
ШКШЬНИЦТВО НА КУБАН1

Пам’ятник Запорожцям на Таман!.

Прага 1927.





„Народ не вмер, народ живе,
Хвилюе по Fyì'Hi,
I мова плеще i пливе
Р1чками по Вкра' 1'Hi“.

(О. Олесь).

КЫЬНИЦТВО НА КУБАН1.

(Спогади).

Кубанський Край, м!ж Аз!вським та Чорним мо‐
рями, ai своею красунею Кубаню займае площу в

103,246 кв. юл. Заселения Кубаш козаками ломалось
в 1792 р., коли Чорноморсьга козаки по наказу Ка-
терини II переселились на Тамань i заселили правий
берег Кубань (В памягь свого першого вступу на

кубанську землю, Кубанщ потш поставили на Таман-
ському nÍBocTpoBi памятник, фотоГрафш якою i при‐
минаемо). Схщну частину Кубаш було заселено пов‐
станцами донськими козаками; та ще на Кубаш по‐
селилось багато й таких, хто шукав co6i вол! та про‐
стору, i це були найбшыпе втжач! з Велико! Украши.
3 початку переселенц! або добровшьно, або з наказу
уряду, вписувались до козаюв, i так побьлыпувалось
козаче вшсько. Козаки, нащадки Запорожца:, навива‐
лись „Черноморцами“ (украшщ) ; tí ж, що пересели‐
лись з Дону—„лшейцями“ (роаяне). Селяне, як! меш‐
кали або окремими селами, або м]'ж козаками по ста‐
ницах, не вписавшись до Вшська, навивались шого-

роднши. Залишились на Кубаш i Черкеси (частика
переселилась у Турц1ю).

В сучасну добу населения на Кубаш всього З1/.,
мшон, i складаеться воно з 72 нацюнальностей ; укра-
Тнцт понад 70 0/0 всього населенна Кубан!. Bei селяне
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бувш! козаки i бувш1 1ногородн1— тепер назива-
ються „хлИоробами“. Землею зараз користуеться все
населения зпдно конституц!'!' С. С. С. Р.

Вважаю, що для читана цжаво було-б знати Ку‐
бань з рЬкних 6okíb: xi6a не цжаво, як! можливости
ховае в co6i Краша, яка мае грунт чернозему вщ
1
/.2—2 метрш глибини, урожайнють без угноення —

пшениц! в!д 70—200 пуд. з десятини, а ячменю 250—
300 пуд., або цукрового буряку 800 пуд. Вивкз хл!ба
з Кубаш до cbítoboí в!йни р!внявся ’/« вивозу з! Bcieì
Pocii i Vi, cBÍTOBoro вивозу хл!ба ; тютюну давала i
дае Кубань у 2 того, що давала вся б. Рост. Або тд-
земн! скарби Кубаш ? Досить шдкреслити, що на Ку‐
баш б!льше 80 пунктш, де е м!неральн! води i лжов!
гряз!, з яких декотр! ршняються по якости св!товим.
Взагал! природн! богатства Кубан! нав!ть тяжко уявити,
не банивши ?х на власн! оч!. Але маючи на уваз!, що
доказом потенцшльно! сили кожного народу, виявом
його духових прагнень являеться його шюльництво,
тому вважаю доцшьним познайомити шановного чи‐
тана, як Кубань задовольняла потреби осв!ти до 1920 р.
! як стоггь шюльнпцтво в сучасний мент. Роблю це
не лише з мое!' глибокоТ, гарячо! любови до Р!дного
Краю, але многол!тн!й м!й досвщ переконав мене, що
осв!та на Кубан!, стояла, а нав!ть ! дос!, зпдно в!до-
мостей з Кубаш, сто'!ть лшше, н!ж в першорядних
губерн!ях б. Рос!!, а до cbítoboí' в!йни де-як! наш!
школи р!внялись нав!ть модерн!й европейсьюй школ!.
Так, коли в. 1905 р., гад час нашего адмшютратив-
ного вислання з Кубан!, довелось перебувати

