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ВІ/І, ТІЕРЕR:дАДЧ ИН:А. 

JluІue н 1.·аз 1.·а;r· доводилось ua.\f. ~ч ·lи'а1'U Я'К зв·и
чаfnІа .noOnua (·1·ас ·Jt"OJJOЛ{'.M 'ЧЛl npu~цe.~t. TaJt Цt: 
досягает·ьсн (;uлою Я'JСОЇС'Ь ~-~;адпри1>одн/ьої істоти 
(uail ·ttalтi·ul,e феї) або 1YtлicJtany. А1 u, в дu'гuпстві. 
rrnc :ur:on1, 1ювали С'Ь тrr/K1t.м u ка 3'КOB1tJtu. nepeтвo

JU?NUЯJt, Іь, u~o павіть ue задулtува.пис'Ь ttaд T'Ultt. 
"ІІІ :ш· n.lJ.UJ u,e сnz)авді J'O't один раз па 'И,і.лій вем
·uііl 'І(ІJ.tі? Hal' цiJІJi~O.~t :захm1JІ'Ювала .мрія, Я'Іі: при
'ГJІ?ти 11 а (' е fi е :ІJf~П2;1J 7'0l б.7а?одііtно1 надприрод-
1ІІJОЇ і ('ТОТ u ,,,u с>об.ІJт 11 тоі і ·ч.удод1 il н uit таліс.~,tаи, 
;unuї it, o('o (>оспойареві при нос11ть. вpet.uri~ т01tе 
ll ( {f( "J' Jl . 

8ара:з (~сі .1ut е ('(~iдJt'a.1tu. того. 1цо h'(13'Kf1 nepe
'J'Hopu. 1(1(' fl (~ ()if"l(· ні r'T ь: 'U резиден,то.lt Ч. С. Р. f' Т. Т. 
Лfar·rlJNn,, f'ІUl r{ і:иnІІ,·а і ca.,t до 14 ]JUІ\·ів 3(Н~'Чайлt1Jд( 
рпбітпzпс Іі'она:п) lf.1J 1r, йпсяг н ait RU/U~nї nnul anu, Я'Іt'У 
C,il f'Jli. 'fЬ ("f'вo .~i<J:JJce f~ UJUHfTU віVНОС·НО r·вого C11,i8?p0-

.,,taдл.uu uп: об1ІПТlt його cr~oїJt 'nре:зийенто.1t і B'U-

8 на 1"11 :J а В ат ь 7\ а Н apoд,lJ! 
~У т о .ш· та н.оіУn ри род н н фе я, lf u я 1,· u іі та

. І ісJrrцІ доп о. и'іг :u~ u 'Utiiнo.~ty робітни коr~і стат11.· 'npu
!Peeopo. н . .tl't.e н.uJt.: нiдo.~t·uJt ·ціло.МJJ r·вітов·і ~ а ·no'riM~ 
n pe·ut 'І'i~ і, npe:nи)l uто. }~ pecnyб.nnnt ? 



Gт-:tJl}i1010ЧU {l/Cl/1"/'Я т. r. 11lacopul.·a, довід;1jЄJtОС'Ь, 
~цо тaкu.ll чудо,1іі1ни.н тo.ticJzaн.o.lt в його ~ситті 
~ . 
оу.Іо у .lt 1 'lt. нJ я 11 р а~( ю (~ а т u. 

To.Jtalи 111acapu'h'. сип 1lегра.нотного бат~ь1 .. :а і 'lla
niв<1PO.ltnтнo:i .матеJ)і. :за~н·іn,чивиІи ..по ·чат1t'ову lико

.ІL;ІJ. h·n.tu it n.ltJJ .lt.u пи. t о 14 ро'}( ів, бу в дея1"·ий ·час 
1 .. ·ol~a.t'Ь'Ч,lJ1t'(;Jt у Ч с іпаи~ицн.t. А~ t·e розд,~ltу хую~чи ,~lt i:r;, 
я·h.· говорит'Ь про ~~r іtаго тoвapuut Допе, "ltaв віи 
<)er; І> 6 'Jf.:ЦT ·J\.2f , :J([ гr,JH HO.Al або Л і lt Ч10, '}{; '/f; 1(, Ж 'Ку, і 
1ro:JJcny l~i. І'ЬІlУ хп u. tllH·,lJ віддавався ·ч итанл·ио. 

B,l}lHfluii (~ltuтe.tь 1llacapuлra ,!l1одвіг 110радив .Jta
;гepi не :заиедб,у<Иtтn здіби.ого cuua і віддати в ·JUJY'К.y. 

Н в со.1.од1,·о JІcu.1or·ь 111 асари н:ові в добу гіJt'На
'JіJІ.1'ЬUОЇ 1ilf,lj'1U1 : 3.'lUдн.і. 6H.lll llOGriflHUJl fіого G,lj
'Jl }}'ГJІІІ.Ж'О.1І: в:ш:с а йругпї гi.1uutя ін.І'Ьн..аї n"cJ·lяcn віп 
й.tJ в 11111lJf,lJ uІен u il зa]Jnб.t я1 u спб і 1u1 Іи.маток ХЛ'іба: 

·дипин .ипп"Н за обід. :за 1t'i.~n-t.ary. і ue :цпие и~об 
:иlpo6u'nt JUt. себе, але й zцоб, 11ізн.іzие. удер:Jк:цвати 
Ufl f'1'.lj()j ЛХ r-R02П .~lO. 'lOU lll ого OJHl1'(l liVO доn 0.1tOг1' lt, 
·Jttf( ; i1' l>. ·і баrгь ·Іrа.н. І в l~IO доб;l} Лlacapu1r. багато 'ЧGСJІ 
'llt)i.uu~ ч u1 ан ню: «В Bpni .ueni д.lJ.?Ісе подоба.лос·ь, 
tln JІ (}ir'?'Ut~cн та.и до н u u ше о 10>. 

Не ·JtjJalЦІ' :JІcu. zось i1o.м.lJ і в дпб.lJ .lJniвepcu{feT
GІ>1ilІ.I' cтyui/t. ~4.te ue йuf~.Ul'lLІCЬ 11а це. 11/acapwu; 
П1,ofurд1lT1J і .liTl J,атурну і1 гро.над · ьк.lJ працю. 3а
·J,·ін ,ин~uІ u ,l}·ttiвepr;uтeт :з дoбJJUJr .11 "'n ixo.~t ; він дбає 
111 о <~. нtбии~ удосІrоиа.tеипя r·t~O?O po~'1:lJ.HY - він, 
почав гrn!Jва1'11С'Ь до 11-])О[/іесуjрІІ. 

Iloйp,ll:)lr,:J/ca iJa.zo йо.Іfу 'f.lJVoвy :лсінлсу . a.w ue 
·лп. ІіnІІ'ІІ.ІО його .нате1Jін.1ьиого c1rtнy. Ііа CІC]JOJtue 



:.!J'ГJJІt. Jf(ІJUtя U]JІU-Jaт нього доцен.та, а ·niзui'lиe, в Празі, 
-:над:звичайного 11рофесора треба було утрижувати 
'Не .пиив дружину, а.7е u тр'Ьох д-ітей. 

11 ря.lt'Ї, nост упо ві 11ерекопаи·пя ne вu'КJІ.,U'Кали 
до Лl acapu·h·a cu.~ltnaтiй з бО'КU у Н·і верситетс'Ь'КUХ то
ворnиlіR, а особ. ~иво у рядових 'Кол: Jtо.лодші това-
1JІt "'і іlого д(tвно в:нсе C1'GjtU зв'ичайпи.ми, npoфeco-
1J(f,Jflt, а ні11. все був ли'lие иадзв~t'l.tайии.м професо
ра. u. 

/Vl ІІ.lUJ тиго: все г11О.ltадя'нство обурилос'Ь проти 
Л1o(·apu7ra. u~o він, осJtідився, в т. зв. «py'Кonиc
·uu.t;JJ бо1о». або в т. зв. «Гід'Ьснеріяді» захии~ат-и 
J'rІІсі f-Jiд.lti нн~і ду.м11.·u.:· гро.ltадянство вважало lrl а.са
JJІІ?,·о аа :З1JаднлІ ·ка чесь1t·ого 'Н.ароду й ·не·иавиаі.ло 
uor>o:· від нього одверn:lJ.7-ас:ь навіт'Ь і ·част,ииа його 
сІІі<зройітн.1t1і'іН - і Alrrcapu1r зrr:lU/Uluвcя .:май:нсе 
or)u n. 

~4.te са.ні1·н.і.сть 'Не :J.lЯ7Ut.if.a Маса'[УU'Ка: вiano
вiдr}Ju ua неі несприят.Jиlв'і події, що . вu'К.JtлІ/Ка.лл" 
60}10{}/f'іСТ'Ь '/UUЗ'J\O.JtO 'ltOгO i.Me'Jl;U~, бy.fl.a З UОгО боху 
11 рпц я, п,ра~~я і праця. Во JJ1 асари'К так глибохо 
б.lfH пересяк.·нен.ий дyJt'КOJO, u~o «·nрацювати, це 
оаJuІчає посд:ідовио дава1~u відп ір ус'Ьо.~tу зложу: 
.cJ,·pi:J'Ь. :зав.?Ісдп й особливо з. JOJt.l} в його зарод
'Ії.О l~ і!» . 

81иtюч,u: LЦО ·пай.,1lогутн:іипtй і всебічпшй вп.~ив 
1lo ?рОJtадя·пство робит'Ь др у ·1r о в а w е слово, 111а
сарилс иапи.сав n он.ад 30.000 сторі;нсж, себто пере
.січио 11uсав в рі·к том в 600 с1·орінак. 

І 





},f асаршІf u oдi.tu всн своі.м .?Іс 11ттєви Jt досвідо.м _ 
нх· ирац1овати, cnoptu.y зі студен,таJtu, у !ftop .. }ti .ле1,·
t~ій, в 18.98. році. 

По1·і.м ці ле1<:ції вu'itutл,n в 6 чuc.7aJ· ж;урпалу 
«Hlas»*) .за 18.98.-.9.9. JJ. р. 

Вдруге Ц'і .1е'Кції вийш.ли в nPpu~oJt.y «JV!a.capu
J,·oвo.At~J 8бірнлшrові» * *) ( 1.924-25 ). r у сп іл ьства д~j-· 
.нее заці'h·ави ~ toc ь u,uJtu . tе1('Ція.ми !rl acap111ta і з ба
Рат'Ьох· r·1·opiu реда-кція одер:нсала rzобо.?Іrанпя, и~ой
їх було 87І,да'НО 01i]1eJtt010 'Jl'UU:JIC'X~010. 

Пepu.te вида·nпя о·кре.моJо х-мu.JІс'ххмо (тира.?Іс 
n.ooo) виіпuло в 1.926. р .. д рнге видамн я ( ти,ра:ш; 
'І'СЖ 5.000) 8 1.928. р. 

На1и ·псре·Jі'.Іад JUl :зроби.tІl з другого вида1І/НН. 

В r-1a:ш:ae.Jto, u~o nо ради дІ acapu'l\,a надзви чайн~о 
1~інті. ТІ oдi6H1l:t 1lO]Jaд не дав u~e 1-ti оди 'н, профс
r·ор своїJt ст;l}де'н,та.м, а, з1-1.ачит·ь, НР си~озав ї.м u а й
го . t. о в н~ ·і ·1u n го. R'о.му не r~ідо.мо, з досвіду, . lЦО. 
:ннtч.аіlио, ро.tя професора, відпасмо сrудеи,тів, зво
r)и.т·ься до тосо. що ві·п переобт я.)Ісуе їз: біб.ліогра
rfіією свого rz.рrд.:иеТ'у і зовсі.Іtt rne nо'І\.азнє r·вої.Аt сту
r)ен..та.Аt ч. е р n е т 'h' о в о z с т о р і u 'h. 1с n ро u, е с :tГ 
с ll О Є Ї n р а Ц і і д у ,r; О в О Ї n р а 1~ і 8 сЗ а г 01 .Л ·і. 
І студеит1l б'i.7ib"Ul вn]Jав.tя1оть ct-1010 nа.Аt'ять иіJІr 

*) Ч. І. С1'0р. 10:-1.- 112.: ч. Jl. - 1Зі. - 140.: ч. lll. -
liJ.-174.; 11. /V. - 326.-332.; 'Ч. 11. - .'362.-36.5. nP.p?llO? r;t> 

jJЇ1l1lU1(0. 1898. р. 
Ч. \' 1. - 6.-18. стор. другого річииn·а 11192. р. 

**) 2H:l.-26i. стор. 
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. .11 uc. tенлtя, і не засво'ЮJОТ'Ь .1te1тoou 11 рачі. Ра:з 61Ja-
1(1JЄ .нетоди, то ne прии~еплюеться і r·.~ra1t'.lJ. пп1·нв.1J 
дп nраці. 

3aкiJ-ttttlrB'ШИ вucoJty lll h'O. zy, пересі'Чно .7Jодина 
обертает'Ьrя в особу, u~o не іtде, за :НC'UT1'Я.lt. ІUI.17e
pr>u, о .ltaJчJ-no-Jta~1:lJ розтр.ІJиtуе і те, u~o вoJ-ut 1tрид-, . . "' . ~ " . 
оп.v.а на гІ.миа:пя.1ьNlllі чu у'Н1верситетсьиип .тt.cUЗ1{l. 

І поч ll ЖІЄ T((h'([ 'l юди}-(, ((. 11 і д .1' ([ л. u .l{ с т в о .1( 

'Ч u і 'Н· т р u ? а .м u (де 'ЧЛl.lt з РУ'Ч ні1пе) аа .. тии~ати 
Cfiiil nри ве. te йова н,ий етап : г ро.ltадс,ького д·і я ч.а 
( деJtа?огією вп Jlu~a1o'Чn па голоrу1очу .ltary ) . иово
ясJ.тtе'!tогп ди 11·татора (хоч 11 ід час гроJtадянсь'h·ої вій
'НU JІЯJ\.'Іuво з:оf~ався в пбпзі чи в H1fU{l·c ;ь нетря:;), 
71JJOфecoJJrt (хоч не наппсав навіть і рядка до .)fсод
но(>n на,уh·ового органу; за Ц'і:tе своє JJcurrгя не ви дп
бу А <)lO .~l.ООЧО.'ЗНОЇ .llOTfj)i-npupoд~l ·lИf 3 nO:JІrOB'Jf,MIX 
fJjП.7.ілн.rін ані нrr,fu)piбniutnї таєJt'НИ1~і) і т. n .. і т. ~n. 

З пи чаімtо, подібпі r..<·npa?~ьoвnu/Ji'U » б.lJдут1> гроти .. 
в r·ycniJІ 'bCTвf Я'h.'убудь ро, 110 доти, д01ИІ CO.\tO C,lj
C n і. trьствп не піднесетrьсл на <~ии~11 if Pru чн1tй і po
:З:if.Jtoвuй и~абе.1 ·ь; дo1t'1t, а одного бо·к;lJ. 1і'О:JІсний 
сьогод·няиtніfі, «1~ровідни ·7r» не б,1)де почннати не-

.г і() н. u .~t сr>бе 11ротегувати н.езда11а.м (типу « Jl!ол
ча:t,і·на>> ). а загал бнде nacri.71J1i.'1l осві:че·ний, u~o 
~~i<)pruJy буде розпізttавати 11 аJНІ31lтів ·нав·х·оло сl!бе. 
ГроJutдсьІrа nozuoнa д.l·Я 'J{О.?Існого · буде рівиЯ1'1lСЬ 
с н .Jt і ви кананої uu.~t 'К.Ори currї д. 1 я суспі:І ·ьства 
·1zprrцi. Всіх <11се тих, хто зa."Co111tв1uu npaвдa.ltll 'il ne-
17 рrrвда.1и1 гро.надсь1rі. нау~Іі·оні ч. и. нряr)пві вер;J;І'f: 



n е р е ·ш u о д JІt: а є 1Lpa'l~·z 1nutoгo, щоб ue вияв~t
АОС'Ь його, uаtІJа.Л'ЬС1'ва, розуJtове tttu eтutttue убоже
ство, суспіа/ьства буде за'Носити па tttopny даш1су. 

По рятупок д.~tл удоС1t~оиалеиия CYJCpe.Atoї .лю
диии і для осягиеипя пацією иаuвищого ідеа.л,а -
бути не ва. Іе:нсn01о - в умінні працювати, в ?~ід
несеииі па вии~ий poвy"ltOB'ltй й eтuttt'Hдlй щабе.л11. 

Послухає.мо ~ІС порад «Я'К працюват~t» преви
депта Ч. С. Р .. Я'Кuіі сам д/uше 1д.ляхо"~t праці від 
'Кова.Л'Ь'ltука n ідиісся до прев~lде'НТС'Ь'Кого 1ерісла .. 

15. 1' І 11. 1.9 з о. р. 





Т І'. ЛIACAPkiR'. 

ЯК ПР А ЦЮ ВА ти·? 

ВСТ~'ІІ. 

13 І~ИХ (jВОЇХ ВІП\Ладах ~1(\JO lІё\ . ) ~Y~fl~i ГО.ЧОВПО 
Дрібну IIpHI~JO і йдr. ТУТ МОВН ()],11\-., 111<' 11р0 духову 
lljJtt.ЦIO: Hiilt <l)і3ичну. 

І-Ісп~одавно в Европі ВІПІІІІ\.П<t. дис1\усін; n~o її 
]~JI 1\.ПІІІ\а.В .ПИGТ То.тrстого. ... \ ао.-нІ й to6j радив 
<l)рапцузьІ\ііі моJІОді= щоб вона. 1\опче нрагну.па до 
ІІр<tці. ЗОІ\РСМ<t до науково( бо в цьому: :мов.ляв, 
порятупоr\ <І>рі1Н1{ЇЇ. 

':Го.тrетоіі ан не ре чував 3о.певі. цитував нодеr\уди 
1 І <1 раДО І\ uа.п 1>!1 О 1\ІІТаіtсьІ\ОГО q)i, IOc;o<J)H . • Jl<1 OTt;C: ІЦО: 
~tuн.1ІЯВ. JH'po() ·тво 1\Орисніпrе: ніІІ' нраця Н п~о в 
ІІt'ро()стві ІНtтуноІ\ не тілJ)Т\И Фрн.нціl, а.пе л нас 
j't'ЇX: U~O IJO(j'IЇiiHC ІІІУІ\НННЯ пра.ці: В ІІОRЇТІІЇіl ДОбі, 
с хороfі.ппвІІіі 11ронв. . 

1 ~Н'ІІС RC і І~і ,.ІJ;у}П'И. а 301\рrмн. 11 (<' іі ТО. 11~0 Ді
fi'П>GH В t}rxi'i. C.IIOПYl'YlOTI) анерпути увнrу на. ПpO
(},:JPMll. НІ\і тут ХОВйЮТЬСЯ. І аоля ji 'ГО.lІС'ГОЙ маJОТЬ 
Ін'нну до.пю нра.вдп. Бо ж і То.л ·тоі'І пс думnв. П(О 
Н3<\rа.пі ІН' трРб<t нрнц1ова.тл. а.~ІР мав па. думці 
Уг:\ снм<'. 11~0 іі Віt~тор Гюrо. r·o.Jпi він Іоlзав: «Ди
ВІП'нся на ll< Go є ТйІ\ОїІ~<' ді н.льніt·тt>» . нГ>о 'Гypl'P.
Hl'B. 1\0, ІП J,H~HlB: «Добре С.ЛОВО - ТН 1~0/І\ ЧИН » ..... t\..пе 
"J'ІІ.М ІН' амепнrується нроnлnма: П(О .11~ Р. прнпя~ до 
ЯJ~ОЇ 1\1 j l И rгn. НІ\ пра.цюватп'~ 
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І ) О J Д І .. І ІІ І~ Р 111 11 й. 

11 J>O ПР_4І(ІО В3J.4Г~4.1/ І. 

1. 

ll1Jaця r>нхова і1 ф iau ч на. 

СІІ рнн,. Lі .. 1 юд(.,гво еід IIOЧtlTI~ і в ·вого існування 
ро:,ду\Іуt; ннд нра.ІІ.tН<>. н всея~. Hl~ це не дивно: 

.н,.~ш:~ чн :зн<tіJД('ІІІ твір. д'fі проб.Ісму нра.ці обго
ворJовнно СlІС'Г<'~Нl'ТІІ 'ІПО . І-Іинр.. Сl~ономістп, від 
HI~J ІХ. ;J,'{i:\ Вй.УІОСЛ 6: НйііІІІВІІДЧС МО1І\ llct ІО>ОГО СПО
r ~jва~пн·н. ";/ СНОЇ.Х ТВОрНХ ПрО працю НС ~Іі1ЮТЬ МПЙ
іl\С JI~a;(II11 х ,..(оu." І ід ін. І~<' див по. l~c є доІ\ ааом, як 
JH~Jї\<t ;~уІК<' ні:~но онйнову~ наНго.новніruими рі
'Т<ІМП. l\0,1111 ВОНИ ПР І\ІІДйІОТЬСЯ у Вічі; !1 llftYKOBa 

Н ра ЦН ді іі UIIO .ха p!l I\TP{Hl3JЄTT>CH ТИМ. 11{0 ОІІаНОRУЄ 
ІІі І і і буд 'ННі ІІІ і рі 'І і. 11 'РШ З<:t все дос.підІІtуєтс= що 
()" ~ в очі. а нрацн є надто 3Впчаіінс яв1пцс: rцоб 
нро нього <І) і, Іосо<І>увати. 

}\JІР. це В/І\С Є lІОІ\аЖЧІІІ~ОМ ТОГО: ІЦО Є і ІЦО Не 
Р. н раця . 

JlИIIH' В ОvТаJІНЇХ ро1 ·ах ПОЧИІНlЮТЬ ПСИХофі-
3lJ'ІІІО апа.11ізувати II}H1ІLIU; звпчаііно розріжня
Р.ться 11 ра ця духова і Ч>j3пчна. Це є поділ на дух 
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і тіло. 1цо Ного персноеятІ> і на. працю при її по
:tі.пі. ~-\.10 я1~. нен сп а. д.п н пас нроб.псмн JlYXa. і тілн; 
таІ\. пr. Я('НИй і ноділ прапі па духову та {І)ізичну. 
rГі.ПЬl{!І ПОЧИНаЄМО про ЦС ду~Н1t'ГІІ. - ВИІІ:ИІ\аЄ ба~ 
I'clTO зйгндок. нро взаємини МІЖ працеІо д.уховою 1 
<J)і3ИЧНОІО. :Звичайно аа духову праЦІО вва,ІWЮТЬ 
І\ериува.ння: порядr-\уванпя; д)-Іреr\тора фаuрикп 
нротиста.влять робіпп-fІ{ОВі: 1спсра.ла. - ROJ-II~oвi; 
найвищі політичні го.пови - звича.ііно:му грома

.дяІmновІ. 

:tvfi всі сьогодні падаємо дyJRe велиІ\ОЇ ваги н~ер
~Іува.nьнііі праці, паіібі.льшс її пrануємо та ввсuІtа
ємо за головну працю. Це пог.ляд досить повер
ховий: зокрема тут досі важив господарський мо
мент: бо працю І\.срманича з її вс.лиr\ИМ і пІвидким 
{'<РСІ\ТОМ ІНtіібі.тrьш оп.лачуІоть: тоді ян. пайтяжчу 
it на.НчорніпІу nра.цю не оплачу1оть. 1v1ис..nепн:и1t ~ 
тr.псріrпІп>о:му еуспі.пьстві тат\иіf са.мий про.лета 
рій. ЯІ\ і робітник; духова ариетонрn.тія є, в.ласнr 
ІІро.тrета.рсьІ~ОІО. Цінять псгаНнпй ссf)СН'Г, тоді я 
•rасто при справді ве.лиІ\іН і ціпніН духовііі пра.І 

1 ·cj>PI\T прихо)l,ІІТЬ не ду:д\е ІІІВІІДІ\О. Та і\ а~ нраu ;І 
ІІ}НПІОlіПТЬ JІ,110ДИ 1\О.П1ІСЬ. у Маііuу11ІЬОМу: UO Ж ВСі 
~п І\Ори ·туємось із нас."1ідІ~ів прн І~і ІІонсрсдніх rе
нерап;ій. 

Il~o ж то тоді є духова праця~ Ягтцо придиви
:мося до ;{~ухових си.л; повста~оть пr.рсд нами двоє 

явІпд: s одного боку маємо во.лю. нрагнсння: і це 
вваІRдкrrь 3а. працю; з друго]· сторони знаємо па
<.;ИВНJПП уяви - що не вважаються працею. 
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·Ларалелізм міІR. ті.nом і ;rупн~ю. то виникає пн
талня~ чи має І\ОЖна духова. праця норелат в нер

вовому русі. Цього не знаємо. 11ожливо, що є де
.ЯІ<і духові праці без окремого фізіологічного н.о
релату, на,приклад: пор1вняння . 

