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І. 

«Нарід собі» - це I'aCJIO, Яl\. провідну девізу, 
ПОІ{,пало «Товариство П Р1};xUJt'buu1Ciв У "раїUС'Ь1Соі 
Гocnoдap~~xoї Акаде.мії» в основу своєї діяльности 
а метою зберегти на будуче Українську Господар
Cbh.Y А.кадемію - цю першу ук.раїнськ.у політех
ніl{У. Товариство має ІІа ~{eтi утримувати її від 
Ilині власuuJt1l 'ICO'lUTaJtU самоги україис'Ького llJO

Jf,адяuства, беІ)УtІИ ІІа увагу зu?аJl'Ь1UJ-1ю/ціOUlлл'Ьuе 
~начіння та потребу під цей час самостійної та, 
tJitlтt'b'UOЇ української. високої технічної ШКОЛИ. 

Але ук.ра.їнськи1t нарід, а пеl~довсім його інтс
,НЇІJенція все ще мало призвичаєні до основної за
сади англо-саксонської суспільної практик.и, -
себто гро.мад С'Ь 'Ко і сaJtодОnОJtогu~ (self -Ьеl р ). 30-
І{рема не вірить наша і нтелі (енцї я , що цим шля
хом нарід поневолений може будувати 'підвалини 
свого кул/ьтуpnoго та гocnoдaPC'b'КOгO ЖИТТЯ, пере
бува.ючи. навіть в ярмі чужої та ворожої держа.в
ности, Il~O програмово гальмує його ГJЮма.дськиЙ 
розвиток та ПОСТУІІ. Ще більше зневір'я й майже 
гамлетІВСЬКОГО скептицизму доводиться чути, ко

ли йде ~IOвa про ЯК.усь українську спробу РОЗПО-. . 
чати ту чи ІНШУ культурну акЦІЮ та поставити 

її на &ТІасну фінансову базу. Мовляв, українськиіt 
нарід бідний; ма~и мало ще свідомі та дисциплі-. . 
новаНІ, а головне - невихова·нІ до жертвености 

на націQнальні потреби. Правда., одночасно багато 
говориться і пишеться про засаду « 6JЮСUUJt,u си-
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/M/~'U»; на жаль, здебі,льшого I~e l)обllТЬСЯ у 110-
І)}ІДКУ ІІатріОТИЧІІОЇ деКJlямації ~I(l 3 нагоди ТОГО чи 
іНІllОГО націОllальноро свята. 3гештою~ неПОХИ11ІО 
вірять тільки в д~ержа.вниЙ ПРОТ~К'тора~, субвенції, 
J{редити, стипендії тощо. Допомога зовні вважа
ється неминучою (І)іна.нсовою ІІередумовипою та 
заПОРУІ{ОЮ успіху будь-якої націонаЛЬНО-ІJросвіт
ньої або гоеподаРСЬІЮї акції. 

Проте, досвіl{ історії та пра·КТИІ~а національно
ВИ3ВО,ЛЬНИХ рухів інших народів непохитно дово
){ЯТЬ, щО наЙК.рап(і ку,льтурні та господарські до
С}lгненп}[ понеВОL1Jсні натюди здобули шляхом ~ac
ІІОЇ національної ,п~опомоги, мовляв, своєрідної на
І~іоналиrої фіна.нсової І\ООlтерації. І що 6 ]І(е бі,ЛЬІН 
І\ік.авс та II0R'laX)tIe (як цr. буде- ~j,Тl1OCТpoвa.Jlo далі 
ва KJJIbl\OX НСl\ра.вих l1РИl\.падах) - ПОЧИН J{O та
l,И'Х ан.ціЙ 'ra Іх }ІаЙбі.ЛЬПІИЙ гrОllIОВИЙ уеllіх НРИ
надав 3RичаJіно не на tlаси мн,терія~льнор() Д,ООІ)()
()уту чи Гl)(}мадського еноІ\оЮ у житгю цих наро
J~iB, ~TIC здебjtЛЬПІОГО R,т[аеиr на добу критичних 
ІІОТI)ясень, стихійних катастроф, ТЯЖІ{Оro полі-. . 
тичного УТИСІtУ, господарсыl'ихx 3,ЛИДП-ІВ, ЯКІ сти-

МУt;rюваtПИ приспапу націон~льну енерtію понево
tлених народів, РОЗ]Іа~люва~ТІИ ЇХНЮ волю до саМО
стійности, кида.ТJИ їх на ш~лях геРОЇЧ'НОї са·мопо-
святи та жертвености. -

301{рема. в історії чесы\гоo наІ~іона.льноro ві,ц
ІЮДЖ~ННЯ ~Іож.на знаЙТJf чудові ЗРа3І\И 'm при
кла·ди таІ\ОЇ HaoцiOHa~т]ЬHOЇ коопераІ~ії. Чехи також 
найкраще ВИСЛОВИ:ІИ провідну за.садУ HaцiOIla~~IЬHOЇ 
самодопомоги. 3 їхньої історії заІlозичена ЯR девіза 
«Товариства ПРИХИLТJьників У.Г А», так і за·roЛОВОI\ 
цієї брошури. Ма11же веї поневолені народи по
слуговувалися у своїм національнім будівництві 
цією чудовою девізою «Нарід - собі». Чехи 'га 
фіни, каталанці та бретонці, ісля'Ндці та естонці, 
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флямандці та лужичане, ЖИДИ і Т. Д. - всі вони 
у більшій чи меншій мірі, залежно від свого за
гального полож.ення та громадської свідомости, -
будували свою національну I\.YJIbТYPY, І\лали ф~ун
даменти ІІід свое господарське самоозначсння сво
їми власними І\.оппами, здійснюючи та;(\.Им ЧИНО~І 
національно конструктивне гас(ло - «Нарі() собі». 

Про те, ЯІ\, I~e робилося, СІ\.і~ТІЬКИ ТROpIIOГO за
ХОП,ТН:~ННЯ та· геРОЇЧJIОЇ відданости ДЛЯ ріДІroї r.пра.
пи у І{ЬОМУ ВИ·ЯВІІЛОС·Я - можна було б на·писаТJІ 
І~ИІ\'У I{НИГУ, (Ю3 сумніву о}щу 3 найціІ<авіПJИХ . 
для характеристики НОВО1ІаСІІОГО наІ~]она,ЛhJIОГО 

I~Hec.aHCY . 
3авдання цієї І Іевеликої брошури - бі,льш 

CltPOMHe і лише, TaI~ би мовити, деJf,О'Н,СТJКlцій'ne~ 
а саме: показати на НИЗЦІ З0крема маркантних 

ПРИІ\ладів 3 історії ріжних поневолених народів. 
як вони КОРИ'стувалися цим гаслом-«Нарід собі», 
та чого досягли. Показати отже, скі,льки ІІРИХО
ва.ної енергії та МОЖЛИВ~Й за·ХОRa,НО в лоні кож
НОГО поневоленого народу. 

Врешті, за.вданн.нм цієї брошури - є Іlереко
Ilати невіруючих хомів 3 табору ук.раїнської ін
телі(енції, Il~O немає жадних підства ДЛЯ зневі 1)' Я 
II~OДO українського Hapo~v. Уміле та доціЛІ-~Нr. аа·
стосування засади «Нарід собі» - також СРІ)ед 
нього, без CYM}liBY~ знайде ЖИВИЙ та ВДЯlfІни,іі 
(рунт; розбу,!щть і l)ОЗВОРУШИТЬ приспану ЙОГО 
СllеРІJію та націОН8,ЛЬНУ свідомість; ВИК,Т]Иflе (1біtіІЬ
ІІІену саМОПОСВJІТУ та жертвені сть , ВИТВОІ)ЮЮЧИ 
еllРИ'ЯТrЛИВИЙ (рунт ДЛЯ переведення: І(і.лої низ.ки 
l\.ультурно-госІІодарсыl.ихx акцій, II~O у свою 'lергу 
наблизять Уhраїнський нарід до здобу~я НИ~І . 
свого повного наЦІона,льного самоозначеНIІЯ, ЯІ~ 

неминучої передумови ЙОГО само стій ности . 
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11. 

3асада «Нарід со6і» - не потребує якогось 
теоретичного обrрунтовання. Бож I~e ВtТІастиво 
одна 3 аксіом громадського житгя взагалі, а на
ціонального 30KpeJtfa. Цікава лише npa"ТUKa ко·· 
ристування нею. Через це доцільним бу де зіJ1Ю
струвати це гасло фактами 3 історії КУЛЬТУРНlІХ 
та ви-звольних змагань деяк.их народів. 3гадаю тут 
цікавИЙ епізод 3 історії одного 3 найменших на
родів, а саме іСаJ~яидС1J"ого. 

На ~fежі XVIII та ХІХ ст. СТ. ісляндці пере
живали дуже тяжку добу своєї історії. Саме БУ,ТІll 
зліквідовані рештки політичної ісляндської ато
ІІомії. Одночасно це була доба господарського за- . 
І-\ріпачення цієї країІIИ Данією, ІЦО, звичайно~ 
мало віД'ЄJtIНИЙ вплив також на культурний стан 
іа.ляндськ.ого нapo~y. Проте, власне у цій добі 
~агаЛЬІІОГО занепаду починається серед ІСЛЯНД

еької молоді, яка студіювала у КОllенгазькім уні
верситеті, новоісляндськ.иЙ рух 3 метою «P03BOP~T
шити життя серед (власного) народу й втримати 
його бадьорість та піднести його освіту». 

3а.ходами ЦИХ ентузіястів, II~O незабаром здо
БУЛlІ признання в данській науці, як чудоні 
анавці не лише рідної, а~ле ска.ндинавської старо
вини вза~лі, - в 1824-25 р. р. в Rопенгазі fiУIЛО 
закла.дене «Кі. ролівс'Ьке Товариство скаи(}ll,иав
с'Ь'Кого nUC1JJteHCTBa». Свою діяльність ця уcrаНОВ<l 
розпочала видавнитцвом староісляндських «car». 
Першою публікувалася серія «Forn'lnannasoaq1l1

8 », 
де було багато car, що відносилися до первісної 
історії Іслянду, коли ця країна була ll~e са.мостіЙ
ною та енерrійно борола~я проти норвезького й 
данського наїздів. В цій серії мало вийти 12 томів 
пам'яток староісляндського письменства. Було 
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оголошено передплату на це видання не JШше в 

Данії, але й на Іслянді. На сьогодняшні валютові 
відносини ця передплата виносила около 15 до
лярів. Іслянд У той час мав всього 50.000 душ на
селення. Orже цікавим є факт, що ця країна 
«,ЛЬОду' та вогню» дуже ЖИВО віДГУКИУJlас.н на за
І{ЛИК видавців «Orароісляндських Са(». 3голоси
JІОСЯ і заплатило повну передплату 1000 іслянд
ських абонентів. Серед них понад половину були 
се.ляue, незаможні хуторяне, служниці та прості 
парубки. 

Багато національни·х рухів починалося від ар
хеологічної романтики. В цім виnаДІ\,У це археоло
гі чне видавництво відогра,ло дійсно революційну 
ро.JIЮ в новочасній історії ] (\пянду. Воно було ви
хідною точкою новоісляндського національного 
1>Сllесансу. Воно відновило серед іСJІЯНДСЬКИХ мас 
знання клясичної старої іСЛЯНДСЬRОЇ мови, дуже 
І І ОП СО ван ої столітнею неволею; а головно розбу
дило їхню приспану громадську свідомість яскра
вими візіями колишньої волі та слави. 

ІІІ. 

Візьмім інший ІІриклад - 3 історії фінс'Ь"ого 
uaроду. Цей нарід на протязі минулого століття 
муси~ вибороти свою націона.льну спрasу на ДВОХ 
ворожих фронтах. Спочатку в середині ХІХ ст. 
- скинути 3 себе історичне шведс'Ь'Ке ярмо та від
L~ОЯТИ свою національно-культурну самобутніC'Th. 
Це була відома боротьба Т. ЗВ. «фіUOJtаuів» проти 
Т. ЗВ. «шведоJtаuів». Відтак і куди тяжче довелося 
фінам боротися проти царського JtOCKOBC'bKOlO 'ІШ
їзду. Ця боротьба припала ГОЛОВНО на кінець ми
Hyлoгo Й початок цього столітгя. Обидві ці бо
ротьби фіни виграли врешті дуже успішно. Цю 
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перемогу ВОНИ завдячукYrЬ І\УЛЬТУРНОМУ ВИСОІ\О~[j-r . . . .. 
РІвнеВІ та не менш ВИООКОМУ ступню наЦІонаЛЬНОІ 

свідомости' фінськи'х наJЮДIІЇХ ма.с, що у СВОК) 
tІСІ)губуло ІІРИРОДНИМ ВИС,lіДО~f плянової ІІросвіт
ІІОЇ аl{ЦЇЇ серед (рінсы1огоo сr.~ТІЯНСТ'Rа 3 (юку фін
сы1оїї MOtJ10Ai та іІІтеліtенп.ії I~ дусі засз,ди' «Нарід 
- собі», ср[уго, дуже вмі(пе та доці,ПЬJ-Іе RИІ~ориету
ВU,ННЯ іl~еї еа.МО)~О]ІО~10ГИ у erlpaBa,x за.га,ЛЬНО-І-Іа-

о о 

I~JО}Іального зна,ЧІННЯ. 