1
/2 шиль‐

ного року на Ставропольщин!, то спостереження в
д!лянц! шюльництва показали, що школа на Кубан!,



як матершльно, так i з боку neflarorinporo, стояла
вище, н!ж там. Також л!том 1905 р. ми, куб. учител!,
брали участь на курсах природознавства та поза-
шюльного виховання в Стршьш (бшя Петрограду),
куди з’Тхались учител! ai bcìx краТв б. Podi, ми по-
бачили, та це шдкреслили i bcí учасники курав, що
Кубанський вчитель по своему культурному р!вню
стояв високо, a tí методи виховання та навчання
„близче до природи“, яю демонструвались на курсах,
вже практикувались на Кубань Колиж в popi 1913
довелось бути на шкчльшй виставр! Петроградсько!
Округи, то модель „взфрево! школи“, де класи були
так улаштован!, щоб вчитель Mir вести 3 групи, була
така архаТчна, що на Кубаш така школа Кнувала вже
як не бажаний ви'шок. Коли ж ми зробили де-як! за-

уваження, то на бажання публжи прийшлось зробити
тут же на виставр! майже рший доклад, як стоггь
шильниртво на Кубан!, i наш! !нформари про школи-
паларр про ф!зичн! кабшети при початкових школах,
б!блютеки для учшв i т. п. публжа порахувала за

„казку“. На Всеросшському з?зд! психолобв в 1915 р.,
та на Всерос. з!'зд! директорш i начальнирь учитель-
ських семшарш в 1917 р. в Петроград!, з рефератж,
яю там були виголошеш, учасники з!'зд!в побачили,
що Кавказька Округа, хоч по числу грамотних стояла
лише на 3 Micpi, але по якости постановки школи -

на першому, бо методи виховання й навчання зро‐
били великий поступ, поршнюючи з Pociero : у нас
вже було багато шюл середшх i початкових, де про-
вадились методи модерно!' педа^обки, вже провадилась
прарьовна система, вже в наипй школ! д!ти могли
виявити свою самодшльнкь, шдивщуальшсть, i про‐

з
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грами наших шгал вщршнялись вщ програм шил
центр. Podi.

Швидкому росту ocbìth на Кубаш та матершль-
ному забезпеченню школи сприяли таи фактори : На‐
селения Кубаш давно прагнуло до знания i не жалшо
гроший на школу; ще в 80 роках минулого столптя
136 станиць одриало в!д cboíx „юрт1в“ на користь
шил б!льше н!ж 30,000 десятин лшшо! земл!. 1ще до
1905 р. по числу грамотних Кубань займала перше
м!сце но Кавказ!. П!сля ж революци 1905 р., в як!й
i кубансьи козаки взяли участь (був заколот в 14 та
15 пластунських батальонах та в Урупському полку),
оч! козака б1лыпе вщкрились ; козацтво зрозулнло по‐
требу не лише початково!' але i середньоТ осв!ти i
стало засновувати середш школи по станицях.

Станична штелйенцш—учител!, старшина, коопе-
ратори i по части духовенство горливо працювали,
щоб шдняти культуру рщного краю : впливали на
населения, щоб будували школи, зал!знищ, щоб за-
кладали кооперативи, в!дчиняли читальн!. При шко‐
лах на Кубан! юнували „Шильш Ради“, в яи вхо‐
дили священики, учител!, представники уряду ста‐
ниц! та делегати в!д населения; ! учител! стали
притягати в ц! Ради батьив д!тей, як! в!дв!дують
школу, щоб т!сн!йше звязати школу з населениям.
Л!пш! з учител!в широко вщчинили двери школи для
кожного, хто щкавився послухати, чому ! як навча-
ються ix д!ти в школ!. Вели бес!ди з батьками, як по‐
ставлена школа у европейських народш, в Америц!,
В к!нц! шюльного року улаштовували академп перед
широкою публжою, де д!ти могли виявити своТ зна‐
ния. Так заохочували й тих, хто нав!ть вважав не-
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потр!бним вчити д1тей б!льше як 2—3 роки ; бувало
так, що д!ти без дозволу батькш -икали до школи,
але мало було батькш, щоб не дбали про осв!ту
CBoix д!тей. По мютах, а головне в Катеринодар), та-
кий був наплив д!тей в середн! школи, що заснову-
вались приватш fÌMnasiì', яким самоврядування М1ста