В новіпrу добу ВИІ~ОІН1Ні психефізичні спроби, 
lЦОб ВЇДПОШРПН.П :МЇJR срі3ИЧНОІО і дуХОВОJ() праЦРІО 
встаповиn·І точніпrс. Спроби ці. в.пасІН\ ду1в:е нро
сті. Jlюдині дttють rцось чптnти. рпхуватп і т. п .. і . . 
потІм, IJ(O дастьея. :мсхйнl чпо аа патовується: яке 

.має дихання: пу.ПЬ<\ 'л~п.поtу; подібно вимj рю1оrrь 
впливи lj)ізичної npaтri . І тут впяв:ІяєтJ-.ся. JЦО ~ 
певна гармонія і певні ріJRпиц.і. А все.яе. таки нас 
не павчає та. поихоq>ізІп~а. бо jf\. встапов.пює те, 1цо 
й так ми заrа.пьно ~наємо. ~Іова Нд пrо паііпро
с·гіrпі явmца. r\.пс Я<;На річ. добр(' мати ці О3Н:11tИ 
70'IJIO вста.нов.nсни~rи. Інrппіt спосіn - Jte спосте
])jrn['И по безпосередньо працю. адr, втому. тцо з·ї 
nиrсппкяє духова чи q)ізична, праця. І тут знову 
.спостерігаємо багато подібного іі ()ctraтo рjікноrо. 
13сі ці спостсрсжеЮІя nедут1) до того r..іпцсвого 
ВИСНОВІ<у, .Ш\ИЙ МИ ТС/І\ зі аВИЧІ1ііНОІ'О ДОСRіду 3На
-6МО~ а саме; n~o псих і чпу нра тuо. у значні й мірі. 
~упрово)Ulть фізична і навпйJ\И. 

При всіх цих рухах добре бу.ТJоб дізнатись .ЯRа 
JІраця є д.пя нас nервіспа '? Не д.умаІо про причи
JІОВІГй 3ВЯЗО1\, ЯКа пра,u.н аа. ЯІ\ОІО В:ИJІJП\.аЄ; ДЛ.fJ 

:м~нс ГОJІовнс є те, чи не є ті або інrпі з' явища пер
вісні в Декартов{):м~т розуміmІі. Тут, дума:rо, n~o 
духові явшца псрвjсні в тому розу·міnні, як вза-
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I'a~ni про нepnj ·ність говориться у Деr~артовій фi
Jrocoq)il": tебто~ тя111~п праці: а особливо доцільно
·ти ми не маємо з фізичної пра1(і, бо ж тямги . . 
ростуть а внутрІШНЬОГО ДОСВІду. 

Ро:зподjля.ІQчи ось так духову і q)ізичну працю, 
не бу демо духовою праце1о вва~Іtати тіJІЬІ't.И те, що 
~Ja неї вnажаrоть у 3вичайпому .іІ'\ІІТТі; те саме й 
1цодо нра.ці <І)іаичної. Подснu~иr~ іноді мусить куди 
41і~ПЬІІІС думати. НіЖ нро<J)ССОр: Яl~ ЯКИЙСЬ ТЯГар 
ухопити, m\. оrцад.ІІ\увати свої си.ни, розуміється 
нін не пиІпе про це І<\Нижоrс І-Ііхто б і не подумав 
добачати в рсмсс.лі тільки фізичну працю. І ро
бітник на фаfіриці чп:ма.ло духово прац1оє, nриnу
стимо тому .nпrue негативно, rцо не сміє робити 
'l'ОГО~ JЦо() він ба"І~ав: це втомлює, а; це є доказом:, 
1цо це є пра.ця; дailli турботи npo родину і т. n. 
'J'о:м.у та.r\а знсвс1.rа. фізичної праці є просто безnід
ставна.. І, навпани: як виглядає т. зв. духова 
нраця?. :Ур.ндонсць, адвонат, .1і1\а:р, суддя - чи 
не є ц дово.пі мсханічпа, пнtблопова праця~ Це 
~гаІ~(1 сн ,мн. механічна й ша.б.лопова праця, як і па 
фабри ці. <l>aб_pпrta лише є ОІtрсмим приІ\:Ладом тої 
великої Ч>абр11ни: в якій ми ж.пвемо. Ми так все 
мсхапіауємо, 1\ОіRдий 3 нас, mt :мога берс.їR.етьс.я, 
уІnІнае на.пру11~.уватися. Г.либипа дуМОІt, nравди
ві(jТЬ; себто енравя~ня пра.ця, це все не в зумов
JJсно т. зв. інте.тrіrснтною професіє1о. Тим то в су
перечці соціялізму з несоп;і.я.піз:мо:м наводять дуже 
<бага,то неправильного. 

От.іІ~с; 3начпть. не маємо, в.пасне, фізичної 
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дива тим вродженим замилуванням у ритмі дій
ш,па до праці. Людина оте вродж.сне їй замилу
вання в ритмі переносила на кожну nрацю. Фі
зіологічно маємо в тілі інший вж.е ритм : пульс, 
щrхапня, ходу. І цей вроджений ритм людина пе
реносить на останні м'язеві рухи, а то тим зами
луван:ням у ритмі, захопиться nодруге, через асо
ці.нцію nраці . Бюхерові йде лише про ритм руху, 
а не про звук, про музmtу; щоііно секундарна 

.асоціяція приводила до того, що при nраці спі
ваіІо, і n~o до робітного ритму приJІучився слухо
вий ритм. Отж.е бачимо: що первіспа люДІmа мала 
в одному зnлзну працю, гру й ~rистецтво. Бюхер . . 
у1\Н3ує, як :ta.n мистецтво в1дон.рс~шлось од гри 

і вjд праці. ~rІ~азує, напр., rцо рі.їІtпі метри noxo-. . 
дJУГJ) од прац1 - отже, ритм став егоноМІчним 

Іrринп,Іпrом . Для Б1охера скопо:мі чпий принцип 
означає Іцона.йбільше скористати в житrі насо
лоди, з па.іімспшою JШ{ОДОІО :лtп'ттєвим силам, з 
наіімснІпоІо витратоІо пасо.подп. ІІа початі\у освіти 
Ц(}іі н рнн ІІ,JІІІ здійснився через ритм. Праця ме-

. хnпізуєтьсн, і людина стає працьови'Fою. Через 
ри'Л\r праця ста.ла спільною, і Бюхер уназує, як 
nри маІІІІІІН1Х СІІИ1ІЯЄТЬСЯ ПС JПІІПС СПЇВ, але і 
ри1 м. Первісні машини n~e той JHlyrм м~1ІИ, тепе
ріJппі .маппппr BIRe його не Jtrають. , . .. . .. . 

· ЦІЄІ тсорв: може: ЯІ\. на мою JJ:S"t.ШY й по-

МИJПtової, :мо:д\смо собі уявити, як людина став 
nрав,ьовитою. 

fl не вjрю, ІЦО п~рвісна. людина так додержу-
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]{уни, принаймні ріжниця в цьому між н~ми • 
тим дикупом ду'кс невеmп\а. Порівнання того, як 
живемо ми і .m\. живе та. примітивна тодина н~ 
вийде па ведпку нашу І~ористь. Насамnеред ба
чимо, JЦО І<о.ж.ний з нас rце й сьогодні має нехіть 
до дрібної, буденної, низької, брудної- чи якби 1f 
їі не на.зиваn- праці, і взага.лі до праці; особливо 
до праці примусової, до праці. до ЯР\ОЇ нас зму
nrуІоть. Протr охоче робимо те, ІЦО ми еамі во
ліємо. ll~o до цього, то щ~ маємо погляд ІІ.лаrrона 
й Аристоте.пн; вони також погорджували буден
ною пра.цсто, пра.це1о «mтзьr~ою» . -::/ Платоновій 
«РсспуГ>.1ПІНі » ця погорда є основою його кому
нізму. І в цьому ~нІ всі є п.иатоновця:ми; згадаймо, 
ял. роз?\І u в.п я ють про пра.цто в осв1 ченому това

ристві'?. 
ll~o є rпвсць, писа.р? На думІ\У громадсьЕу -

біJІІІЙ раб. Рабство є й досі: },ffi й досі пrимуmу
ємо себе па r\ожному Ероцj до праці. і особJШво · 
ДО праці ІТОПСЯІ\ДСППОЇ, дрібНОЇ, НИ3ЬТ\ОЇ, ЧІІ .НК ЇЇ 
там назпває~10. Утопісти :мipl\J'IOTT>, .н1~би усупуТJІ 
ті «Ррубі » праці. Можливо. ІЦ.О дсm\.і з ни~ 
вдастт>сл усупупr: а.пе деЯRі піно.uи , павпани ще 
й новj а' .нв.пя,гься. Ще іі дос.і в пнс nваJІ\йІОТЬ за 
брудну IIJHtЦIO те: що давно B'iRe верестало Gути 
брудним. ~т паv Rci за .1подину вва,тtатотІ> лише 
тоrо: ~то має ба.ронсьтtпй вигляд. або; при
ІНtіімні : має J утн1БИЧІ\И. Попtо нам ввертатнея 
a,jft до прпмjтивної тодmпІ: - ліппrе на себе по
дивімось. І мп І\охаємося в праці : п~о хви.пює: 
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спорт, військові вправи. В промисловості гра на.. 
біржі є зразком того хви.люва.fmя, ІЦО його шукає 
новітня людина. Шукав його в театрі, в політиці. 
І голи «брудна» праця є примусова, свобідна 
пра.ця полягає в такому хвил1ованні. Кожна то
д.ина просто пошукує небезпеІ'\.И д.ля себе; ми досі 
СТ!1Вимо на карту своє життя. Тихо, мирно пра
цюнrtти д.пя нас дуже неприємно - ми постійно 
рлан1~уємо жит-тям. В одних про<І)сеіях та1~ого хвп
Jповаюrя більше, при інrпих менше. Цеіі нахил 
відбивається і в літературі= особливо в ро сіН
cьi\.Ol\ry ро:ма.ні. Люде постійно граrоть житrям: 
1\інчиться самогубством або вбивством іншого. а,]е 
rцоб робпти .якусь тиху І~ориону працrо - це над 
ІХ СИЛИ. 

Та.І\е: ось Пушкин стратив JІ{ПТТН через таІ\Иіt 
llQCIIOKiii. ]\fснше Є ТаІ\ОГО rазардуВtLІІНЯ ./ІtИТГЯМ В 
німецІ)І\Їіt й анілійській літературі - там .ЛІ<)де 
вjд цього етоять трохи далі; це бачпмо у всіх ді
Jrянн:ах їхнього життя. 

Дивна. річ, що .,тп:одина. кохаЄ'rься в тій грі ~}і 
Gмертю. Дпвна річ, ян:. смерть нас просто ваuитІ>. 
Є тут якась сила., що людину притягує. Для цього 
но 7\raio інпrої назви Я1\. романтизм, а.пе романтиз r 
не тjльІ\И в літературі, єv сr\рі3ь, де .nюдинн. чиннн. 
Цей ро~Іантизм не вияв.ияється JІиrне в романтич
ній літературі - туди він попав із 1Rитrя. 3ви
чай но, iнr~o.mr цей ромапти~зм виявляється яскра
вjшс. і саме в нашому столітті цей романтизм по
знвJчи-нся виразно. А.лс тоді те= ІЦО мп Іrазиваєl\ІО 
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:й досі є орrа.нізоване на смерті. Все те, що здається: 
.заложеним на крові, імnонує нам, і ми не заду-
муємося над тим, чи то є правильно і чи тре6~ 
<>уло тої жертви. Тим людям~ яких ми пєре_сліJО:
вали ашt до смерти, по смерТІ ми ставимо вІвтарІ. 

Яна ж тут суnєречніеть між «сьогодні» і «вчора>>! 
І ніхто не буде сумніватися, що особливо молодь, 
у котрої нема вeлmtoro Jкитrєвого досвіду, у неї 
є досвід іп spe, має такий нахил до веЛИRих чинів. 
Нема сумніву, що не одна людшrа nоклала б го
лову за ідею, але дивно є, що та еама людина, коли 
від неї жадають Jксртви не життям, але декілько 
років певно попрацІовати для того самого народу, 
ne буде nраЦІовати, не зважиться на цей чин, на 
той героїзм до дрібної, нудної праці. :Н:олиб хтось 
3ахот1в пора.дити нашому чеському студенству: не 

mrйте так. бara'ro пива, не nро:курюйте так ба
гато - СJ{,падіть ті гроші для своїх немавтних RO
лcr. це 6 була любов до бли.яtнього - висміялиб 
його. Tar\. що ж цє є~ Не можна сказати, що6 ті 
л1оде бу.1fП злі~ - але це в той несмак до малих 
жертв. А почніть вимагахи від того студенства ве

.лпт\ої демонстрації - що є куди безглузда й г-а
небна - тан, згодяться! Що це~ Все ж таки це в 
ill~.пm:ta проблема, ЯRа сама собою нав' язу ється. 

~~ле вже бачи:мо, rцо в нову добу підноситься 
що-раз більше голосів, які зрозуміли цей своєрjд
JІІІІї нахил нашої вдачі і радять, щоб :ми залипшли 
цей романтизм. Це в щось нове, чого давпіш не 
~увало, nринаіnІні не в таJ{ій мірі. Так говорить 





, 

1цо мученпк хоче мати втіху із загальної симnа
-тії . В цьому нема ні чого поганого. Але те друге є 
()jльmе . Справn. в тому, rцоб в малих річа:х вишу
на.ти те BCJIИJ(C. Вопо там є . Властиво те ВСЛИІ{е й 
те повсякденне є в нас. Хто зумів у повсякден
ному житті видобути глибоке почутrя, широrt.е 

. знання, той є rарантований і не повинен боятися 
uудепщи'ІІИ. Це :м:оже бути буденне життя, а ра
зом з тим н·адзвичайна. пебудrнна глибина ПО-=
-чутr.я і знання, про які людина, що зви:кла до буч
ности, немає й уяви . Треба бути багатієм у собі, 

.J1, не в тих на зверхніх ділах і в очах ішпих! 
Да.Ш: модерна людина аж паталогічно розбур

хала, і зок.рrма в ній можна добре сnостерігати 
,.n<,есь просто шукання страждань. Модерна JТЮ-

' . .дина тar-t І{Охається у стражданнях, мав щастя з 
нещастя. rн за мало внутрішнього, самовиста
чального. GПОІ(ОІО . Вона. шуRає болrочого звору
ПІення. Як, напрmtлад~ Гайне говорить про хри-

· <·тіянство. Я.К. вишу.к.ує ЙОГО ССНТИМСНТ&1ІЬНУ Ча
(;ТИRJ, і саме те все мучеництво, що його воно 

· своїм догматом ставить перед очима! 
Досі реліfЇЮ Й Є'ТИІ{У ВВа.іІеЯ:ЛИ За ВЄЛІПtі СВЯ

ТОЩі. Досі не :маємо т.я:мки про реліrіІо й етику 
для вжить:у RО:нtного дня. На.ша етика є лите для 
неділі в гіршому розумінні с.пова. : коли - не 
коли! І то тіль1·и для л1одсй, але не для себе! 
Справжнє рсліrійне почутrя, ян:е б нас огрівало 
постійно, еnп~а, яка 6 нас вела в усіх випадках, 
розуміється, дрібних, явище дуже рідке. 

зо 





всіх визначних проявах : революційності, анар
хізмі . Революція в ідеалом дуже багатьох людей. 

УтопІзм, аристократичний титанізм, це все
сюди відноситься . Але супроти цього підносить 
голос реа:кц1я. 

Сам соціялізм од револrоціонізму й утопізму 
персходить до певних цілей, а робітниче питання 
щойно за останніх часів стає питанням, власне, 
робітничим. Герої праці! По одному боці- нахил 
не працювати, а по другому : жорстока конечнІсть. 

ви~rагає працювати. Це соціяльне питанпя мав 
для нашого розвитку те веJІИКе значІння, що ~m 

:можемо збагнути·, як те старе неробство, вроджсн~ 
_, . . 

ледарство треоа залишити, 1 ми взагал1 па; працю 
починаємо дивитися Інакше. 

Щодо народів, то тут є приблизно тат\і ріж-
. пиці : :ми. Чехи, виявляємо якусь І\.райніGТЬ у цій 
рі чі: з одного боl\.у ьm маємо нахил до :мучеництва, 
з другого - аніякого. Від св. Вн.цл~uва, св. JІюд-
1fИJІИ', Яна Непомука, Гуса, Братів, протирефор
мації а,ж до найновішої доби наш етичний ідеал 
- самопожертвування. н:ожний посол буде гово
рити про самопожертвова.ння, а в тому і справді 
велика небезпека. Для народу, що ввесь час СУr
так бавиться з ідеєю мучепицтва, цл ідея :мусить 
стати буденною. Я перет-:.онаний, rцо та тодина, 
для якої ідеалом є :мучеництво, радо знов почи
нає Іtохатися в образах сили, в Таборитах, 
Жи:~кді ... Це є питома чеська властивість : хитання 
мj:rк чеським брацтвом і таборитство:м, мучениць-
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По.пь(·ьІ~иіі народ вияв·Іпє сумітпку аица.р
tН>КОЇ по.lЬСЬІ\ОЇ романтики 3 одного боку= а з дp:r
roi о- спроб? орrанізувати нс1род на основі праці. 

Чи ./І\. тоді не маємо прнвн. ст,:й;:нtти= rцо Слав'я
нин. отже. є роздвоєІП1'іt од природи. І тут є чи-
1Н.по прnпі для того= хто це зба.гне. 

І'РрЛІ Н НП). ІІС' ТЯ І~ Нім ЦЇ. .НІ\ CJ\H H,li,JIHH R rti ji ct ТІ
r.нjНці, С'ТОЯІТ) ол: нього далі. Go І{Ї.1С ЇХ jJ\IJT'ГJf 
f>і.ІьІп ор!ннізовсtнп па праці. і 1(1;\J дрі6Н<1 прап.н :в 
()ільпІій пошані= ні~І\. у пас. Тн:мто Піnнічна А.мс
рнка j Анr.пі я тат\. дУі1\r. ріІІ\нятьс· я вjд пас в етнці= 
JJfi3BCIJXHЇX /І\ПТТЄВИХ ПрОЯВйХ. 't\10JI\.lИBO. !ПО нам . 
.,лнв ·.ннам. нr луfкr. ІІ/' все до вподоuи. то~rу rцо ми 

(· ;t ~~і інаг нrі . І "\fa6YTI> T<tM є ба га то оеоружного. 
_~І~о J-I\ при r~у:1ьті п·рапі ~ІІОДJПІа чeprs нРзДібпість 
1н·юди в чому<.:ь та поми ... нr·гьсн. Я1~ ГО:\іннтиsм ~ 
~·раПністт>. то .легко повстає друга. грайпість. rt.Ie я 
JJ])O цто другу т~райністт) ІН:\ буду РоворІrтп. 

Ь повним правом дехто BI~n :1ує. 1ло nу .тт о (і вc
~1ІJir\r. :з.по= но.пи б :мп амсрпЕанізувадиu.п. ~,fjr uи 
1~ІІІІтуr~н.тн н наН.nіптнпх апr.~rійvЬ1~ьх пиСЬі\~еннп
І\ і в ноrrп протесту проти тої грайности праці. 
l1ё:1ТВііі .. Арно.ттьд постійно доріт а.в. тпо анГлієць 
мп.по :має нахи.лу для 3розуміннл споr.1ядання. а:н~ 
.ду Л\.е багато д.п я пражтицизму. я не :tlt п оо сто за-

.... . 
гроJкує народам; оо 'R вони ВІд того стнють одно-
бічно нрактичними. l\1ap Jf'й в тра1~таті про І'"о:м:-
11 ромі(· j собі ут~й3УР. на нсйе~пегу. .ЯІ~ііt пі zt. r л
гаю'Тh 1 ЛІОДИПfі Й Н3Г0г(: ГОе-1И На нер111е місце СТа-



ІОВJІЛ'ІІ> чин. а не думЕу. От~І с. пеnна І~раВність . . 
'Є 1 тут. 1 там. 

МоІRН;1 ч('1~аn1. 1цо. нар(нпті і відновіfLНО ви
хови 01 fН~~ІИХ J,.UЯe: СТаНІВ. ЦСрJ\ВП - ВІІЯВ.JfЯЄТЬСЛ 

рі1RВІІЦН. аа рсЛіГЇЄІО. :M01I\lla 'ГйІ~ ІІОДЇ.1ІІІТИ На
рОДІ{: про (.;XIJUIY цсрР~ву давно І\йіТ'У'І І>. тн о вона 

.Ui.ЛI)JII. :за J\ilTOЛИllЬI\Y і ПpOTCC'ffl li('l)I\Y. ПОтурає 
<'ПОІ,.ПЛД<lllІІЮ. ПйеПВНQ(·тj. rfy'Г ПО:Мl'ПJН .511\йСЬ СВОЄ
))іДПН нuрухомі ·ть: певна не~іг{атність ,.lO прозеліт-
·mа.: ТОді ЯR 1~ато:ПН1П3М і ІІ])ОТСС'ТаНТН3М Є ВОЙОВ
НИЧі j реліtіііно Н по.rітично. пранос.павіє. є па
спвне. ІДоНло останніми часами воно звертається 
трохи nr тпвніІпе на Схід. Поль1ца. Шведи Н Німці 
вивелл нравос.па.віF: з того снОІ\ОJо . Правос.павна 
І(Срн.ва. здається па пернп1й пог.пяд мертвою. Од
лаче, ц обмапа. бо тут А пrвна доGра ознаr\а. внут
рнпнього 11\Иття. 

. 1\атО.11Иl{ИаМ тІаСТО ()ував д.УЯ\С it дуJІ\С ВОЇ·іОВ-
1ІИЧИМ: ВЇВ ІІРJ)ІІІ:Иіі орrані:зунав ВОЙОВІІІРІУ ЦСрІ\Ву. 
J ~іл а, :метО,.lіl нового протирссJ)ормаці Нп ого І~атотr
J~изму є войовппча. воєнноРо хара1·тсру: дисцип
ліна, енср1Jія - в доброму й :злому напрнмгу. 

1 І рот ·тшптпsм ІПlймеJпне пО'rурає містицизм· 
1ові. він є рапіона.""Ііс·п~чний. 1 остенjJІJІй. є pc:пi

JijєJo д.п.н мозну. д:·1я аюд й снерІ'іjілих. добре на

дається для Jtynцiв. дд.н буряtуаsії .. Лець1 иіі І\ал~е: 
шо є в ньом~у .я1tийсь браІ\ Героїзму. є в ньому 
nсвпа твсрдіст·ь. сухjсть. і не безпідставно на.звади 
.анt.ІJійсьн вугjл,ля проте ·та11'11З3сlТОром .. нr.нії . 

.. -
;),) 





5. 

Ети'Ч1U~ й itteтaфi.'JU'lf,ne зиа'Ч,і'НдІJя праці . 

. ЛJпвс праця перетвор1оє нае в лІодсй, в ха
ран,тери, робить нас незалежними . Людnна, що не 
ІІрацює, не є са~мостійноІо . І народ-нероба теж та
:ким nC' є. Не nрацюючи, піколи пе здобудемо пев
ности в собі. І тільки працІоючи пізнаємо свою 
~и.лу. Праця є самопізнання. І1ізнавати себе -
{)Значає працювати. Хто не працює, є лrодина за-
6о6оп1Іа, )J{СбраІ~. бурлат<n, людина= 1цо все споді
вається чудес: хоче жити чудо~t. А rцо без праці 
ЖИТИ НСМО/І\..ІІИВО. ні ЧОГО не ЛJПІ13;ЄТЬСЯ: Яlt ЗрОбИТИ 
другого рабом. Тим то працІОR)ЧИ й позбавлнємося 
врод.11tсноrо нахи.tу до 11~1си.пьетва .. J [Jобов до б.nиІR
НЬОІ'О - це праця . JІ1обов - 1~е праця. 'l'ому мер
Іцій па по.мj ( r із працею туди. де вже безсилі 
t~TИIHt. проповідь. виховання. Оеь таїк праця стає 
лjJ\OM JIC 'І'І.ІІІ>І~И у в· Я3ІІІ1 І(ЯХ, а.пс праЦСІО ХОЧЄ:МО 
люди1rу поправити - нот~и то взагалі u~c мож
ливо. ІІ раця q)ормує характер. і не тіJІьг.п ін диві
дуальний. aotчr. Н ти11овий. стан овий. Соціологи роз
ріJІtНJПО'l'Ь ТИJІ війсЬІtовий од нро~п~слового : Іtонт, 
Спенсер: Мо1 иц і собі Іtажуть про куnсцьrtИй і 
лицарсьиий ~тал. Безумовно, ІЦО JtOЖJIJJй тaiatit 
стан, ПОІtИ В1 П ГрJ11fтуЄТЬС.Я ВИІ\tПІОЧНО На ОДНОМУ 

способі праці, є одно6і1:mий і педоскопаJПІіt. ТаІ\ у . . . 
науковому свтт1 мож мо нростея·ити впт1ви рl.ж-

но1 духової пра.цj на харант-ср: є ріжниця :мjж 
JJрироАознавцем і філодогом. пр( вникоь1 і .пjнарсм. 