ЦіІ{аво, lI~O ІІО'ІаТІ\И І{ИХ знходів зв'яаНІlі 3 l~H
тастро(l)ічним ГО,НОДОМ у (lJін,лян)(ії в 1867 І). 
Е. Молтеucеn, аНТОІ)І\а I~iI~.(}'BOЇ «Ки11,г1" 11,1)() фіnів», 
- ПИІllУЧИ 111)0 І{К) I{a'IaCTIJo(J)y ТН· ВІІrЛИВ ЇЇ ІІа Ilia
IlіІПИЙ гІюма)(сыI.JIйй РУХ у (Рjll,лнн;~ії, зауважує~ 

о • о 

МІЖ ІНШИМ, П~О «не 3НВЖ)Щ ]llі{ COIlцe~{ ІJ~астя на-
... .. . 

І Ю)J)І~УКYfЬСJІ тн ВІІ} )oC'ra J( )ТЬ ПР.1І И 1\·) 1)1 t І); 11 а впаІ, и ~ . ,., . . 
)lуяtс часто ТЯJКІ\ 1 ~Іа,еи М3Ю'ff") У С-{)()} за 1)])~OK ]н~пr-

1)('МОЖНОГО успіху». ~i an~Jral\Y ~ І{атаеТlю(I)ОJ() 
1 ~H7 1). Іlоч~пиrн ~(ЮІ)И ГГО1I1с'іі ІІа І'О,ПО,.7\уІОЧilХ. 
«MOjltlla БУJJО () ПРИПУСІ\аТIІ, - І,аіКС lІ,Итована ав-

о о 

'ІО!) 1\ а , - II~O все заОlI~а)~jІ\.t'ІН~ 'ІОДІ JІІІНЛО ІІа заltУІІ 

хліба.; а,ле саме тод.і 3 ІІе3вичаЙНИ~f успіХО1.1 по
ІІІИРН)f,VГЬСJf ~Сt!lJІНСЬІ\ИЙ УІ-ІЇІ{()І)СИТСТ. БОjlt всі lІа
раз побачи(ли, II~O І\.ОЛИ У l~iii бідолашніJI І\раїні 
треба жити 3 ЯІ\И~fСЬ ПОЧУГТЯl\f пеВІІОСТИ, то у пер
ПІУ черl"У 11О'Г1)іБІIО РО3ЧJIІІ~атио (})УНТ у пустеJІ.НХ 
безП}юсвіПfОЇ темряви та fiніідужости. Найвірні
шим 1ll,ЛЯХОМ до ПОІ\'раll~а,І{ІІЯ Сl1туаL(ії 6У(ТІа. ви-

о 

знаllа llародня ПРОСВІта». 

3відеи був вже ОДІІІІ },lЮl\, до ідеї «сеАJіuс'Ь'Кого . 
Y1llBel)c'llTeT~lJ», ЩО незадовго перед тим виринула. 

та була здійснена в ДаІlії. Пропагаторами та ор
ганізатора,ми КУЛЬТУІ)но-господарської са1.IОДОПО
МОГИ~ З0крема ІІа селі, було фіНСЬІtе студеиство, 
ЯІ{е взагалі відограло дуже аІ~ТИВНУ 1)(),ТlЮ в історії 
національного віДРОДjltення СВОГО наlЮДУ. ВОНО 
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було органіЗ0ване ·по територіяльному принципу, 
отже на зр·а.З0К колишніх російських «земля
{lеств». Rожен край мав свою студенську органі
зацію, яка систематично та про грам о во працювала 
над К.У льтурним і господарським розвитком своєї 
провінції взагалі, а села передовсім. Ця акція фі
на'нсувалася після засади - «Нарід - собі». В 
1~92-1900 р. р. студенти поча~IJИ збирати спе
ціяльнИЙ фонд, влаштовуючи ДЛЯ цієї мети лоте
рії, забави, урочисті збори тощо. Протягом одного 
РОК.У склалася таким чином значна квота (85.000 
фін. мар.), яка уможливила закладення селян
ського університету У кожній провінції. Ці «вільні 
університети» були чудовою школою національ
ного виховання широких мас фінеького зага~ТJУ. 
Вони СПРИЯriJИ також культурному та roсподар
ськ,ому його ІІоетупу взага"чі. ФіН~ТІЯНДСЬІ\і сеЛЯН
ські університети утримувалися спеІ~іяльним то
вариством ПРИХИJп>ників .народньої просвіти та 
переваж}[о Т\.ОПІтами са·мого на.роду. І-Сажу пере
важно, бо згодом ВОНИ поч~ТІИ отримувати еубвен
ції від держави та громад, проте, не бі"ЧЬІІІе 25 % 
загального бюджету. 

У фіll.ЛННДСЬІtім громадськім житгі «селянські 
університети» lІе є Є,ДИІІОЮ акцією, де таІ{ успішно 
вияви,тІаея заса·да - «Нарід собі». В~ластиво весь 
фінсы\j.j IІаІ~іона,льниtt рух, З0крема в кінці ми
нулого й на 'початку цього сто~ліття базувався на цій 
аа.саді. У самостійній Фінляндії ця націотворча за
сада діє дa,ТJi. ОСЬ один дуже яскравий приклад 
новітнього її ВИІ\ористоваННЯ в :країні «тисячі 
озер». БО~:JюtІИМ питанням Фінляндії від середини 
ХІХ ст. бу.ТJа· боротьба за націона~лізацію гель
сінr'фОРСЬRОro Уllіверситету та по~літехніRИ, де ВІІ
J\ладовою мовою була пrвeдська; шляхом мовної 
утраквізаІ~jї прямувала. Фінляндія до цієї мети. 



-10-

Ще й досі цей ПІЮцес не заhінчився. Обидві (~iH-.. ... "'" 
:ІЯНДСЬІ~І ВИСОКІ ШКО,-ЛИ утраКВІСТИЧНІ" хоч І а ао-

солютною перевагою фінської ВИ'кладової мови н 
НІІХ. звичайно, та.киЙ стан не задово,Т]ьняв жа;t
ного 3 ДВОХ націОНaJІЬНИХ таборів. ГО,Т]ОВНО ІІІведи 
бу,ли незаДОВО,-ТІені ТИ'М, уваж.аюtlИ фінізацію г(\ТJь
сінrфорського університету та ПОJlітрхніки за·ма
хом на свій історичний та. КУ,ЛЬТУ1)НИЙ «стан посі
дання». 'Через це, КОЛИ повстала самостійна фін
,ТJяндська держа.ва., вони РІШИЛИ зак,пасти вла·с

ІJИМИ l-\оштами приватний шве.дсыlийй уні веІ)СIIТет. 
11РОТ~ЯJ'ОМ KЇ,J]bKOX міся,ців ШJІЯХОМ закладrння спс
l(ія,пьних фондів на ЦІО мету іі го,ловно &лаШ1Jтван
ІІЯ~І C-ІІrція,льних збірок. - ЇМ вда~тrося зібрати 14 
мі,пьйоніR ф. марок .. ~3 осени 1919 р. вони заІ-\tпали 
l~ Обо (АІ)о), де від 1 Н40 і ,ДО 1827 р. містився 'Г('
ІlеріllІній Г{\:Іьеінrфорський університет, еві!! при
ватний Уllіверситет. I~~ було ПРИВОДОМ, щоб і фіни 
ІІіш"и ІІИМ шляхом та за,к,-пз.ли там же свііі при
IJатниіt університет, зібра,вши на НЬОГО 24 міл. ф. 
~IapOK. ТаБИМ ЧИlІОМ, країна, населення якої чи
е:ІИ,ТІО у ТОЙі час 3.364:807 душ (з чого 340.963 шве
дів), мав 3 університети, 3 яких два утримував 1\0-
ж·ен нарід своїми В~ТІасними l-\оштами. 

А.лс це ll~e не к.інець цієї свого роду казки фін
,~IHHдcыI,oro ГІЮмадського Self-help. 

В 1 й 1 О р. вийшов перший фінеЬКИіі еНІІИК.ЧО
ІІ('ДИЧНИЙ словник., 'Т. зв. «Tiet,osal1akirja». Пубt,iJі
l\ація зра31\.Ова.~ де· З0кре:ма добре опрацьовані БУtТ}11 
всі фінляндсы\i спра.ви. Це бу ,ТІ О досить дopo['(~ ви
;{ання. На. теперішні ['рош і коштува.ло 1200 фін. 
марок. Вийшло воно в HaK~1]aдi 21.000 примірників 
і було вичерпанr на Іlротязі кількох міеяців. Нове 
1~oгo видання ВИЙШ~ТJо у 1925 р. в накла.дї - 40.000 
і та~,ож бу ло вичерпано шляхом попередньої пе
реДПt-iJати, зак·и ще появилося 3 друку. 
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<l'ЇНСЬКJІЙ нарід мав вже своїх меценатів із на
рода., що wж мож'на уважати докаЗ0М високої на
ціонаJІЬНОї ЙОРО свідомости. В 1917 р. трагічно за
ги'нув АJІ/ьфред Kopдe~!l,iu, фінський торговець і 
зеМ~lевлаСНИІ\, який самотужки здобув широку 
освіту та cra,B одним 3 на,йбагатших людей у Фін-... ,. 
(jТJЯНДlІ, хоча розпочав свою І\ар єру в ДИ'ТИНСТВІ, ЯІ-\ 

поводатар ЯіКОГОСЬ мудрого сліпця-жебрака. Отже 
цей ~~"ТJo ffорделін З3"ТJИШИВ своєму народові 50 міл. 
фін. марок дt11Я заl\~падення спеціЯ,,1JЬНОГО фонду 
ЙОГО імени 3 метою підтримки КУJ1/ЬТУPU та посту
пу. I~I)iM цього основного фонду в 50 міtЛ. <1)0 маРОІ\ 
заповіт А. Корбсліна пе~дба '"Іа,е заКtlадрнн н даль
шого рсзервного фонду у та.l\,іЙ самііі l\воті ,:~tlТJЯ за,
(>е.зпечснн.я цієї установи. 

в нарисі про за,саду - «Нарід - собі» - не 
можна оминути ааокеа'nCЬКОЇ е.міrрації поне
во,]rних европейсы\ихx на.родів. Не раз дово
дитьея чути ,Jихі закиди на її адресу. МОВ-

о о 

,ТІЯВ, вона винародовЛЮ6ТЬСЯ~ а ПІД наЦlона,ль-

ним ОГLIJЯДОМ - це M~PТвe тіло. В дійсності це Ht~ 
TaI~. Без долярів а.мерикансы\,хx еміrраитїв іноді 
ТЯЖІ\О собі уявити існування та РО3ВИТОК куль
ТУРНИХ І гоеподарських установ у кра.ю, не згаду

ючи вже про політично-визвольну боротьбу ба
гатьох европ~йських поневолених наlюдів. Якиіі 
3 цих народів не КОРИ'етувався допомогою своої 
америка.НСЬІ\ОЇ еміrра.ції? Литовці, чехи, ПОЛЯІ\·И, 
югославянr~ жиди, кзтаtJ1анці, ук.раїнці і Т. Д. -

l\·Ожен З цих народів ма6 3 Америки бі~1ЬШУ чи 
~Іеншу ДО~~ЯРОВУ ПІДТРИМІ\.У ДtЛЯ полегчрння СВОГО 

}\у.,ьтурноro та roсподарськ,ого роЗВИТК.У в Европі. 
~3упинюсь тут коротенько на однім дуже яскра.-
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вім прикладі такої заокеанської допомоги. Маю 
на думці IР&llЯuдiю, І~ей «ізмарагдовий острів», на
рід якого пройшов хрестовим шляхом національ
ного мучеництва, заки ви(юров свою державну не
залежність. 3упиняІОСЬ саме на lрляндії через те, 
що в Амер·иці живе більше ірляндців, ніж у бать
ківщині та що ця ірляндська еміrрація відограла 
BCtJWK,y ролю у визвольній протианглійській бо
ротьбі свого народу. 

Американська статистика нарахувала в 1910 р. 
4.5О4.360 ірляндців У Півп.-Амер. Ополуч. Шта
тах. Самі іРtJ1JЯНдці обстоюкугь значно вище ЧИСtЛО 
своїх земляків вАмериці, бо кругло-13 мільйонів. 
,іІ. ТреІів - автор джерельної французької книги 
- «IРJtяuдiя у світовііі криві» (1917) гадає, що 
остання ЦИ'фра к<Лrrи й перебільшена, проте дав 
«точнішу уяву про моральне значіння ірляндців 
в американській ре·спубліці» ... Фак'Юм лиmаєтьея, 
що на·Йбільшим ірляндськ,им містом 6 Бостон, а· 
не Де6лін і ЩО ірляндці уважали Америку «новим 
островом» (an t'Oilean), з якого вони зроБИЛИ свою 
«обіцяну землю» (Tir Tairugire). Для америка,н
ських емігрантів з Ірляндії і зокрема для їхніх' ді
тей - «ізмарагдовий острів» все був міС'І'Иqною 
6атьк.івщиною, доля якої дуже їх хвилювала. 