охоче давало допомогу, а потш i щлком перебирало
до cBoíx рук. По мктах (енували i äítobí садки, захо-

ронки, але по станицях Тх не було.
Завдяки росту шюл учител1в-селинарислв не ви-

стачало, бо до 1905 р. була лише одна учительська
семшарш, в учител! йшло багато абсольвенток сере-
дшх д!вочих шюл ; кр!м того при Вищепочатк. шко‐
лах юнували 2-х р1чн1 педаЮбчш курси, яю i поста‐
вляли учител!в для початкових шюл.
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Дирекцш Народно '1 Ocbíth турбувалась, щоб ni-
дняти культурний р!вень учителя i дати йому бёльше

широку педаёобчну п!дготовку ; i тому кажний р1к ди-
рекц!я органьзовувала ршш курси.

ГИд час л!тних вакац!й в р!жних м!сцевостях Ку-
баш в!дбувались курси : педаёойчн!, природознавства
та сшьського господарства, руханки, ручних праць
(як кошикарство, рукодшш i т. п.), лшки, креслення
бжолярства, розведення гусениць шовкопряда. Курси
вщбувались або в пов!тових станицях, або де-небудь
в одшй з красивих та по клшату здорових мкцево-
стей ; так, в Анаш (на 6epesi Чорного моря), що л1та

вщбувались курси природознавства та педа^обчш, на
яких викладали лшпн pocificbid педаёоёи з Петрограду
та професори ршних ун1верситет]'в. Взагал! bcí курси
провадились п!д керовництвом добрих фахшцш. Учи-
тел! охоче вщвщували ц! курси, нав!ть без наказу
„начальства“, бо було привабно провести деюлька
тижшв на берегу моря, або в горах найлшших клК
матичних станщях, як Зеленчук, Старе Жшля. Курси
були 4—7 тижнев]. Учител!, яких посилала на курси
Дирекцш Нар. Ocbíth, або мюцева Шильна Рада,
одержували вщ цих шституцш допомогу 40—50 карб.,
а для Bcix бажаючих взагал! взяти участь на курсах
був уможнений безплатний прокзд та безплатне по-
мешкання. H,i курси головним чином i двигали кубан-
ського вчителя „вперед“. Крш того кубансью учи-
тел! вщвщували ршш курси, як! улаштовував Попе‐
читель Кавказько! Округи в ршних кражах Кавказа,
а шод! пробирались i за кордон : були в Празц Бер‐
лин та irim, (ми бачили кубанцш на фотофафи екс-

курсант!в, яга в]двщали в 1908 р. „Дш поправи“ в
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JIí6hí (Прага). П1сля 1905 р. майже кожний р!к п!д
час Р1здвяних Свят куб. учител! улаштовували Краев!
та bobítobí зшди, на яких обмшювались думками, п1д-
раховували результати свое! прац!, зм!няли програми,
обговорювали пщручники та списки шюльних б!бл1-
отек, розвязували cboí фахов! i правое! питания, а
шод! i виносили протести проти свого начальства —

!нспектор!в, або памятаю винесли протест, щоб не
приеднуватись до Всеросшсько! учительско! каси, хоч
Попечитель Кавк. Округи i настоював на цьому. Го-
ловним же чинником, який сприяв високому р!вню
шюльництва на Кубан!, було само населения — по
м!стах !нтел!генц!я та м!щане, а по станицях козаки.