• r . 
f 

В ІІОО,.(ІІІІОІ\ІІХ ВИП<:lДІ-{сl.Х uy.iiO ДЄП~О проапа~nі30Вё1Н(} 
(1fncaulay) . 

;~екіtПІ>І\а с.аів про метафізичне значіння прн ці_ 
Hu тiJIЬl\If .11одивд, але й усе суспіJІьство, ба В 
ці .па. н рирода постіііно працтоє . Модерна теорія по-. . . ",..., . 
~'ТУІІУ 1 }J03BIITI~Y - ЦЄ теорІЯ праЦІ, СРОТО В ТЕ\Г. 

роаумінпі . п~о ввесь поступ є рс3у.1ьтатом праці; 
нрй ці ІН'уснідом.тrсної Н У<'ВідомJІеІІО1 . При рода іі~ 
JІюдство - це одна ве.личе:зна. робітня . ~\.л е пс ці.н-
1\О~І мсхнпі чна робітн.п, де ннпує рабство . ь:о.л.и ЇR: 

..... . . .. ~.1н вне праця є засооом до мсти. то р1ч 1де про . . . 
ту І\lІІЦСВу Мету, Ш\У ~Іі\Є народ l ЦlдС ЛІОДСТВО. 

Пр?.ЦІUІО 1 ІІІ досягнемо тієї :мети: того iдeaJJy. Розу-. . . 
~пнпн прнц1, на.иежнс розум1ннн того, ІДО є праця~ 

мajiOU бутп хребтом д<ПЯ вапІого світоrJІяду .. А. еві-
, , . 

ТОГ.ПЯД МйВ ОИ оути тру;~ОВJІ.М ПОГ~ПЯДО1f на СВІТ: 

паанаu f>н це спнерrізм. себто: rцо своєrо співпра
цею 1 о:лtвиіі із нас :моя~е діііспо Gпричппитись до 
роавою цідого, мояtе цеіі розnіН зnтримуватп. або 
й т~і.пІ~ом зуmrпятп. JІюдипа, природньо. є світо
впм робітнпІ~ом . . А.лс тому, rцо праця сама для 
се6Р н :"1 є ці.п.пю, а .m1nrc засобо.м, та ще ~Іаіtже єди
ни~r aнcono~r. то ве.лиr~ої ваrп пабірає питання про· 
:мuтод;у ІІ раці . . ЯІ~ прадІОВйТІ(? rJ'и:м ТО ПІІТаІІІІН ПрО 
~rстоду. нро в~rіння працювахи= є па.йва.ІІ\:.ЛПВіnІі . . . 
1 не є вони НІ чим 1нши~r, .як змагалня.м заоп~адити 
ннrнj си.тти . Бо ж са.ме тому: ІЦО простувмо до метн . . 
1 11\0 ІІрНЦЯ не Є ІПНЦСБОІО MCTOJO. МИ муеимо 

РІЦадно внтра;qати сили . В науковій нраці пи
ТйННJ1 нро ~rстоду є плталням над ус1 нитання. 
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.ЯJ\ОМ:У МП 6 <.;Тj'ПНЇ - ЦU МОЯtС нас ХВИJПОВаТИ. Nlo..: 
дср1но І'оєнну vправу нрпрівняно до давньої : во
~нна снрава. Дf'; безу}fОRНО, почуття, nристрасті 
rра.чи вс.JПП<у ро.1ю: оnертається в теорію, і paз
Y-J)f1:3 у ·с nі.тrьrп тrорети3уєтьс,я. Замало вже xo
poopoc·ni, с.п і пої <;Или. В ці:м на.йда.чі йдуть німці; 
сІJранн .. у3и, ро('інпе рr(f>ормуютт") е.ноє nійсьь~о на 
пі]\Н~ЦЬІ\ІІіl н~іірсць. Інтпс нитuнпя. чи пс замало 
т. тт 'Гі.нІJІ~Н 1 спсра~ІІЬного пrтабу. 3nма.по: а.пе він 
-є нотрібнпл. Або модерна про;\rпс.ловіс;ть '? І хтоб 
сумнівав<.;я. 1цо потрібна теорія~ Напрпr\.пn.д, у Ні-. . . 
М ЧЧІПІІ Q('Ti1HJJIMII рона:МІІ fJ03BIПry,nacн ХС111ЧН3. 

нромпr. tові(·ть тому, що німці перед ТІІl\'1 RJRe від-. . 
даннн ч~н·то Т(·о_ретичпо с1;удtюnа.nи природ1nrч1 на-

:уІ·и. Т Li (І>fн~тп навчаютт) Jiil(' того~ тцо !\ІІІ потре
буємо чимс1.1о 'Георії. 11п. в t:Icxi( тої тРорй маємо 
111е <1.ї1~ нядто ~tа,тто. ~ ... на(' на. диво MaJIO прод.vк
ТПВІІОЇ. 11НуІ,ОВОЇ праці . Тут МП СТОЇМО Ні\ дуже 
ппзгJІ\01\ІУ рівні . І ІІОІч.:тав:\ТJІ тут проти тrорії і 
ні1уІ,опої нра.тlі є нросто ()Ра1',ІІУ3д.н. Хто нроти: те
орії. rJ і ~{il В~І ,tll' :1ІН1ЙдуТІ> І1 J)OTll ІН'Ї )ІіТ.ПУ. 8аміСЦЬ 
т.нм1 ЗІ тropj п нідеуваютІ> ТЯ:'.Іl~У :мрНіництво. Тоді 
.ЯІ~ нn діtчі монн й;~е про 'ГОЧН(' пnуговf' мітс:rтсння. 

з другого боJ{,у: чи і r·нралді нрnІ·'лічнс вr,е: rцо 
(J)Н.lЬІІlИВЇ JІ])сН~ТИІ И прого:ІОІІІУЮТІ> аа ПрНІ\ТИКУ~ 
Тоді п і J, о.пи не трап. ІЯВ(' .н б ()а нт~онп Н I\J)ct.X. t Іи ма,nо 
Пр31-\,І'ИІ ЇВ a/R ПйД10 IICПfJt1I;TІI'fiii . ;." ВСНІ\ОМУ разі~ 
лі'} б~тдс:мо зас~rддкувати TfC10p11o. 1 о.чп вона 1н:\гnлно 
)!С ПрlПІОС:И11~ J~OpИCTJJ. nfи Н ду fH6MO ЛрО МО
:МСНТ. Вза га т1j мис.лепн.н GY.::~o6 не мо.ІR.lПІвпм. J,o.: ' . 
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.1иfі :ми не :м:ис.l.И.]И про бу ду чину . Людина раз-у
раз більше й більше думає наперед. Що виміз
кували віки, те ми зуживаємо сьогодні. Взанмний 
3вязоr~. поко.;Іінь: спілки,.- інтелектуально звязапі! 
А тому докір непраr\тичпости данному моменту 
ІН' є опраnда1п1й. Правда, не повинні ми проrоло
пrунйти «на упа д.ля науни », за. гас.по~r «l'aтt роtн" 
l~a1·t »; і Б Жадному разj : «ПІІ\ОЛа ДЛЯ lllllO.ЛИ». 3 
другого r>ol\Y гасло: «ЖИТТЯ»: ЯІ\ це проповідують. 
a-Ji\ надто непевне. Чп є мисJІення поза ЯПІТТЯJ\t ·? 
]{O.lfП .1ЮДІІНй. МУСИТЬ ),JІІС.JПІТИ і МИСЛИТЬ, ТО Це 6 
вилв )І'иття . ІЦо наНбі.1ьпrс )Іожна ба.жати - це 
ПС'ПНОЇ ГН рМ ОНі]. 

'Гпм то чимало бу.по нротп цього приuільпІу
R;tння іі Gоронп.ли надхнеІпrя, а подеІ~удп - :може 
1і нндто неросадно - паніть j ~мрійництво. Вікт.ор 
Гю1

1

о відрі~r~пяє мисJІеннпІ\а; репsсп1·; од . опgенt·. 
()j,нІ,нІ <І><tнтаста, відріжняє того, х·то мислить од 
того. хто nі.пьru-менm фанта~ує . І J\a,r<e~ ]1~0 рііІ\ІІЇ 
нсnпра;зпі ідrї виявилися на ді.лі дуже праІ(ТИЧ
нпми. 13Р:зумонно, це пранда, ІЦО людпнн, при веі ir 
ту~і :зп. прозорістю є ма.попро:зора: у нас ностіНво 
точптьсл боротьба ть:ми 3і світ.ло)І: ~ бот~у ж і п
тс.чеІ\Туй.~н,ноrо r~ожниіі із нас зприроди f~ ~\lnao
nposopпB. і ІЦОЙНО правн. ІЬІІё1 метог~й ВИВеде пас 
з І~ього. ОтJІ(С= відріJІ\Пяй~rо яt працrо впднму від 
невидимої. Не все: rпо мп ба.чJт~rо. є справжнє й 
рсаJrьІн' . І~е оsначає не впадатн в .матсрія.nіЗJ\І і 
:м 'Хані3м. Bpcnrтi~ не буду сунерсчити ·тому. 1цо 
ст)огодні в науІ·~овій прані є певна п ппІні(·ть= певне 



' ос.паfі.н'ннн С'ІІ<'РІ~ЇЇ но.-rі. l~агнто .людсіt прпписJ'
ють ве(' це Ніtдмірпоr·ті інтсJІСІ\туальної праці: це 
нерРоnтп7Іtепня ро:зуму. Я ~нно <;у~вrів. rцоб всн цrr 
непсвні('ТІ> еnіту мала поріпь в надмі рпі іі теорії, 
екорнн~ в ноганій теорії: в ноганііі ~tстоді. І І{ОЛИ 
ДИ.ЛСТН ІrТИ ХОТЯТЬ Hf' ~IПCJIJITIC ІЦОfі ЇМ Не ОС'.Пабла 
воля, то н ,LYi\fcliO, п~о та с.лабіс;ть нr походить од . . 

' НаДМІJНІОГО :\1ІІС.ПРННН, ct.Тfr НІД Н<:МОрR.ПЬНОГО ЖИТТЯ. 

Всі ці ннріІ'сtпнп на тrорію є пr.ребі.пt,ІlІ~Пі: а осо6-
.1ІИВО н на.с. 

J 1\Q,JIIf МИ 3fi ТСОрЇЮ: ТО ІІОВСТйЄ ІІИТНПНЯ, НІ\а /1\. 
теорін·? :"'>ага.пом }fOЖc~ro розріїІ'нятн трп спосоСін 
мисJІснпя: мисдrпнн ( освітй) сІ>ахов : :зага.льне і 
(рілосо(І>і чне. 

7. 

}/1\'llІЇ G X(l}Hil\'1'ep Ji(/,1j1t'Ofl0Ї ll})(lЦl. 

I-Ju('Hi\llІCJH',~ тут xйpa.I\Т<'lJlleTII'IIIa точпістr). l~е
нопнттн точвостп з,І,обуваємо Н{Оііно а ca~to1· нрапі. 
,J lтодrІІІ''· ІІtО ннуІ\ОВО не пр,tІ~ює , <Іс t'aeto. не має. 
ПОІІН'І ''І'Н. ЛІ{ (','lіІІИіі ІІрО барну. ІІрО TU. JJ~O Є ТОЧ
НіСіТЬ ІІр,lці. : 3 вІ~tнtііпо нротп нну1t 11 впетунйІО'ІЬ. 
(·a~t. 'Li. хто II~t . ній нал~н HIIlu ро3у~tі єтІ)u н. ІІ~о ІІ\. 
ТОДІ t,; 'ГU, 'ГQ\flJH;TI""~ ЦІ') ~ІОЯ\.Нй ОІІІН.:НТН .ПИНІе a tt. ё.lН<1-

ZІОГЇЄ10 . І Lr є та, бсанстrність. - І~о.ни хочс~ІО по
рівня'rи - ЯІ<У ДaRHЇIJlC j ДО <'ПХ нір ,''ІЮДе 1ІІJТІ'-u.ПИ 
В ДйІІНО~ІУ ('.ПОВі. 11рІІGНГН uу.на, 3fi1IO])Yl\010 ІІСВІІОС1ІІ. 
J Іауt~ова, нpall;H е бсsпсрсетаппа прие.нГі1. постійне-
1ПJ1І ~аннн і І·онrтатувнння правдп ; Лtrt'l1І сві доміrть. 
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· ра.лІ)па. й ро3у:мо~а. Або ж модерні фабриRи, .мо
деrня промисловІсть, ЯІ\. вони виховують суспІль

ство! Модсрпя торгівля, - це 1цось ціЛІ\ОМ інше, 
.ЯІt стара. Між анrлійсЬІ{ІГМ і російським І{уnце:м: 
таІtа ріJRІпrця, ЯІ\. між днем і ніччю. Тут самі
сінr>Іtа брехня, самісіньна супсречr\а -. в анr
ЛЇЙСЬІ\ОГО Jl\. КУПЦЯ ТОЧНість; це 1\.ОІUтуЄ С'l'ЇtЛЬІ\.0-ТО, 
і І{інець - do, ut des. Це щось ціJШом нове. Або 
:модерне банrtіВІП1ЦТВО - оте дотримання сп.лати 
всІtселя в певний речінець - це є виховні сили 
велиІtої ваги. Яка тут ріжниця між. тим, що нам 
прІпцеп.nJоє наша. п;иві.лізація й напrе ІШ\і~пьництво! 
Вс.пп чезпа рія~нпця дrіж. ппtо.лото it тим, чого ви
магає я·итгя. 'Гому то пrкільпа освіта так :мало 
підготов.пяє нас д.ля ~ого реа.пьного :л~иттн. Подібно 
і ?troдcpпiit :мілітариз1r веде до точпости. От,ке, точ
НОСТИ ВЧИМОСЯ ВСІ, І~ОЛИ НС 3 пауІ\И', ТО, ПрИ

ІПLЙМJІі, з насліДІtів науr\и. 
Дa.Jri на.уr\ова праця хараr\тери3ується тим, Щ(} 

3НJімаєтьсн звича.НЮТhrn явпщамп. Те, п~о є пепо
:мjтпс, звича.ііпо пс звертає на себе увагн. 3а дав
ніх часів мп 3ВСJУТали увагу на те, тцо І\Идn.лос.я 
в nічі, IJIYI\aлl'r золота., ка:мінь мудрости," цілющу· 
воду. rroпcp аналізуємо воду, повітря, грунт, угно
єння, саме все, rцо найзвлчайнітпе, lЦО є навr\оло 
нас, п~о ВПJІиває на нас і 3 чого живемо. В цьо:м:у 
е, рjвпож, та сама точність: звсрт[LТИ увагу на те, 
про ІЦО пjхто не дбає. Тим то й ріяtпитьсл .mодина, 
.fH\3. науково ~ПіСЛИТЬ, вjд ТОЇ, ЯІ{fі, HaYJtOBO не МИС
.lІИТІ>, ІЦО роз~fіє вагу того, що інпrого не ЦіІ\авить. 
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Спосторігати звичайні р1ч1 - означає напру
жувати увагу. Те. що ціт~а.вс, мусить~ принаймні, 
хоч па. хвиJпо прптягти нашу увагу, але спостс

р]гати те, п~о піrtого не цікавить= д/ІЯ цього треба. 
пйпру.їІtувати увагу. 

гrретьою озна1~ою паунової нра.ці є те. n~o вона 
є ео jpso дрібна і виклrочно дрібна праця! Інду:к
ціл є головнІгм номічни:ко:м наукової праці: дуже . . . 
уважне, точпе спостер1га.ння випадкrn, ЯІ\,1 да1оть 

нраво па узагальнення. Дехто завине мені: Щ{) JR 
".. . . . 

·оуде. при такому розушнн1 праЦІ. з велеnІями: 

1енія1rи, в чім же тоді виявляться великі думки~ 
3аrпІд таІ{Ий роб.лять часто, але він дуже неяс

.ппй. Під тими великими тодьми розуміють, вла-
етпnо. ВС.11ІІІ\і ВЧИНІПІ. Але ВОШІ ЧаСТО ПОХОДЯТЬ 
в]д дуж,r незначних причин і сил. Не сміємо д.У
М<1ТП. що. тан, звfінj . ве.1ихі ідеї є, cle facto, завше 
ВІ\ПІІl\і . ІJ~ОЯ\: н·ютонова д.У:МІ\а. бyJra ве.лиr<а ~ 
< "ностеріг<t.в найзвича.ііпісіпьІ~і рухи: робпв не
~1начні ,.tосnіди. І-Пхто Jf(' н]аннє н<':rJП\ого. 1101~И 
1н\ ночве а 1п1лого. Всі всли1~і ідеї харантери
( ·1 п чні тим. ІДО зоссре.дплас я увага. на. тім: чого 
ніхто не по:мі tJa.в. J с.торj я І~ожпо1· ідеї вчитІ> нас 
того. 1цо вона. буда. підrотов.rпова.на. І найбільші 
:мпс.ТІСПНИІ~И ТЇЛЬІ~ІІ дрібІ\У добаВІІЛП ДО ТОГО, П~О 
: 1rіr.рt·г.пп сто.nіття. ) ... то~Іу. не на ПlІ\Оду Геніям: 
хаН Gyдr. СІ<азаІІо: rцо наун~ова праця полягає в 
точному с;постерігатпІі того .малого. Саме rенН 
j\frl.ЛИ eтj.nJ>I~o розумової і :моральної сили. що пе
ремоr.нп ПСj)СШІ{ОДИ, ЯІ~l .ТІСіІ\а~ь На ПІ.ЛЯХУ .ЛІОД-
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~ ЬJ\ОУ BJ>OДil 'РНОЇ НДа1 І і. l евj H~lll {)J.П!І ТІ. HI{l Пере-
101'.1111 r(e приро;rнє .ледарvтво. 
О1>ого.~пі точність пра.пі є :забсзІІС1ІСна орrані

"3ованпм поді.пом праці. ІІаділ ncяt\n1 праці раз
у-ра:~ .7 G(' дїt.~ті поступає ннн 'ред . ІІа почат1~у но
~-~і.п праці не був таІ·ий ве.rт:иt\ИН. Можемо conj уя-.. ",.,. . . . . 
ВІJ'ГИ. If(O В :МйІН>У'ПІЬО~І:V Cllflf0 НЛІЗаЦІЯ пrацJ 3р0-
СТС. І 1 рнро,.цн)о. н~о увага Jподинн амо:~ІН' :3осерсдн
ТИСИ .~ІППІС Піt ~ra.JOMY Обрії. CiiiOCTOpjra.TII JІИ1ІІС ·в 
)tа.ттій ділянІ І). Поділ пра а і забезпечує поступ; і 
<>нгато сІ)і.лососІ>ів увесь по<·тун впнодн;п) і з поділу 
пра!~і. І1одіJІ праці є основнн1t історичним нрин
ципом. руІІІіііпою силою. T<tl\ I\a/J"c 1\онт. Що по-
·тул у ді.тr.нн:ці (J)і3ИЧНОЇ прані Р. МОЖ.1ІИВlІН ті.ПТ>RИ 
чrpr.3 подj. r прапі: перет\онує нн<" пог.н яд па (раб
j)ІП\И .• \.· 1с в ді:rпнді духово] ІІJН1Ці поJ~і.п нраці 
ІFІЄ та1·с саис значіІmя . ІІаділ нра.ні (ЗuбеsпРЧУf~ · 
нн~f ~ Інн·н!\ПІС]Юд: теоріJ. Без цього ноді.пу :мтr всі 
.\1.7('і, .. ІИ6 В П})аJ\ТИЧНО:Му /1\:ИТТЇ ПOlJ('B]pПTII<.il> І~удп ,.. . . 
u1.чьлrР. 111/1\, муспмо тепер. 

1Jf'ЦЇЛ:Іі3НЦЇЯ. ДО nr.nnnї :мірп. ~~ёtбР-ЗІІОЧУf-~ пра
НЮ в ідн овідно до здЇ uпостr.їr. ІІоді .1Т н ра ні є зало-
1). тт~ ото того. IJ~o і при В<.іііі недоСІ\она.пості еучас
ної OJ rапі:)u.ції нра.Іrі все ж таr\и хл ст f: пов ·яза
IIJІit jз нрапсю. Наут\ова точність: JНl<'І)огодні. є 
r[)а'~ова. точність. СІ>ОГодпі нема ТО'ІІІОrти ()(':і r.п(\
ці.н.Іізації . Ьол·1пІй is нас муvи#1,ь ІІОІІрйІІІuвахп у 
'BOJi1 ді. ІЯНЦj. :муСІІl\10 МИС.ПИТИ MOIIOI"pu(jJiЧHO; Му
-t;ИМО. ЯІ~О ;\fОГа. УНИ1~(1ТJІ ТОГО. ІЦО6 ТІО ·тН'Іпо дум-
1\ами 6.1)11\a'l]I но ці.пому всесвіту. І\'ОІІ\ІІПН і:з па& 
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мусить дбати про те: Іцоб в тому цілому світі~ 
прІПІаймпі хоч в якомусь І\уточку, був би m~ дo1tra, 
- в протІmно:му бо разі буде в ньому чужинцем і 

· не пронmtнс до світової таємпиці. Цим не гово-
риться, щоб коя\.ний із нас, а особливо хто не зай
:мається науноrо: мав би написатп якусь 1foнorpa-
4)iro, але Ц:ПМ ХОЧУ СІ\а3а'ГИ: ІЦО 1\.ОЯ\.НІІН, ХОЧ і Не
nраІЦОЄ пером, може бути таІ\ИМ спеціяліетом -
і має ним бути. Принай1mі, xait I{OJEШ-ri1 із ніlс 
добре знає хоч одну річ, nринаймні хоч в одпій 
ділянці хай зуміє точно науково, моноrрафічно 
читати, а не Jmшe поверхово, як того вимагає т. ав. 

загальпа освіта. Правда, і найліпша на Gвіті pjq: 
звичайно, звязана зі з:rою річчю, так і спеціялі
зація має багато і теrvrпих сторінок. Не задовоJІЬ
няє, з другого боку. ..І\ тому ·ти~м способо~м~ , як 
праця поділяється, тиьr самим: способом вона А: 
орrанізується, себто, з'єднується в одне цjtтre. Це 
бачимо не ЛИІІІС в прат\тичноьrу житrі, в nромнс.ло
вості, в торговлі , але й в науці є тю~ а логічна ор
rанізація, mta має не лише логічне, але й со
ціяльне досягнення. Надмірна спсціялізація nас
неsадовольняє. Раз-у-раз говориться протп наІtо
ппчуваrmя фактів, рахування о:кремих фактів. І 
це булаб правда, коли б спеціялізація праuі бу.ла 
ні що інше, m~ накопичування сnеці.яльних фак
тів. Ми маємо нахил до всезнання~ ми· хочемо 
знати все, і ця туга по всепізнанні природня. 
Практична п<Уrреба й собі вимагає орrанізованоІ 
праці. Вади й хиt1и спеціялізації тут значні. Адам 
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~,~о(іу~Р)іО НСНС JIOHЯ'ГTJf ll})O ТС. ДС' liHПJC' ~Іі<.;Ц у· 
{)Віті. зваІПІЯ сно1о О'Іочс·ння. (·ноїх ·у('ідів. Оt~ей:: 
поді.п j cno.пyJ;n є ТаІ\Иіі прпродніfі. П.\О аапанував 
·J,ріаь. не· ті.JьІ .. о в срізнчпііі nрані. n.пР іі у дуІ11ев
піЛ. ІІ!(\ТІ·овііі і )ІИСТСЦЬІ\Ні. 1 J\tИ<''ГЦі t: (І)аХОВЦі 
і :1а.гu.ТІІ,нj мнстr~j · Br.nпEj мистці tJaeтo ()у.пп f·rн~-
ttiJI.пicт<tMJI н дt'НІ~их. а то іі ~ (Інгн.тJ,ох ;олян1~а.х 
0\1ic11t)1 1\нр;сlо. \~7а.g·пе1·) . 