Хто не знає безприкладної тратедії Ірляндії в 
еередині ХІХ cт.~ коли голод і поmесті дециму
вали населення цього к.раю та тисячами виганяли 

за-океан у вільну Америку! Проте, головно зав
ДЯКИ своїй американській еміграції, lрляндія, еко
КОП'омі чно зруЙНована, культурно занепала й по
літично безог .. 1ІЯ,дно попеволена - могла здійсню
вати гасло «Нарід - собі», прямуючи так до с·вого 
національного віДІЮдження та політичного визво
.. :rення. Докладно з'ясувати тут цей бік ірляндського 
питання - виходить за межі нашого нарису. Че-
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рез це наво,цж,у лише кілька загальних чисел для 
і,:пострації жертвенQC'ГИ ірляндськОї еміг:рації в 
Америці. Перші вже еміtранти почали допомогати 
своїм землякам, що мали виеміtрувати 3 Ірляндії. 
Вони кинули бойове гa~ТIO проти Англії. «Не про
сіть нічого У цієї злої мачухи - переказували 
вони на «ізмарагдовий острів» - і КОЛИ вас чу
мою цькують 3 рідного краю, тікайте ДО Нью
Йорку, а не до Л"іверпуля!». 3а ЦИМ братнім за
І\ЛИКОМ ішов ЧИН. Ці ірляндські еміrранти на 
в.ласні КОІІІТИ зорrанізува"tlТІИ перевіз своїх земля
ків з батьківщини до Нового Світу. 3а да.ними. 
американського еміrраційноro уряду на цю Me'IJ· 
було зібрано ірлsmдцями на протязі 1848-1862 рр. 
(через банки на торговельні установи) -12.642.000 
фунт. стерл., .- а к.рім цього приватними та ІІРИ
на.гідними ЗБІРками Іце 6 мільйонів, отже раЗ0М 
майже 20 міл. ф. ст. ЧесьКИЙ публіцист К. Ту.ма, 
автор іРЛЯНДОфіJIЬСЬКОї книги «Поневоленuй На·
рід» (1882), зауважує з цього приводу: «І це ПОСИ
лали ... ірляпдцї, 3 тtИХ багато приїхало ДО Аме
рики справжніми жебраками, не маючи нічого 
крім своїх працездатних рук». Відомий ірлянд
ський часопис у Нью-Йорку - «Irish World» -
зібрав на протязі 40 років - 200.000 долярів. 3а 
гроші американської eMirpaцiї була в 1879 р. за
кладена в Ірляндії славетна «3е.м,еJI/ьна Ліrа» 
(Land Liga), що під проводом Дж. с. Паpnе.ltJlJl у 
перше розвинула в повнім маштабі палк.у та бо
лючу аrрарпу справу. Американська подорож 
цього «нек.оронованого короля»"lрляпдії була не 
tТІИШС тріюмфальним походом Парнелля, але й пер
шим ПРИr;ТПОДНИ}1 0знайомелнням цілого культур
ного світу із жахливим положенням ірляндського 
на,роду та недопустимим aнr л ій ським режимом У 

цій країні. Ця подорож мала успіх не лише як 
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засіб пропаrанди. «Ії фінансовий ефект - ПИПІе 
відомий німецький кельтологпроф. й. ПОКОРllЛl У 
евоїй І\.низі «IР~1tяuдiя» (1916) - був таІ{.ИЙ ве,ТJИ
кий, п~о «3емельна Ліrа» здобула у свої РУБ.И BC(~ 
·пар,ля.ментеьке представництво від lрляндії, бо 
згідно 3 aHr лійськими виборчими законами tТІИIІН' 
заможна tJlЮДИ'на ~Іоже заризикувати виборчу кам
панію, а серед ір,пяндців не було таких багато». 

~3ГOДOM ірляндці ІІочали в краю справу свого 
відродження із ПtТІОЩИНИ ВИК·,ТJюtffiо політичної бо
ротьби пr.РСВОДИТІІ на, шлях господарського ca~{o-
0значення. Вони поетави,ТІИ цю ак.цію на певну 
ба.зу націона,ТІЬНОЇ самодопомоги. ІніціятоJЮМ ЇЇ 
був відомий іРtJ1ЯНДСЬRИЙ ді~ч - Сер г. П~·lо·н/кет, 
ЯІ-\ИЙ в 1889 p.~ впороаумінню 3 іншими· діЯ~Іа~IИ~ 
lюзпочав 11110паrанду 3 метою «переконати хлі()о
робсЬR.е насr,7Jення IР"ТJяндії, що воно БУ,іЩ' бі.1Ьf(f(\ 
мав у евоїх руках свій доБJЮБут, ніж про це за
га,lЬНО BiДO~IO» ... Основним raetТIO~1 цієї ПРОІlаГНН,lИ 
була засадд - «Self-Jlelp» (самодопомога), - отжr 
а·нг,лійсы\йй переклад гаС,,'1а «Нарі() - собі», ПІЮ 
Яl-\r тут мова. Практичним ВИСJ1.ЇДОМ цієї lІропа
rа.ндп БУtТlО «IРtJ1ЯНД~СЬІ"е Х,JriборобСЬІ\С Товариство» 
(І . .L\. о. S.), Il~O повста~JО в 1894 р. 3а 20 років 
воно Ma~IO 1023 ріжного JЮду сі "lІьсько-господар
ських спіv101\, 3 106.301 ч,ленами та 92 Mi"ТJ. фран
Б.і в обо роту. 

Свою 'працю «І. х. Т.» JЮзпоча"ТJО &ТІітку 1895 р. 
від спеція'льного arpiRY льтурного ДОС"ТІідження І р
.71ЯНдії фаховим <dЗакаціЙuи.м. KoJliTeToJt» (Recess 
Committee). Цей Комітет СI\"ТJа;Дf\'НИЙ 3 22 і pt;lЯН,JІ.
ських фахівців, представників всієї lрляндії, не
за-лежно від їх·нього політичного напрямку, ВИВ
чав причини господарського занепа.ду Ірляндії та· 
засоби сільсько-гоеподарськ.ого ЇЇ відродження. 
«:3(1 короткИй час - так була оцінена їхня праl~Я 



- ці люди фактично здоБУtЛИ Ноте Rule і дяку
ючи цьому вони за пів року зробили ДЛЯ Ірляндії 
кращу працю, ніж яка була зроблена тут від ДВОХ 
століть». В 1899 р. парлямент ПРИЙНЯ'в висновк.и 
l~ЬOro комітету під увагу та видав закон про за
снування іРtТІЯНДСЬКОro «Відділу Сі льсько-roсп 0-

)~apCЬKOro та технічного навчан'Н'Я» (DepaI'tment, 
of Agriculture and ТесЬпісаl Instruction for Ireland). 

«~3aмicць безвідповідаtЛЬНИХ урядів (boards)" 
ЯI\.і адміністрували в Ірляндії на підставі ІІОМИ,ЛОІ\ 
eTO,ТJЇ'THЬOЇ рутини - каже Треrіз - та ЯІ\і стільки 
еІlриtІИНИtЛИ'СЯ до занепаду ГОСІІода,рського життя 

l~ЬOГO краю, уrІерше тут ма,ли державний автоном

ний віміл, де панува,ли модерні ДУМК.И тапрак
ТИЧНlfЙ дух. Навіть більше: бо цей відділ мусив 

tJ1II' • • • • 

оути В контаКТІ 3 громадською ОПІНІЄЮ заІнтересо-
ва.них шарів за посередництвом «Дорадчого Комі
тету lІредставників інженерів, хліборобів та про
МИСJІовців», щоби та.ким 'ІИНОМ «ці верстви КОРИ'
СТ~1ИСЯ впливом ІІа частину aД~IiHicтpaцiї». Так 
~ . 
()у,тта заведена ЗОВСІМ нова за·сада - каже цитова-

ний а,втор - в ір,ляндськім урядува.нню: с.пів-. . 
праця Illдвладних, що МОГtJТ}И ВІдтак дати ПОЧУТІІ 

свій голос адміністрації, поста&леній' на службу 
загал'у». 

Такі бу~ТІИ далекосяглі нас,лідк.и застосування 
аасади «Нарід - собі» ірляндськ.ими патріотами 
для піднесення еіtТJьсько-господа,рського стану їх
ньої батьківщини'. 

v. 
ориrіна~lІЬНО та дуже вміло використа~1JИ засцv 

- «Нарід - собі» - ка таМ1'Н/ці. Вони її, такби МО
ВИТІІ, 8JtуuіЦUnlUіауваJtu, себто, поставили на 
можливо найши'РШУ фінансову базу. 
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Маю на думці - каталанське муніципальне 
об'єднання, Т. 3В. «Mancomunitat», що повстало в 
1912 р. та проіснуваЛ0 до 1923 р., -RОJШ диктатура 
re·п. Примо де Рівера скасувала цю установу ]1 аа
вісила діяльність просвітніх установ, які були за
І\,па,дені IJ)fM об' єднанням. 

Rатаtланці взагалі виявили багато організа,цій
ного хисту та вміння у ви:користованню наймен
ПІИХ ІІоліТИ'ІНИХ можливостсіі стаJЮ-еспа.нського 
,ладу A.JIJI найбіЛЬШlіХ націона,Т{ьних надба.нь I~·Y/IЬ
тypHOro й ГОСll0даРСЬІ{ОГО х а.ра.кте ру. 30крема. . . . 
ВОНИ· 3ВСРНУt·ІИ увагу на наЦІонаЛlзаll)Ю дуже за-

·недба,ІIОЇ в l\ата,iJонії ІІІюсвіТНЬО-ІІІкіJІЬНОЇ справи. 
Вже в 19О7 р. ВtlІаСНИАІ11 захода.ми та коштами ВОНIІ 
за~лали «lucтu тут KaT(1.,7,(I·ltCtJK1l$ дос./tїді в» (І 11 sti -
t:ut d'Estudis Catalans)~ фа.КТИtІНО :І{аталанську 
Аlщдемію НаУБ., Д~ також зосереджена, 6YtTla вся 
приватна ка,та.тІансы\a Пl)ОСRЇ'тньо-шкі('Т}ьна а,ltція. 
Треба зазна.tІИТИ, П\О ]ffi,тaJ1Rнці та еспанці нале
жать а ПСИХО,ТJогі'-ІНОГО боку до ціtТJКОМ ріжних Ні1-
ціонаtпыlихx типін. ЕСlІанці це - Дон hіхоти. l~a
та.Jlанці - ІІарід, cyto-праl{ТИЧНИЙ. ІІерез I~C сс
паНСЬІ~.И"И ТІ111 IIII~O:II-I 3 на,ХИJІО~{ ;~O a()Ctpakthoc-ти 
й мета.фіаИІ\И, не каjf{УЧИ вже про мову, був абсо
fЛЮТНО чужим Д,ТІЯ J~атаtлаНСЬІ\Оro загалу. На I~C 
aвr.l)HYB ОСОО,;ІИRУ увагу ВЖР р, 18Н2 р. (на історич
нім l~а.таланеькім з'їзді у МаНl)ССЇ) ,,\. Пуїt-і-КlI
()а ф(1/1:lt , ІІі311і ІllИЙ органі ;заТОІ) « Маl1СОl11l1П і ta t». 
3JЮаумі,lО отже~ II~O це 06"єднаНІIЯ у ІІ('I)ІПУ 'Іеl)ГУ 
взя,~оея аа СН l)аву заІ'а.ЛЬJIОЇ освіти. ВОНО мусіло 
В1fl)іІІIИТИ ІІlfта·ння l1JЮ (Pa.XORO-lІІЮснітне ВИІПКО
,:ІРННЯ l\а'та,lапського ДОlюс,тІОГО насе,7rrIІНЯ. Під~ ЦИ~І 
ОГJІJІДОМ ІІа ;~OIIOMOГY lїОМУ Іll)иііIIltП(} ТІ)а.;щціJІ ста
po-катаtпа.IIСЬІ\ОЇ «{Н"\міеничої [Юбітнї» 3 ;~оGи Ге
несансу, яка UYt;J(l, добрим а!)а3І\ОМ пра.}\ТИ"'ІІIОЇ фа
хової ШКОЛИ. 3 неї організатори «MallCOnl1111it,at'y» 
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(jКОН~-ТРУЮва~ТІИ свій тип «Е.леJtеuтаpuoі Ш'КО •. іl:U 
nJКЩі» , завданням якої було «да.ти можливість ро
біТНИl\ові того чи іншого спеціяльного фа.ху тех
нічного удосконалення, а одночасно придба.н·ня 
теж за.га~льно-наукового зна·вня». В 1913 р. по
встала ІІеРlІlа така шк:ола; вона мала 286 У1:тів. 
В 1922 р., отже Н8Jпередодні свого роов' язання 
дик,татурою, число її слухачів збільшилося до 1300: 

Поруч 3 цим закладалися згаданим муніци
палЬНИJ\{ об' 6днанням ріжні фахові школи суто . . 
rпеІ(IЯЛЬНОro ха,рактеру, як напр., хеМІчна школа, 

інститут механіки та практичної елек.тротехпіки; 
ІПКо,ла декоративного мистецтва~ а зокрема чудово 

1I0ста·&ле-на школа сільського гос·пода·рства. 3аІ\ла
;~а~Т]ися та·кож шко~lІИ ще біс,lJЬШ СlІСціял~ноro типу, 
H~~. напр.: Шl\ола теК'СТИLlІЬНОЇ ПРОМИСJlОВОСТИ, або 
llавіть ІІІ KO,ТJa, чинбарства. . 

,~ Ця своєрідна каталаНСЬRa еистема шк.ільництва 
мала на увазі вихова,ння' власних фахівців Д(ТlЯ по
треб свого краю. Так заздалегідь підroтoвля~чис.я в 
l\зталонії Rадри к.валіфікованих робітникjв і пра
цьовників д.:rrя майбутньої Rаталанської держаВІі. 
Під цим ОГЛЯДОМ ок.ремої уваги зае~lІУroвують Ta.Ri 
З0всім спеціяльні школи, як напр.: Інститут Д~~Я 
n,ідготовК1І урядовців і с.лужбовців; ШІ{.ола· для В'и
хова'н·ня 'К·еРОВ'Il.ик.ів nрожиСАових nідприє.мств; 
IIIKO(Jqi! Б.омівояжерів, 6ібліотеRарів~ тощо. Не за
недбува~іІаея й жіUO'Ча освіта, докаЗ0М чого може 
бути професійна шко~тrа жіночих фахів. 

