхом якої тільки і йде розвиток

їі. Вона формується в дорослу людину на грунті своєї фізіологічної

єдності з народом.І не можна, складаючи програми освіти, створю-

ючиметоди і шукаючи справжньоїмети,не братидо уваги цічинни-

ки психічного життя дитини.

Та окрім природитаїї спадкових схильностей, є ще один елемент,

що діє вдитині як природний імпульс, -- це оточення. В оточеннявхо-

дить не тількисім'я, родина,але й економічні, соціальніта політичні

обставини народу, природаі місцеві умови, весь той світ, що оточує

дитину, збуджує й розвиває духовні сили, які передалаїй мати. Здат-

ність сприймати впливи оточенняє збуджуючим імпульсом до життя.

Під впливом враженняі оточенняі дитина складає комплекси чуттє-

вих сприйманьу звісному напрямій принатурює до них свою природу.
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Тут шкільнаосвіта, якою вонає зараз на Україні, найменше сприяє

формуванню комплексів у нормальнімїх розвитку, в дусі природного

оточення дитинитаїї національної спадковості. Причинитому ті, що:

Гу вплив школипочинається тоді, як дитина вже майже духовноскла-

лася під впливом сильнішого стимулу, тобто відповідного життя і до-

свіду; 2) періоди впливів школи такі короткі, а активність їх така не

стала, що вониздатні тільки затримати на якийсь час розвиток дитини

та заплутатиїї розуміннясвіту; 3) штучно створена освіта, яка не від-

повідає особливостям дитячої природи, не виховує і не освітлює те,

що здобула дитина поза шкільним життям. Дитина виходить з школи

майже без усякого корисного надбаннядо своїх природних сил, бо в ній

вона не знаходить доброго грунту длясвоїх інстинктивних і успадко-

ваних нахилів. Взятихочби те, що джерелом життяі розвиткує рух.

Тільки в русі знаходить дитинадосвід і розуміннясвітуй відносин, а в

сучасній школівсе ніби навмисне зроблено так, щоб меншебулоруху,

меншевільних вчинків. Дитинідають усе готовим інідочого вона но

доходитьсвоїм власним досвідом.

У сучасній школі на Україні діти не знаходять досить матеріалу

для життєвого досвіду. Школанехтує все попереднє життя дитини,

її індивідуальністьі національні особливості. А коли нема в школіта-

ких грунтовних природнихрисвиховання, то дитина не знайде, де

застосувати й те, що вона здобула до школи. Т коли дитина в школі

задовольняє деякі нахили, то інші поруч з тим зовсім знищуються,

а інші перетворюютьсяв поганій навіть шкідливі. Така школа не спра-

вжня школа,їй бракує правдивихпідвалин, бо школа не повинна ні-

вечити те, що заклала в людському організмові вищатворчасила,та

творча сила, черезякуіснує не тільки окрема людина,а і все вній, що

надбало мільйонамивіків людство. Школа повинна шануватице над-

бання. І не природа повиннабути на послузі у школи, а школа -- за-

собом природи, і на послузіу неї.

Освіта є прагненнятієї ж природи: творити ї творити. Школі ж,

як результату цього прагнення, нормально випадає стати чистиною

цієї природи. Ступінь освіти, ЯКіїї колір, залежить од культурностій

волітієї нації, серед котрої воназ'явилась. Її природна залежність од

національної творчості надає освіті всі ознаки національної. Школа

не є випадковий прищепленийзаклад -- зростання освіти пов'язане

з природнимрозвитком духовнихі фізичних сил народу, і освіту не

можна одлучитивід народу,нації; вона обов'язково повинна бутинаці-

ональною.

Виходить, справжнє завдання школи -- скористуватись всім гар-

ним, закладенимв організмові дитини, керуючись її природою, не
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псуючиїї здоров'я та цільностіїї психіки. А це можливе не в сучасній

школі, а враціонально реформованій, де б усе було пристосоване до

психіки дитини,місцевих і національних умов. Завданняй метата-

кої освіти будуть близькій рідні дитині.