JI'o Л\ тоді є заrн:rп,нн О(' ві тн~ ] {с пr. сума 
3нннн.н. бо ж :мовнніі с.новнп 1\ ()ув бп нніі.ліпппт 
3П,UО0ОМ Д.НЯ Q('ВЇТИ. JІК>ДС :1 'l'C!I\OIO еНІ~ИІ\.ЛОВедич
НОІО ос·ніто1о н(. H<l(' Hf' рос>.чн'ТІ> врн:;кіннн. Загальна 
оснітrt. н~ є сумою 8панпя= бо :~нннн.я - орrа.нізм, 
ІЦОСіЬ я·ивс. І~<" - мп. ІЦО д. т.мнf,~JО. нра.п~юємо. а 
~3аГ'а .. lІІ)ІІН ОСіНЇТс-l - ur. Тй с,уці.ПЬІІН. .11ІОДІПІа~ а ТО й 
1\Ї.ПС Д(lif<' lіУСПЇ.ЧhС'ТВО. rJ'JIMTO Й ідr. МОВа ПрО 
аІІсlН н.п opra ні аоваJІ ·. нов· .нан не одпо 3 одним. 
Да.пj. зага.ньвс анання дt~ lЦOcJ, винt<· 3а. пооди-
ІІОІ\У ІІ<tуІ,~' · it тому :зага.їІьна, о(jві·тн не с учєніGТІ<J, 
ІІL'(H'Y'JPrti<'liO. 0<'тапнн Gува.є. '"!ви•rнііно. резу.льта
том <ЯН'J~і н. rі:-н1аії. Н менrнР - aнPH.llJ,I~oї оuвіти. Не 
11ро доІ~і.льні<·,rпJ мова йде. н.н · нро ІІ\ІІН<'. ОJН'nнічнс 
JІІНJJНЛ. природнє nссаннпнл. 

1\ ВСе їJ~ ~\ПІ не Х01Н\МО 3ЯІ а. ІЬНОЇ О ·ві111 UC3 UПС
І~jн.~ІіЗйІ\іЇ. L\o.JI.Jia аага.1ьпо освjчtнн. ,lJJOДilli<:t рів
ночасно м(1є fі.тти і f}1ахівц м: 'І11М нпбувйє точ
но 'ТП. 1 .~ІЮД~1Н~ .ТШJПС ОС'РЇJП>J~И. О ·Jtі.ПЬІ~И ріВНО
Чс1 во є <:IIPЦJ.Н.JIIt:TOM. униІtає ди..нrvrантиа:му. U!O 
буnає рrзу.~н)татом янrаJJьної освjтн. Єдинпй літ,. 
11j10TII ДJJ.ТJ~TїlHTИ~~f ~ - <:Іl~Ці.Я:ІЇ3ПІJ)Я . 11И ПСJ. ДО 

31 
\ 

\ 





~,ці G воно 6у.по від6лисr\ом природньої клясифі
нації праці. На. сьогодні воно не таке. Іfаші фа
культети розвивалися сто.n.ітrяьrи і столітrями. Є 
В НИХ Яl\ИЙСЬ ІІЛЯН, але не ВСЛПІ;.JГіі . СьОГОДНЯІШІі 
університети давно вже стаJШ псрежитн.ом; це :мі
ститьсл саме в тій нrсорозмірності :мі:дt природ
ньоlо орrаніза.цієrо праці і між історичпою срормою 
орІ·анізації праці. Це - частина спеціяльного шr
тан ня. 'Гом у то проблема є д п н ої середньої і 
виrцої пл о.чп ІЦС зовсім нова пробс:rrе:ма. 2 ) 

11оруч зі rпгі..чьництво~І особливо ІRурнаичі
стиJ~а є орrапом освіти= звідсп велІІІtа її відпові
дnльність. 3 ) 

: Заrа. 1ьна оевіта 3абезнсчує cCUl від дилетан
тизму не rгiJIЬl\II спсція.пізаціЄІО, а. Іе і Сl)і.НОGО(J)ЇЧНИМ 
ногJПІб:повн.ям. fl поділяю осві1'У на спеціяльну, 
зага:пьву іі (І)і.лососІ)ічну. (1)j.посо(ІJічпа освітс"t- це 
п~осt> ці.ПІ\ОМ інпте, нiJit зага.п:ьна. 3ага.пьпу освіту 
поr.нпбJІІОЄJ\10 (І>ідософічною. ангн.лJ,па. освіта дає 
n1 L111a, а <lJі.посос})ічна н1ult пп1. · 

ЯJtc є мора. Іьнс ::зна чіннн зn Ра.ньної осRітп й 
о ·ві,rи взага.п і~ 

.5-Існо. ІЦО ос;ві чен а .пюдипа - не щось особ.п.иве 
в поріnняпні 3і rпеціялісто:м. J~e - І\атсгорія на
унова й соціяльн(l. 3а.гальна освіта гамує еrоїзм. 
Спеція.пjзація .JR тим. ІЦО нас освічує однобічно, 

2 } Дlnnюь: Aпketa n1iniSWI'StYa skolstYi fi 11Ul'OL1Ili OSYCtJ 
IQ sko1ьk6 refo1·mc, konan{t vc tlner·ll . nй 12. І1tІl,пn HJ2f). 

3 ) JLQдa гок: §§ ї .-9. 
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no('~PPг!IIt)O :~~Ііцнює ('l'oї:J.1. r·нрпнє TO~I~r . ІЦО .-ІІо
Д!~ lfi~ :1[l~І1ІІ:с1ЄТЬСЯ П~рРД . lІОДИНОІО. ІНО ІІ('})<'СТаЄ ро

. ~умітп ог~ІІ<l одну. '\7 явім собі І\ОН!р<' · чистих СІН'
цін:tіс;тін - Ті () . ІЮД<' ІІС :МОГЛИ В('С'І1і' ('ПЇ.ЛЬНОУ 
ро:~мовп. 

;)сtгй.11І>lІ<\ , осніта. - ue інт<'. re[\1Y<.l.11I>IIH ~~С~ІО!\рй
тін. рінні<'ТЬ ,tухн. Ht'JO і('нує І~О.ПС'І\Тині:s~І. духо
вІІіі J;o~tyнia~r. Г>сз нrї пп Г>у.ло () r·пінІ.Іtиттн. Індп-. . ",; . . . . . 
ПI,·ty<l.Пl3l\1 ~І.Yt:IITf> оути IIO\Ilpli.Иli 1:1 1\ОЛСІ\ТПВJ::З-

:МОМ. ааІ'Н.~ІІ>В<l освітй со j р~о є l'.У.МйністІРІ нn і всr.
,lrюдсЬІ\<t. і прямує чсре3 всі ріяtнпці особи~ті it 
Н<1ЦіОН<l :fІ>ІІЇ г(О з :єдІІё1ННЯ ВСіХ .1ІЮДР-Н. 11~0 :МИС.ПЯТЬ 
і ночуваю·rь. І срцсн rовОJІІТЬ. Іцо російсьІп1й ха-. . 
pcH'TCj) ВІІ НВ.ПЯf:ТЬС.Н В ТІМ. JЦО ду.їІ\ .neГJ\0 3УМ1Є 

<"ОUЇ 3йС ВОЇ ТИ п. ІОДИ ЧУ/Н~ОЇ rrpa Ці: В 11i~r і Є гум ан
н істr) ро<·і іі с 1)r~oro ХсtраІ~теру. Подібне І\йІІ~Р і До
<·тоєвсt)І\ ІІі і нр0 Пушк і Hrl: роеі НеьІ\а, до ненно1 міlНІ 
в;~пгй.~ Іі с~·t,tн'ннеЬІ\й .. но;~ина ніби має н1 ийсь врод
і.І'rннН ІІіJХи.п до тс1кої духово}" освіти. сні.н~уваннн) 
)(О дуХОВОГО l\01\IJ'1Il3:МJ'. 

На.нс;~у деЯJ\.і методп. ніби менІІІі і другоряд-. . . ",..., 

llllll І. ІЦО НИМИ :МО/КСМО СЬОГОДНІ 3ДООУ'І ІІ 3с1Га.~ІЬНУ 

оеніту. Я1~тпо ~rа.ла нрацн взагалі є праця: то 
,... . .. . . ~ 

TfJCO<t Tftl ОїІ\ YGBlДO:Мt-1IIOllaTH lf Tl MH .. Il 3аСООИ, 

нІ~ИМ1І .чюднпа мoJRP. ро:зпоряrІ~<: ти ·Jr. 

9. 
Як. "-tuтaтu? 

Сьогоднj загальну освЇту найбЇ JП)ПІ засвоrоємо 
ЧИ'ган ням. ... звід сп питання: ЯІ\ 1ІИ'Л:tти~ І-інЯ()r 
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- ЧИlёlТИ 'ГО'ІНО. Hi1~7 f~OBO. MOIIOr'p[t<J)ЇЧHU. l~f· ТЯ.І\1~0 
з·яС'уВё:1ТИ (}еа І~ОІІІірстного нри1~.~rнду . 

1Ia(<.t~Il1L ре;~ читати TilJ~ уве:1ІІ\ІІО. Іно~> ~}lJ03y-. . . 
~1ІТИ H<'l ІІИ<.;Ь~ІеННІП~ОRl ДУ}.fР\И . 

1Іо-:~руг(•: nрп увая\ному trитнпні муе1гмо :збаг
нутн іfОГО ~1РТОду. 0'1 uЛ <'1JOCЇU ро:~у~ІОНОЇ праці 
IIJ1(.;[)~1CIIll1J І~ОНОГО дуХс1. Н f\. ВіІІ ,~U ТОГО ІІ рЛХО,L(ИТЬ 
- llclПiTI) 'ІО,~і. 1\UЛІІ ПрО ЦС іі ПС ГОВОJНІТІ~ . 

ІІо-трс'ІЄ: хто читає до(JІ~С. {),JГі~То BIPilJT)Є зпо
:мія· }J}fДJjв. Хто нr ВnІіє ЧІІТё\ТІІ міІІ~ рн,.о:<іМН: н:з<t
гaJJj не зрозу.міє І~НІ,ни. ~J читйння ні~3.нає.мо ;;по
дину. Д 'X''LO В l\НП3і HtliBHH'HO ВИ€''rуІІа•~ ЯJ\ :по
ДИНа. TO)Jj Цt' Hl' Р. ТЯJІ'І\0: <l:J' В I<O:IJI ('Ту,(ЇlІЄМО 
ІГ1отона. rro ІІі~~н:аємо .JІодин~'· Оц(· й~ снрt:1ВІІ~нє 
читання. тоді Н І~нига ,І.Ін нnr· ~І\ІІНа. Л ми ('i\i\Il 

~ 1 ·п во ' 111 та є мо. 

ДрібнінІі порfІ"ІН ()~ ... lli G та1·і: робн'РІ conj nи
'І HI'li. liPpei~. Ic..l.дaii~to 1\0їJ'Hllii нІ~оІ·о нr()~rдJ, автора, 
- ~;~Ійl'~'l()'llH'I) ~1pC~>,Y~IiTll 01JИI'jнa:J . llPpi'I~.ПclДaR і 
]"'t•Tt'. і 'І Q,'J(''fOii: тут ?\ІН lllHI.!\Ij'lliYЄ~lt t't ne .. ~О та
І~ОГО B,.tS.\t~·IПBOIO 'IПTHJIHJI. 1!Н,1ІЇ. І'О'J)И<'ВО }'оUИТП 
<:oGi ,lo J:лпгп пoi~'1:~tfiJI~. 'Гр"()н ~6аІ'ІІутн неі го
.Іовні ІІУНJ\'Пі'. Тй1~(l читйнн.н є rjJ"'iєнa, .JO:JI\Y -

ВІJрйН<l MQ:H\y. _.J.Of.pr Є. ІІрЛІІНЙМІІЇ j)(;t~3 На рЇ1\, 
. ·ваї:l\JІО прочитати хоч }ІН ... Іі r·ної ~н.мітІ~И . 

. 4(іо Дrl~·Ji: іНО 1~0j)ИC'JІitiir. J)ООІІТП' ІІО .. іЇТl~И у 
1·нн.~j •rи нj. 1\lо~І·.~гьло. 11~0 Н одне і друге нрино
"енн) ДР.НІ\У Jїорпсть. Ду)1йЮ. п~о ро6ИТ.11 помітІ~п у . . . . 
1їІІІ:11 ,1;\Є ЧІС.Нl."ІО ВИІ1Д. J,c)JI'.THBJ думки І~О.ІІрО-

,),) 



J\И:М олівцем= ДJ'МНИ мснr.п важ.ливі - :звичайни~f. 
Я иllіо.пи не мав чистих І~ни~RОJ\. Протягом рокі~ 
у мене нитвори.11ася цj:;та абетr~а q:кремих значків. 

Інn1е пптnння: чи читатп цілу І\Ниж.ку чи: .пиmе 
:частину?. Того нс~rоя\на. виріІІПІТИ аа.га.пьпо: іноЩ 
лро'lитає}ІО пі.пу кнпжr~у. ct іноді вистарчить пе
речптатп частину. Яr\ 'rі.пьr~п в .НJ\омусь фаху мн 
nо<;туnилн Нсtперед. то добре не чптати ці.лоі 
J\Н:ИІІ\.1\И. я.пс 1к но:rти нас цінанить янась ду~п<а, 
ТО ТJХЧ)<~ ВИІІJУІ\аПІ собі 3 І~НИГП ВСе. ІЦО ДО НеЇ На
Jн•яе,lть. 'Lfастим= донr:ш1r члтnппяl\r sасвої~мо собі 
пРвну :Jруtтніс··п") ~т читанні. ПочатІ\овець читав 
3На '!ПО пові.пьнішс. і то не ті.nьr\о ф]оично: мJr 
JІj)О1.НГОМ ча.с:у не ЧПТаЄМО ПООДИНОІ\И'Х . С.!ПБ. аа 

;-за.нпrе п).ч·у думІ<V. Потім ~TJI\C syмiєl\ro зрозуміти 
нn віть :-{ тпту.пьного заrо.повІ\У: ~ пapnlpaq)y- тпо 
Р. в J<лп:~і. В тій ~rjpj. яr· 1 оби~fО пос1уп в освітj, 
І\ІПП'ІІ стають своєрідним n1cmeлtcm · ІП-Іига зnrp
тaf: ва rпу увагу ті.пьr~и на, те, п~о 111 самі зн:1ємо. 
}~у.tн'е н:орисно при праці персr.лШІ:утп гd.лу бібліо-. . . . 
'ГРІ<У І ІПJ'Н:аТИ, ІЦО СТОСJТЄТЬСН ДО ])PIJ НІ\П~ ПаС ЦJ-

1н1вить. В певному віці. прп пr.вній освіті н.с йде 
~FU' :мова, T<l ~~ про ноодиJІОІ\і ДJтмт·п. але про ПР.Вну 
з~j.Jість~ ІЦО6 :мл нічого не пропусти.л1r. j д.ля тоrо 
потрjбнj 1·ниги. т·епср л ЧИТіНО jнакrпе, ніж чита:в 
даnніrп . Рі,кпипя в ті:м. що тепер автор сУортпе 
звертав .JИП1е ~ fOio увагу. а.нJ ж. вчить :мене. 

Ду~дес багато читати є вада наІпої доби. і тiJJЬRO 
то ty багато читають. ІЦо не .мають правиль1-юї 







освЇті. СІ>огодні є ве.1ИІ'<l HilfO .. ~<ІL д:rя .ма.ндрівоІ~ :
нарівні аі ІІІІ\о.поrо сьогодні ~нtндрівка r·тпє ~Нfі.}.Н~ 
нитим :~асоfіом JРІЯ Оt;Віти . • t\.пс д.у:маІо. н~о дуя~f 
ча('J'О II C pPOll)HIOЄ~fO ВПЛИВ мандріВІ\П на r·пpc-tRЖ.Hl() 
О Віту. ; ~ .. (r.бі.УІ ЬІllОГО ~fі1НДрЇВІ\а. Є ті.П І> І. I_f :ВІ~ІН~\У
BaИHJt~r НОЛИІІО.! .• ТОГО. ІПО І~ИДНЄТJ>(' Н n ВІ ЧІ. 1 JНДІ~() 

l~О.Т ІИ МНІІ /(рутоТІ> а )JOTOJO ос;віти: Протп мапдру
В<llПІ.Н ІН говорю. Г>о Jr~ і~~ q>іапчного nоІ\У: .пjr-api Іоt
іКУ'ГЬ. 11~0 BUHO ЛУІІ~І~ ІіОрП еНР Д.П Н 3ДО])ОВ.П Н; Н І\ а/І . У 

1rpo освітнІ<> вн ртіеть мн.пдруnаннн. В модерном~ .. 
J\ОЧ~r.І!анні ииявляєтьr-я nclraтo несноІ~ою. Пасr~а.1ІЬ 
('І\ааав. ІЦО всі нанrі неп~й('ТН. бі.ньІн ~f пнr. нохо
r~.ять ОД 'fOI'O . !J~O НО fl~fiЄMO і ХВН.~JИНИ ('JІОІ'ійНО 
посидіти. І \·nн'f ма ндруван ма.rто. <1 В<' І' я· таІ\И став 
І антом. Сьогодні J~.п.н пі ~1нання Hit.pOдit, нr троnа 
мандруваr.ги. 1а є мо :ІОСИТІ> ,.rобрих нра ць: J\O~ty ц~ 
Т(ЮОа, 1011\.f' ввjjіти ;{0 H!t})OДHJ,QPO /І\И~'І"ГЯ Till. HJ'" 

ЦI>GJ'O н j ко.пlі не 3роГ>п в nп ?\І а ндр у ШlНІІ н 1. 

, . 
, ai~Jl ДІІ' у П<l(; ДИВУЄ ОДНа. pl'l: ІІ~О В IJ.H(i .ПІНІ {е 

ПНІдруJОТJ) ІІрОТОП1'ННИЛf Hl.fiHXOM. 1l<1,ВЇ1І) і В Мё:\ПД
ру-ваниі :мав uн нрояви1ис~.н ІІі1роднНі ;(ух. а.не :мн , 
1·о.пи нuм німп;і протонта.пн НІ'ИЙ('() 111.лях. no
e'"riИJIO аа. ним11 .тІіземо. По ·тійно говорП'ЬfО про 
e.r в·яJІGТВО а 1 ІИ Gara~o 3 пас промандруваJІО (;JІ <t
н·янсІ>І ими ас 1.л.я1.пт~ Не хочу J~a ~i,t.1,и ані нро І3а.І
І\.ани. аві про ])ociJo. 3-ЛС r110 3 ]І( (j знає Морану,., 

. IJ .ле ·1 к, О.пова ччину~5) 

Г! "1 ·~ ') ,.,о,tаток: . " 1 .- 19. 



13. ' 
Місто й село. 

Панує ногJІ.яд; п~о JІЮдина. ті~.uьR.и в місті може 
3до6уват.и освіту; місто. супроти села, здається 
ЯJ~пмось культурним центром. 3дс6іJІьшого це 
нрнвдс~: .я JI\, :мабуть. нбо персоцінІоІо одне, або 
недооцінтою другого. .і-\.пе снос'гсріга.Іо, ІЦО тепер 
вjдонре:м.псніvТІ> <.:С\Ліt й міста ІЦО-ра.з більш і 
6i:rr1IJI 3атирnється. 1-\· ому ні І\ а ці я нип~ить віддаль: 
3 · м11н І~ул:я r-тає .ма:ІоJо і по ~ійно буде :меншати. 
Тому Н<' :мо.ІІ'У зрозуміти. ІЦОб людина мусїла na . . 
СР. Jl JI 'реТВО]}ЛПІ ·Я. ЯІ' ГОВОJНІТЬ(j.Я. В СЄЛJ1НІПІ3 l 
зn{)увати все те, чого раніпт навчи.ла(jя. Того: чого 
IllJ'P~aJoть ~' :\rісті; там нема. і'Лісто :має багато вад 
TJJ.M= rцо воно є 6cscяrcтe1IIIlf~t ск.падом І<ультури. 
Чимало лJодRН: ІІ(об підготовитися до іспптів, ідуть 
на сс.по. Jl1одей: і справді ціЕавих, nавіть і у ве
. tи1·ому 1\Ііс.ті пcfiarпrro. Сr\ида.ти ви пу на село, не 
нравп.пьно. На с·сдj. в малому :мiert і~ все ж тан:и 
зпайпrовс н б гуртоJ~ ін'г~.лjrвптін. духівництва= вчи
тu.пів. (·r..tип. робіnІин:ів. JII'i () піддср,rtали :л:tиву 

розмову і доuру ІШПТ'У· ~Іи п~ :\ да.леко не ВІП{ОJ1И
стовує~1О всіх номуні І\аl(ійни:х nи гід, · rцо 1·х для 
о ·віти :мor.JПin В1ІІ<орис'rовувати. Говориться, 1цо 
1.'1і СТ0. 3НОСИ1ійМИ 3 .ПЮДІ)МИ. IIOM3J'wЄ <.і.УСПl,1ІЬСТВу. 
Ilrмa vу:мнів~- = суспіJJЬству о nо:м(1rає a.ne також 
й ого 11 ·yf-~. Справді. до{) і рного й о еві ченого това
риr.'І ва в Jннпих умовах обма.пь. і всі ми, бі:иьпr 
:меп пт. за(·уд~к ні на .я1 :уеь Сй)rотн і(·ть. Малі гуртюr 

' С) )'. 

. 



ті б 1rог.пи впливати. Знаємо з історії: що велиJ.~.і 
рухи заВJІtди мали початок у малих гуртr~ах -
двох -трьох .лІодсй . . я са.:м маІо досвід громадсьr\.оrо 
житrя, rцо J~O,II\.HC товариство живе та є дуже енер

І'ійпе доки нема статуту, себто, доrtи ті одиниці зма
гаються за те, rцоб :мати товариство, доІ;и 1rають 
живи·й інтерес; і досить товариству ~мати статут, 
вже воно :tЕивотіє й підупадає. А о:~Еиве лише тоді: 
1\О.JІ.И з' явиться неве.тrичІ\Ий rypтor~ із кі.пьІlох енер
І'ійпих .1подеіі. І тут сьогодні головне заблудження 
в тім. 1цо забагато сподіваrоться від веJІИІ(ОЇ орr'а
пізації. 'l'ака. вс.ШІІ~а орr'аніза.ція хоч і має свої 
вигоди, але саме через своrо великість і занепа
дає .0) 

14. 
CaJtoтa. 

Хотів би сказати слово про самітність і са
моту. Лrодина, І~оли хоче думати, мусить вишу
•~ува.тп самоти, :мусить бути са:мітнІП\ОМ. ~А. м~о'~:~е 
і снравдЇ, в місті маємо .ліпшу пагоду мип.пити. 
н і1І\. на сР.пі ~ В місті .лтодипа :мо11~е Жпти, .нк у 
''устс.пі. 

1~. 

Про освіту па вuco1r.ux wлсолах. 

0JIOBO про те, ЯЕ. 1m тут в:заємно павчав:мося 
один од rдпого. 'l'ут, го.ловно, іде рЇч про вит\лади: 

0
) Із nідпQІвідних §§ додаТІ\У видпо, що дj'Х{)Ва rrраця 

ц атр~,G'1·ьсл, roJIOnнo, в містах і політиqпих орl'а11.і3аціях. 
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_:YHlB~p~ИTt 'Tll . І ОВОрІО. ГOti10RHO . ІІ ро (J)і.П 0(;0<рі ЧНИ it 
і правничий факультети: мс'дпчний BJII\,lJIOЧaio. 
\тнівереитст (філософічний (І)аку.nьтст) - iнvnr
ji (;JІО ·і(} ВИІ\,'Іаднння . Сюди стосується давній 
вис.пів про :д~иве с.nово. ..А.П<' їІtивс с.чово мояrе 
бу 'ГІІ THJ\OJI\ і мертвим слоном. може fіути ~уже 
,.~обр.им ti недобрим. І~Р є: форма. засіб, п~о може 
(·.чуж.итп добрій і недобрій (;Прнні . 