А надусим цим домінував ба~IJОНСЬКIfЙ «П'JЮ
.И'll.С/l.овuU Університет», або Т. ЗВ. «УnівеРС1Ітет 
Праці» - аі своїми л ябор ато рі ями , робітнями, ви
кладовими са~lІЯМИ, еадками... Від ранк.у до піз
нього вечора йшла тут на протязі 1914-1924 ро
Бів еправді муравлина робота: l\О,ЛQ семої години 
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веЧОІ)а ~fіНЯ,:lие}І ,"ІИllf(~ с,луха.чі: аа~{істьзвича·Й
них ету дeHTiI~ еХ();UI,ТJоея баРС('~IJОНСЬh.е робіТНИІ(fВО. 
lІ~об ДОJІОВНЮва,ти CВOJ() зага~пьну освіту та фа.хове 
ВИШІ{О~ІН}JІ}ІЯ. ДИІ\тату}}а 3НИ·UІ}ІtТІ3 Й І{СЙ го,човниіі 
ccel)('ДOI~ І1Іюевітніх 'яаходjв «~Іапсоmuпіtаt'и». 

:3вичаііНо~ 11(0 згадане t\<lтала·НСЬІ\е об'єднанн}! 
, . 

,.1.Uёl~1]O таІ\ОЖ 1 ПІJО НОІ)мальне середнє та RиеОl\(' 

11 IKj,"lhHИ1{'ТВО .. ()УД.УК)ЧІ1 11:0ro на· НОВИХ засадах 1\10-

~,ерних Іlrдагогічних досягнень та У3ГЛЯДНЮЮЧl1 
IІраl~тичні RИМОІ'Иp€~}ІОГО життя. 3 RИООl\О
ШI\.Їt:IЬНИХ устаіНОВ, за.К~ТІа,дених «Мапсоmuпіtаt,'ою» . 
е.лід зга;~а,ти бодай: Інститут фізіології; .Jlя(юрато
I)ЇЮ )~ос .. лідчої JlеИХОtТlогії, відтак - Т. 3В. Моногра
фіtJні J\.УІ)С·И 3 обсягу ріжних галузів знаНJІЯ. 

1,'а.та,лн.нсr)I,(' об'єдна.ння., l\.рім Сllрав IIIh:i,ТJhHU-. ' 

11 РОСНІТНОІ'О XHI)aI~'TCl)Y ~ поширило свою I\O~llIeTeH-

І{ію одноtІЙСІІО нн l{і,7!У НИ3І\У іНІІІИХ ПИТН.JІЬ 3 об
сягу Г]){)МЙДСЬІ\.ОГО С8МОВРЯ~Ува.ння~ а eaMr 3 l{а

l)ининаlюд'Н/ЬО~() адО'р(>R.l1.Я та cycni.I~'bHOЇ гі(J'Їеu'u, н 
IH~I~·Д.OAc.i~'1 1:1 оG~ТJасти К.раєвої I~O~1YHiI~aI{i]~ rI\УЖР 
ааНР~·tr.аIlОЇ до того R І\яталонії. В І\ож.нііt 3 IX1IX га
,'узів наІ(.іОНСl,lf)НОГО будjВНИЦТR<1 KaTa.Т)aHeь]~(\ 
«Маl1СОI1111піtаt» ,.1.0сяг.Т]а зна·чиих надбань~ ПІЮМО
ІІ(уJ()1IИ та·l\И~t ЧИНО~І певний Ш,ЛЯХ до по~ліТИЧІІОГО 
ПJ!~ОО,ТJrння свого народу. 

~~31~ичаJ1но. всі ці рефоРМІ! ВИ11нга,1И MiТJ])iiOHO
ВІІХ I,OIIITiB~ HI~i значно псревип(уваtТJИ мrжі при
BaTHo-гpoMaдcыloїї ~IОЖ,lИВОСТИ. ,ТІJІШР }lуніІ!І1па,~ІЬ
}rn~{ Ш,Л.ЯХОМ можна бу,]їО їх JlРJI,.1бати та 30CfPP

;{ИТИ, В,lУЧНО RИІ\ориrТОВУК)'ІИ п рога~lИНИ rспа Н

(·ы\гоo ,2J;срж.а.ВIІОГО центра~ТІізму. 1СТОІ)ична заС\"lуга 
орга.нізаторів «~1аIlеоmllпіt,аt'и» і JІОtlягає &ТІасне 
n тім, ІЦ,О НОНИ .. не ВИХОДЯЧИ за ~Іржі tlera,ТIbHO]" по
,llТИК.И lа рра,ТJЬНИХ да.них. :-ЗМОГ,lИ переврсти на 

JІротяsі 1 ()-1;) l)Ol\iB ТНІ\У веtiJиче~ну гI)()M~дcы1о--
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l~ОНL~l)Уl\.ТИВНУ праЦІО, Яl\,3, да .І{еені 19:3 1 1). ааора
lІеЧИJІf.L успіх і пеJ~МОГУ Іtц,1"().10J-lії н репаНСhl-\і й l)f\-
но.л J() ІІ) Ї . . 

VI. 

] НІІІИМИ ІIlt;Іяхами ІІереводи.аи еВОІО Ha,l{ioH(\.~Iыl~1' 
І\У/ІЬТУРJІО-І"l-юмадську lІРОГI)аму чехи ІІЇ,Д ... ~иетрі
Hk). ЩОДО технік,и та Оl)ганіааl{ії caMOДOIIO~IOГOBOЇ 
акції можна їх уважа.ти· 'К'lf·ЯСUК(l·Jtu націона,ПЬІІОГО 
Rідрод,Ж{\ННЯ. l.IrxIi 6УtJТІИ авто!)аМlі ІІІю~ідних !\.Т}и
чів національної KOOlle'paцiї~ ЯI\і Hi;tTc1I\ ІІр·реЙIIЯtТ]tІ 
від них інші понеВО.пені Ilаl)ОДИ. ra.ctJ1o «Syuj k 
s'~emu» (Свій д.О свого) РО3ІІОЧ<\.lО ЇХНІО ДУJRР . . . 
УСlllІІІНУ аКЦІЮ в наПРЯ~fl I"О·СІI·одареЬІ\ОГО ca~I003-

на·чення, еКІ)іП~Т)ЮІ()'JИ РКОНО!\fічну си,лу 'Іехів. l(і
I~.aвo, Il~О тепер ]lіі{ ВП.ТJИВОМ енітової І\РИЗИ СХІI.1И
.aa .. Cjf перед r!Им ]\,ТІичем могутня анг,лій'сыlаa ,:1.р р
жана, КtттясиtІllа країІІа вільної TOJ)lx)&li~ ПРОІ\;]Я
муюtІИ свій К~ПИЧ: «Вuу en,qlisll ,qoO(!s! (ffУІІУЙ'ТР 
аНГtl1.ЇЙСЬІ\.Ї товари). В КУЛЬТУІ)ній l~аРИlfі чrХlі є 
авторами гасла «Naro(l - solH~». Цей І\,Т}ИЧ 'ІРХІІ 
1-\'ИНУ~ilИ У зв'Я3К.У 3 акцією для збу~ування ВІіlае
НОГО ІlаціонаtПЬНОГО Театру (Na,l'OcI11iI10 <lі,та,(llа) н 
Празі, над сценою якого й Y~liII~PHO Іlеіі :lBOPYIIIY
IО'-ІИЙ напис: «Na,l'od - sobe». 

у перше цей проєкт виринув В 1865 р. ffошrи 
на зБУДУВННІIЯ власного театру обчислю·ваfТІИСЯ 
11ервісно й I\РУІ\lІО у 500.000 а·встр. 30t1ОТИХ (ГY~ТIЬ
,дрнів). ПочаJІоея абірання грошей на цю мету, дЛЯ 
ІІОГО nYJIO заl\,lJадено епеціЯtJчьне товариство 3 річ
]1010 tІtТJенеькою ВRладкою 10 ЗОL1JОТИХ. Відразуцr 
това І)ИСТВО ма,10 зuо членів. Відтак воно було зре
ФОІ)М'Овано tІерез заведення паїв трьох катеtорій: 
110 БОО~ 200 та 20 золотих річно. Протягом чотирьох 
років було зібрано етіЛЬІ{,И грошей, ІЦО можна було 
розпочинати ()УДОВУ театру. Але у цей саме ·час по-



--20-

чався політичний розкол в чеськім, досі суціль
нім, національнім таборі. Цей конфлікт між старо
та JtОJЮдочехами мав від'вмний вплив на грошові 
збірки національного театру. Тому в 1877 р. БУ~ТІа 
влаІІІтована льотерея на цю мету, яка ма~ла. веtJТJИ

кий успіх, збільшивши театраJІЬНИЙ фоНД на 
'_170.000 золотих. Реформа товаРИ'ства ІІРИХИ,ЛЬНИ
ків національного театру, ІІро ЯІ{У згадувалося 
ІІопереду, на протязі трьох міСЯІ~ін - Л,а.ТІа 200.000 
золатих. В 1881 р. чеськ.и1і Націона~ТІЬНlіЙ Театр 
був збудований .та в червні ІІровіЗ0РНО віДІ(РИТИЙ. 
Але 12 серпня цього-ж РОІ{У він через Нf.ll~а.сли
вий випадок згорів. Це була одна із найтраriчні
ІІІИХ подій В історії чеського Ilаціонального від
родження. Проте, вона не зломила чеський на.рід. 
Навпак.и, СІІонукала його )(0 виявлеННJI надзви
~Іайноro активізму та MaCOROЇ ж~{УГВенноети. Тоді. 
саме був КИ1ІеНИЙ цей історичний клич: «Naro<]-
sobe», на ЯКИЙ дійсно віДГУ]-~.НУRСJl весь tІеськиJі 
нарjд. Протягом oдuoгo міеЯЦJI був зіБІ)аний на 
відбудову пожаром знищеного тен'тру - 1 .мїЛ'ь
йОU золотих. Цим раЗ0М вклаДІ~И М8..tТІИ масовий 
характер. Можно сказати, Il{О НОВИЙ HaIJ)oHaJIb
ний Театр повстав із дрібних вк,ла·ДОІ{ }п{.на.Йши!)
ШИХ чеських мас: робітників, сеJІЯН, СJІужnовців ... 
В цьому мільйоні золотих пе~Rа.жали· ІtреЙІ~ари 
незаможних жертводавців. 3ИМОЮ 1882 року було 
відкрите теперішне праЗЬІ{е «N{trodni dїvadlo». Не 
знаю, чи є десь на· світі якась наuіона,льна будо
ва, п~о з більшим правом могла· б Rмістити ІІа· сво
єму фроwrові гасло «Нарід - собі», ніж цей чесь
кИЙ НаціонаtJТІЬНИЙ Театр, ЯІ{ИЙ може бути золо
тим ,прикладом всепаІ)jонаJThНОУ я\сртвеННОС'ГИ та 
ДОІJОМОГИ. 

36удовавня НаціОН8-tЛЬНОГО TraTPY в одним із 
наttяскравіших зразків чесЬf~ОЇ на.rIjональноі до-
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по)rоги~ lIpoTr, не ЄДИНИМ. «ЧеСЬБ.иіt нарід - І-\ОН
етитував під t-Iae свіТОІ{ОЇ вііtни А. Сеііферт, ['OriJOвa 
'-ІРСЬІ,ОЇ HaцiOHa,~IЬHOЇ І->а,ди, - дає, MOBt-1JЯВ, ВСР
СПЇТНЬО-h:vlясичниtt ДОІ\аз того, чого може досягти 
ВІІТl)ивала ПІ)а.[lЯ та самопоміч». Під Австрією 
чехи все БУЛlf під~ загрозою стихіЙНої герма.нїзаuії, 
ЯІ\{l He~'10B за~ТІі3НИ~fll l\tlіll(ами обхоплюваtла, 
цеІ1 Hapif1: на північніftl та на ІІівденнім заході. 
3.000.000 ~IeeыIoro населення ЖИtl0 в стані ста,лої 
()оротьб11 проти цієї не6езпеІ~И винаРОДОВtТ}ення. 
Ця заГlюза. 30Kpe~la гостро ВИЯВІlt1аея ІІід час ав
стріЙСЬІ\ОГО ІІСрепису населеННJІ в 1880 р. ВіД,тоді . 
CH~le датуєТІ~СЯ чеСЬІ~а допомогова a,KI~lJI на заХІІСТ 

І. 

tІееЬІ~.ИХ ~fеншocтrЙ. Ця акція подивугідна як 3 
органїзаl~ійного боку, так і щодо техніки її пере
R(\1~ННЯ та фіна.}lсува.JIНЛ 3 Вtласних I~OIIITiB чесь
I~OГO загаtТІУ. 3MiCT~ хаІ)аІ{тер і ІlОШИрення швї ак
ІІЇЇ яскраво З~fНrТІЬОВУЄ цит()ваниіt вже тут голова· 
ч. Н. Р., БажуtІllt : «Бодай за-гально зга·даю тут 
lll)() систематичну опіку захистних 01)га.иізаІ\іl

LO

І 
- І\ентралеlі T(l. філій - над чесы1IIмии ГРО~fа.дя
HaMII~ що ПОЧИНf1,~ась боротьбою за мову при RИ
даванню метрики після хрестин, а кінчаtлась про
тестом проти ні~Іецьких mи:канів під час похо
рону або 3 приводу чеськ.их написів на цвинтарі; 
БУt~Іа це далі опіка над захоронками та початк·о
вою ШКО,,'lОЮ, над заКt1Jаданням чеських шкjл, що 
ТІ)Ивало Іr)tлі роки та мало супроводом злобні ін
тpиги або дикунськ.ий бойкот з боку ворога,; від
та·к це були щорічні бої під час шкіtЛЬНИХ вписів~ 
I\ОtllИ чеські ба ТЬ.l\,И та діти мусили бути за-хищені 
Bi,~ 3ВОДНИЦЬR.ИХ пїдлещува.нь ворога; сюди відно
еиться також опіка над школами доповнюю чої 