Козак - хл!бороб, малограмотний, а часто й не-
грамотний, який майже половину свого життя, та ще
л!пшу, молод!сть, мусив в!ддавати в!йськов!й служб!,
цей „с!рома“ козак глибоко розумш конечн!сть осв!ти
для cbo'íx д!тей; в!н над!явся, що хоч його д!ти не
будуть, майже ц!ле життя, нести тягар вшськовоТ

служби, яка давала йому „славу козачу та життя со-
баче“ ; ! не шкод!в козак гроший на осв!ту.

Вс! школи, як норма, населения утримувало на
cboí кошти. Шюльн! будинки, часто з помешканням
для учителш, були найкращ! будинки в станиц!. Бу-
динок школи вм!щав 5-7 великих* к!мнат п!д класи,
велику салю на 200—300 д!тей, в якш в непогоду
робили бмнастичн! вправи, ставали рано на сшльну
молитву та грал.ись гндчас перерв. Кр!м того в
так!й сал! була сцена, де улаштовувались шюльн!
свята й вистави. Кр!м того були кшнати п!д б!бл!-
отеку, ф!зичний каб!нет та юмната для учител!в.
Школи були уряджен! модерною шюльною меблею,
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а урядження фтичних кабшетш з набором хем1чного
начиння часто коштували ввд 5—10 тисяч карб., бо
природознавство в наших щколах проходилось або
по Поль-Беру, або по Севруку (400 ст. infolio). Ве-
лию станищ i Miera, для користання bcíx шюл, мали
централ'ьш музе!' шкчльних прилад!в. Hami шюльш
б1бл!отски, як для учителш, так i для учн!в, були до‐
ешь соладн! i теж частенько коштували десяток тисяч
карб. KpiM загально!' б!бл1отеки для позакласового
читання, кнували, т. зв., „мшшальш б!бл]отечки“ для
кожного класа (групи) окремо з 10—15 назв в кшь-
кости 40—50 примфникш кожно!' назви. I(i книжечки
були для обовязкового прочитання, i учител! п1дби-
рали Тх або по „рекомендаци“ Дирекцн Нар. Осв.,
або зпдно постанов учительских зТздш. Учитель в
оден день видавав книжечки одно!'назви bcím учням сво-
еТ групи, а часто, коли в станищ було де-гальки шюл,
то книжки одно!

4назви видавали в оден день bcím учням
однакових труп (кляст) в ршших школах; а через
день-два учител! вели розмову з своши учнями з при‐
воду прочитано!' книжечки, а потш bcí учител! цих
труп мали конференщю i обговорювали, яке вражшня
зробила на д!тей, майже одного вжу, ця' книжечка;
Як. проявилась штелйенщя дитини при переказ! про‐
читано!' кшжки i ‘т. п. В богатьох школах крш хре-
стоматш для читання в клас!, учитель користувався
„розршними“ хрестомат!ями (окрем! брошурки творш
якого-небудь автора) ; це давало можливкть учителю
бшьш виявити свою самодшльнкть в пщбор! мате-

ршлу, який би добре пасував до штелектуального
р!вня групи i давав би шлком непокалгаений тв!р ав‐
тора, а не безбарвш уривки, як це часто бува в хре-
стоматшх.
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В початкових школах не лише навчання було
безплатне, але bcí шдручники кожний учень, чи то

козак, чи то шогороднш, одержував дарма. Правда,
д1ти-шогородш платили (шод! лише на nanepi) за
навчання в козачих школах вщ 3—10 карб. на р!к,
але ж одш книжки 2-х класовш школ! для учня 4—5

труп коштували 10—15 карб., а пересйн! витрати на

учня початково'! школи виносили 25—50 карб. на

р1к. Як норма учитель мав одну трупу в 50 д., або

дв! старил труни (4—5), коли в обох було не б!льше
35 учнт. Тому часто в початковш 2-х класн. школ!