11ро т~хнікуми не хочу І<13а.ти-; І{ажучи про 
Т.УІ~ія цj.н1~ом nepecтapiJH1. -;\тпіверситети зароди-. . . 
:rиея у 1 рек1в 1 римл.нн 1 nсрехова.пись аяt до на-

lІJої доuи . В еередновіччі. 3Н панськоІо ре.1киму: 
BUHII удо '1\ОНаЛЮВ~ТfИvЬ. ДСЯ1 і peq)OpMII В ЛИХ 
nу:1и тн~ревсд 'ні. але в І\і.nому І(і інетитуп)ї в на
І ннх умовах - персжптоІ~. І тому універvитетп 
гrнор JH' (J>уНІ\ЦіонуІоть таІ\. нкГ>и ми того собі ба-
11\ (t.н и. 13н чу в них та ні вади: паеампсрr~д. - що 
<· ио.пуtrун,тІ, нодвіііву ці.1н): а одноrо Go1·y - уні-. . 
Вt•р( · И'Гf'ТІІ .MU.lOTT> ІІ1ДГОТОН.1 1 Н'І'ІІ урНДОВП.ІВ. учите-

. І іН. <'BHll~ ']ІJПjв; 1\О])ОТІ\0 J\H./It~HПJ. осріціііННХ уря
.ІОВІ~ЇВ д.l iJ-I с;уопі JІІ>v'гва, вангн.ні. праJ\'ГИІ\ів. Це є 
. ~a.HД<lllliJI Лl\OlGЬ НІ\йДР-Мії. HJ\QЇ('J) <рНХОRОЇ ПІІ\О.ПИ. 
1fоруч іа 1\ИМ R унівСрС' ИТР'ГНХ має П.П('ІН:tТИСЬ. і 
П.'ІРІ\ і1ІО'І'l1 Tc-lJ'OЖ науRу Д.ПЯ ПНУl'И. 1\.пе ОЧ ВИднО: 
11\0 Ці ДВі IJ).пj дуЖ Від <·р() ріJJ\ІІЯТЬ ·я. j IJr. JW11t 

HOM~т ВД3І''f1 ) ·.н BHJl('i ltliO J(( ('JIO. ІJЧИ'ГП. ?,вjдnr Й 
'1 й ро:зJІ(tд. Т< нсеуп;j.пьні ·ть на напrих q>a.Jtyльrre
Tr1X. Hr відновідає пс ані одній. аві друтій ц.ілі. 
І-Іе 1\І01RHfi ані на.уJ\.И 1JjJe itaти ві .чьно. шві нідrотов-
JІовн~гн нjдновіднІІХ праІ\ТИRів. Ят\нсь по.човивча-





~алежну громаду. Був непреривний перехід від 
студента, через магістра, аж до професора, і :між 
ними був постійпий звязок, навіть і меши.али 
:вони разом. Але, як то буває, ми зберегли стару 
форму, тоді як обставини тепер ціJШо:м інші. Ми 
стілько маємо засобів, rцо можемо освіту здобу
вати інакше: нам вже не потр]бно ходити на. ви
Іtлади. 

Університет мав би бути народнім і соціяль
ним тілом. Яи. він може чимсь бути, кomr ж це 
старий кіст ян. без духа й м'яса. В ба.гатьох і ба- · . . 
гатьох д1ляшtах не слІд ВИІ\.Ладати так. як ВИІ\ла.-

дають; І\ожному с.лід би було дати в руки I\HИJErty 
- це часто нптаннл тіJІЬl{И грошей; папр., у q)і
лолога: ItOJПI б дер:tкава да.ла до рук I~GJJ.tнoмy фі
лологові добрий словнкк, СІ{ільки б тут відпало 
для rірофесора цитування; і залипшлися б .лише
ті виклади, m\.ИХ і справді бyJJO б потрібно. Про
q)есор .мj г би вик.падати· mпне те, n~o його ЦЇІ\авпть. 
і що цікавить студента. Що на вик.пади не хо
дять - це фан,т: хіба не було б моральпіше, коли б 
завели порядки mt у науr<овій інституції, себто, аби: 

"., 

поруч з викладамп вm<ористовувано оуло все те, 

що дає оснjту: і таІ\ОЖ 1цоб виr-слада.з1·и тільr~н про 
те, ІЦО ціr(авить. п~о доповнює читання і т. п. Треба 
було б також більнrс зму1пувати до мислення. Від 
того всього терпить пс лише само студснство, а.ле 

й професори. Я багато чого навчився б, Іtо.ли б і 
собі :міг почути, що думаєте ви. Цього поп~астить. 
досягти лише через бли,кчі духові взаємини. 
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.я1·ого nогу nін не задово.nьн.яє. бо багато 1\атсдр 
nавітт) не обuа,~~~~~сно. Ят· .мп тут стої~мо позаду інших 
Н!1родів. напр .. за 1Іімеччиною. де є 22 універси
тсти1! 1 вина не .тrлmс в н~н·: н.лс тн І\О7І\ і в вjлен
ській в.чаді. 

ІІасамперед трrба мати JLруги іі університ(~т. 
[~олн u мп і справ,.~і .. ~ба.тпr про RJ'JIІ>ТJrpнy пра.І\Ю 
Зlla' l liO (}},1JЬJIIC. ПіJТ{: ДОСі. ТО ВЖ.С МУСіИ.ПІl 6 I\a3a'rH 

про -трс1іН універептст. Хібn я· 'ІйJ\е багате :місто 
Я1t· 11 ільаrн нп могло u с:амо у'гворнти університет, 
І;ОJІИ 6 не витрачуnа.лосr, ~ті.тrьІ\И гроша. на пі.ль-
3РНеь1 с пиво . 

Ми не маємо чссьІ~их нідручнит~ів. Хіба Л\. це 
н nри1~ро. ко.r.гтд ж я . ЯІt професор. му1пу подавати 
;tJI ерс.ла: ~rес.ьІ\ПХ не:м;.t. подав назву aнr.лtiicьrty, 
фра.нцуаь1·у: та, студепт не володіє ані алrлій
~J,r\ою ані сІ)ранцуаь~ою мовами, .лиrпе пімсдьІ\ОЮ. 
- і я мушу постійно вназувати на німець:кі 
lПІИЖКИ. Це Є На.ЦіОНа.ЛЬН<1 бреХНЯ, ЩО МИ BOIORMO 
проти німців~ але вчимося з нjмецьІ\НХ підручни
Jt.іn; це просто скандал. тцо па чссьт\ому упівер
си·теті нема. чссьт~их підр:учпигів. Це справа не 
<рі.лосоfрН, але якогось r,притпоrо видавця . 

16. 

Слово про iC1Иl1'U. 

Ду.1Rе часто чуємо від .піпmих студентів. що іс
пити роблять їм ве.шrnі труднощі. і часто менше 
здібЩІй студент .mтплс зробить іспит: ніж сту-



..дент, tцо бі.льше праІ~ює. Хай у нас, у цьому, . . . . 
1нm1 умови, mt по 1нших унІверситетах. а всеж я 
завїІtди радив би :можJШво швидче позбутпся іспи
тів. До іспитів треба трохи шно.пярсьн,оrо став
леІПІЯ: і тільни .11юдина почне г,ШІбше міркувати, 
іспит не смакує . rетеві, бач, не rш\одило, що він 
був ДОІ\.тором прав. Є в цьому часто .нr\есь пере
ста.ріле :r'еuіяльпицтво думати~ u~o іс1п1т дсrрадує 
здібності; тому то є Е.онеqне відбути ЦІО справу; 
зокрема здібні л1оде :мали 6 JП\. найскорше покін
чити з таJ\.ИМИ дрібІ-mЧІ\ами. В наших дрібничка
вих обставипах багато здібних Jподей гинуть тому, 
ІЦО від них теж вимаrа1оть те, ІЦО І\ОЖНИй міг би 
ВИ1\ОНаТИ. • 

17. 
Про rton.y.ляpuaaцi1o 'Н·ау'Н.:u. 

Знов у нас і тут бачимо ненормальні умови. 
Ми пе мояtсмо так легко говорити про поширення 
упіверсптстсьІ\ОЇ освіnІ: ItoJrn не маємо й одпого 
повного університету. ToJ\ry, п~о умови є своєрідні, 
:мусить бути те~к і особливий спосіб популяриза
ції. ІІср1пс побажапня є, Ідоб паm упіверситет 
був би повниіі; друге, ІЦОб був заснований другий 
університет. Тоді б ті.1п~І\ІІ була черга на завдання 
дбати про попrиренп.н університетсЬІ\.ОГО знання. 
ПоІпирити уnівсрсптетсьrtс зналня в нас :мусілиб 
і моглиб, але, як то в нас водиться, ми завше 
І\личемо ви·соІtий уряд, щоб це за пас зробив; 
уряд того не робить= і ми TeJR нічого не робимо. 

І 
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Візьмемо Пі.льзсн. В ІІільзні є стіJІЬt\И' Іпк~л: ре
ахJrьні ШІ 't)ЛИ, r~мпазії, торговельні ШІ\ОJrп; є там, 
напевно, сто пресресорі в і учите.пів. ІІевя\.еЖ no
мiJI\. пих не знайrнJІось би п · ятьо.х. rцо хотіли u ви
кладати~ Ось тart і могли б yJJarllтyвaти :курси. 
РозмовJrлв я з 1людьми з ріJ1tвих міст, умовилися: 
цього ро1~у зачпс.мо, чсrtав л, ІеІtав - ну, розу

:міється, не за.чали. Ті умови тal\ri дивні~ rцо коJІи б 
людина. пе :мала більше досвіду й терпіння, му
сіJІа б Зі ШІ\ірИ ВJІСГОЧИТИ. 

Головна річ при всіх тих ВИJ(JІадах є: 
а) Ідоб тс~пr були відповідні, праІ~ТJіІчні, а ра

зом з тим: і теоретичні; n~об надава;rися дл.я пуб
.nиг.и. І-Ісмин~уче треба .зна тн JRH'l'ТЄBi умови CJIY
хачіn. 'l'е:ма мусить саме відповідати ви-ьrога"Аr 
пу6JІИ1\И. Потрібно знати тих, кому ВИІ\Ладаєтьс.н. 
Т11.м то в JІовдоні, і в АнгJJії взаІ'сt.І і , с·1уденти. що 
ВИІ\ЛадаlоТІ) робітникам, .їІ\ИВJ7 rь із ними в робіт
ничих 1\BapTaJiaX. 

б) І в' тих популярних ВИJ.JІада,х мусить бути 
си:стем:n. Це зле, п~о тої системи бранує, ІЦО під 
нопуляризацієто розуміrоть j1J(ccь збіршm.н с:ме-. . . . 
тапн:и: J ІОСJJухати ЦІІ\а.ВІ pl Чl, ІІОВИВJ!\.И, ЩОСЬ пад-
3ВИЧаЙ1101 О. 'l'и::м ТіtПЬІ\И ПОПІИр10ЄТЬGЯ ПОВерхо
ВіСТЬ, а вона є згубна. 1 в попу л.ярних BИJ\JJaдax 
той, хто слух ае, мусиТh ианчитися :мІ1слити, при
звичаїтись до того; а яrt 1до са".а- !ІР збагне І<ож.ного 
слова, то мусить ві цчуватJ. , ІЦО мислення -
nраця. Публига :rн·усить відчуuати, що рОЗJМ:ово 
nрацrова1и - Т.}І:tfї\а I.Jiq; коя~ний же, хто В11нла-



.дав, ІІовипеп виріІпитн, ІЦО падається для попу-: 
JІЯрИ3llЦЇЇ. Є Д:Ї.П.ЯНІ\И 31Н1ЛІІЯ: ll~O С:l:Мі ПО СОбі ДО
СИ11Ь ІІОПУJІ.НрПі . ас:м.ЛСІІИС, історіІО MO./Itiia ТаК ПО
дати, ІЦО ЇЇ :1\10./І\.Є Н:OJl\:Пll іі с.;.пухати. Є ДЇЛЯНІ{И 
знання, де це пе .псrІ\О зробити. або .11\. ділянви, де 
це аоnсім нс.мо.rІtлпво: ви1ца .матс:м~тиь:а, ЗаІ\,ОН 
lІ'Іотона . І J~O.lПI навjть хтост) зумів Gи па ці теми 
зробити пону.нлрпиtt ВІІІ<.лпд - suвїІ\дП це буде 
тіJН>КИ Ідось приблизне. ToJ\1Y популяризувати 
па~уку 31п1чно тяжча проG.лсма, ніJІ<. біJ1ьшість .лю
дей собі ;~11ає. У Пil(j думаJО'І'І), ІЦО популнрпзу
nа.ти мо.7r\е хто зсшrодно. І~е, о('(паче. ~{ОїІtе виr~о
нати лин1е тоіt. хто стоїть Htt вершт у науь.и. Хто 
сnм: 1це не Ротовий. ЯІ\. би :міг nопу.п.нризувати~ 

От.11tе нопу.11.нризаці.я нау1 11, де- інде, певно пе 
таІt тя:лtІНl, НІ~ у нас, але муGИ1tо 3ВІП\3J1'П прпсто

rеовувнтись до наJних JПlдзвпча.йпих обставин.7) 

ДyJJ\e НП.їR.ТПІВО бу .но 6 ТН.І\Оїl\. ПОД6Н.ТІІ про ді
ТО'ІУ ,JJЇ'ІС'ратуру. Яrt nиховуємоf'Ь 3 длrrинства, пк 
нпховуr:;мо GвоІх дітей, цього ІЦС · ми не проду
:маtпи.8) 

18. 

11 апу.lяр·изація .~и1 сте,цтва. 

1vІпстсц·rnо .легrпс популяризувати, ні.яt ·Іауку, 
воно в пристулпjJпе, промовJІПЄ безnосередньо до 
.серця ЛJОДИJІИ. l\1y3JП\a: вірНІ] JJC ПО'І'рібуІОТЬ ОТПХ 

7) J(OДf\TOlC § 12. 
8) }~ода·rон: § 14. 
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- ItOMeHT<:tpiв. Тут дасться uагато й uага.'ІО зробИ111 ,. 
бо їft мп степ,тво куди бі.пьше~ ні я\ звичайно _ІН це 
думаєио~ допо1rогає при науковіН праці. Обмuна) 
ІЦО IIHYI\fi, Й 11НСТРЦТRО Taff\. рОЗХОДЯТЬСЯ - НС3а
t-Іе.яені від uебе; (]е faeto вони ду/І\.е if дуже від себе 
обопільно залс.яtпі: паприкл.. нова романова JJi 
тератур<-1. у ве.ттІп::ііt мірі пам, у tfcxii: :Jастj пав 
.ніт<'р::tтур~r взагалі . і науІ\ову. Тс<tтр ~Іtte вс .. lІf
че~~не 3ПН 1 Іінп.н: тут для 3ага.ньно1 осві111 BP1Иl\ct 
трпбупа. 3ВіДІ\Н: можна вп.ливатп 1ra масу. 1\1оІ а; 
Ндс про те. тцоб вс.ппким ~rасам подавали провідні. 
д.УМІ\И . Вс.;і ~Іист~цтва ~rOJ1\Ha було 6 виІсорист ву
вати в цьому напрямку. Хто хотів Gи про ЦІО 
справу ГJJибпІе поду:мат:и. хай простудіІоє 'Івори· 
анJ'.піііц.н Jol1пa Rнskina. Тол з' ясову є, ІЦО І і е 
)ПІСТСЦ1'ВО В ОСІІОВі СВОЇЙ Є :мораJІЬНОГО ПОХОДЖСНН І, 
JЦО ВОНО МОіІ\С ВВСТJ[ ДО :мора.JІЬНПХ Ці.неіі і ЩО ВОІ О 
с;прпяє освіті. Не тіЛЬІ\И пр.ива'rні по~rсuп an я 
1\rали fi бутп га.рно впоря~rtовапі, пj.лі міс'rа, особ-
. rпво громnдські будовп ма.пи 6 бути взірцем ~п
етсц1,ва. Тапа естетична. нра.І~я. проду:маnа аж до 

. " ,..., . . 
;~р1uничот\., :могла. о шднести, естети·qпо и мо-

ра.пьно, ці.ппіі народ. а тим і загаJІЬІJ<.t освіта 
зна чл о поптирилася б. g) 

19. 
Про са.моосві'1',1J. 

Оамоосві1.'а у нас потрібна и.уди біль111 НІ" 
де-інде. Нам: мо:~Rуть залеречи ти: чо 1у са 1 ~ а 

") )LОJШТОІ\: ~ 13. 
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молода .jJНJДИHcl ~Іила G таІ\С тн~І\F'( '1< ВД<1ІІНJІ -

Вt_ПІТИUЯ ->і.ПЬlІІ<~: НЇJІ\. де-інде'? 
Нас<lJ\ІІІерсд роблю ріжнлцІо l\tiJr· с;t~1оннховtl.н

ням і самоосвітою. Самовиховання т.нл;І~Р, tt.~н, са
моосвіту моїІ\.ливо і с:rід ви:магnти в нас тому: ІЦО 
маємо інІІІі oGrтrlBПHИ, ніJІ\ д~-ін l('. t(OJIИ :л~ нро
tі.nt;:мн ;,Іа:ІОІ'О H«l рОДі~ Є IIpOU.JJP)IQIO і ї І. Н"\МОЮ ВС'-. , 
.Іл 1~010. 'J о аІ~сt,.ІІ:~~п чн:а молодІ> мусІ · ) } нроо.лему 
:маJJОГО ll:!V ,\fl нродума.тп, 1 J~U'"" усИТІ> ХОЧ 

~грохи <·'r арати<;ь урівноваяоп н Ті п н1ною прз.-
цею. ІннІо1· номочі нс:ма ,(.І~І с.тІ·)"' одини cy-
JIJ)01H СИ.ТJІ)ПЇІНОЇ. ЯП BИJ\O}JHCT 1ЦО моя~~-
.JІИВО. 1ЦОG І' ЯІ~ -T<.ll\ 3рЇВІІ н•JІн· Н , · . : tiP1 М . Ду-. . . 
:wаю. на ІІІд<·тивt r·ностсреі'І'rвІ) Ir ~ иття, Jдо 

)fИ черr~з СВОЮ :tрібпоту, 1·0. rи() ' . r") )Q:~yMI.JПI . "., .".,. . "..,. 

ОСІ> ЦІО ,IJHOHOTy. ЛUГ.ЛИ () ,~O'Jlll j,JИ ul.[Ь-

JliO~IY Л в J, Пll·о.лу Н<1родовj. \.1 ' · р·'Сіа схо-
'ГЇ1'И 'J'i pi'}J\Hit'~i зnагнутн. ІІІn с ·. ІО!о т~ієї 
дрібво·r11. тj Il}Ht'IИJIИ усуну·1и · · ·1атп свої 
СИ.mі І:удп ()j .НІ)ІІІС, Ні Ж МЛ I~r. ре (і 'l. 

Має.\tО 'ІУ'Г ІІодвіііне 3аЛдіlJІН ІJІС, мова 
:ЙДС ПJ О JI01IOR11ellПЯ ТОГО 3ІІ<111П Н. I\OJRHИH 
j~ нас нотрібує й JЦО tioro. при11 .. ·· 1 І}іціііних 
JJП\ОЛПХ, НО ДІСТПР.МО; друге завr~(1Н 1 pu НИlНІП-
JІ іх JJ а пІП х оGст:шинах n1 рс:мі1 и до · coq)CI'> r~ої 
r.ИН'Г\: 3И . llj)O об· ЄrLНйННЯ pЇ?T\IJOl О 31 , • ПрО За-
ГrtЛJ,ну освіту пj,~ одн-им I~Y'IOl\1 11 пго q)і.чо-
соq)ічний. досJ~она.лиіі погляд н<-

ІХІ~ого н]хто з Нйlі не діс't~н,. ( oui та;r<у 
синrг зу. я1:у. нанр .. i\I<liOTI> НІМ "'І. ,l · я~с давно 
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jснуІо1ь визнач~нj Ч)і.ч:осоrІ)іч:ні нанря ~rи: птко.1~r., 
lЦО :МаІОТЬ СВОІО традиціІО: ДС ОДІППІЦЯ Є ведеnа . ~.т 
нnс ностійпо почипаr.мо спочатІ\У: :ми 'ГЇ.ЛЬЕИ т{\
нср починає:t\ІО робити історіІо. r:го:м:у, саме, ва.ІR
.пивіп r мати нроr ра .ry it зуміти всі ті псрвні спо
лу• rува,nr, ІДО{) jз 1oro саме новста.по ор І~йпічне 
ці .пР. 0ГJ1емліпням ннlІПі:М :мнє бути : сnідо:ме, про
думане 1ворсннл jt;торії . 

І~с оанп~rає, ІПО нагr ібуємо зпа нпн чу,ких J.Т\.ІІ
них мов, Я1\ JЦО ... нtємо за сучасних обставин зав
днІ ІНІ J~i' йДl іfСІПіТІІ . Це Є бiJt ОСВ11'Л: 3 ВПГЛ.НД ~, 
q>l · 1\1альн1 j~ ; знання чужих :мов в н:онче потрібне, 
л дума1о, ІЦО І\О:д\ТПІй is нас у~д е в т'імпазії :міг би 
й 11в би ОЮІУ чуя~у :мову добр засвоїти. ІЦо яt 
то ti - ДQбрс зваn1 чуІІ\У моnу~ 'J'ой добре знnє 
чу:л"у :мову, хто р!:lдо читає чуя ою :мовою Н ;зуміє 
вчитися чу.жо1о J\.oвoro . Без анu.ння чужої мо1 : 
того вr сміє~1о хсnати від себе: сьогодні зага.пьна . ~ , . 
ОСПlТН. .не:мО.1ГЛІ1Ва : ІЦОО .ПІОДИНа liJ1ИДOfiJIH OCBlTY~ 

нг .ІОДіЮЧИ 'IjJIЬJ\И' чеСЬJ'ОТО :МОВОІО, J~e IIJ)OCTO Н \_ 

Mt rR'.llІBa }J]Ч . ДурИТИ себе В ТОМУ~ 03lН1ЧаЄ- ду
]JИ'І И' себе в н]нцев:их цілях ~л~нття . 

ІJовстнR питання. ягих мов ІПtвчатися'? Під Р. ·
HOJO в відповідь. ІЦО насамnсред добре знати саа
в НП CЬJ\l МОВИ, ЩО МU,ІОТЬ В<3LТJИІ\У ,iJjтepa;.rypy : ро
СІЙСЬJ\,у, по.тп.Jську~ аде й інші . При вивченні ела-
' . . 
в .ннсьних М{)В :маємо п~е й lНІпе завдання: nopiв-

JIJПiнmr ааглиблJовати·с.я в питання. ІЦО то є с.лав' ян .. 
сьн:иjі дух. І~е є П\ОСЬ . а це щось дасться добре збаг
пути тіtПЬІ\И через знаm1я моnи. Хотів би 3 досвіду 
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3BCJHIY'IH увагу на одну річ: n~o на.в,Іитис-.н доr;"е 
' .71<.1.: .Н IIC'I)l ОЇ .МОВИ. ХОЧ6И JIQ, ІЬСЬІ\ОЇ, р, Т~l./1\Ч(\ 11 ~./!t 
11ро пс думаю'rь. Інвид~ус. (> cJ:nsaв, ІТ(О навчитІ ·я: 
мад·~Ірr.ь1\о1· мови є ,"'ІРГtнс. Річ ось у чі~І : JЦО 1~С
ді(}пінrі ДО C'('U.' І~і МОВН. 'ІО 6j.1JЬ!llf" СІІО.JfЯГа~МО Ilt1. 

нопсrгрJ t\І iJo. а нен,\ <"IljJ'1В~1.~li~ ~иrапня мовп. Jlit'
динu, fi{)('Tiii ПО TЇ.liJI~H 1{01f<'ТРУІОЄ, ВИІІІУІ'УЄ ПОді(;ні 
C.110Br1, lll,O, ЛН1f>у1Ь. ~.JaiOTI· ~ПаЧlНН.Я ЦЇ .ПІ\ОМ ЇПІІІС . 

. rово с 'ІС ('Н Н'. а.пе значіпп.н має інни'. 1-\бо ї:\. 
ноли іі тя 1' а є '.га:лt сама. таг вjдз iJiOR. є іпппrн . 
'} Cll' ,JJOДe. ІЦО B.MliOTI) "ПІТаТ.И' ПО-рОсііісЬІ~И. ТОЧНnго 
амісту н ') ~()aJ·пyrrь. rroл цjлий російсьІ~JІЛ дух не 
є чcr·r \пп: є ввuсь іннІоuий j чу:д\.Иіі. І\оJІИ вчп
~ІОU'1І' (.І'lВ.ЯНСЬТ1JХ МОВ. 'ГО .1J7СИ.МО "ВЧИТИСЯ :З 

' . . .. 
nам яr'и, І танп:і\І Ч1.ЛОj\f нагчи.,rося (.JJПІПС и .легІПf\ . 