Почуття жалості й любові примушує нас бажатидля дітей нашого

народу української школи.І це так природно,як те, що я вживаю не

сіно й солому, а хліб і овощ, щоб підтримати нормальнийріст свого

організму, щоб зберегти своє життєве здоров'я на доброне тількисобі,

але й людству. Моя любов до своєї особи не суперечить загальному

альтруїзмові, як не суперечить слідуванняукраїнської національної

школи завданнямзагальнолюдськоїосвіти. Це в природі життя.

Життєдіяльність людинипідлягає законам, що криються в при-

роді руху. Вона творить під впливом цього внутрішнього імпульсу,

збагачуєтьсяідеямиі їх асоціаціями, які, коли розворушити, тягнуть

людинудопраці. І коли б не затримувати й ламати цільності людсь-

кої природи штучнимизаходами попсованоїкультури, людськість

давно б пробувала і розвиваласьу відповіднім оточенні.І тільки дя-

куючи незвичайній творчій силі окремих осіб або певних гуртків,

поволі людина визволяєтьсяі шукає нових, справді вільних шляхів

для своєї діяльності.

Працялюдини і тііндивідуальні риси, що вона надає їй, визнача-

ють кожну особу. Так і праця народного вчителя веде його певним

шляхом. Сама та праця його -- учительство,а осередок його діяльно-

сті -- діти народу і сам народ;це все надає служінню вчительськомуз

одного боку, ідейності, а з другого -- робить його суцільнимі тісно

пов'язанимз своїм осередком,себто народом. Творчість народного

учителя безпосередньо відбивається на живих людськихістотах, вплив

його переходить пряме ::а людину, а мета його творчостівисокаі кін-

цева: виховати людинуцілісною з усіма найкращимиїї пориваннями.За-

вдання надто відповідальне і значне, тому особа вчителя не можезо-

статись не помітною.

Працяучителясправді висока, надзвичайно складна і поважна.

Адже разом з дітьми приходить надія на оновлення людськості;

може, саме їм судилося витворитизамість старої, трухлявої, спогане-

ної життєвимиумовамиморалі, нову ічисту. І треба з високою любо-

в'ю поставитись до дитини,вякій нема щеанікрихти зла і неправди,
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щоб вона розкриласьу всій своїй чудовій красіі дивній гармонії. Ця

найдорожчаквітка людська розцвітає розкішнотільки в відповідних

обставинах і сповнює тоді задушливе повітря свіжими пахощамисвоєї

чистої кришталевоїдуші. І той, хто досягає цього в освіті й вихованні

(а це має бути учитель), виростає перед нами в поважну силу. Ключ

до дитини в його розумі, в щирім любовнімсерці, вчистих ідеальних

змаганнях, учулій і правдивій душі. Відповідальність його праці ясна

й зрозуміла. Вона напружує його духовнуміць, його розум посилено

працює. Йому завжди треба якнайобережніше поводитисяз цією кві-

ткою. Кожна його помилкане просто помилка,а злочин перед май-

бутнім народом.Така праця підвищує особувчителя,кличе його зав-

ждидо судусовістісвоєї і народної.

Народний учитель -- центральна особа. Але не тільки длядітей.

Його діяльність глибша. Вплив його йде од паростей(дітей) через сто-

вбур (школа й просвітнядіяльність) у корені, тобто в самий народ. На-

родний учитель не тільки шкільний учитель,він учительі народу. Це

факт правдивийі дійсний. З народомя зливаюсь,я розчиняюсьу ньо-

му через думкий ідеї, що я вклав у голівку моїх учнів -- дітей народу.