було по 7 10 учителт. Перв!сна платня учителю
виносила 52 карб. на м!сяць, кр!м того була окрема
платня за навчання сшву, руханц!, рукод!ллю i т. п.
Вс! початк. школи, за невеликим витком, були коеду-
кацшш, але майже в кожнш станиц! були ! д!во i

школи, де особливу увагу звертали на навчання руко-
дгллю (крою та шиття бтлизни й одягу); в д!вочих
школах рукод!ллю навчали учител 1>ки-фах!вц!. Треба
зауважити, що на Кубан! було б!лыне учительок, ! я
за cbo'í 25 рок!в д!яльности не чула про цел!бат ; нав-

паки, населения ! Дирекцш Н. О. б!льше в!тали учи-
тельку зам!жню, бо вона, як мати, лшше розум!ла
психолобю д!тей. Ваптних учительок ! хорих учи‐
телю замшяли в школ! „запаси!“ вчител! (8 на весь

Край), або практиканти : платила !м або Дирекцш, або
Шкшьна Рада. Майже кожна школа мала сад ! ого‐
род, де д!ти навчались альському господарству та

бджолярству, бо в садку було принайми! 2—3 вули-
к!в бдж!л. По станицях ! селах юнували ще школи

шогородн! та „церковно-приходсью, як! були куди
б!дн!ш! (будинки ! урядження), н!ж козач!; козаки не
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так щедро давали rpoiui на pi школи, а лише допо-
могали тим, що вщршували грунт шд будинок школи,
inopi давали одноразову субвенцш на будшлю, а учи-
тел!в утримувала Дирекщя Нар. Ocbìtii. Темною сто‐
роною шюльництва на Кубаш було те, що школа не
вмпцала bcìx бажаючих вчител1н, i яктсть школи роз-
винювалась за рахунок юлькости. До 1905 р. середш
та вищепочатков! школи юнували лише по м!стах :

Катеринодар, Армавир, Майкоп, Темрюк, Анапа та
íhhií, i як вшмок вищ.-иочатк. школа була в станиц!.
Та i то було таких шюл мало, навчались в них д]ти
багачш, м!щан, 1нтелйенцй i р!дко козач!,. або íhofo-

родгп si станиць. Для казачоТ старшини та „чиновни-
kíb“ юнували дв! школи (учн! були bíMcbkobí стипен-

дшти) : Д1вочий 1нститут та Реальна Гшназш для хлоп-
щв, росюшно уряджен! ; а козак cbo'íx /цтей для про-
довження ocbíth Mir вщати лише до фельшарсько!
школи, сшьсько-господарськоУ низчо! та учительськоТ
ceMiHapi'i. Щоб вступити в pi школи, треба було
скласти конкурсний юпит ; в сем!нар!ю, наприклад, на
20 вакансш, пршздило 120—130 кандидат!в.

Июля 1905 р. населения Кубаш стало заснову-
вати вищепочатков! i середш школи по станицях, а

росшський уряд гальмував прагнення козака до бшь-
шоТ ocbíth. Так ст. Пашкшська (7 верстов в!д Кате-

ринодара, зеднана з ним трамваем) гп'слядеюлька ро-
kíb упертого домагання, що коштувало i сил i гроший,
вщкрила на своТ кошти бмназш, i щиро хт!ла цим
похвалитись царю, шславнп йому телеграму, але Ми‐
кола II вщповш : „козаку лшше мати низчу стльсько-

господарську школу“.
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От-же, яка-б то була небезпека для Podi, коли б
кубанц! альському господарству навчались на серед-
нш школ! ! Реальна школа в ст. 1вошвськш (20 тис
насел.), бмназш в ст. Полтавськш (22 тис. насел.)
обидв! коедукацшш теж були засноваш П1сля юлькох
poKÍB упертого домагання : посилались делеГаци в