. освіти та професійними; придбання шкільних 
ІІРИ~lадів, вла.nrryва.ння різдвяної ялинки та 'при
дбання ріжних допомог і стипендій для ШКО"rJярів; 
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переДПJІа:та чаСОІІJісів, за.l\~iJаденн\н ЧИТ3tlСНЬ, 1\}ІИ
гозбіреІІЬ; Оl)ганіаа.ція ш,ля)tОТНИХ I)О3ваг, теат
ральних вистав, l\'OHцepтiB~ ВИІ\,lа',.ljв~ міСЬІ"ИХ екс
курсій та відвідин МОс.1JОДДЮ Пl)аги' 3 вихова·В1ІОІО 

о "., о 

метою, також ОПІІ\а над чеСЬІ\ИМ РООІТНИКО~І та 

реміСНИl\.ом, ТOI)ГOBI(~M. tІОt:}овіhа~IИ та жінка~ми; по
середництво ІІрИ ШУl-\анню HJnm 3 <1.робіТІ-\ У , захи
сту їхнього існува.ння проти боltІ~ОТУ або усу
BaHHJI' 3 працj, ВІІди,ттення 3 ХfifГИ ЧИ 3 громаД;ІІ; 
опіка над чеrhRIІ}{ c-liI\ape~I, a,:~BOI\aTOM, УРЯДОВ
цем; здоБУВё:1ННЯ Rонu('rій дtJ1JЯ чrс-ьк.их IwcTa,Blla
цій і готелів~ ІІОТl~ба JIl\.ИХ викликалася проти
чеською поведіlll-\ОЮ Rі;~повідних німецьк.их під
ІІРИЄМСТВ; ДОПО~Іога І1равнича та фіна,нсова; ви-

о о 

ШУК.уваННfI ~ІеСЬh'ИХ ІнтересеНТІВ для C.JlpaB, ІІ(О 

торкали"ся змін В~lаетите~ТJей l)еального ~fайна а(ю 
пре,дприємств; за,ходи в еправах мовної l)іВІІО
правности в урядуванню й в громаДСЬБ.і~t житгю; 
опік.а над, націона~ThНИ~1 фаІ~ТИЧНИ~І станом ІІосі
дання взагалІ ТОІЦО»оо. 

;Звичаііно, ll{О Ta-I~e всебічне поширеНIІЯ чrсь
}\ої допомогової захиетної національної al~I(iї Вll
магало з одного БОК.У ІІаLlежної її диференціЯІІ)Ї 
та децентралізації, а 3 другого - відповідного 30-
середження й об'єднаНІІЯ. l~e тяжке завдаЮlЯ чехи 

о • о 

та,I\ОЖ ВИРІШJІ,"1И ,.10цl,lы}оo та B~Jl~lO. 

Ця акція БУtJ1а IIrl1('~~OBei~1 ди"ференціЙОВ<lна ІІід 
іе()графі1tllillJt ОГ:ІЯДОМ в заtлежності від загрози 
та не()р3ІІРI\И RИ'наJЮДОВ,lенн я Д/JЯ ІІООДИНОІ\.ИХ ча
стин чеської націонаtlЬНОЇ Т(IРИТОl)jї. Одною з пер
ших (В 18S5 ро) IIOBcтa·tla «N/irodll1 jednota se,,·ero
ce~ka» ДtiJЯ 3<1ХIІСТУ 1IpeыIoїї меНІІІОСТИ у Tah ав. 
«Deutsch-Вое}1шеJ1». Ії ,.,оповнюва~1Jа, на півдні: 
«~a,rodllf je(lllota posuma,·skl1» (1894). ТаRОЖ Мо
ра,ва ма·ла дві таБЇ «jedll0ty» (спі:mIИ): південно-
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~({хіДIІЮ (lt;SU) та, східню (1885). На 11l:І~31~I\У IІра
l~юваJІО два захистні· това.риства .. Від 1 В 1 () р. у І І рааі 
.)~іЯ.Тf(1 «Nal-od11i jednot,a slezska», фаКТІІЧНО «ПI,~lеаь-
hИН І\онrу.ТJЯ"Т». Не за6ува.l0СЯ про (":loRahiH~ I1~O 
.ЖИ,ОІИ по той бік Ляйти в ~fа'ДЬЯРСfЬІ\і~t ярмі. УХІІі 
інтереси за,ХIIІІ{йtТJа - «Ceskosloyenskit jе(1110tп» 1\ 

Празі (189(3). ВеtТІика ІІеСЬІ,а м·рншіеТІ> у ДО,~Іjlll. 
Австрії, ГOJIOBHO У Вjдні. ~faJla· СВОК) ;~C'IIO~iOГ()BY 
установу - товаl)ИСТRО « І(оmепskу» (1 ~72). H(1;~ 
І~ИМИ C�lit,TJ�-\а~'1И спеціJІ,ТlhllО І\})аєвого І1ІН1'ана чt1 ІIIІ}[ 
.:l.oMiIJyna,1a. ~aгa,TIы�aa ПН1JіОНН,lhНО-ІІрос-вітнз. I{t)}I

т})аtЛЯ - «UstJ-е(111і Лlаtіее skolska» (lSS0), IJ~O 
УТ·РИМУВН.7Iа IІIIІІЮКУ ~ІРІ)РЯ\.У ЧРСЬІ\ИХ llрива.ТlІИХ 

І1ІІ,і.тІ., 3аГОСТРСІІН}1 чееы�о-німеІІьІ\оїї 60роп)БJІ Іlа-. . . . 
ІlРИІ\.]Нlll МИНУ,lОГО еТО,~IIТТЯ~ І\О,lИ Bt\lIIIKOHI~leItbI~(\ 

ІІропаrанда Il0вe~Т]a 6е30[\~ІЯ.ДНУ ІІJютичесы\y аl\цік) 
(з I~ЬOГO {Іасу l~aТYЄTI}e}) ганебний виступ вjдо~tОI'O 
німецьк.ого іС1'ОРИІ{.а. М O.Jlaeua, ЯRИЙ заІ'\~ЛИ'Rав своїх 
;зе~f.тrЯІ~.ів ,ДО І)а:збивання «t-Ісеьки'х черепів»), при-
мусило чехів зосе~дити свою націоиаtlhНО-Д.ОІIО
могову акцію в OДIIifl уста.нові. Так у 1900 р. в 
Прааі повстаJІН - «NarodI1i rada ceska»~ «як llай
ИИII~е організаІ~ійне націона,льне об'єднання ... 1'1.~IЯ 
Rирішення 'ІССЬКОro "ІІитання в цi,10~IY». Справу . . 
Hal~loHa,lыlого захисту ВІД, самого почаТI\У етаRII,~IИ 

на пракТИ11НИЙ грунт 'Н,(lЦЇО1Ю'tlt1Jll(Jго cuJtlxmO()UT1-tУ
ва·нuя. Воно ІІереВОДИ~10СЯ, МОВtЛЯВ, Пtlrбіецитним 
ш,пя~ом, себто еИС1"емати tІНИМИ збіР.І~ами щовечора 
у RСІХПРИ'ЛЮДНИХ tЛЬОl\а.1ЯХ до епеЦІЯtТ]ЬНО призна-

", .... . 
-чених кapHaВOl\., асю ІІринаГІДНО и масово ПІД '--Іас 

ріжних національних УРО'lистоcrеЙ. Напеpr~10;І,ні 
:світової віЙІІИ це да.В<ttло річно KO,!JO /3 мільііОllів 
:30,ТІОТИХ ІtО}ЮІІ. Та.киЙ приблизно був загальний 
'()ЮJtжет чеСЬІ\ОЇ Ilа,ц. допомогової акції в той {lас. 
~ПІІШР бюджет «Gst!fedI1i matice skolske» виносив 
І)Ї lІНО Jlонад :2 ~Ii~l. І\ОРОН. УЇ I\ОIlІтаМІІ ~YT1)II)IYBa,-
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лоея 85 ІІІІ,і.l, 70 ДЛТ~ІЧИХ ІІРИТУtТJІ~ів. l)аЗ0М 95.000 
tІrr1 ... І~.ИХ ,.,ітрЙ в заГІЮіІ\еIІИХ районах. 

Яl~. ІlеХІI всебі~ІІІО іі докла)1-НО траІ~туваtЛИ нn·
І~іОНU.,ЛІ~НО-ДОІІОМОГОВУ аІ~І~ію ВИ~\НІО 3 того, lJ{O R 

1912 І). ВОНІІ зак~ryаЛІI в Празі спеціяльне «Me11si-
110Y(\ Jl1tlsrl1Пl»~ а на· весні 1912 р. поча~ТJИ ВИ'да
ва·ти ]\.ва.ртfl.т(ы�ик.. «Sl)ornik me11~inovy», часопис 
ВИ(\,пюtIНО при'с;вячениtі 3' ясуванню оправ наІ{іо
НН;Т( [)ІІИХ ~ІеНІп·остеlt. 

l�exo-е,поваl(І>ка (зиа60/I/ыl!l акція ІІід ча,с еві то
вої віЙНІI Тf1І\ОЖ і засадничо фінанс~увалася ВtJчас
НИМІ1 l\ОIІІта·~fИ. Ма.вмо про це цікаву програмову 
заяву ~І.-СЛ. l)сво~ryЮІJ)ЙНОГО п])оводу З-25. І. 1917 р. 
«НаПІй. ПО~ТJітична. a�-~.lІjя - говориться в ній -
ВИМНl'ав, звичайно~ великих фіна·нсових жертв, 
але I~i жертвl1 приносимо ми самі, чеХІ!. Націо
паJlьиа Рада llе взя~ла від жадного союзного УI)Яд.у 
ані сОтиR.а .... , фіна,нсова незалежність нашої полі
ТИ'ЧІІОЇ акції та. ціt.Т]ковита ЇЇ непідкупність бу.ла 
основною ча,стиною нашої програми. Діючий q)онд 
СI~ла·давться 3 внесків, я·кі КОIІТІХ>люв Голова На
I~iOHa~ТIЬHOЇ Ради... Ось чому ~fИ 3 натиском повто
рІ06МО, що політична чесы\a ак.ція в фінансово 
абсолютно незалежна. Свою n()~I1.ітичну cajtocriit
uіет'Ь Jt.1l ue в 1І· жебру є.м О , а/lе будllе~1(О 6/taC·Ult.t1l'U 

C'l" ~ 'І U.:tt II » . 

~' своїх спога.дах (<<Овітова, РеВО~1юція») Т. Т. 
М асар1"1С робить підсумок цівї фінансової ак.ції, 
I'ОtТІОВНИМ джерелом якої БУ~ТІа ч.-сл. еміtрація в 
Америці. Отже, на протязі часу 1914І15-1917/18 
роках а,мерикаНСЬha ч.-сл. hОt1}онія дала на· ви
звольну акцію 1.374.885 долярів. Цікаво, що й 
після війни в са.мостіЙніЙ чехослова.цькіЙ респуб
ліці відчувається потреба такої КУ!,r}ЬТУрної само
ПОМОЧі, бо ця МОІіІода держа·ва не в стан і ще за-
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ДОВОЛЬНИТИ всіх потреб У цій ділянці. Таким чи
ном довоєнна «Usttednf matice skolska» iCH~TЄ та 
функціонує далі. 3 останнього її звіту (за 1931 р.) 
ВИДІ{О, що тепер річний її бюджfYГ виносить 
12.880.132 К'Ч., себто, знову ,п~ос,яг ІІР.l)ед.вО6ННої 
ВИСОТИ (1912). Під цей час «о. М. В.» ут!)имує. 
своїм коштом: 3 середні та () q)ахових жіноtІИХ 
ПlliіJІ; далі, 137 ДИТЯЧИХ ПРИТУJІI~ів: ~() ІIІІ\і,л )~o
ІІОВНЮЮЧОЇ оевіти, 24 к.урсів 'ІУ.ЖИХ мов та 5 му
зичних шкіл. 

Майже неімовірно, проте <І)аl\Т, ІІ{О на ІІІJІЯХ 
грошової самодопомоги· ста·в іі одна чеСЬІ\а ви
сок·а школа, а саме Гірнича АІ\адемія в ПІПllбl)а?\fі. 
Роками вже вона домагається rН~І)(~несення до 
Праги. 3 фіна.нсових ПРИЧИJІ t�.-С-,Л. самостjйнй 
j~ержава не може II{е позитивно ВИІ)іНІИТИ ІLЬОl'О 
питання. Через I~e воно все віДI'\,ТН1ДДЄТІ)rя. МОН.НЯВ, 
ad calell(las graecas. Це при'муси,по зга;{а.ну ІllКО,ПУ 
заініцію'вати акцію на зраЗОІ~ IlаПІО!ГО «Товари
ства Прихильників УГА», ІІра.вда, фінаІІСОВО 3іі
кроопу на ширшу СR·алю. Дозволяю rобі зациту
вати уступ ПРОМОВИ ректора І{ієї ІПКОЛИ на тради
ційнім mахтя'рськім святі, що відбулося в грудні 
1931 р. Висловлюючи сумнів а того ПрІIRОДУ, II~O 
владн, ледви чи зможе прискорити ПО,ТJагодження 

домагання Г. В. ш. про перенесення ,.1~O Праги~ 
він ддлі казав: «Ми хочемо отже піти ПІЛЯХОМ са
М(JДОПОМОГИ та самі збудувати І{Ю ІІІІ\О,ЛУ. Три 
мільйони МИ' вже маємо до диспозиції, реНггу ми 
хочемо придбати шляхом всіляких ;:К)j]ЮI\. Я знаю~ 
що положення нашої індустрії ТЯЖІ\С. з,тте я га
даю, що коли І{ожне гірниче піДПРИ6~IСТВО захоче 
скласти на цю мету - 5.000, 10.000 або 20.000 l\Ч. 
річно, ми матимемо за пару років потрібні ГГОІпі» ... 
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УІІ. 