~3 Hf'(',l<tH.HHCЬl\IIX :\fOB даВ бИ lJ('])t'Baгy QHJ'Л~ .. -
С1"11\ЇІі і\ ОВі. ~r li< r· Rї!\~ :~ Пр(tІ"'ІJГ ІНИХ ІІ[НІЧІНІ .1ІІQ,'1С 
бу(:', ТІ) П'ІН'І'исн ніІ\н~цr)l\ОЇ мови. Вяtс J~омслсьJ;ий 
HH3ftB. JI~O ~1,У<'ИМО В'ІИ'ІТІ<'Л cyr:i)feJ,J~ИX МОВ . 1-Іа
Л('ВНО 1\0./1\liiiii i111T.JfiJ'('JIT ('l>ОГОДНЇ ~ЗНаЄ пjмеr~ЬЕ.J 
ІОНУ~ · 1 1И 'іІ\ ТО ~НН3 ТаІ· . ]l,l)Іа.Іі Зa.IlllliИ'J;.JICIJ . це 

ПИ'Г<LІІІІ.Н. ]\'0,111 U J Р :М<1JІО Tctl\ uy'LИ. ТО H~i.JII:1 <'П]Н1Вr1 
стоІть :;,·1r.. І1анrою нацj()JІRJІЬНОІО мсто1о має бути 
no 1ОіІСПІвссті позбавитися нім'~дьІ·о1 мови. ті.11Ь1{Н 
нu броїrги пр<УГИ неї . а нозбави'.Гис.н духи П. Себто, 
на1па література . шт~о.пи муся'rь бути внuряДJ~о
вані ~ган. ІЦОб Jподина могла j без зналвя німець
но} ~1ови засв?їти· відп~відпу :1ага. .. ттьпу ocвjrry. Оди
ницІ завп1с гпдуть да~чІ. алr. вродуманим нсреІ·.nа

данн.нм ,.~асr1ьс.я знапня чу.ІЕоі· мови значно об-
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меж.ити, са:ме на ті деЯЕі :кола. Що цілий наш na-. . 
})ОД знає шмецьку мову, nам справДІ це загрожує. 

1Іе JШmаеться нічого іншого, mt стреміти праЦІо
вати в тому напрямкові, щоб позбавитися німець
l~ої мови на цілій лінії. Справа тут не тільки в 
j нтелетtтуа;.Тhному боці, але. наемпrеред у мораль
п ому, у певній щирості, що її пам у ЦЬО1ІУ бра
J~ує . 3наrо патріотів насловах, що з захоп.лсFШям 

' . 
говорять про слав янсьІ"\1 мови, але пс па.вчпJJИvЯ 

JЦС навіть російсьІtої абеткИ! Ма.rоть веJШку огиду 
проти німецької мови: а.ле власних синів поси
.па.ють в університети до нім ці в. Та:ких приr{ладів 
у пас сила-силенна, і мп все це терпимо. Цього 
nогромамт~r крамниць не направимо. Бо ж роблячи 
це. рівночасно підлягаємо німецькій мові. l\1оло
дочесьr~а партія хоче видаватп бібліотсr\у для са
моосвіти, і 1ам: на підставі програми: буде вида
вати :май.Іrtе ca"i\ri німецькі твори. Що це означає'? 
Це означає ті.льr~п величезну нсп\ирість. Річ іде 
тут про суть пашої 11оральпости. Ми лише на губі . . 
1faє:Aro своrо НіtЦІона.льну пиху, а.ле не ВІдчуваємо 

найгірших річей. 
Са:мозрозумі.чо: ~агальна освіта, освіта, до 

якої прагне ко:лtна вду:млива лтодпна~ мусить бути 
світовою. Це не означає блуr~ати світмпr= по.пі
тично-націонаJrьпий :космопо(літизм: але ті.ПЬІ\И 
зрозуміти світ із на.шого, чесьІ\ого, пог.nлду. r ете 
н.азав: «Сnіт, бодай би був він бі.пьшиіt й оuеяг .... Іі
ший~ є J{інець-Уінцем ніщо інше, ЯJ\. розширення .. . . "",. . naiiiOl 1стоти 1 не дає на;м о1льпІе за. те, n~o дав 
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лам 11t\IIHl істота» . l~e є правда. і :має силу І~е 1 ДfІff 
на.с і я1\ раз д.ІІя нас . Чужою допо~rогоrо світового 
:1начіпня ми не досягнемо; а.пс ~мусимо його здо
бути п.пасноІо працсrо; саме: муси:мо сnої умови 
перстворптп нu. світові. Чесь:кпй народ муси'І'І> 
стати сІ,ітовнм, ЧССІ>І\е питання мусить бути сві
товим, а, ц<~ сте1нс .ниrпе через пашу власну праІJ:ІО . 

1 \·оя~па . 1 юдпна є g·Iebae atlscriptus (до землі при
в'язана). І~ОїІtнпіt буде наіtліnпте працrовати та~r~ 
де він на,родпnсн . Багато JІюдеіt не nсидять дома., 
uлyi\.RIO'L'I) СRЇ'ГОМ: ІUукаІОТЬ 3йСПОІ\ОЄННН бог-зна 
де в чул\.ипі; 1~0 1\rарпо - не зrпl.ііду'гь Ного: .пиn{е 
.:'ома ~(ОЯtе~{О пра І~юватп успіrпно. l ~OJitiПfii най
.~1 іІІІНС ~;нає, дu Ному чобіт -му .няє: :м1r наіtліпше 
знаЄ;\10 до:манІні об ставпни . І тЇ.пьІ~п І\о.пп припи
ниться таІ<а. нспості:йність. п~о її ми :маємо, І\о.пи: 
персстанемо н1уr~а1'ІІ світового 1,ам~ де Ного нема~ 
J~o.mi sоссредимосн па собі, домn. тоді ті.nь11І пі
~~паємо свої сІ\ромпі си.пи і павчимосн .піпrпе нп:мп 
господа Jнова:І'ІІ Tt1 наnчиfіІОс н тцось робити. МалиН 
па.род не моr1·,~ мірятися 3 ве.nи1огм. aJlc ria~fc тому 
ji муси:мо етн JнtтисІ), тцоб на.нrа загн.ІІ1>1ІН освjта. 
JII\. lЦО ВОНП ()'Гё:lЄ 11~0-раз ВСС.ЛІОДСЬІ\010. р<130М 3 

тим бу~па б й націопа.льніша, r,сбто fіу~па б 3розу
мінп.я f r,npaUJitHJ-.OГO ЧССЬІ\ОГО духа іі ПfіІІІОЇ ЇСТО
])ЇЇ. І 'оротко J\а:н~:учи, працтова111 д.пя. того. rцоб 
;(ОСіS:ІL'ТИ rпрн.вді паціоІІсl.JІЬІІОЇ освіти. Це є дово.fІі 
'ГЯJІ~Ка ) іч. rГЯ.ЯtЧ<. В нас, НіЖ де-інде. де ПаЦЇО
на.ТП ну освjту пода1оть J'iEe у тш·олах; всього того 
у нас ІJрnьуе. а. тим то нап1с завдання. особ.пино 
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іпте.лУrенІ~і( в: черпати з jсторії, пізнаватп ·те, rцо . . 
Є СІІ])і1ВД1 ЧСG1>ЕЄ, 1 BПr-P'fOIO ТЯЖІ\010 пра.ЦЄІО ДОМа-
Гйf.ГИСЬ того, тдо я назвав бп паціопальното н.уль
туроІо it націопальною освітоІо. 

Tar~a працл~ Hl(l.ЦO вона має бутn успішною, 
3Де6іJІ&ПlОГО, Н ГО.~ІОВНО ДЛЯ ЛІОДСіt :МОЛОДПJИХ, 00-
УМОВ.ТІІОЄТЬСЯ с-пільною пра1LСІО. Взагалі міг 6и 
твердnти. пт.о 11 рацн є .~ІиІпс тоді ус.пішІнt, коли є 
vHЇJJЬllH: І-\О.JІИ 11pt1UI06 ПО ОДИН: а.пе бі.ЛЬПІЄ ЛІОДЄН. 
ТІрацл ео ір~о озІнtчає: по:маrати Jподиnа тодnпі; 
нраця со 1рно є rоціяtПЬІНl . Д.пя .п1одинп молодшої, 
u~e нrдосвідченоl". добре прпєднатися до якогось 
Н/1\:С }IO<'RiДt fC'liOГO IQJIOГO jf TfiM праЦІОВйТ.ІІ; ДJІЯ сту
Д нта - бутн члrпом ЛІ\ОЇ<.;ь І\Орпорації. орrані-
3ІJЦії : І\0.1Пl ВїІ\е ІІС ДО GТ,УДСНLіЬІ{ОГО ТОВарИСТВа, ТО 
хаН прпєднається до ле~ОЇ(;Ь іппІої лорпорації. У . . 
НйС ДОСl <:TJ7ДCIICTRO BCTJ'IПlJIO ДО ПОtЛІТИЧП:ИХ па.р-

тjj[, І~с: при патних обет~1винnх. spo3y.мiJie. n може 
Н потріuпс. <1.пе напевно однобічне. Сьогодняшві 
СОІ~і.н.тп,нj Оuс,ТаDИПП ВИ:Мё1ГаІОТЬ. Il~OU студенетво 
;1<1.ПЄІ~О (і,JІЬUІС І~Ї І\аВП.ПОСЬ добродійПОЮ Пj)й.ЦСЮ. на 
я1..:у .:~осі не 3ВертаJОТ'І> уваги. НапрИІ\Лад: :маємо в 
Т.Jсхі1 товарпстnо. тцо піт~.чується про те, п~об .nю
дипа но ел ході а в' нsниці вдсря~n.nасл в суспjль
стві. Для rraJ·oї .тподпни це ду~д~О TЯJfti~O: Go суспіль~ 
'·тJ~о r,nмc просто lllTOBXD.f-~ П знов~у на той nІлях; 
J~C. Прі1ВДR. ~lOJI\C ТрОХИ псрсбіЛЬІПСПО. Для t~ЬОГО 

"8 товарис·тnrl: ІЦО про таких ні rслуютьсл. Татсих 
тонариств у Празі є досить бага,то. ІІасІ\ЇЛЬІtІ1 я 
sнато: то про тпну пра.1~1о ('тудепстnо 1цr. 1t не по-
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. . .",., .. 
ду:МНJІО, ~L Л ІІСВНИИ. ІЦО ДОІ\И ВС uуде у нас ТаІ\01 

:ма.чої nолітичної праці, не носунемось далсNо на
перед. I'ojJ'ПH .молода людина з успіхом приєдна
ється ДО ЦЇJІОІ О) де праЦІОІОТЬ ДJ1Я доброї ЦіЛі. 3 
'!'ого є лодвіІівu. корІнУrь: no-пcpruc, при зрозумі
лі Н ро::н~.ндnності і неповності 1rо.подої .1подипи вона 
має 1н·род собо1u, поставлену цією орrапізнціею. 
певну ці.нь; мо,ке не дуяtс nс.Jш·ну, п~об могла від
новіvтп всім її q)антазінм, а.тrе певну Н добру; по
друге. :ми n 11aJtiй J\Орпорації приходп~Іо до звнзr~~у 
з .пюдь ІИ ji 1ІuвтпІ1Іося спільно працюва.rrи. Ця по
двіііна І'ОJ!ПС1'1> llf'.JfИI\a~ а ТОМУ добре ІІІУІ ати: ТаІ\ОЇ 
C~iЇJHJHO] праці. 

І~с все :мати~1с значіння rі:·rьки тоді, ItOJlИ гоя·
ний 3 нас буде :ма:rи певну програму, ціль для 
прн,ці. J\ Cfu\Ie - цілі дальrні, і цілі бди.яtчі. 
1\о.ІІ\.РПіі чин мав виплнвати з ці.лого світогляду 
Н бу 1 ь і 1ОГ'-> пп ЯВО:.\І. От.}Rе, пс ви1н1дт~ова ні) а ця, 
а.ІР ДJf.Н ПСВllОЇ Ці::Ті. 

ІІс хочу І~им <.іІ азати, 1цо JІJОДИІН1 вп.пиває 
'ГЇ.111>10І ТИnІ, 11р0 JЦО BOII<t думає. 1\lи ду.їІtС Чй.<.іТО 
ВІ.І.НІІВаЄ~1 О Cil:\IC TII1f. tПІМ НО Х0'1С~ІО ВІJ.ТІИННТИ, і 
це правдп. ІЦО нри розроблепні до дрібниць свого 
п.п.нну, мп ВJІ.пІваемо нn і1ІІІПІХ .тподей по тим, п,о 
:ми вимjзкували. але ці. ПІМ своїм ха рактером~ ці
ЛИМ СВОЇМ ./1\.ИТТЯ~f - і ЧИ ВС Пайбі.1ІЬПІ .ЖИ'І'ТНМ. 
І\о:лtnий із нас сво1·~r ]КИтт.нм вп~ІИВс:~є бjJIЬIIl .я1t 
оно 10 сІ)іtлоеосJ>ієІо. Але ти:м потрібніпІс дбати: про 
'ГУ програму Іцоб наш хараІ<тер, нaJuc зусилля 
uули п~вно sосr.реджсні. І-Іема су ,fніву. nри цьому 
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~гадую слова ВіІ~тора Г1оt'д, д~о нЕнні непевні туги 
й ідеали маІоть величезне значінНJ1. ...L\.ле не вп
старчить постійно жити в тій млі, бо ж ті туги 
треба одягти у слово і програму. Наша життєва 
праця полятає в rім, що з одного боку постійно 
намагаємося йти наперед, прагнемо й пориваємось. 

а з другоrо боку при то:му знову та тяжка праця: 
оте випрацьовува.ння отої життєвої програми. 
Одне другого не ВШ{лючає, і ьш завше забезnс
чсm: як п~о маємо таку певну програму . 

20. 

С оція.шьиа й по.лtіти~па освіта. 

Насамнеред про політичпу освіту. Політична 
о( ·віта в потрібна, а в наmих обставиnах ще по
'Ірібпіша ТОМу, ЩО ВИХОДЯЧП 3 СЬОГОДНm:пньОЇ СИ- . 
туації nолітична праця в важлива, а в даний мо
:мснт чи не важливіша за інші; а.ле, mt то буває 
завжди: ІЦО в усіх на очах= про те наймепшс мір
l~.ують. І в той час, Яl{. наІпі політичні задачі в ве-. . . 
;JИitl, Наша ПОЛІТИ;t:ІНа. ОСВІТа Є ду.ІІtе мала. 

Перше шrтапня, що в політична освіта, чи 
).fОжлива вона й чому її досі бра:r{.ує ~ Бран.ує її 
тому, що велида більтпість .людей не вваJкає no
"1IiТИJty за та1~иіі хист. якого моІІ\на б навчитися; 
j досі в обмаtль л1одей~ .які і справді переконані, 
що можна навчитися й політичному хисту, що й 
nолітика вю1агає фахової політичної освіти . Rонт 
порівнює сьогодняmн1о політику з :медициною дав' 
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ВЇХ ЧН<'ЇВ. 0ЬОГОДІІі ІІО."'ІіТИl~а Є Т(1І\11М ІІОВНИМ та
<Є:МСТВа апа .. хнрство:м . Як із НF)ого розвинулася на
уtсова ~н~дицина, таr~ і по.літJП\<l мнє стати нау:r~ою . 
JІ1оде цього й досі не розуміrоть; мабуть тому, що 
суеnі.пьпі явип~а таr\. дy:ti\.r 1\омп.піковані~ ІЦО ,;по
дина не бс3 'Груда, розуміє все fe, п~о є суспільств? 
й iforo розвНr = а через це, хоч у природозпнвст1~1 . 
ТС.ХНО.ІІОГіЇ, ВЇj)ПМО В ДСТСрМіНJЗМ j І~СJ1УЄ1ІОС ;І ІПІ:М: 
- J' ІІ0.НЇТІ1 Ці ІІ\0 НС ВПЗІІНЄ~ІО \•1 0./І\.ПИВОСТП Т<:"tЕОЇ 
ТОЧНОЇ теорії. • 

І І\ОЛІІ но.пітига є точнtt нн.уt\<1 л точна праь:-. ,.. ' 
ТИІ\а~ ТО ЛІ\а JІОJПТІІЧПа nроолемй. Є ГОJІОВНа ДЛЯ 

теоретичного думалня? На це тіЛЬІ\JІ одним -
.оДІнt відповідь: є єдина по.пі 'rпчпа проблема, со-. . . . . 
цІяльна, 1сторпчна.- зрозу:м1ти n1дноптення Інди-. . . 
вrдуума до суслІ.пьствн,~ 1НПІИ1ІИ словамп : про-

бtна.ма індпnідуа.пізму й т'"о,леttтпвізму. з' ясувати, 
Ч<'І сз п~о індивідуум стає істотою суспільною; 
nрактпчпо це оsпачає. .НІ~ має індІІвідуум стави
тись до суспіJrьного цілого і .Я1\. мнє дістатись J 
1IpHBOBJ7 ecl)CPJ: R ефору ЧПІІІІОС1,И іІПІІИХ індиві
дуумів'~ ІІарс rпті. в діJІянт~і теорстичпій і прак
тичнj rt в розуміти, ІДО .ттюдина є тварила громад
с;)І\..:1. . П роанаJ1ізуватп. n~o в індивідуумі е суспіль
ного. TЯ.IJtl~O ТОМУ: ІЦО НаШО ЗІІtНІНН Є JНlСІ\рЇЗЬ ЇН
ДИВідуаJІЬJН' . ІЦО в пьо ry :мп пічого не маємо RОJJСІ\-
тивіr,тичного. Відціль і постійна. супереqка між 
iJIДИJ~jдyaJij3MO:М і І\ОЛСКТІІВЇЗМОМ. rJ'yrr ІІС йде МОВа 
тільІ~n про господарський індивідуалізм - ноле:к.
тивізм. aJie про нізнавчу= метасІ1ізпчну проблему: 
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1101 о 60J\Y відноuІеннн jндивідуума до ці.лого. Ін
дивідуа.ніам: на. мо1о дуМІ\у, є бнга.то підставніший~. 
ПЇЯt .КО.ПСІ\'111ВЇ3М, ЩО ЦіZП\,ОМ НИІЦИВ би ЗНаННЯ іі 
і ндивідуа.пьву свідом:jсть; а цим поглядом на nран
.,Jиці пов ·.н~ується Іде реnІ ТІ\ а. давнього погляду на 
но.піт.ичних ксгмнличів. П\О, Gуп)м то, ці н:ерманичі, 
<;унроти інuти·х .тподrіі, маІоТJ) .нr\jc1) виїмкові знан
JІЯ. Це Є СllОЄрідНІІЙ 1ІО.ЧЇ11РJНИjj ОІ\УJІЬ'І1І3М, Жрец
ТВО, авrурство. пjби посо.1. по обрrнrпі, ра.птом по
чав бі.льnІс розуміти, m\. до того: є це погляд, що 
ніби політичне знання rцось не .пІодvЬІ\С, а.пе над
.JтюдСЬІ{С. 1Іасто говориться про падJподсьRу по-
·о,льсь:ку прат~ю. Посоtтr і сам нотім прлходить до 
такого пастроІо; ІЦО вважає себе за. ~rв~.ерця: за ав
гурru; і це є взаї:мнс; він у то :му і не винний більше, 
ліж. оетаннj. Та І\ динимось і на евя1цсниr\а й на 
МСДИJtа. ] ~ИМ ІІОГ.ТJЯДОМ JІСреіі.Ма1ОТЬvЯ навіТЬ і 
11ри па.Нтверсзішому світог.п.яді, і вirr nерешкод-. . . 
їl'д,Є ПрП ВП.ТТ1>ІІОМУ з розум liiiiiO ТОГО, ІЦО Є ШДИВІ-
).уУуМ, а 11~0 індивідуум - нроnідни1с Rермапичі 
є й бу;~уть. а.пе є питанням, .нн. нто в·изначпу ді
л.пьність еудити it оціІrюватІІ'?. Провідне поло
~ле.епн.н :моя~на визнати il нри демократичному еві- · 
'!,огляді, D.tПC не с:міємо в ньому вбftчаrrи пічого над
нрп]>Одньоrо. ІІри тат\ому поJ',1І.Нді па· провjдниRа. 
бJ:дутІ> Ного І<рптпн:увпти, <J. з цього СІ\ористає за
І ал. Така н:рптиІ<а. тих jпдив:идуу:мів багатьом зда
<Є'rься згубною= і часто Jnaдe з добри:ми намірами 
ла nсї nогриму1оть. Поrпирспа думна.: ІЦО, :мовляв:) 
І\риnпtа 1пm~ить надхнспня= R бе3 на.дхнення ні-
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чого не зроОиш. Правда, падхнспня є д:у.1Rс потрібн~ 
річ: падхнснnя, віра, надія в те, що роби:мо; лrодп
па, ІЦО тіJІЬІ~и І ритикує, багато не зробитr) . Але за
гально визнано, rцо без ос,ві1'П й 3напнн не мож
ливо lJухатисн вперед. Тоді, отя~с, проблема, як 
зберсгт11 · надхпсппя при здорово:му й ясному ро
зумі~ Гавлічен є .лrодина над міру надхнена, го
това, нее пр1пІсстп в жертву, а при тім :;т~с постііі но 
ВІІ~1йГаЄ 1\рІІТИІ"П Й ЯСНОГО :МІІС.ПСІІІІЯ: а 30І~рема 
де водить, що без ясности вс мо:л~е бути na.ne:л\пoro 
падхненпя: без .ясности це буде еліна пристрасть, 
q)tLна:гиз~t. Неруд·:t каж(j: не сJтіпа, а.пе свідома .r.по
бов є справжня. ~Іоже стаrrись, нанр:иrсп., у нас 
сьогодні. І\о.nи нроrrи старих GВИЧс їв і rенерацііt 
врuз забу.нє грити:ка: ІЦО оті J{ритиІПі є нссправед-. . 
.пив1 щодо старих. чи навпаки, п~о старІ ду1r~е до-

тримуються старОВИНИ. rJ'yт Не ЗаЛИІПаЄТЬСЯ Ні
ЧОГО iнiuoro, піїІt постуnати ніедн засад :моралі. 
Але бс:1 ясности не буде налсІзхного падхпення, -
j в тій нрити ці знову :11~ надхненпл. І-Іnдхнеппя 
проти падхпення. розум проти розуму. Бса над
хнспня наr.:ть і I-tpиruтнt була б ІІСntОІІ'.пива. Старше 
панс'l во ма~ більІпість, а СІіJJьrпість має всі засоби·, 
ІЦоб перr.с.підувати :мо~nодпті rспсрації. Те, n~o має 
си.лу ДJIJI падхнснн.я старих, те в силі і д.пя пад
хленн.н мо.подих. Не маємо інпrої :міри, ЯJ\. лоrіІ·у, 
і 1ільки лоr іь.у. Де немає І\ритиJ уван ня. запа
новує авторитет. а це :моги.па БС.ЯІ\ОГО мислення в 

вау ці й у політиці. І аж.уть: вНrсьго потребує 
дисциnлjпи; і це с правда, але ItOJlИдt війсьно 
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Z1ЇТІ'1 чно освіченого народу. JЦО найІ~райніuJі пар
тії пра.цкноть на сво1о .корис;.ь; 1\О:Л\НJ~й па ртійн1rк. 
qнає, де його по.літпчп.иН протиnнІІJ{ сприяє ~а
Гt\.ПУ; u. то~ІУ в пайбі.льшо:му боІо є певна :мсjІ\а: ЯІ\.У 
воііовнтпаr не перейдуть; І~ього знову Jl\ ви:мnгає 
отоіt tncitн~ coпsrnsus. І~с по е згода мсртвпх. :-t.лс 
зrодн .11 н ІдеН з псаn.пе:л\ним одна І\ о вим пог.n.ядом1 0

). 

21. 

l]];O 1{0Ji11pOJtic. 