Тифлк, осередок Кавказько! Округи i, нав}ть, до Пет‐
рограда, до MiHicTpa Н. О., а школи щ населения
утримувало на власш кошти, без копшки субвенци.
I взагал1 на Куба ni для станиць середн! школи добу-
вались дуже тяжко. Або такий приклад — як насе‐
ления розулшю потребу школи для Краю: в 1910 р.
деюлька' станиць, на пропозшцю Куб. Уряду засну-
вати середню агрономичну школу, змагаючись, пропо-
нували по 400 десят. зелш i грош! на утримання, але
Росшський Уряд кубанцям в!дмовив, i нам тим б1лып

було прикро, що в той же час на Дону вщкрили i

агрономичну i землемфну школи.
Школи росли, а учител!в не вистачало i для по-

чаткових шюл ; середн! ж школи обслуговувались ви-
ключно росшським персоналом, тай то мало було
охочих з закшченою високою осв!тою Тхати на „ди‐
кий Кавказ“. Щоб збшьшити кадр учител!в для по-
чаткових шюл ст. Полтавська заснувала 2 учит-ку
семшарш для хлопцш, збудувала для не! роск!шний
2-х поверховий будинок в 40 юмнат, з церквою, од-
р!зала 15 дес. Jiimuoí земл! б!ля станиц!. (Цю Сем!-
нар!ю пот!м перебрало В!йсько). 1 Сем!нар!я i Пмназ!я
були заснован! з iниц!ятиви В. В. Крижановського,
отамана станиц! (б. старшина). В Катеринодар! засну-
вали д!вочу учит, семшарйо, яка була одна з найкра-
щих на Кавказ!. Пот!м в!дкрили 3-ю учит. сем!нар!ю
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для хлопцш в ст. Безскорбнш на JIíhí'í, яка не пожа-
лша для неТ hì земл!, hì гроший.

Не cKpisb так охоче населения засновувало се-
реднТ школи, були далеко богапш стани^, де не було
i вище-початковоТ школи, бо не було там своеТ ште-
лйенцп, яка б працювала в цьому напрямку. А ст.
Полтавська була найб]льш поступова ; так, вона
може була едина, де в бмназн bcí дгги козакш
станищ навчались дарма, а дТти Тногородн]х i козаюв
шших станиць платили 60 карб. на р!к ; полтавцям
же пересТчнТвидатки на кожного учня ймназп вино-
сили понад 200 карб. ; авторов! цих рядив шсля ба-
гатьох клопот!в в 1916 рощ пощастило заснувати
другу учительську дшочу сем)нарю в ст. Полтавськш
теж завдяки i моральн!й i матершльшй щдтримщ пол-
тавщв.

Багато можна розповщати, як кубанщ широко
розумши конечн!сть ocbíth, i як уперто домагались
поширення шил середшх, але цифри за 1915 р. лише
з’ясують це. Д1тей шильного в!ку було 273,640, вчи-
лось 196,267 д. ; шильний bík рахувався вщ 7 роив а
приймали до школи лише дггей 8 p., i тому такий
великий °/0 був д!тей поза межами школи. Початко-
вих шк. було 1269; вище-початкових—45; учитель-
ських семшар.—3; фахових- 4; i середшх—61. Учи‐
тели було понад 5000 д. Коли ж Кубань в 1917 р.
стала самостшною, коли наша Краева Рада взяла про-
вщ по.'йтичного, соцшльного i культурного життя Краю
в сво'Труки, то оств!та на Кубаш нагло зробила ве‐
ликий поступ. В 1920 р. було початкових шил—1600;
вище-початк.—240; середшх—120; учит, семшар.—6;
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учительськ. шститут.—2 ; високих—3 i заснований був
медичний факультет.