Не можна тут оминути 1I~(' О)LИfl ]1(' МРНІІІ l~,~)}I
СІІЧНИЙ ІІрик,ла,Д на,ціональної (~аМОllомочі. Маю 
НН, думці фінансування ВJlа·еними І\Оlllтами жu.(>ів
сь'Кого загалу сіоuіетuчnоі а'Кції в Па.11естuuі. Сіо
нізм взагалі це ЯСІ\.равиЙ ПРИКfП<l)~ 3;tійенеНIІЯ на.Й
більш фантастичної· УТОllії, я(-,.у анав іСТОl)ія. ІІр 
,.l.оказ, II~O нарід може воскреСНУТИ й IІісля ДВОХ 
тисяч рок.ів національної зна()їоаи~ не дивлячись 
на T~, щО він розпорош~ний 110. I{i,~IOMY сніту ~a 
нрзважаючи на жахЛИВІ перс.'С~Т)lДУRН.НIІЯ ао ВСІХ 

боJ,.ів. В 1896 р. Tr Герцль І\ИНУВ l)rВО~ТІЮІ{ійну та 
беавиглядну на перший ПОГt!lЯД ,ДУМК,У «Ж"u()ін
С'Ь'КОЇ держави.». Спонукали його до ЦЬОГО Bi){O~1a 
афРІ)а Дреііфуса та зневіреНН}1 У фаІ\.Тиt.IНУ мож
.1ивість засимільовання жидів у ,ДЇ5ІеІІорі. В 18й7 р. 
ві)~6увся в Базелі І Оіоністичниіі KOHrl)e'c~ ВСУІІе
ре1І масовим протестам l)абиніl~, ЯІ,і ріluуче айсу
,?Щ,ТІИ проєкт Герцля, як наявну в~cь. Цr., 3pelll

TOK)~ HopMa~IIЬHC ЯВИІІ~е. І\ожна добра ІIНІІЇоиаtlЬJІ8. 
акцїJI мусить СІlершу пробитися чер'Рз МУ}) ІІаТl)іо
ТИІІНИХ забorюнів та наклепів. ~30H(·iM зpo3YMif10. 
lIіО сі'оністи 3У'пинили свою уnа.гу ин стаРОЖИ'дін
СЬІ\ій баТЬБ.івщині "- Паtлестині (EIWI\ 131)не,:ІЬ). . . . 
3ВІД1\.JІ чеК3't,1}И ВІДНОВ~lення та ВІ,дродженнн СВОГО 

на,род.у. Світова, війна ,..lJ,ОПОМОГ,lа Ї~1 IІід І(ИМ ОГ/ІЯ
Д,ОМ. Відомою деl{ларацівю Ба,ЛЬфУР'і1 (3 2. Х І. 
1й17 р.) ~.\НГtllія визна,ТІа змага:НІIЯ сіоністів ан 
ж,JlдіВСЬІ\У націона~пьну доміВI\У R 11а,пестині. 

ФаК.ТИ 1={НО еіоністичний l)УХ ТI)иває ;ЗО l)OI~iH. 
ТоріІ\ (1931) святкува,вся ювіtТІrй O;~HOЇ 3 ГO~ТIOBHi
ших ЙОГО організацій «Керен І{з.ємn ,ТJеізрае.ТJЬ» 
(.Ж.И~lіВСЬRОro IІаціонального qЮН)lУ). Сіоністич
ниіі l)УХ мййже від самого поtІаТI\У М'ав на IІI.1ЯХ 
ГlЮПІОВОЇ самодопомоІ'И~ чиr.'1я t llі ин И}'~'fИRИУ (~i-
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JlaHeOBY ІІі)lТl)И~ll\.У }]I{наЙIІIИ }Н1І11Х I~O,:I жи)~іп
ehl,OГO за.гаt~ІУ. 'г. Г'Pl)I~,1IЬ, П{О ннрнаі JtумаJЗ зрrп;rІі
аунати свій сіоністични'Й П,і)НIІ 3 ДОIIОМОГОЮ ()нги
тих Mel~eHa.TIB. ІІІВИДІ\О ІІе~\I~она.вся, ІЦО в ць()му 

ЙОГО J1P06Rjj утопією бу,па 1'і,~Іhl\И IlЯ надія на ()а
гатих і «СИ,ll)НИХ ItbOro світу». :Здоропий та живиВ 
на.l~іональниЙ I)УХ ~10жr бааУ]{(lТIIСН ,IIИlllе на· Іlі,:l
ТРИМІ~і вс'Ьог() 3fll(1 .. /ty, а· не ІІа випа·,11~ОВИХ і Ma.~IO 
пеВНlfХ Mel~~HaTHX. Також еіонїСТИ'Чllиіі I)УХ У1'РИ
MYЄТЬC.JI здебі,JIhІІІОro за paXYHOI~ I1р~а~f()ЖНОЇ ж.и
,:tjRеЬJ\ОЇ маси., а ПР 3 меІ~енаТСI)І~ИХ .. ~{(\рунківжи
;{і НС-І>І, ИХ міLТ]ЬЙ:ОНСІ)ів. 

Сіоністи lІоета.вили собі ве,:IИІ,(' іі THjl\l,P aal~
;tання: ]~о,т,онізаІ{ію стаIЮ-НОRОЇ fiаты�івlІІинlіi тн. 
l~ідroдження ЖИіlіВСЬRОro Hal~iOHH/lbHOГO о}н'нніа
му III~т)}IXOM НИJI,ТJРІ\ання у IIЬO~IY БІ)(ll~УlоtJОІ'О сс
,~Iянсы\огоo ета.ну. йвіДl~И htТ]ИЧ Зf.41.fЯ, ЯІ, III)oniJ
Ilиlі мотив па.ТJеr·ТИlІСЬІ~ОЇ аl\Іtії. :За ВИ("ТJОНО~І пі,.lО
мого еіоністичного діЯ1ча У сіПІІ\.іна. ~(\М,ТІЯ - Il~. 
~IOB,'I}IH., ~~pxiMeдoвa T01II~a сіоніСПІЧНОЇ І11)()ГРН~tИ. 
}>Ї'l ясна~ ІІ{О здійснеllНЯ ЇЇ вимаl'Н.110 fiaraTO гро
IIH\l~i }ІН l\УІІіВ,lЮ 3P~I.!]i. Ось че~з 11\0 О;LНИ \І i~ IIt"\P

ІIJИХ al\·TiB сіоністичної lІоліТИl~11 піс.ЛЯ· віЙНІI 6y.~I() 
;І(t)IОJкення у 1920 р. «ПИf.туеСТJ1неькоro ~3рме('чьноro 
<()ОНДУ» (Керен Гавсод) 3 }lеТОIО зібl)3.ТИ Пl)ОТЯГО~f 
~ РОІ\ін І\ВОТУ 25.000.0ОО фунт. cTep"iHriB. по
трібну Д.,ТJЯ здійснення БОЛОJІіза.ціііного Пr~ІЯНУ. Iji 
ГРОПІІ гаД3f.іlоея одержати Ш.,iJЯХО'і оподаткування 

всіх ІІа~естинофілів традицjjіНИМ пдаТl\О~f «.,"П
llcep» , себто, відрахуванням 1/10 від їхнього маЙНі1 
та доходів на протязі згаданого ча.су. Незаба
І>ОМ ВИ.ЯВИLТJОСЯ, однак, щО І(Я 'п але СТИ НСЬІ\а· «ІІЯ

'ГИtТJітка» l)~a,lЬHO нездійснима в п(~рвіеному п,т}})
нуванню. Вже в 1921 р. треба. БУLlІО стати на I)Р
а,льний (рунт ll\орічного бюджету, прелімінова-
JIOI'O наразі l~ВОТОЮ 11/~ MiL1. ф. ет. В дійсності .11\ 



і така сума БУJJа зависока. Пеp€січно збира,JJОСЯ 
одну третину і найбільше ПОJІОВИНУ її; напр. н 
1923 р. - 531.000; в 1925 р. - 60U.()OO; в 1927 р. 
- 540.000, а в 1929 1). - 750.000 (~. СТ. Проте, Itї 
гроші уможливили започатк.ування та, поширенн}) 
IЮлонізаційної акції, про що свідчать оці дані: ІІа 
Іlротязі 1922-1931 РОI\.ів на цеlІ фОНД було зі6-
l)ано 2.121.300 ф. СТ. 3а цей час було набутО'· 
239.1UO дунам (1 дунам = 900 м2 ) землі та по
встало 49 селянських К,ОLчоніЙ. В 1922 р. оброо
ляло землю 17 .2()2 ЖИДЇВСЬRИХ колоніетів; в 1931 'р. 
42.000. 3а цеіі ~Iac збіtlІЬШИtТІО'с.я жидївсы1оro ІІа,с{\
лення Палестини 3 60.000 до lt10.000 д.уш; 24 О/.) 
йОГО а.к,тивно працює на зrмлі, творючи основу 
майбутнього жидівськ.ого селянства. Сюди ж 'греба 
віднести ак.цію аа.Jl,ісuюва'н/н,я Палестини та заІ\.іlё1-
дання плантацій, головно пома:ранчових. На Пl)О
тязі попереду зазначеного часу БУtТ10 поеа,джсно 
722.3()О дерев. Площа ПОМilJІ}апчових са,дк.ів збіль
ШИLlІаея на 53.000 ДУнам. ДоціtllЬНО буде ІІодати 
тут ДOK~lIaднy стати'СТИКУ ІІрибутків і ви"даТІ\ів 
«п. 3. Ф.» за останнє десятиріЧ~ІЯ (192()-1930). 

Прu6уткu аа 'Час 1. ~111. 1920 - ЗU. \,1/. 1930. 
•• •• 

у ч с КО ~ ~,;. ;>. = = у фунт .- л. - ~ ~:c :"1 ~.:; 
. ронах по ~- .-4 = . .;: - -

жипів стеР;ІЇВ(. ",·ріll!. І-:Уреу ~ 8'! с c.~ ~ Назва l"ра ЇІІ 
Чпс .. tО 

1. C'lIo.~I. :\~Iep. lllT. 3.600.000 2.251.600 371.519.000 1()::\ r)З,5 
2. 11 і вден. АфРJlІ\,а 62.0'00 316.602' 52.239.00n 84:3 • . r) 
:\. Німеччина. . 550.000 207.в28 34.259.000 62 4.0 
4. Бе.ТІ. Румунін. ~35.000 185.712 30.643.000 37 4,4 
5 .. ..\·нглія. . . 2S5.0()O 185.261 30.56S.00U 10. 4.4 
6. Польща (3 Гад.) 2.830.000 182.()95 3().О4Н.000 11 4.:-\ 
ї. І\!&нада. 125.000 163.164 26.922.0()() 217 :3, Я 
t'. i\preHTiHa. . lOO.OO() 96.731 15.9Нl.000 160 2.:' 
н. 11ехослона.ЧЧlІна :\50.00() ~().60() 14.2А9.000 41 2,1 

10. Голяндїя. 115.000 83.680 14.027.000 122 2,0 
1 1. ІІа.1ІесТШlа . 160.000 42.865 7.073.000 44 1 J) 
12. Інші країни . 4.988.000 407.063 67.165.000 14 9,7 

1> а 3 ом. . 14.000.000 4.209.031 694,490.000 $0 1 ОО 
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Вuда"кv аа 'Цей caJCtlu ",ас. 

В ф. СТ. В ч.-сл. К. 0/0 
1. Сіл. 'ГОС.ПОД. колонізація . 1.287.832 212.500.530 32,1 
2. Оовіта . . . 760.882 125.545.530 19,0 
3. Еміtрація . . 377.383 62.268.195 9,4 
4. Публічні ~и 514.949 84.966.585 12,8 
5. 3доров.ля . 272.018 44.882.970 6,8 
6. Інвестиції. ... 217.472 35.882.880 5,4 
7 .. А.дміністрація (П'a.JlООТИ'Н. 