Я глибоко в цьому переконанийі в цьому напрямкові працюю.Я вчу

дітей, але перед очима маю народ, його добробут і майбутнє. Коли б я

не так думаві не так робив, коли б особа народного вчителята діяль-

ність здавалися мені дрібними,я б не був би до цього часу вчителем

серед народу, не віддавав би свої сили Й здоров'я на працю,яка матері-

ально не забезпечує моє майбутнє;я не мав би щастя бути народним

учителем, жити з моїми малими,але дорогими й щиримидрузями, за-

хоплюватись незвичайноютворчістю духуїхнього,відчувати в собі ди-

хання нового життя! Все це примушує моє серце прискорено битись,

бажати цієї атмосфери, жити цими почуттями і напливом новихба-

жаньта ідей, невпинновідчуватив собіїх «духа жива», завжди напов-

нятись жаданням любити,діяти і досягати, і прагнути праціі праці

поміж дітьми.

Народномувчителеві потрібно це зрозуміти і свідомо перекона-

тися в цьому. Хоч насправдітаке переконаннявжеіснує -- свідомо й

не свідомо -- в народнім учительстві. Бо інакше важкозрозуміти, як

можна в найнеможливіших умовах, що в них перебуває більшістьна-

родного учительства, працюватидесяткироківі навіть все життя. Я не

можупогодитися з тією думкою, що вчителів по наших убогих на-

родних початкових школах держитьслабкаїх воля та пригніченість

особи вчителя. Це неправда.Я бачив сотні вчителів і вчительок, Які

здалеку приїздили до Москви чи Петербурга, щоб набратися знань та

досвіду для своєї праці. На цю внутрішню потребу вони витрачали
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все літнє жалування, готуючисобі взимку півголодне існування. Піс-

ля курсів вони знову вертались на село, в ту ж школу, в ті ж тяжкі

обставини російського народного учителя. Щоїх тягло знову туди?

Звісно, не високі «оклади»(жалування більшість з них одержували

15--20 крб на місяць -- двірниковінавіть позаздрити можна),не лег-

ка і вільна праця, а щось інше, високе,ідейне, свідоме -- внутрішнє

прагнення служити народові, творити велике просвітнє діло через

дітей задля народу.

Народнийучитель -- людина праці, праці, яка не може вабити до

себе матеріальнимивигодами.Тут не продаєтьсятруд за високу ціну

або за значну посаду, спокійне й безтурботне життя. Народний учи-

тель часто-густо віддає свої сили, не питаючи і не вимагаючивідпові-

дної платні. На ньому завждилежать обов'язки, корисні народній

просвіті, і це допомагає йому досягти духовної рівноваги, але не за-

довольняє фізичних потреб його тіла. Голодний або напівголодний

тілом він частіше від інших одержує духовне задоволеннячерез свою

працю. Дивуватисятількислід тій внутрішній моральнійсилі цього

справжнього страдникасвоїх обов'язків, що несе свій хрест такою

непохитноюі невтомною ходою. Його стежкатерниста, його громад-

ська й народна працязасіяна гострим камінням,але він завжди йде

нею з ясним розумінням високоїмети,з міцноювіроювїї необхід-

ність і незмінність. Цямета -- світлий, радісно блискучий промінь у

його тяжкомужитті; вона вабитьдо себе все свідоме учительствоі під-

тримує його в нещасливій Його долі!

Діяльність народного учителяв Росії пов'язана з такими матеріа-

льними,а часом і моральнимзлиднями,щодлятого, щоб присвяти-

ти життясвоє праці в народнійосвіті, потрібне більше ніж щире тіль-

ки бажанняпрацювати.Тут потрібні жертви, що вимагаютьіноді спра-

вжнього героїзму, -- не на хвилину або годину, а на цілі роки, багато

років. Тут подвиг іде поручз героїзмом упертого терпіння. Таке на-

пруження моральнихсил, певність, що працявчительськатісно по-

єднана з добромнародним, підносять особувчителя над звичайними

громадськимидіячамиі надаютьїй високоїваги. Свідомість своєїве-

ликої праціта своїх обов'язків веде вчителя до національноїєдностіз

народом,бо його діяльність повинна підлягати вимогам оточеннята

тому життю, яким живе народ та діти народу. Учити -- це в ідеалі

відомо -- плоть од плоті, кістка од кості народної.