Лише в революцно дочекалась Кубань, щоб вщ-
чинити аж 3 висок! школи : в Катеринодар! з шщш-
тиви штелйенци та комерсант!в заложилось Т-во, яке
на oboi кошти вщкрило П!вн!чно-Кавказький Пол!тех-

шкум; Краева Рада на краев! кошти заснувала Ку-
банський пол!техн!кум ; а середню музичну школу зре-
формували в консерваторно. I все це змогли зробити
Кубанц!, коли лшш! сини Кубан!, молоде козацтво,
бились на фронт! громадянсько!' в!йни. Коли, хоч i
мали ми самостшну Республ!ку, але Добровольчеська
арм!я дуже свав!льно господарювала куб. добром !

гальмувала кубанськ! справи. Влада незалежноТ Ку‐
бан! була так слаба, що ! в цю добу пануе лише ро-
сшська школа, а украшзащю можно було починати
лише з приватньо!' !н!ц!ятив! : в Катеринодар! пан!
Б. В. Ротар вщкрила украшську г!мназ!ю, а щоб ц!д-
готовити вчител!в для початкових шк!л, треба було
укра'!н!зувати одну семшарш, а в сей час ix вже було 6.
I заступник голови Краево! Ради Г. В. Омельченко,
який був отаманом ст. ПолтавськоТ, вше пропозицш
на ст. збор!, щоб полтавц! постановили „приговор“
перетворити 2 Вшськову Семшарш в ст. Полтавсьий
на украшську. I полтавц!, завше чул! к потребам
осв!ти, дали згоду : просити Куб. Краеву Владу укра-
шшувати 2 Вшськову Семшарш; це було весною
1919 р. Але м!н!стер Н. Осв. не епппив виконати про-

' хання передово! станиц!. Л!том 1919 р. були улашто-
ваш курси в Ейську для шдготовки вчителш-украшщв,
! з осени ц. р., в перших трупах де-яких початкових
пдал, попалось навчання на р!дн!й mobí, i в Полтав-
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сьюй семшарП теж в першому клаа почалось на-
вчання украшською мовою. Вщомий украшець О. А.

Левицький заняв посаду директора ceMinapii—тод! вже

коедукащйноТ, бо жшоча сем!нар1я злилась з нею. Так
почався нацюнальний рух на Кубан].

Вщ 1920—1923 р. Кубань пережила тяжку кризу
господарську й культурну; i нацюнальний рух майже

припинився. Але в таких тяжких умовах життя Ку‐
бань для ocbíth робила багато ; цифров! дан! вщомого
вченого Кубанця Апостолова показують, що i зараз
осв!та на Кубанр поршнюючи з шшими м!сцевостями
C. C. C. P., CTOÍTb лшше. Контрольор високих шк1л
С. С. С. Р. констатував, що успнишсть студент!в i по‐
становка в. шк1л на Кубан! ainiiie, шж в центр!.

На Кубан!, як по всш радянсьгай Рос!'!, змшилась

конструкщя школи : !снують школи I i II ступня та
висок! школи (Вузи). Кр!м того зб!лыпилось число

фахових 1пк!л, а взагал! число вс!х шк!л зменшилось
та навчання в школах лише за платню ; вчител! мен-
ше отримують, н!ж panini, школи без шдручникт, без

ремонту, а !нод! ! без палива. Гадаю, що не насе‐
ления тому виною, а влада та господарська криза,
яку ще не зовам пережила Кубань. Таблиця осв!ти

Кубансько-Черноморсько'! Округи на 1924 р. подае
так! цифри: Високих шк!л 5,—1нститути: Полггехнич-

ний, ПедаГоПчний, Медичний, С!льсько-Господарський
! „Рабфак“ ; студентш на Високих школах—2388 !

студенток—1437; професорш—364 (з них 27 жшок).
Школи-Техшкуми—44, учшв 3469, професорш—343.
Шк!л посереднього типу—13, учшв—635 ! проф.—42.