~І{зекУТИRa) . .. 194.796 32.141.340 4,9 
8. Національні уотанови . 148.464 24.496.560 3~7 
9. РеліrіЙ1НЇ ~НОВИ 81.821 13.500.465 2,0 

10. Міська. колонізація 65.658 10.833.570 1,7 
11. Ріж.ні . . . .. 55.894 9.222.510 1,4 
12. І\ерен К.аємет .Jlеізрам'ь. 32.761 5.405.565 O,R 

Р а 3 о М 4.009.980 661.646.700 1 ОО 

І\рім згаданого с.аме спеціяльного «І\ерен Гвs
сод»-фонду, па~lестинська акція має до розпо
рядження ще загальний «ЖuдівC1J1іUЙ Наці(Жа.Л1J
пий фаж)>> (І\ерен haBMeT Леізраель) з метою при
тягнення до фінансування віДбудови влаСІІОЇ «до
мівки» (Ерец Ізраель) у Палестині якнаЙПІИРШИХ 
I~O~ТI жидівеького народу. Ця установа повстала пе
ред 30 роnа.ми 3 почину гайдельберзького профе
сора Ш аnіра й може уважатися грошовою центра
t!Іею сіоністиtІНОЇ акції. К. К. л. фонд, організова
ни·l! на засаді особистого податку Т. зв. «текел», 
lI~О ЙОГО мусить платити к·ожен сіоніст. Організа
ційна форма «ік. Н. Ф.» дуже проста: в основі -. . . 
МІсцеВІ ГІ)УПИ, сок)з яких творить l\,pa6BY еПІЛКУ; 
органом I~iвї в ІІ~орі~ІНИЙ 'делеtаТСЬRИЙ З'Ї3Д, я·киЙ 
обира.є УПI)аву та ветаНQ&ТfЮЄ напрями на.ііближ
чої діЯЛЬНОL~И цієї установи. І{ожен член, lI~О ВІІО
сить свііі «IIIeI\e~l» - у 1 S Іюків мав активне, а у 
24 lюки також і ІІа·сивне ВИ(ЮІ)че право ~,o еіоні
етичних СІ~ітових І\ОIІгресів, Il~О є найвищою уста
ІІОВОК) жидіВСЬh.ОГО національного руху. Тепер вже 
uагатомільііОНОВИЙ ж. Н. фоНД повстав у 1901 р. 
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3 ІІершої вкладки в 10 ФУНТ. стерл. Але в 1902 р .. 
а Галичини вийшла думка заведення ДЛЯ зби
рання грошей на цю мету відомих блакитних сіо
ністични'х карнавоК. Тепе'р їх функціОНУЄ 700.000.· 
11~оденними вклаДІШМИ 'по 20 сотиків вони pit.IHO 
дaкrrь мі,льйонові суми. l{оли їх було 500.000, то 
вони давали 36 міл. кч. В 19З1 р. в ЧОР було 
аібрано таким чином - 392.000 ЕЧ., які фактично 
СІ{ла·лися 3 1 ItЧ. пожертв, беручи на увагу, lI~O R 
І~ій державі є З50.000 жидівського населення. ж. 
Н. Ф. випра.цював дста,льну й досить ріжнома
нітну техніку збирання грошей; отже: осоБИСТІIЙ 
IIОдаток (шек.ел), зга~1-ані карнавки, )(алі малі ]\.с
ІнеНЬКОВІ ка,рна.вки~ «золота к·нига», ItУДИ ВІІ.ИСУ

ЄТЬСЯ ім'я жеvrводавця, що - вніс одноразово 
3000· Itч. Саме на~чався п'ятий том цієї «3. 1\.». I~i
І"авии є спосіб BH~CI\iB tlерез Ж~l)ТВУва.ння ІІа ІІа
,ТJестинське «дel)€-Hцe»: 1 ;~epeBцe KOllrтyє 50 К.ІІ.; 

100 дерев - цр, ca~ДOK, а 1000 - це вже tліс. II 
1921 р. - ж. Н. Ф. мав свої філії в 53 к.раїнах. В 
1 В27 р. жи·дівська молодь у Канаді, під ВП,Т]}IВО?\1 
1l0,l.ОРОЖИ У с,іІІІкіна, зобов'яза.ла.с·я виплатити на· 
цей фоНД 1 MitJ1. долярів. В 1930 р. Південна Африка. 
приобіцяла на протязі трьох років зібрати 75.0t)t) 
ф. ст. на колонізаційну мету. Підчас світової 
війни 3 цього фоНДУ бу.ло видано 1.300.000 зо,л. 
фр. на сіоністичну а:кцію в Паtлестині. J]ИІІН' 
'I.-e~ТJ. ЖИДИ (350.000) зібрали на цю мету протя
РОМ 1919-1931 р. р.: - 15.830.173 к~ч. ж. Н. <1>. 
- це зра3R.ОВИЙ приклад ІІЛЯНОВОЇ" фінан'СОВОЇ ак
ції ш,-ляхом еа,МОПО~fочі. Без нього неможливо собі 
уявити І\О~7Jосальну сіоністичну працю, зроб,лену 
в Палестині, де жидівськИЙ піонер - «xa~ТJYI~i~{» 
- будує Ш,-IJЯХИ, школи, робітничі ~~оми, lllІІIІта,лі; 
закладав нові міста й села, п~лянтації та ,ліси; збу
дував власну політехніІ;У іі університет. СЛОВО~f, 
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вперто й невпинно перетворює ПаtТІССТИНУ - цю 
на протязі 2000 років 3 абу ту і немов ДОtТJею про
КtlIЯТУ зе~fЛЮ - в модерну, культурну країну. 
ЖИі1.И сіоністи можуть бути' зразком того, ЯІ\. С,ТJіл 
з,діЙснюва.ти на ді,лі модерну заса,lIJТ uаціоuа.1l'Ь11,()Ї 
соБОРНОСТll. 

VIII. 

Мабуть нсма.є жадного поне'ВОtленого народу ~ 
Il~О для тої ЧJІ іншої націонаtЛЬНОї мсти не IIOetIIY
гувався в більшій або в м~ншій мірі засадок) «На
рід - собі». Правда, не СІ{різь і не за,вжди це ро
биться зовсім доціtТІЬНО. Не раз у таких caMO)~OIIO
могових а.к,ціях буває чимало ПОМИЛОІ\., СІlР,ИІ-lИ
ІІСНИХ здебіЛЬІllОГО відсутн"іcrю систематичности [~ 
них а,бо іхньою техні~ІНОЮ недоскона"lJі<Пю. Іно,ді' 
та часто неуспіх таки'Х заходів євислідом І1СИХО-. . 
,;ІОГl~IНИ~ ]Jl)И~ІИН та дсзоргаНlЗ0ваности громад-

ського життя. 3ройуміло, Il~O іі 3 такими ПРИІ\tТІа
~~(tМИ, де не було досягнено поставленої мети, с.лі;~ 
таJ\ОЖ О~lІа.іtомитися, 60 вони можуть бути ІІсре
еторогою. Маючи це на увазі, хочу тут зупини
тися на дуже повчаючій: історії Іlро6КТУ з()удо
вання власними коштами в с.ереди·ні ХІХ ет. nelJ-
1lWЇ uaціО'lUlJl'Ьнdi естоuс'Ь'Кої ШКОАи. 

Цей проєкт по ідеї дуже нагадує історію празь
І\ОГО «Національного Театру», про я,ку -тут вже бу
ла мова. Його остаточний неуспіх був викслика.
ний причинами громадського характеру, ЯI~і Hr 
можна уважати специфічно естонськими, чсрез 
що цей приклад заслуговує загальної уваги. 

Національні відносини в балтійських провін
ціях б. царської імперії були на ПО~Іатку ХІХ ст. 
дуже СВ06рідні. Тубільне естонське та. tлаТИ1lІське 
насе.пеНJІЯ почало саме національно пробуджу
вати ся. ВОНО ма.іlже BIII\,~lIot[HO належало ДО се-
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JІЯНства Й творило в краю абсоJIIOТНY 6іJИ>шість. 
Проти нього непримиримо стояла пануюча ні
мецька меншість. По істоті цей аитаrопізм був 
суто суспільного характеру. Балтійські німці ува,
жали плянову германізацію латишів та eCТ~HцiH 
передумовиною утримання· СВОГО «стану ПОСІдан

ня» В цих країнах, бо ПОllУЛЯційно вони МОГс,iJИ . . 
ІСНУвати' там лише за рахунок засиМ1ЛЬОваних~ 

тубільців. Через це німці були проти середньої 
осві ти в рідній мові для обох цих народів, а ви-. . 
соку ОСВІТУ взагалІ виключали, уважаючи есТОН-

ців та латишів зовсім нездатними до самостійного 
культурного розвитку. І~оли в 1861. р. У Росії 
бу ла скасована панщина, поневолені народи цар
ської імперії зітхнули вільніше. Серед естонців у 

· той час була вже молода власна інтеліrенція, яка . . 
МРІяла про наЦІоналЬНО-R.ультурне са.моозна·чення 

свого народу. Дехто вирішив отже ВИl\ористаТJI 
акт 1861 р. ДЛЯ переведення більшої національної 
акції та закласти' з цієї нагоди естонську ШІ~О~ТІУ 
середнього типу, але одночасно фахового xa.pa�-\
теру. 3 тактичних мірк.увань, ll~об одержати до
звіл на неї від царсыюоo УРЯ'ду вона ма.ла нази
ватися Естонською школою ім. Олександра (Eest.i 
Aleksandri kool), мовляв, для вшанува.ННЯ «царя
освободителя». ЦіІ\аВО, що ініціятива збудова,ння 
цієї школи власними f\оштами вийшла від кіль
кох се.л,яu, а підтримало її естонське студенство, 
.яке студіювало здебільшого в дорпатсы�ому уні
верситеті. Коли цаРСЬRа влада дала дозвіл на цю 
школу, в 1871 р. повстав «:Комітет фундаторів 
школи ім. Олекса.ндра» (Aleksal1dri kooli asut·a .. 
jate komitee) 3 метою ІІерев~сти всенародню гро- . 
шову збірку для здійснення цього ІІЛЯНУ. 1 грудня 
цей :Комітет оголосив в естонському щоденнику 
відповідний заклиь: до естонського народу. Ця 
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відоава зна·Йшла незвичайно живий відгомін по 
І~іtТІій Естонії. Негайно почаJШ закладатися філії 
цього товариства у провінції та збіралися ГРОІпі. 
На протязі року згаданий Комітет мав 72 філії. 
Відгукнувся також братній фінський нарід. Гро
шовИЙ чистий прибуток за цей перШИЙ рік вино
сив - 9.739 карб. 7 коп. Естонців було тоді щой
НО 1/2 мільйона. 

Цей уопіх спровокував ба'JIЬтійських німців до 
рішучої контракції. Почали її пастори, ВИRори- . 
стовуючи церкву ДЛЯ контрпропа,(анди. Вони до
води JШ , що естонці - селяне й через це вони lІе 
потребують ані середніх ані вищих шкіл. HiMI~ 
!\азали: «естонськИЙ нарід замалий, та через це 
не мав права на існуватrя», Голова Естонського 
І\омітету й відомий каменяр естонсьІЮГО відрод
ження Гурт у звіті за перший рік діяльности цівї 
установи не лише рішуче заперечив всі ці ворожі 
арrументи, але при цій нагоді розвинув програму 
rстонських національНО-I\.УЛЬТУРНИХ змагань. 3ви
чайно, доводи Гурта не переконали балтійських 
німців, але примусили їх лише до зміни таК.ТИКlf. 
Відтак свою руїнницьку роботу вони переводили 
вже еСТОНСЬRИ~fИ руками. Кожен нарід і зокрема, 
поневолеНИЙ - мав своїх яНичарів-руїнників. Це 
або перевертні та ренеrати, або ріжні маніяки, то 
що, як.і нераз в імя бажа.пня кращого свідомо чи 
несвідомо НИll{ать добре. Коли Остзейські німці 
побачили, Il~O їхня ворожа пропаrанда в пресі та 
на зборах не досягав мети, а навпаки ще підбадьо
рув та об'в'днув еСТОНСЬR,ИЙ національНИЙ табор, 
тоді вони знаЙШtlІИ естонського селянина «П' ЯРТ(l 
Суі11Ю, L1ІЮДИНУ майже· неграмотну, від імені якого 
H~(;ТIaC}I даLлі ПОLТJеміка в пресі проти &ласної естон
ськ,ої школи. Цей «PaI"t Suija доводив своїм зем
Lі}Яl\ам, що естонським ООtлянам не потрібна жадна 

• 
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вища освіта іІ Il~O БОІІИ можуть I{Оl)истуватиея 
l~обрими ніМСІ{ЬКИМИ ШI\ОtТІами. Еетонське сеJІЯН
етво стихіііно зареаtуваt-Т}О на цю нахабну ПІ)ОВО
ка.цію. До чаСОІlисів рясно ІІосипались протеСТІI 
села. Багато а них протrстуваJІО дуже СИМВОtlJічно, 
JІОСИJlаючи Рроlні ДLТ}'Я Е. о. К. - 3 Іlриміткою: 
«:Замісць відповіді П'Я'}УГУ Суіяві». 

Тоді було зроБJ1СНО 011 робу 3РУЙllувати цей І{О
мітст із середини. Ця СІlроба БУtТІа біJІЬШ успіш
ною. Вона була cJ,e!JOBaHa проти ГОtТІОВИ Комітету 
- Г'урта. 3на.Йшовея такий q)анатик - ЯІ{Обсон, 
ЯКО~IУ успіх Гурта не ,дава·в спати', бо він сам пре
тендуваВ на провідника народу_ Отже він взяв на 
себе ролю «голосу Ha.po~y». ПочаtТІИСЯ полеміl\И, 
напасти та аа.підозрюва.ння «самозва·нног'О» І\омі
тету; БУJІа пrреведсна у 187~ р. (тоді каlпіта~rr 1-\0-
мітету вИ1ІОСИВ 33.247 l\3рб. ()5 коп.) - prвізія~ 
1l~0 :Іише. ствердила беа,доганніеть праці Комітету; 
ВІдтак ПІІIlЛИ 3ГОtПОІІН}ННЯ Оl\ремих ДУМОІ\; РОЗ1ІО

ча·tТІаея f\онкуррнційна српаратистична та ВOl)OjJJ,(1 
акція і, врешті~ жа~lюгідний ро3tТІад В JІопі самого 
товариства, tІерез Il~О, на І)адість німців, все І1РО
ВО[1іl\аt:ІОСЯ здійснення його головної мети. 