Особа народного вчителя пов'язана з освітою народуі взагаліз

освітою всієї людськості. І як би він сам не ставився до неї -- все одно

особа Йоговідіб'ється настаніосвіти і діяльність його так чи інакше

виявитьсяв ній. Чи буде це гальмування, чи поступовий рух -- все
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одновідіб'ється вона на терезах поступу й культури. Про це треба зав-

жди пам'ятати нам, народним учителям,які прислухаються до голо-

су совісті громадської.

Кожне прагнення народного вчителя повинне виникатиз бажання

добра його народові, тому народові, серед якого він працює. І це не

буде суперечити загальним прагненням людинидо правдита добра й

загальній любові до всього людства. Родовий або національнийальт-

руїзм не обмежуєтьсясвоєю нацією,або родом, громадою.З любові до

свого народу виростає любовдовсієї людскості.І ідеали націїі всієї

людскостізбігаютьсяі в своїм моральнімгрунті,і всвоїй кінцевій меті.

Кожна нація прагне здобути собі свободу розвитку свого націо-

нального духу. Людські ж прагненняу вихованні ставлять те ж саме

обов'язковим длякожноїнації, виходячиз того постулату, що кожна

нація має своївизначені природою іісторією особливості, свій націона-

льний дух, і тільки вільним вихованням можназберегтирозвитокі дія-

льність творчоїсили нації. Національне вихованняне суперечить при-

роді, а загальнолюдське завдання щодо виховання-- зберегти люд-

ську природу і не порушитигармонії духовного і фізичного життяїї.

Прагненнянації до вільного розвитку є людське прагнення, зрозумі-

ле й законне, і з тим неодмінно треба рахуватисяі в школі, і взагалі

в народнійосвіті.

Українському народномувчителеві перш за все треба бачитив ди-

тині її національність. Дивитисьна неївзагалі тільки як на людину,

як на загальнолюдський парост ми не повинні: інакше для цього тре-

ба б було -- коли б була яка можливість -- знищити національні осо-

бливості -- зірвати з деревалистя, квітки, обламатигілки і залишити

один стовбур. Але колиб це сталосятаки, дитина6 загубила ту духо-

вну красу, що надає їй національність, як деревугілки,цвіт і листя.

Знищитинаціональність у духовнім житті людини-- це підтяти кри-

лаїї могутньомудуху, один помах котрих заносить людинуна недося-

жну височінь національноїтворчості. Тому на українське вчительст-

во падає всією своєю великою вагою національне питання.

Народнаосвіта повиннавідповідати сумі національного духу,по-

винна досягтитакоїсили Й енергії, щоб ввійти у весь народ, доступи-

тисьдо його серцяі там злитисьу гармонійнуцілість із справжньою

природою людини. Треба, щоб освіта збудила в людині живу і діяльну
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свідомість єдностііз загальними ідеалами людскості, викликала пал-

ке бажання досягтиїх. Про це повинна дбати держава через учитель-

ство. Погляди держави на свій добробут не повинні розходитисяз

поглядаминації на свій вільний розвиток. Нація, затримана в своєму

просвітньо-культурномурозвиткові, шкодить загальномурозвиткові

культури в державі. Свобода національного розвитку виходитьз ро-

зумної, державної політики. Проте цяаксіома й досі не визначається

як грунт нашого державного життя.

Служити правдивій меті національноїосвіти, цього вимагає від

народного вчителя сама природа,яка посіяла в його серпі любов до

свого народу, своєї країни. Любовця,як і правдиве і щире служіння

народнійосвіті, сповнює життямі ідейністю вчительську працю,на-

дає їй щиролюдськихрис. Бо національне виховання1 освіта в руках

свідомого вчителя, що любитьгаряче свій народ, є ті двері, через які

людинавходитьв розуміннязагальнолюдськихідей.