Про кn:н:ро:міс тrrба ()~Т,"ТО б говоритп багато. 
~вРрта.Jо . 7 Нсtгу на. твір про І~омnром іс nн!.ттійцн 
Mop.nt:.н. 1\о~RнпН 1\О.1проміс є поганиН. J~ритичне 
зrІлннн.я нри J;оьптромісі є. чи JIOBa йде про sa
rtti\Y. чи ~Т\ нро індиq)rрrнтну рі TJ: ЯІ JЦО аасада. в 
JH'tИ ап 'J~i, то 1·о fПJ10}\f:c ";\іОр~.тП>НО недоп:vr.тимий. 
J\.чt' а доGніду sна.є.мо, uro таJ\ИХ випадІ\ів~ ле 
мова бу.па () тільr~.п про іпдисІ)ерентпу рjч. є об
м,l.ІЬ. r.\ то~tу на.йчпrтінтс І;омпроnііс ознаtrає sрс
сн'пн.н за<.;ад. n. тоді повстає той етичниіі і по.пітrРr
пиіі )р1.пстаптиsм. rцо Ного Gн чим о в нас. Т3нборці 
в. HrtG одвnково одrоJJосують ра,щн·ааьну резолю
пно. яІ,, MO.il\,-\ за годину. І"онсr.рвативну: п не 

дивуJоGь мас;і виборці:r..: .людина з ce._1<:t цього не 
розуміє. не бєре в J.(ИХ річах нj я1\Іої участи. може 
за Я\.JІТТ.Я свого й почула аиJ двічі політ:ичну 
л ромову. а. ІС п::. :lз інте.лjrент~і.я це робить. це є 
плта.пня дy:rRc о~"~,~с.ж.еного пвітог. 1яду інтеліГенції. 

н•) JLoдn:roJ·: ~§ 26.-2!>. 
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'Тут НЕ' 3а.nїІІІИlється пічого інтпого. 1·ол:и мн6. 
Еа<·тати а~Ііла . .НІ\ почати 3 того. n~o ~1асної~ІО ссбі 
Jtоя~ниіі па.nС'f!~ву І1О.1іТІгrну осв!ту й HXQ будемо 

"""". . "., """" 
Ма.ТИ ()J.ІЬПІУ ВJ•ДІН11'~~ осрОПП:'ГН праRд:у; ПС 0051DiCT) 
ВИС'.ПОВ.1ІJОВt1Т1І f·BOIO JtYM1~y. ,,~ОГО СІ>ОГОДНі JIC роt}
ЛНТЬ. Не під ... Іп~ува.тисл ;!о· наро .. ~а) Н не І\азати= 
народ xo•rc ·r Р 1r Т<' . ·ч('снісТІ> просто впмапlє; 1цоби 
B3Hf·iMliJIJI Ї11,.~1IBj,.IYVJ\Ii1. Й ~НГйJ1У НП3На•Н1JІ'И jнаІ\ШG. 

и t.J' (J , 

ІІі /R І~С роu.п Н11). 

І і т с. р й т ~,. р а . 

l\I·acp ·Ид, ЕшіІ : Zuг H~rgienc <1ct· A1·beit, 1 ~б. 

КrаереІін. E1nil: Ubet· geistigc At·bcit, 1894. 

ВіісЬсt·. І<а1·І: AI·lюit нnd Rbyt,hmнs. 189Н. 

Mosso, .\ n{!;clo: Піс ЕІ'ш ііdннg· ( (kнtsch 'ron G li11zer ), 
18!>2. 

St 

• 





\ 
' 

м 
; 11 грамотних 

"tfpxiл . 
:tvlopaвa 
Іll.пссьІ\. 
С.повачtІина 
rr. Р. 
Ч . О. Р . . 

2. 

ІІІ Е і JI ь н и ц т в о. 

97.7 
9().8 
96.0 
~5.5 

33.8 

'37 . 7 

В 1927.-28. ІНІ{. році в 1.1. О. Р. зс-Н'<tлом бу.ч:о 
21.842 ІПІ\О.ПП' ;~ 2.:2f">0.14R УЧНЯМИ. 

3. 

О с р r д н і J н І\ о .п и·: 

Гі:м-назіJ, реа.пьні ІНІ\О.нп, сшмінаріl 

І JJ fll і ІІІ 1( о JI п: 

]1ИІЦЇ ІІ0 1 ІН~П\ОВЇ llii~. . 
]fародні ІНІ\. . 
Ma,rcpпJн;r)r\ і rпн:. . 
Х.піборобеL>І\і IIIl\. . . 

ІІародні х.піuоробеІ"І·і пrк. 
ТО]Н'ОВСJІЬПі Illl~. . 

]} ]JОМИ<.:.ПОВЇ j сf)аХОВЇ ІІІІ\. 
J)е~тіеннчі IIIJ\ .. 

1\Ї.ІІІ")І\Ї-GТЬ У·ЧНіВ 

34g 94.860 

1.7~l 277 .5-J.l 
14.33:3 1,455.():1() 

1.71 ~ 100.034 
2u 1 9.4;}н 

77'2 3G.21" 
104 27.005 
'>~,..., 

...J І І 

2.00() 
54.f>()4 

15!1.919 

НІ 





· б і л ь пr і, ніJІ\. за. законом на.пе1га(по, с у :мп. Що
дснпІП'ІІ і фажові органи зазпачалп ці паселені 
пуп1tти, а це бу.ло для інших <;ти:мулом і собі не 
відстати в ІЦСдрості на народІпо освіту; - цифри 
наочно :маJпоІоть mt близьн~о до серця було при
п.нто справу народньої виховп й бібліотеr\ : до 
1927. р. новсітало 10.893 місцевих освітніх 1\.ОМі
сНі, бiJJЬIJI 100.000 працьовниJjв добродійно від
даrоть свііt час на ЦІО справу, дерJІ\.ава асигнувала 
більrп 40 мі.л. к. ч., гро:мадп JI\. :ма.іt.ІІ\.С 80 :міл . l{іль
ІtісТІ> біб.піоrеІ{ зрос.1а до 15.355 з 51/z мільйонами 
примjрнИІ\ів І~ІПІГ: б і бл. :матоть прпбутгів до 1 u 
иiJr. к. ч.; улаштовано до 170.000 леr\Цій, 10.500 
І\.урсів і до ~50.000 рія~нnх Еультуrнrо-освітнL"'\ 
розваг. В 1928. р. r~урси і лекції відвідало 3,975.131 
осіб. 

]Ji:IЬ1l1 детаJІЬШJ'іt ма.1попоr\ пуб.пичних бібліо-
1'Рlt д.пя гроі\нlд а насе(nшпrям l\ІСПІІІС 2.000 душ в 
1·ar\.llii ІН1 31 . ХІІ. 1927. р. *). 

[{ о'І\Н н jl\: гро~1нда що має біт) ІІІ 2.000 дynr* *), 
має павіть подеt\і.лькn біб.ліотег. Іtоли взят~І разом 
всі пасе.тюні нун1~тп "LJ. С. Р., то всього бібліотеІ;. 
нараховується: Чехія 8 .151. 1\fopana. і Шлесr,к 
:3.482, Словаччпна 3.451, 11. Русь 271, - 15.355; 
нільь.ість при~Іірнпь:ів нnиг 5,444.884: читачів 
880.326; вппозичепих з біС.~lіотеІ\, ІОІ.иг 14,440.593. 

) Диu. ~·аблпцю на стор. 94. 

**) В Чехії, ~{ораві :tt lllлe.cмty 'N11\IIX г1ю.мад 934. 
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ф .,.... 

. . . 1\іль~ R-іл·ь.кіС'І'ь 
Ht«&юcn Fpo· кість прпм. Поаичо1' 

т-·· wад, що vyмn . с • 

н:ра:t1 Мова мn.тп бібп. бlбЛ. книг ЧитачІВ 1\НИГ 

Чехія j ч~сЬІ\Ос,ловс"tІ~ьна . 6.384 5.895 2,613.904 318.826 6,576.466 
' НІМеЦЬRа. . . 2.732 2.256 923.353 149 .859 2,342.689 

~ Разом . . . 9.166 8. 154 3,537.257 468.685 8 ~ 9 1 9 .1 55 
~ . ~ ,. Ч~СЬКОСtІ!ОВа,цьr\f\ . 2.808 2.632 1,068.506 181 .742 3~459 . -99 1 
~ -~і Нl:МСЦЬІ\Сt· . . . 843 791 382.484 58.335 959.212 
~ S t польська . . .. · 73 59 14.593 3.990 41.963 

Ра.аом . . . 3.724 3.482 1,465 .583 244.067 4,460.966 

1.Іехі.я: Мора.ва:, ІІІлеоьІ'\*)12.840 11.633 5,002.840 712.752 13,380.121 

•) На ~Словаччині і П. Р . ЗR.J\()JI про бібл. отав діючим .тптmе з 1026. р. 



-І . 

] 1\ () р і Ч Н ~1. І~ і Л І> І' і С 'Г 1) ВИ Да R И .Х І\ В И' Г" . . 
1 ч а с о n и с 1 в. . 

Така~ І\і~пьні<;ТЬ публичних бібліотсІ· j любов на-
.се,пеннл до 'ІИта.нн.я надзвичайно ОjКИВИJШ в Ч. С. Р. 
видалп.н нниІ і ·перjодичної преси. Лише :зарсгі
vтровапих видавництв в Ч. С. Р. - 810. 

LJис.по видалих Iamr: в 1~21. р. - 5.99Н; 
В 1Н24. р.- 4. 780; В 1925. р.- 4.721: В 1926. р. 
- 4.708; в 1927. р.- 3.234: в 1929. р. - 8.114*). 

В 1929. р. період. видань було 3.539, часописів 
понr1д 3.000, по.тrітичних (в 1 92~. р.) 914. 

Головні поJІітичні партії мa.mr часописів: ч.-с.л:. 
ла,родні демоІ\.рн:rи - 97: ч.-с.п. народні соціллісти 
- 72, ч.-сл. соці.нльні демокр. - 70. ТІ.-сл. респуб.л. 
х.піборобсьJ<а. па.ртія - 62. ч.-еJІ. людова па.ртія-
41. 'I.-CJI. рс:місничо-торгов. па.ртія - 22. 

'Г И р <t їІ\. Де .Я І\ и· Х Ч а <.і О IJ И С і В. 

llpo .тпобов ІНlес.псюІ.н Ч. С. 1). до чита.нн.н npo
.мoвJI.HJOTI> j тирн.їІ~і. напр .. тан.их чаеописів: «На
J1одня ЛоJtіт~н·а» ( «Naтodni politika») - 1:зs.ооо 
(неді.nьно чи~.по Я24.000); «Народл.н Газета» ( «Na
І'O(lni listy») -·- ·--: >.ООО (нсді.ТІ:Ьне. чие.по 4 .ООО); 
« Чес,ьJ\ \ .новu» ( «Oesk 1 ~10,70» ) - 30.000 (н~дільне 

*) ЧООЬІ\ОЮ n І(jJJОВаЦЬІ<ОЮ )t0H lli.\IИ - 6.577: ~~і~ецькою 
- (Ю5 ; (:Ю іЙСЬl\ОЮ - 39 ; <otuвoJJ ІІ. Русі » - ~і2 : уграін-
-сJ)J\ОЮ - 20 ; рюuту - іншлмn .МІ():ВWМ11. 
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інппІх уrтановах 1.835 осіб нес.ло 3.36G срункцій; 
48!> осіб пида:rи 1.650 оритіпальних праць або пе
рсІ\.падів: 051 осіб дописувало до часописів; 768 
осіб впго.nо<.:и.пи 5.~74 пуб.пи:чн:их вигладів; на 
:курсах мов брало участь 614 осіб (провадиЛІ 
1.071 ріж.них І\урсів). 

1') 
.:..J, 

lli И р С ІІ li Я В И v О І\ О 111 1 ~ і Л Ь 1І О Ї О С В 1 Т И 8 

широ1·1 :маси. 
~ 

ІІуб.mrчпі .uекції д.ля широ1\пх мас організу
ва.1П1 Гостінсьт·ин, Раіі:ман і l\1асар1П\. в 1899. р. 
(JJcprпa .пеІ\Ція була 5. І\Т. проф. Раіrнсберrа). 
(;. І\Т. 1899. р. Масар1П\. виголосив JICI\Цiro на тему 
«Роsвій евроnсііського суспільства в ХІХ. віці». 

J~сй початок за зо років дав таr\і цифри: в 
Пра~1і відбулось 3.639 JІеІ\цій, одвідувачів бу.по 
ЗНU.377. 

В Брні такі лекції розпочаtпись лише з 1925. р.; 
JJO 1929. р. відбулось 1.404 .псrtцій, одвідувс'tчів 
було 91.289. 

В Брати·сла.ві від 1923. р. у.паштовано 261 
леJtцій. 

3 Праги по селах улаштовано 2.950 лекцій, 
одвіда~по їх 612.203 осіб; з Брна - 1.029 .лекцій, 
одвідало їх 92.532. 

По цілій Ч. О. Р. турботами організацій: rцо 
дбаЮТЬ про ІІІИрЄННЯ ВИС.ОRОШІ\ЇЛЬНИХ лекцій :В 
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nерсІ\ Ладів, в році ж 192 7. ориrінальІШх творів 
бу11о BJRC виставлено 86% і лише 14% перекладів. 

14 . 

. Л я л ь І~ о в и it т е а т р . 
... t.\.ле да.псно більш поширспий в Ч. С. Р. ляль

ь:овиіt театр. В 1928. р. нараховувалось 2.677*) 
ля.тr1)І\ОВИХ театрів, за рік вони да.лп 24.000 ви·
став::~*); одвідувачів uу.ло 2,300.000. 

15. 

Масариків народкьовиховний 
1 н (j т пту т. 

Наіі~tогутнішою інституцією в 11. О. Р.: яка; 
дuає про задово.лс1mн всебі чнJІХ нау1\ових потреб 
шпроь:их мас і про RуJІьтурпо-освітні розва:ги їХ: 
-ne є 1\~аснриків народньовиховний іпстптут (~1a
sai·ikuY 1idoySтcllovнSr йstaY). В lІІ>ому бере участь 
понад 100 в:ультурно-освітніх оргапізаІ~Ні . 

Праця цієї інституції падзвичаїіло всебічна: пе
рссп.1Ій.є громйда:м І\НІІrи з наJІjп,лсними інq)орматив-. . 
НИ~ІИ реЦСН31ЯМJГ-ВRа31ВН~аМИ, .ЯИ ЧИТаТИ ІО:ІИЖІП1, 

на ІЦО звертати увагу (в 1922.-23. р. р. 2.026 гро
мада~м переслапо 64.720 кн.); улаІптовує: спеці
.яльні JІегції (в 191 .-19. р. р. було улаштовано 
494 JICitцii, одвідало їх 71.961 осіб, себто перссічно 

*) Насьогодні не менше 3.000 ЛЯJІЬІООВІІХ театрів. 
**) П РрССЇ Чll() ДСШІО 66 D'Il{;Tfi!B. 
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1 4f; осіб); курси мов (в 1923.-24. р. р. було 42 
]{·УІ>сів, 1.466 <;лухачів); позаочне навчання (в 
1928. р. оголошено 12 ріжних І{урсів, записалось 
15.000 учнів); народні Іtонцсртп (в 1919.-20. р. р. 
у.па.Іптовано 67 rtонцертів, одвіда.1о їх 23.G81 осіб, 
в 1918.-19. р. р. nepeci"trno одвідувачів припадало 
по 508 осіб). Про маштаб праці М. L. U. свідчить 
Та.І\а цифра: в 1924.-25 р. р. всі його культурно
ОGвjmі заміри одвідало 213.867 ос.іб. 

16. 

Г у с о в а ІІІ 1\ о .n а. 

1Іе мРнш сильною інституцією= JII\a Te.JR все
бі ЧПО 3НДОВО.1П)ПЯЄ дуХОВі ІІО'ІрСбП lliiipOI\ИX мас, 
€ т. sв. Гуuова, ШІ\о.па в Празі. Про обояг праці її 
:мо1тпrа еудити з таr\ИХ цпс~р вро П діяльність: 
від 1918.-1927. р. р. в ній відбу.пось 759 н.урсів, з 
21. Н53 учнями; від 1912. до 1927. р. р. улаштовано 
6.000 JІСІ\Цій, одвіда .. по їх понад 700 тпс. с.пухачів, 
:мупичні n чори одвідало не мспнrе, ·яІ\ 230.000 
О<.;Ї (). 

17. 

о о 1\. о л ь с ь }, і rr - в а. 

~fогутпьото організацією в LJ. О. Р. є << 0ОІ-\ОЛ». 
Всього в 1.r. О. Р. па 1927. р. нараховувалось 3.136 
-соко.nь ·ьЕих товариств~ ч.пснів 55 .059. ОоІ~оль
~ьні тоn-а. у.nапІтува.m1 в 192'"'. р. 126.308 l'~ультур-
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; ио-ос.вітніх розваг. Сокальських бібJІіотек в 1926. р. 
нн.пічувалось 2.414. з 519.599 прим:. книг; 100.275-
ЧІІ1,ачів ВІІПОЗІІЧИЛО 4)449. 743 КНИЖОІ\.. 

18. 

Туристик а. 

'Гури стн чниіі ь:люб в 1.J . С. Р. за.т1оя~ений в: 
1Sb~. р. В 1 й29. р. він об'єднував 327 туристичних· 
товариств s 75.017 членами. І\л1об має 49 хат, nо
над 25 .000 км. rпляхів зазначепих для туристів; 
644 ночува.лень з 9.721 ліжками; за 10 роь:ів І~люб
дав прпту.лок 218.000 :мандрівниRам; :майно І\тобу 
иає вартість 14,548.032 к. ч.: річно платиться за 
ассІ~урацію маііна 50.000 І\. ч. 

В 192й. р. заслали звіти централі 243 відділів; 
· вит~онано ппм:и проrульон, f) .l50; промаіНдрували 

186.739 км. 
Цікаво павсети цифри Празького туристичного 

тов-а.: за pirt виконано 6 70 прогульоІ\, взяло в 
них участь 11.436 членів; промандрували 20.526 
?\Ьf. ; ;~(\, зR.nізницrо заплатили 207 .ооо 1\. ч. 

19. 

Ярми.рог. 

Про рух.ливість чеського народу свtдчnть од
ВlдуRавпя ним празьr<.ого ярмарку (відбуваєтьск 

, ,цві чі на рік - весною і в-осени). 

1Ф2 
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;, 

• 

... 
:кі.1.ьпість о;шідуnачів 

1920 І. ярмароЕ . 11 О. 7:15 
1921 11. » ьU.313 

ІІІ. » 131./йl 

1922 І\Т. » 1 00.02() 
\1. )) 110''-.-: .t.JJI 

1923 \Т Т. » !10.3~1 
\ТІІ. )) 115.31() 

1П~4. \'" І ТІ. » 133.71<) 
J 'r ""\.. » -400.34~ 

1925 х. » 400.0()() 
ХІ. )) 392.540 

1926 ~СТІ . » 425.000 
ХІІІ. )) 375.000 

1 ~}:2 7 XJ\7. » 402.5GO 
Х\1. » 375.000 

102~ ''"VI J \. • » -н:о.ооо 

X\i fT. » 560о000 
1 9~}1 X\7Jll. » ~ 7 3.00() 

ХІХ. » 4~>5 .000 

1930 хх. » 520.0()() 
ХХІ. » 410.000 

:Кількість фір1r, п~о взяли участь нn лр~rарт\.у: 
иа nершому- 1.935. на остатrьо:му- 2.973 . 

20. 

В и х о в а в і іі с ь І\ а. 

Демократична влада Ч. О. І). дбає про те . щоб 
жовнір в добу віНсьRової С.l"JЯ\бп нотІував себе в 
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. . . 
'І~І<Ому ./К І\у,льтурНО-ОСВІТНЬОМУ ОТОЧеННІ, В Ш\ОМУ 

:віІf персбував і до вступу у війсЬІ\О. Про О<.іВітню 
11рацю у війську свідчать таІ~і цифрп. В 1 В2 . р. 
у війсЬІ\У бу.по 5.235 біб.л., 11 біогрн(JJів: 2 те-

,. а тр і в, 33 .л я~ь:кових театрі n. 1 о раді ocтniirLi іі = G9 
(R.еге.пьrа.нів~ ()3 nі.ліярдів. 

13 1928. р. відбу.1ось: 490 ar\.a,дc}tiii: 7:ЗО вечірок, 
5.і385 .лекцій, 20.982 радіових нрод.уІ\І~ііі. or>7 Bif
cтnn, 129 .пя.пьЕових вистав, 6.744 (І}і.nьмових ви
став, 338 СІ\екурсНі, 1.302 спортовпх ~лІіН'<lНЬ. 167 
ріJRних курсів: 243 інпrих виявів освітньої дін.nь
JJО(''ІІІ. 

21 . 

1.( С С Ь 1\ И Їі 'tl С р В О 11 ІІ іі Х р (' <.і Т. 

В 1 D28. р. улаштовано 440 ('амаритсІ)І\ІІХ І~ур
(;ЇВ с.лухачів бу.л-о 2S .24ї; 2ї т ·урсін гіІ'j енп і доГ 
:мн ншього дог.л.нду за хорІПІП ( Hf) ~.пухн чіп). Всьо
J'О n 1928. р. відбу.пось 9 .sво .пci~J~iit. І·Нд 1 П21. р. 
'-І. 1 І. Хр. у.паштував 1.62G І\урсів (:\2 .:>20 .псr~r~ій) 
д.ТІJІ 04.215 слухачів. Вjд 1021 .-2 . р. р. po~нro
J!eioJ~/I\eнo 4,838.445 мете.лиІ~jn. 

22. 

С о ю з а б с т и н н 'І J в. 

Союз :має більш зо.ооо членів. 

:За 20 ро.к.ів виконав rar\y гу.~тьтурно-освітню 
nрацю: удйUІТУВШВ 12.680 ЛЄІ'ЦЇіі. і .400 ВЄЧЇ!)ОК, 
3.260 ПйВ1 ІН.1П>НИХ проrу.тrІ)ОІ . 2.~65 ТСа~гралЬlЦЦ; 
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вн ·тнв, 4f> на.у1~ових пуu.пичплх засідань~ ЗG :мй
JІіrІ><'стацііінил зН3рань, :3 .24f> ІІІІ\і.нІ~ІПІХ ниетав :1 
діпг1іа.мамн j .м(l.111ОПІ\ам·и ; 1.800 народніх вистано1~: 
роадано 2,(>50.000 мстслиr\іR. у.тнннтунав 1.4fi0 леІ~ 
цііі Jt.n н за.чі:~нпчного пr.рсонн.пу . 

23. 

!VI а е ( \ р и І~ о в <-L А Е а д с м і .н П р а ц і. 

(Niasai·yko,,a akademie рп1.се). 

Основні ~1асаринові дуМІ{И, що праця мусить 
ПО. l.НГ'rl Tll 11 Н нayJ\ORHI ТРОрй, ТОДЇ· .ПИJІІС Від ІІСЇ 
:М0}1\JlH. ('JIOДЇBaTJJ 'І> ІІНЙВИІТ~Оl ВПІ\ОПНОGТП і ~1Ора.ПІ)
ІІОГО уДО('J,ОlІН.ПРІІПН .ПЮДНН:И •. ППГJІИ В ОСНОБУ орrа

НЇ30ВНІІОЇ В 1 В] !J. р. «11йСй.рИІ\ОВОЇ UІ\адеиії праці» . 

ГlІ'}ІІІІJІ1і нараг}ннІJ ~1. А. 11. roROJHI'll>, тцо зав
днннн~І ~1. 1\. I.l. f~ ОJНJапізувнхп технічну нрацю 
'J'НІ~. п~об <'І\ОІІО.міtrно нпкористн.тп ;~діГ>ності І\ОJІ~пої 
JНОДІПІИ і В<' і нриродні багатетва ~Т. О. Р . дл.н пай
бі:н)Іного ,tоГ>роuуту насе.пепв.н. 

~~. А. І І. в 1 Н2 ї . р. мнла Н40 ч.пенjв: тцо сІ~ла
Д;\.ІН BOIIJJ 2:1 ЕОМlСіЇ. 

11ро роа:мйх ді нльности М. А. П. промов.пятоть 
ті1ні даJІі: в добу 1923.-2 . рр. відбулось 1.473 за
сідань; одср.11~апо: .nпстів 48.04!1: мстс.1ІИJtів 37.157; 
ВПG.папо: .ппстіn 41.80(); аа.проtпеІП) r)O.f>34: часо .. 
ПlІСЇВ 15.]()(); IIfii\YHI\lB 3 J;HП/1\J\HMJI 17.732. 
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24 . 
• 

Ч е с ь :к о сл о в а ц ь 1~ и іі к о м і т е т н а. у :к о-
в ої ор га. ні з а. ці ї п р а ці. 

3 рамен М. А. П .. R червні 192G. Р·~ повстав 
« ЧеськословацьRий коміт~т пау І\ оnої організації 
праці». Головна :мета (ІСН:О етежптп за раціоналі
зацією праці і нормувати досягнення (окремих 
осіб, товариств) в цііt дідяпці. 