Шк. II ступня 116, учшв 17449 ! професор!в 986.
Шк. I ступня 1207, учшв в них 214689; учителш
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3351. Кумуш'стичн. партшних шк. 7, учтв 505, проф.
42. Р1жних курсш 26, слухач!в 669, проф. 83. Клубш
для учн!в 120. Хат-читалень 273.

1снують на Кубан! i науков! 1нституци: Кубансь-
ко-Черноморський Науководослщчий 1нститут; Т-во
любител!в вивчення Кубаш ; Експерил\ентальний 1н-

ститут Тютюництва; Краевий Музей з вщдшами в
íhiijhx м1стах Округи ; Картинна галерея в Краснодар!
(б. Катеринодар) ; Експериментальн! слльсько-господ.
станцп в Краснодар!, Ейську, Анап!, Соч!, Славянсь-
к!й ; Хемично - бактериольобчнш 1нститут; Б!ол14!чна
станц!я та !нш!. При всих цих установах та високих
школах видаються журнали, науков! прац!, бюлетен!,
та орГаншован! б!бл!отеки, музе'!, провадиться куль-
турно-просв!тна праця : курси, зТзди, конференц!'! т. п.
В Краснодар! !снуе „Д!м Просвити“ та видаеться часо-
пис „Просв!та“, але все це видаеться по росшсью. На

Кубан! був оден украинский часопис „Радянский Ста‐
нишник“ тай той припинили, а стали видавати в Ро‐
стов! н/Дону „Червоний шлях“, який обслуговуе укра-
'!нц!в всьго П!вн!чного Кавказу.

3 1923 р. знову почався нацюнальний рух на

Кубан!, але укран'!н!зац!я йде поволь На початку
1926 р. було укра'шських шк!л 130, учшв 15000 д.;
м!ж ними лише 8 шк!л II ступня ! оден укр. пед-
техшкум б. семшарш в ст. Полтавсьий. Time мене

надзвичайно, що в ст. Полтавськш вс! школи укра-
!нсью, а головне, що педтехн!кум як педагог!чна
школа стоТть досить високо. Кр!м того', заснован!
укра'шськ! в!дд!ли при Педшституп, при Рабфакулт. ;
улаштовуються курси для шдготовки украюьких. учи-
тел!в, але цього дуже за мало, що нав!ть констату-



16

ють i кубанськ! комунисти. В цьому шюльному рощ
в noBirax з украшским населениям вс! школи i хати-
читальш украУшзоваш i нав!ть позбавлен! посади ri
вчител!, яю не знають украшськоТ мови.

Ми позбавлеш можливости працювати на р1дно-
му терен! i ми лише хпли б, щоб tí, хто зараз на

Кубан 1, або ri,кому не заборонен! шляхи туди, щоб
вci збагнули велич доби, яку переживав Кубань, i,
любовно працюючи в напрям! вол! ! щастя рщного
Краю, сприяли-б здшсненню тако! думки нашого
поста О. Олеся.

„О, Укра'шо-мати ! Зглянься, аахисти,
Прости свою доньку безтямну i зрадливу,
Пошли ти янгола, любовно одвести
В!д круч дитя твое слше на рщну ниву“.





Тогож автора:

Q/
1) Соц!яльна огпка на молодю в Чехословаччин!

Наук. Bícthhk“, кн. IV, 192Й. Львш).
(„Л1т.

2) Виб1р фаху.

3) Ж1ночШ рух в Галичин! i на Кубан!. (Календар „Ж!-
ночоТ Дол!“ 1927. Коломия.

Виготовлеш до друку :

1) 1сторично - Господарський нарис Кубан! — чеською
мовою.

2) Жшка й виб!р фаху.

3) Виховання дефективних дггей в Чехословаччин!.
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„Словянський в!дд!л“ друкарн! Рг. Vonky, Smíchov, Duškova 11.

Ö