Українська національна школа -- перший просвітньо-культурний

етап у житті нашого народу. Такої школи прагне кожен учитель--гро-

мадянин,бо його мрія -- здійснити те, що цінне й потрібне рідному

народові. І коли питання про школуз рідною мовоюз'явилосьу сві-

домостінації, народний учитель не може стояти осторонь од цього

руху. Він як живий і найчутливішийорган народу обов'язково пови-

нен одгукнутися на всі прояви його. Так було всюдиі так є. Народ-

ний учитель ішову головах тих, хто прямував до народної самосвідо-

мості. І не буде ненормальним,коли життяі праця українського учи-

тельства йтимутьразом з життям нашого народу.

Така солідарність з народом, серед якого працюємо,виникає з

нормальнихвідносиносвітнього закладу (школи)і наролу, учителя

і дітей. Любов до дітей і народу примушує вчителя уважно прислу-

хатися до вимогі потреб їх, особливо коли вони, потребиціі вимо-

ги, даються взнаки кожноїхвилини йогопраці. Взятиза зразок хоч

би рідну мову. В школах Україниїї не вживають. Учительне має до-

зволу вживатиїї в своїй шкільній праці. Циркулярами заборонено

йому вважати українську мову за окремувід руської. Ніби можна

примусити людинуне віритисобі, своїм почуттям, своїм переконан-

ням, не вірити самому життю нарешті. Але народнийучительна вла-

сні осі бачитьі результати такої праці. Бачить і розуміє, що марно

прищеплюватипросвіту чужою мовою.Не можевін не бачитий того,

що його народ, його кровні брати нидіютьі досі в темряві й некуль-

турності, що освіта, яку народ здобуває в сучасних школах, не по-

ліпшила його життя. А коли він бачить це -- не бачити ж можетіль-

ки той, хто навмисне заплющує очі, -- то не зможуть його переко-
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нати ніякі циркулярні поясненняі заборони,віру в дійсність ЯКИХ

знищує життєвий досвід.

Мене,народного учителя,хочуть упевнити, що «не бььло и НЬТЬ»

української мови, ая на кожному кроці бачу й чую, що булай є така

мова, окрема од руської, державної, що діти українські не розуміють

книжок і не можутьвчитися на чужій мові, не можуть нею набути

потрібнихзнань. Не розуміютьнавіть мене, коли я звертаюсь до них

цією мовою.Я бачу, як уся моя початкованаука обертається нанівець.

Всі мої сили даремно витрачаютьсяна перетворювання неперетворю-

ваного, на перебудування на піскуватому грунті того, що збудовано

на камінні. Менівелять знищуватив дітей материнську мовуі при-

щеплюватизамістьнеї дитинічужу. Наказуютьмені перевернути весь

дитячий світ!

А чи можуя це зробити? Відповідь ясна. Розум не згоджується

братись за неможливе, а любов до дітей, людськіпочуття та природні

права національного вихованнявідводятьучителя од того. А звідси в

житті нар. вчителя підіймаютьсягрізно дві дилеми, гострі й болючі,

особливо коли вони з'являютьсясвідомо.

Але коли вчитель свідомий своїх природнихобов'язків до дітей

народу, він не може обминутинаціонального питання. Інакше освіт-

ня праця піде марно й розминетьсяіз справжнім життям народним.

Чужа просвіта і чужа культура такими й зостануться назавжди і не

ввійдуть в наш народяк щосьйомурідне. І не дбати про національну

школуне можеукраїнськаінтелігенція взагалі, а зокрема і особливо

наше вчительство!.
Світло. -- 1912. -- МО.1. -- С.15--25.

 

| Розміри журнальноїстатті не дозволяють мені спинитись над цим питанням

грунтовнішеі викласти його ясніше. Можливо, що я помиляюсь і несправди-

во дивлюсьназначеннянар. учителя в національнім питанні. Звертаюсь до

шановних товаришів-учителіві взагалі читачів «Світла» з проханням вдатись,

коли вони другої думки, до мене з листом («Світло», з поміткою «для Чепі-

ги»). Буду дуже вдячний за кожного листа і з охотою відповідатиму. Все, що

торкається порушеного питання, особливо голос українського учителя -- буде

для мене цінним і важним.Я.Ч.
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