Взагалі в Ч. С. Р. рух рсиніона.пізації праці є 
яадзвичаrпrо ве.ли1~ий: існує « l.Jесьr~ословацьке 
нормалізаціНне товариство (засноване в 1922. р.); 
в комісіях його працює l.GOO фахівців. 

Цін:nно 3й~начитп .J~ЯІ\і з досягнень в ділянці 
раціони.пізації праці: кі.лЬІ\ість взірпів колес для 
задізппчппх nо~ИRів а 950 змснпrепа до 27: кіль
І\іСТl> І'УМUВИХ обручів 3 290 ДО ;34: urpyбiB - 3 
2.300 до 22(): ре.мнів - з 3.600 до uoo і т. п.: і т. п. 

3менПН'ІПІЯ 1\ільт~ости взірt~jв супроводить змен
mсІпrя nиробничих впд<"LТІ\ЇВ: таІ\. на, гумових об
ручах тРrн'р rцорічпо заон~ад,куєтьсн 7.500.000 те ч. 

Раціонr't. rізацієrо енергії у Вітr\овіr~Ьl\ИХ фабри
ках rц о д с н н о заоrца .. х:дtуєтr)сн 220 вагонів ву
ГіЛЛЯ. у іllІ\.ОДОВИХ - 520 ТОН. 

<l)ахівці вираховук>ть. u~o П(Орічнj заоІдад:;кення 
1fають вІпrосити 20- 30 міллярд!в :. ч.*). 

*) II(ofi 3баrн:утп реальне :значіння цієї цпфрп. П8?\1·я
тай)t0, н~о ріtrний держа'Ввпй бюджет tJ. С. Р. менше 20 мi.~r

t ~нрдів 1~. ч. 
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11lr\ в 1Н10. р . троє роГ>ітІПП\іВ приnадіlіІ1О на 
одно внроИ.t~rн· авто. - :знраа один робітню" на 
1 1/~ HBTr.t.; В 191t>. р. ОДІІІІ робіТІІПІ\ ПрОТЯГОМ рОІ\,У 
впроб,'ІНВ 10.000 kg·. паперу: в 192 . р.- 21.000 kg. 

0 ·о().нн llO ] НМtЇОНй.rІі3аЦіЄЮ t:,l\O})OTИBCH термін 
внготон.ІІРІІ в н х.пібороuських ~tн.шип: в 1 ~83. р. 
д.пя вироuу одної ~rашитпІ 'І'реба було 7-С, годин,. 
;JHj)(\~~ і І\Р , ІІІ ІІІС 45 ХВИЛИН. 

І І р о (1) r, с і н ІІ и н р у х . 

ІІісан IH'l "ІІІІ~:У 1921. р. в 1.1. О. Р. робітників, 
урн,.~ОJН~і В <·. ІУіІ\UОВЦЇВ нараховувй.іlОСЬ 3~9 13.20U; 
з нпх оргнні:зовапо в товариt:tтвах 1,73В.979, себто 
44.~~ 1 lj{1 ; paxyCJTI)C Н 1 ()() fJ>c1 ХОВІІХ організацііі 3' 

J:OI3.087 членів; в 1 9~1. р. пересічна пн органі 3а
І~і rо ІІJНІїІё\ І' ~а.по S.t-H>4 ч.пеп j в~ урндавці і с.rту.?т\()онІй 
lii\.J H\)lct.1П1 41 Ї Upl'ctliЇ3й·Цiii 3 720. П:2 ЧJІСІН1МИ; liO-· 
рсr·Ї'ІІІО 1/fl ОрГсtІІЇ ~ ~<\ЦЇІО ll})ИІІНДН.НО 2.4!);~ тr.ЛеІІіН. 

Одною ~~ ~ІоРутніх робітничпнх opt'aн i ~<-1IriH є 
« {І (' (' 1) 1\ о .. т І о в (L ц ь І\ а р о б і 'Г п п 'І (1 г р 0 -

~А а ~ ~ n » ( ... ,t~~ko~lo,reп~kii оЬес cl iЧпiclol.) . 

В I~J2'1. р. л нііі нараховупr1:Jос·ь 30.'/ .J UП ч.lеJ-Іі(>
(ва. J я·~ аТІ> , ~о .->~3 проq)ссііі); еІ\.n<tда.ють 2. 71 гур-
1.'( 1~: Ч JIC'II<'l)l ИХ ВНr.СІ\ЇВ ПОСТУІІНJІО 21.5 :l.H54 1\. Ч . 
lІІІІІЇ Jl}Jili\Y'Il ~ Il :31.0.)4.:3~2 1\. Ч. - ра:~о~І 53,236.346: 
1\. ч. 
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звернути увагу па те, яr~ паседепня дбайливо, шля-
fІІ'!"' • • •• • 

хо.м участп у виоорах в за1~оподавч1 1нституцн,. 

здіНснІоє своє нраво кермувати державок>. 

Піс.п.н нерспису 15. ІІ. 1921 . р. в 1..1. С. Р . нара· 
хоnува.но"сь 13,Ul3.172 1fСШІ\апців; до І\.іпця 1 Н29. р . , 
через приріст пасе.лепня: в "tf. С. Р. рахується не
мснurс 14,U 1 о.ооо меШІ\аnців . До парлямепту :ма
rоть нраво впбору особи у віцj 21 р . 

Ось .н1~а кільність мешІ\-анців такого віІ\У :маJІа 
виборче нраво до парлямспту: в 1920. р. 
7, 20 7. 7 4·5 ; R 1 Й 2 5 . р. - 7, 55.8 2 2; В 19 2 9. р . -
8, І 8 :~ . 4 (j 2 . 

адійСНJІ:ПІ СВОЄ ВИбОрче право ДО па.р.пямеnту: 
В 1Н20. р.- ():4!14.237: В 1925. р.- 7.107.411; В. 
1 Н2Н. р. - 7 ,384.979. 

До сепату 11а1оть виборче право у віці 2G років. 
ОсІ) 511;а 1 і.1ІІ)J'і(j1'Ь ~Н~ШІ\анців таr\ого вjІ\У маJІа ви
()ор'Іl' ttpaвo до еснату: в 1Н20. р. - о о~17.582; в 
1B2f). р.- H,u5U.365; В 1929. р . - 7,09(j.487. 

~З ді ііснп.1пr евоє виборче право до сенату: в 
1 Н20. р. - 5,43D.327; в 1925. р. - (),ОйВ. 717; В 

1920. р. - Н:450.501 меnпсанців. 

,О<~ 6 то, в "LI. С. Р. н u мсп Irr с 9 о о/0 у п ра в-
и С Н И Х В И 6 О р It і В 3 Д і іі С 11 JO J() Т Ь е R О Є 
в и б о р ч е n р а в о д о з а І\. о п о д а н ч н х 
у ст а по в. 

Очевидно наr.е.пснпя не І\Ср:муєтІ)ся аасадо1о . 
«:моя хата CJ\paiO», а nавпан,п, розбиnпІнсь на 19 
ПО(;ІЇТИ 'І11ИХ JIHB партій, СПерrійІІО ВlП1В.JІ .НЄ СВОІО 
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"Творчу волю, розв'язує свою й долю майбутні·х 
по:кошнь. 

Щоб :мaru уяву про всебічну і зокрема про no
. літичпу партійну вихову: наведемо декіль:ка 
цифрових даних з житrя головніших по,літичн.их 
11артій. 

27. 

;r.I е с ь І\, о с л о в а ц ь :к, а с о ц і я л - д е м о к р а-
т и ч н а n а р т 1 я. 

Ч сл. с.- д. nарт і я в 1929. р. , в 3.833 nо
літ. організаціях, мала 155.483 членів (з них 80.031 
з :міст. 75.452 зі сел): мужчин 129.204, жінок 
26.279. 

Організаційна праця с.-д. партії за добу 192б. 
-29. р. виявилась: відбулось засідань уnрав -
52.250; довірочнпх зібраль - 10.576; пленарних 
- 41.792: лубличних - 8.949; виборчих зібрань 
- fj .526: віч - 2.096; ленцій - 5.198; ріжних 
зібрань і нарад 9.858, Б:ультурно-просвітних роз
ваг - 10.370; разо:м всіх зібра.нь, на.рад і розваг 
- 149.039. 

Партія має 36 політичних органів; п~оденний 
тираж їх 114.034, себто велиRа більШсть партій
ців передп.чачуrоть один з па.ртіfіних органів, пе
реважно в е ч і р н і ·й. В Чехії і на Мораві, з nра
вила, н. о ж ни й партієць передплачує один з 
nартійних органів; на Словаччині JШШе 113 • Rіль
:кість бібліотек 340, з 33.795 прим:. книг. 
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О р l' а н і 6 о в а. п ої с. - д. .м о л од і: в 17 5 
1 уртІ~а,х. 5.4<;:2; а і брань. .нtл~ціН. ку.пьтурно-про
світппх розваг за, добу 1~>20.-29. р. р. - 7.744; 
партііівиН оргсНІ «Мо.подпН ·оція.піст» має тиражу 
:і . ООО . 

il~ і н о І\ д о с. - д. п ар т 1 1 н а .л с .11\ п т ь 
~Н.27Н. Відбу.ІОСіІ> sa 3 роІ\и: ~пекцііі - 6о7; l{ур~ів 
- :321; зібрннь у прав- '2.50:1; п.лРпарннх- 1.340; 
JІУUЛІІЧІІИХ - 200: І~уJІьтурпих ро~зва;L - 4 2; iii
IlliiX нартійних зібрань - 45; разом ./І\:е всіх 
зібраJІь було 6.148. 

Пра.ця сснретарінту партії: OJlPPJRaнo 78.433 
рі:дtних паперів; одіслано 152.701: мстс.ппн:ів ро-. . . 
31С.11<1ЛО ДО Ml.ЛlOJHl .. 

1 Іартійпі JІІІ\о.пи організовапі в 11 (; місцевостях, 
llJ>OMOBIIIIЧИX І~Уj)СіЇВ 49; КОМУ11і:1.ПІ)ІГИ:Х - 59; ін
ІППХ - 72; JHl~iO:М - 306. 

Робітниче гімнастичне товн.ри
с ,г в о (Dclпicka telocYicna jednota) в 1.003 1 урт
ках має 109.085 членів; в 1928. р. всього відGулось 
20.1 73 освітніх а.т\ціН. пересічна lS на один гурток. 

Гі пнtGТ.ИЧІІf' Т()ВариGтво має 5 цснтра.nьних ор
ганів ~ тираїІ\.С.М в 48.000 прим. і деІ\іJІьІ·а І\рай
UІНІХ а 'ГJІра .. JІtЄМ 20.000. 

Р о б і тн и ч а. а г а де :м і я в 70 nід,.ці.пах, 
роа1·JІІІJттпх 110 Ч. О. Р.: :має 4.700 ч.Іспів. 

~->t.t ~~ рокІІ уJІаштовало 5. 763 .псr\І~іН: школи, 
І\урсп - веІ)ого за:бра.mr 1 HJ>81 годин; мистецькі 
пjдІІриємства: вистав - 249; І\оnцсртів - 61; 
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56.200, {в попсДі,"'ІОК - 118.280); «Hvezda cesko
slo,тenskych рані а divek» - 294.000. 

І\ультурну працю партія н.-с. виявляє головно 
в «Центральній Робітничій Школі» (Ustfedni skola 

1 delnicka). Декілька цифр характеризують цю 
nрац1о: в 1926-27. рр. улаштовано 287 курсів; 
вечірніх початкових ШІ\,іЛ 9; середи. веч. шкіл 4; 
торговельних і кооперат. ІІІЕіл 22; циклів лекцій 
20; публичних викладів 632*); лекцій в організа
ціях і секціях 2.511; урочистих свят 167; урочи
стих віч 114; театральних вистав 298; концертів 
30; академій 31; лялькових вистав 146; бесід 3 
діть:м:и 125; освітніх прогульОІ\, 22; роздано кни
ЖОІt 2.140; відбузось публn·чних виставо!:~ 3. 

Праця жіn()'}{; партії u.-c. В добу 1921.-23. рр. 
ВИІ\,Онано 531 лубличних зібрань; 258 курсів, 
бесід з дітьми 246; днів матері 49; вистав для ді
тей й дорослих 138; медичних леІ\,цій 98; 64 жі:нк.и 
в ч.лспами са.моврядувань на селах, 15 в місь-
ких радах, 119 в сільських І\,ОМісіях ( соціяль
вих. мепп\а.пьпих і т. п.). В цьому році в Сенаті 
й Парляменті - 11. 

JJ;J олодь nартії u. -с. * *) складає 415 І'УJ.УГКЇВ 3 
10.625 ч.пепа.ми (7 .420 хлопців і 3.205 дівчат); від
булось засідань: управ 3.974, членських 4.112, 
загальних 418; публичних зібрань 196; лекцій 
1.175: дебатних вечорів 1.359; освітніх курсів 14; 

~ 

$) Ці nідо~tості подаються аа 1925.-26. рр. 
••) 3 . в1т аа 1921.-23. р. р. 
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ВИ<;ТаВQІ\, :2~; <'1\С'Курсій 7()5; гурть:,и МОЛОДі MaiO'D.D 
20 1 біб л. з 24.17 t3 :книжками. 

В рямІ\ах парті1 н.-с. сильною організ~цією & 

<< Ч есь'1Сос. rtоваи/Ь11а гро.Аtадп урядов~~ів». В 1927. р. 
вона наwховува.ла 19 .GGG членів. В 1922.-26. р,р. 
у.nап1тувn.тнt ~48 зібрань_ цснтра.ля розіслала 25.5G4: 
ЛИСТlВ. 

29. 
А гр а r н н. ІІ арт і я. 

( R.epublika·nska st1·ana ze·Іru'Jdelskel~o а 'Іnalo,·oln.ic
kello lidu). 

IJ ро розмах діяльности. чеGької ресnrУu.mкап
СІ>І~.ої хJr.іборобської партії бер('МО :відомості з її 
звіту за J() років (191~.-192 .) діяШ>ности (802 

·стор. 4°). 
Всього відбулось віч 625; нубличних зібр~f> 

';О: ула.п1товано 202 І\.урсів; .лскцііt 2.595; йl еІ,~
:к.урс.; 48 нарад; 667 вистав. 

Прютято одвідувачів 72.329: па;писано прох<}Нр 
j <.iltt1Jpr 14.328; одіслано .1m стів 73.248; розіс.па.Іfр 
~мrтслиІtів 340.000; зроблено іптеRвенцій до уря
дових чинників 22. 7б1. 

Аграрна парrія 1vraє надзвичайно багаті те•-
1Іічні засоби для :культурної праці: на ~926.-
·2/l. рр. вона мала 44 часописів (:між ними 6 що
Дt"\пвиків); 13 дРукарень (9 ротаційних машин, 
Н4 друкарських машин: 39 машин д.ля складання. 
]2!) ЇНІП. дРукарСЬRИХ М~·ШИІІ- ра3ОМ 467 ріЖН~ 
друкарсЬІ\ИХ :машин). 
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Ва.новий nрибуток дру1~<1 р~І>І~и.х ІІ ідпринмств 
dВ.ООИВ (В 1920.-27. рр.) ()Sf).fHH1.2~l.7H ІС ч.; 
JТРИМУЄТЬСЯ ~rут 1.797 c.nyІI\.tJ<JвцiB. 

І~.я нарті я надав вс.1пrкої ваги 1~урсам « Ві.льне 
сільсь:кс Інlвчання»; вjд 1923.-2~. рр. курои від
буJтись В 27 ~ІіеТНХ. І\і.ЛІ>І~ЇСТІ> (',ПУХН'ІЇR ()у;rтн 2.R;17. 

Jl і тРрнту ра: 

Alшanacl1 ci)skc akatl 1 Шіt \'ucl н uшcni, lH'!(i. 

Ucntra1 Ен1·орсnп p1·c~s, 1920. 

C~skoslO\'eп~k.~r nar·odni kumiH1t PJ'(I \'Cde<;koн (HgilПЇSaci 
(CSK()) (JІіrоl'рнфuваниіі 3nіт), 1929. 

Dc~t't. Іс>1 р r·fl<.;e Rерн bJikaп::;ke s1 tану ZPШC(liHskrho а. 
mлlorolпkkcl1u ІісІн \' Ccsko:slu\'Cпskc t'eJ>UIJlku, 102н. 

Hajп,v. Ап1., tlr·.: Ro~enka (,uskosloyeп~k(' гepul)liky, 10:щ. 
,J ttl)i1Pj11i раш а tпik C'cskosluvel1sk(· st r·нпу tн't t'оІІ ni~-sш;iaH-

вtiGkc НШ7-192ї. 

:MaS~ll')'kUV li<lOY,ycbovny usta V. р І'Н hн l !J2B. 
Маtн Ju, An t.: Li(Jova vychova v Cc:-;kosloYPnski· l't~fHІI>Iir.t~. 

Mimoskolske }Н'асс· pt·ofesoлoІ ~e~kosiO\'eвsk,Vc11 s1 ft•flпi<;h 
~ko1. \7 P1·azc 1929. 

Pt·ace а cile nasi litloYe vyGhovy. Pt·al1a L92H. 

Raml)uнsek, Ant.: Li<loYa v;~'rch()\'a <or;e~koslovr.пska ро І'О<~ 
1914. Praha 192 . 

« OGialnf ргасе», I'OGnik ІХ., 1. (J u Ілн1 L g;ю, <"·. 5., о. а ї. 

Statisticky prehled о <::inпo~ti t..,sl. ocl1o1нietYa, sdt·uzenelю 
'У "'st rctlni шаtісі divadelnfho ochotнict \'а za rok 192~- 1 H2S 
(JІітографований зліт). 
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Statisticky pi·ehled Ceskoslovenskё I·epublik~r, 1930. 

Tajemnicka zprava о ~innosti ёeskosloYenske st.ran~т so--r 
єialisticke v roce 1921-23. 

Тu~ny, Al.: ОdЬотоvе hnut.i Ceskoslov~nskё оЬсе delnicke 
v letech 1924-26. 

Ustfedni ~kola delnicka v Ртаzе, 1898-1926. 

Vyro~ni zpтavy Masaтykova lidorychovnёho ustavu т· 
Prazc. о cinnosti od 1. lerlna do 31. PI'OSince 1929. 

«Zajmy pivovarskeho diHnictva», 1·ocnik ХХПІ. , 1929, 
20. zaff, с. 18. 

Zpravy CeskoslO\"PDSkeho narodnibo komitctu pro ve-
de~kou organisaci (zpraxy CSKO). r. ІІІ., 1930, Х., ~- . 

:lpraYy о cinnosti Klubu cesko loYensk}'ch tнristu. 
ZpraYy о <1innosti :мasar~-kov~' akatlemie pl'ace. 1929. 

Zpr{н·a о cinnosti ёeskoslovenskё socialne-demokraticke 
sti'any delnicke v letech 1927-29. 

Zpravy St.atniho ufadu statistickellO ёeskosioYenske re
publiky, ro~nik ХІ. (1930), с. з . 

Zpr~vy о cinnosti Ustfeclni 8ko1y <lclnicke za l'Ok 1928. 

, 

: 
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3MJOT. 

Від 11ереJк.ладчиха і 

Встун 1~ 

Ро з ді .тr п ер m и й. ПРО ПРАЦЮ В3АГ АЛІ . li 

1. Пра l~Я духова й фі8'U'Ч1t0 . п~ихофізич:ний РQЗбір 
Dpa ці. Jtоцільність духової !ІJ}аці . Котра праця 
первісна? li 

2. BuuuJІ иеи ия і розвиток nрацьовитости. Вюхерова 
н-аука про В'ІfНJП\JН~ння npaJii з вродженоrо ритму. 
Поми.лковістІ, 1'акоrо по.rлядv. Ледарство й пере-
мога його 2е 

3. Po.•m птил.и і дрібна nраця. Примі·гивна й модерня 
.1ІЮДІІІН1 2~ 

4. Рома uтu:nt .~LУ"tеиицтва . Моральне ооrравдання м.у
чепикіn. Ромаnтичnе 3а100Ха.R'1ІЯ :в <?,.Тражданні й 
омерті . ДелІ\ і nротивни:ки рома.нтизму. ТеатраJІЬ
tність ~tучепицтва. Н'ООІІокій модерньої люд'ИН'И. 
Опра'Вжня .любов вимагає біJІЬmе пращі, а. ме.нmе 
:жертви. Хрис.тіЯJІство й :мучеництво. Революцій
ність, ana рхізм:, утоnізм, тwrа.нізм. Оrа.н соція
лізму. Мучеництво у окремих народів. Реліrія й 
JІа.роДІІій хара:ктер. Rлясо:ва боротЮа. Богема . ~1 

5. Eтu1tJte і .J,tетафізи'Чnе виа'Чі'Нnя nра'Ці. Праця не 
лише формує івдпвідуальпи:й :характер, але і ста
новий; війсьвов'Иіt і 11ромисловий тиn. Поступ 
здійснюєтhІСя працею. Опнерrіз,І . Важ.л1mіс.ть пи-
ташrя: «Я:к працювати?» 37 
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1 і. Про non!J.tяpu:Jat~iю нау1еu. Поширення універсп
т~mн)І<ого апаппя. Н&б~mек.а попу.тrяриза r(ії. Діточа 

І' І 

.нітераrl'у ра. б7 

18. Поn;lj.7яри:Jація Jt'ucтe·t~твa ана1tІІи .1enua. nіж 1шуки . 
. Jo11n Ruskin 69 

19. ПJЮ саJtоосвіту. Оамонихо.ва і еа~1оосвіта. Потреба 
І<У.ПІ>"І УР'JІОЇ спнте3и. В:ивчеmІя чужих мов. Сла:в'mІ
<;nІ<'ІІй дух. Проти німедьІ<ого духу й 3'а МІ!JІійську 
.\sову. •Світова ос.віта і чес:иtа націQнальніеть. 1\о-
ри.сть участи 11 ··rовариствах. Лотре()а. програму праці. 70 

'20. Uоціллмtа і політшчпа освіта. Інди·відуу.м і су
<;нільство: нроблема !Ile лиmr. 1юихолог.jч•па · й етич
на, але і нроn.ле:\rа вроджсноети. Праnда і бі.1ь
нrtість. НадхІJrсння і :к,рmика. По.тrітична праця 
llідбувається не лише в па.р.пнментj. Тасіtн~ con-
sensчs: пу6.JЛР-.ща оnінія. ·Питання тя.І<ТІrnп. 78 

21. 1/ро ко.нпро.ніс. Твір Мо-рлея. Н'о~ІПJ>О~tис.уваннн R 

an.(jaдax є: <'ТИ'Ч'Іптй й пр.літи•ч'ПJrй дн.летантизм. 

Чооність! 8'8 
.Література 90 

Дод n тон . Н'ОРОТR'.Ий ОГЛЯД ДУХОНОЇ ІJРАЦІ 
В Ч. О Р. 

1. І"ра.\tотнjе't'ь. 90 
2. 1Пкі.rп>Н ИІ~тво . 91 

3. Середні шко.шr. 91 

1. BlfCOI\Ї ІІІІЮJШ. 9:2 

б. ~\І<адемін Нау.к. 92 
fi. Віб.п іотеюr. 1• 92 

. . 
ї. ll~орічш1 Іtі.Нl>Кість виданих книr 1 чн<·описJв. 95 
S. rГnраж. ДСЯІПіХ Ча'С<УІІJІСів. 95 
!>. << Цсн~Іронреt.» . 96 

1 О. Пр-а цn учи,rе:rrів. 96 
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11. Чин.ність ·профеоорtв середньої пrк.оJІИ. 

12. Ш·ирення =високоІШtіJІЬхої освіти в mи·ро:кі маси. 

91 
9S 

99 13. Театр. 

14:. .Ляльмвий театр. 

15. Масариків нароД1ІЬО'Виховпий інститут. 

16. Гу.сова mкола. 
17. Ооrtольські товарJЮl'.В&. 

18. Туристи:к.а. 
lQ. Ярмарок. 

20. Вихоnа війсЬІІt&. 

21. Чеський Червоний Xpe<Yr. 
22. Союз абстинентів. 

. 100 

. 100 
101 

. 101 

. 102' 

. 102 

. 103. 

. 104 

. 104 

23. Масарикова акадеЮя пра.ці. . 105-
24. Ч~ьrюс.п<>ващький rоміте-r наукової орrаніаації 

праці. . 106 
25. Профооійний рух. . 107 
26. Політичне житrя. 

27. Чооькословацька. о.-д. па.ртін. 

~8. Чеськословацька партія н.-о. 

~g. Ч ООЬК<ЮJЮВRЦЬК& &l'р8.рН'8. :П&ртlЯ. • 

Література.. 
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