3а 61)аком місця неМОЖtТІИВО тут зупинитися 
на всіх пррспетіях IJ.bOro трагічного розладу, ,.1\е 
ІІОtlітuчні інтриtи· 'llОllІКОДИtlИ заГ~lьно-паціопа.ль
пу СІlравУ. 3вrрпу увагу ll~е на РОcJ1Ю eCТOHCbl\OrO 
жіноцтва в I{ЇЙ національній акції. Естонки 33-
1,~ТlаtlИ ДtТІЯ цієї мети свій жіночий к.омітет, якиіj 
д,JІЯ здобуття грошей ВLТJаштував три спеціЯul]ьні 
«бааари», Il~O відБУtТlИСЯ 3 ВРcJ1Иl\ИМ фінаНСОВИ~f 
УСІІіхом, ~1а,вши 3.115 руб. 191/2 f\·ОП. '-ІИСТОГО ІІРИ
бутку. Врешті, к.омітет мав понад 30.000 карб. й 
зем~ТІЮ під будинок, але ІІШола, проте, не буду
ва,lася, бо продовжуваtlИСЯ ста.рі та ВИНИRа~ТІИ но
ві свв.,рки ПОt!1Jїти tІНОГО або персона~льного xapaI~-
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теру. Не було згоди й щодо типу ca~IOЇ ШКОЛИ. 
Одні хоті,ТlИ, lI~об це була фахова аrрономічна 
11ІКОtпа, другі га)~aJІИ, що це має БУ1~И реаtльна 
ILIl\,Ot~Ia. В 1882 р. ІІсреміг цей останній ІІlЮ6l\Т, але 
внутрішні!! роа,ла,Д продовжувався далі. В 1883 р. 
ПРИ·ХИЛЬНИІ\И Я 1\ О бсона. , користуюtІИСЬ від'їздом 
ГУІ)та до Петрограду, скину,ЛИ ЙОГО 3 ro,повува,ння. 
Це ll~e біJІ'ыlсc загострило к.онфліІ{Т між біtJiJьшіетю 
та опозицієк>. Тоді встряв У цю Сllраву царськи~й 
Уl)ЯД, II~O СК~jІИІ{ав загальні збори, я;кі бу,ли фаh
тично останнім'И, (ю їхні ухва~ли BJla)~a віДКИНУtJiJа, 
а саму ОРІ'аніза,цію розв'язаotлаJ • 3ібрані гроші БУtЛО 
Іlередано до ,державної скарбниці, а -в будинку 
ШКО,ТІи В І\арлroфі (бі,ля ()(>еРflа~лен)~ ІІризначені~f 
ДJІЯ приміщення ІІершої естонськ.ої c~~peдньoї ІПБО
,ТІИ, згодом (В 1888 р.) БУtlJа відкрита урядом JtO

сковс'Ька міська lllКо,ла ім. царя Олександра., яка 
утримува.ТІаея 3 віДСОТl\ів на. естонський націо
нальниіі фонд~ ск.ладсниЙ на свою l>ідну шк.олу. 

ІХ. 

Народи, що СТО,ТІіттями були ІІРИСІІані ії зда-. .. . 
ва,ТІОСЯ засу джеНІ вже ІСТОРІЄЮ на ВІ ЧНУ потаtlУ ~ 

lІрокидаючись під ВПtJ1ИВОМ бурх~ливих п оді Іі сві
тової війни та революції, відразу ж, немов ін
СТИНІ\.ТИВНО стають на ш,лях на.ціональної ca1tIO
ДОІІОМОГИ~ ІІід прапором засади «Нарід - собі». 
Ось один новітній, цїка:вий ПРИКJJад 3 l1іе,лявоон
ної доби. ~f·аю на думці к,ультурно-на.ціонаtlЬІіУ 
аІ\.цію Jl()/юдо-бреТОН.С'Ь'К'l/,Х аltтивістів, скупчених 
біля бретонського квартальника «G1valarn» (Пів
ніч - 3ахід), що існує від 1925 р. На протязі сто
tJliTb Франція марно намагалася денаціоналізуваТlf 
Брета.нь, яка добровільно 3 нею 3~lІучилася. Від 
часів революції фра.нцузький державний центра-
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Л13М особливо дошкульно веде кампанію проти 
своїх «окраїн» та «народів». Проте, непримирима 
та неllід,дайна Бретань живе. Винародовилися ли
llle бретонські міста, але села заховали СВ9Ю на
ціональну відрубність та свою рідну мову. Бретон
еьке селянство, - це ЯДІЮ одномільйонового бре
тонського наІЮДУ - мали на увазі провідники ча
СОІІИСУ «Gwalarn», поставивши своїм завданням 110-

ІІІИрення ПІЮсвіти серед свого народу в рідній мові 
та боротьбу проти культурного занепаду ба.ТЬКіВ
ЩИПИ, СПРИЧИ1ІИНеноro паризьким централІЗМОМ. 

Для цього треба було витворити модерну націо
нально-свідому бретонськ.у інтеліІ'енцію, щоб вона. 
відтак пішла в на:рід та будила його. 

Це робить і в цім напрямі багато вже зроБИВ 
«Gwalarn». Його заходами' був зреформований бре
ТОНСЬІ{ИЙ правопис; модернізована літературно
бретонська мова, ДЛЯ чого бу ли видані добрі слов
НИК·Н. Цей рух подарував бретонському народові 
десятки ТВОРІВ Кl1аСНОГО· письменства та попу ляр

но-на:укового змісту, ЯІ{ питомих, так· і переклад
них, а передовсім гарно вида,ні й чудово ілюстІЮ
вані R,нижеЧRИ д~ля дітей, як.і знайшли ве-ЛИRИЙ 
попит не тільк,и серед ПІRолярів, a;rIe й с.ере-д ста р-. 
[ІІОro ПОRО,iJІННЯ. 

БретОНІ{і не мають piДJIOї ШІЮЛИ. Париж у 
1925 р. заборони"В послуговуватися бретОНСЬ:КОІ(') 
мовою в IIтO.rт,ax~ навіть як до по моroво ю. Отже 
«Owalal"11» мусив :КНИЖКОЮ заповнити цю прога
лину. Для цього його заходами виходить бретоно
знавча секція публікацій: «Ar skol brezoneg» 
(Бретонська школа); а попри цього під гаслом 
«Brezoneg аг Vugale» (Бретонська мова ДЛЯ дітей) 
був 33h,ладений епсція,ТJЬНИЙ фОНД, з якого набу
нан>ться дитячі І\НИЖІ\И, щО да.руються' немавтній 
дітворі. Акція І~Я, ЯК вкладки жертводавців, так 
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і СІІИСОК, роздани'Х l\:НИЖОІС, ІІу6ліltУ6ТЬСЯ у звітах 
на сторінках часопису «Gwalarn». 

~3аходами І{ЬОГО чаСОІІИСУ був переведени·й 
Jlриватниіl на,ціональний ІІерепис бретонського 
населеНІІ,Н, висліди ЯІ\оro 3 віДІІОвідними мапа,ми 
RИЙ:Ш,ПИ ОI~I~ОЮ БІЮПІУ1)ОЮ: «Ellklask diwar-benll 
sta(l a,l~ lH"eZOlleg еll 1 Н2,';» (Ог,пя;~ положення бре
TOllebl~OЇ мони в 1928 І):). ВиеtТІід його' дуже ІІ,Їка
ВИЙ~ (ю І\l)аеІІОМОВНО доводиrГІ)~ II~O переважна біль
Illj-CTIJ БІ)еТОНСЬІ{ОГО ІІа1)О,.Т{У IH~ J~ИlІаІ)()довилася. 
UC}I І~Я ()І)еТОНСЬІ\а акцін JН~РРВОД,ИТЬС·Я за влаС'ні 
1'~·01I1TII. <1>їна,ІІСОВО вона не 6 lI~e навіть якось уся-

",., . . 
етрмати-зова:Jlа та ()а.зу6ТЬСЯ ЛИlIН~ на симпаТІ,ЯХ І 

,.lOOpiii RОtлі свідомих бретонців. В ІІершім звЇті 
«l,\\~alaI"11» І'ОВОІ)ИТЬСЯ 'про I~e Tal~·: «11) жертви Мll 
OTIHi~1YЄMO ІІеl)енаж.но нід. ()іДНІІХ ,ТІК),.1\еіі - ,..'І.РС ять 
(PI)a.Hl~jB~ Н·,ЯТЬ ~)paHKiH~ ,ТIИllН~\ іноді CTO~ ІІридба
НИХ ТЯJКІ~ИМ JlI,ТIЯХОМ OIl~a}{IIOl~~ii. ВІ)еПlті, співро
GіТIІИI,И «(J\\~а]аl'Л» I1t'ey'rI> паЙТЯjК'-Іиіі ~Іягаl). ВОНІІ 
11(' ТІ:ІІ)],И ІІ{О aa)~j~I)HO ПI.аl~ЮЮТЬ, а",л.~ муеять ll{е 

1)('І~У,J1ЯІ)]ІО JtOJ{aBaTII ДО своєї ПІ)(lIJ) '-Іа,еТІІНУ, іНО;lі 
ІІО:ІОВИНУ~ еворо заробітку взагалі». 

rfa1\i 1~ЯЖІ\і бувак)ть початки І\ОЖНОЇ аl\,l~ії, II~O 
Ga3Y6TbCJI на, заса,ді «Нарід - собі». А~ле це не му
сить лякати, ,НК, не бояться цього -прихильники 
Ilовоб})СТОJIСЬКОГО а.І~.тивізму, II~O праl~IОЮЧИ в ма
JІОСПРИЯТ,ТlИПИХ оостаВИllах, за ]1' ять IЮІ\.ів зробили 
6іЛЬІІІС, ніж перед JІИМІІ Gуло зроблено ІІРОТЯГОМ 
сотні РОІ\.ів; ВОІІИ вже сьогодні К.ОIІстатують мо
l)atlbHY ІІеремогу «G\vаlаrл», а десь за 10-20 ро
l~iB 3МОЖУТЬ І\онста.тувати і q)іпансову перемогу 
НН,І~іотворчої засаДІI «HllPЇ() - собі». 

х. 

«H(lpilJ - собі» має ПРИХИJJЬНИІ{ів і серед 'КО/І/Ь
орового людства. Навед..у один дуже яскравий при-
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І\лад 3 історії aJtep1.I/KauC'b1CUX н.егрів. Тяжко собі 
уявити щось більш імпозантного 3 одного боку 
та більш траrічноro - 3 другого, ніж доля куль
турних змагань чорного населення в країпj зоря
ного прапору. Ціла доля а.мериканських негрів 
Rзагалі - це жаХJШВе мучеництво. Перед 1863 І). 
- отже перед скасуванням невільництва ІІеГІ)і 11 

в Америці- їхнє життя бу ло справжнім, пеклом 
на землі. Культурний світ довідався про це.:з' до
кументально жахливої відомої І{НИГИ Бі чер Стоу: 
«Хатинка дядька Хоми)} (1852). Аджеж негрів 
білі пани не уважали тоді за людrЙ. Епископ 
ч. l{аролль видав проти них працю·, символічно 
надписану: «Неір - це худоба»; в ній логічною 
методою та цитатами з Біблії автор доводив, II~O 
Бог не був негром та не створив це племя, через 
II~O воно не належить до людей, але до худоби. В 
цей час невільництва заК,ОНIj Південних Штатів 
карали просвітню працю серед муринів, ЯК про
ти'др,ржавний злочин. І\:оJIИ 3 іні ці яти ви пре3Jl"
;~(~IITa ЛіНІ{ОJІьна та після Т. зв. «сецесійної віЙНІІ» 
між Північчю і Півднем Сполучених Штатів не
вільництво негрів було врешті формально скасо
ване, фактичне їхнє положення засJ]ИШИЛОСЯ тяж
КИМ. Традиційна расова ворожнеча до них з боку 
місцевого білого населення стихіЙНо лютує й на
далі. Американська неРрофобія - це щось гір
ІІІОГО за европейський антисемітизм. :Культурні 
амагання муринів злочинно саботуються білим 
населеШІЯМ. Існує від 1866 року опеціяльна ор
ганізація, славетний «K1t-Klu,x-Klan», що пляново 
&тramтoByв погроми негрів та руйнує їхню працю: 
ІІідпаJІЮЄ ШКОJШ та церкви, самосудно вбиває або 
живцем спалює негрів. 4000 людей впнло жертвою 
та·ких «лінчів» за останні 40 років. Я не згадую 
тут ІlРО ЧИСJІрнні заборони, ЯК.ІІМИ принижується 
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людська гідність негрів; для них заведені, напр.~ 
спеціяльні ваtони в потягах, окремі відділи в 
трамватс; ЇМ невільно увіЙТИ до жадної ІІРИ,ЛЮД
ної установи ДІЛИ білого населення, отже до цеl)К
ви, бібліотек, шпиталю, ресторану, театру, кіllа . ., 
топ~о; у 20 штатах заборонені мішані подружжя: 
у 18 дозво,лено ,тrише нижче наВ1Іання ЧОІШorо на
с€лення. ФаІtТИЧНО амерюшнські неl"l)И живуть 
ІІід 'перманентн'ИМ боЙКОТОМ своїх білих земляків. 
В. Б. Сміт, автор відомої праці «Кольоровий І{О!)
дон» (The Color-Line), га.дає, що для білого насе
лення Америки «вогонь, ІІовінь, пропасlЦIЦЯ, го
,лод і війна, aJ навіть неосвіченність та лаЙдацтво ... 
меНІІІ не(Jeзпечні, ніж ближчий зв'язок з неграми». 

Проте, негри мають ІІриятслів і ІІРИХИЛЬНИІ\іR 
серед білого населення, особли1Ю північних шта,
тів. Підтримують їхні культурні змагання l\аl1-
Jlед.жі та Дж. Д. l~ок.феллеl); І~ей останній зат-\лав 
в 1902 р. 3агальнИЙ ШБ,ільнИЙ Rідділ «Genel'al 
Education B01'd» ДJІЯ підтримки чорного шкіль
НИІ~Тва, ІІризнаtІИВШИ на цю мету 5О.ООО.ООО До,п. 

Існують та·l\.ОЖ і іШlIі подібні фоIIДИ, ЯІ\ нап}) ... 
«JOhI1 }1'. Slat,el- I~llnd», а(ю· «Anna Т. JeaneR }1"оuп-
()atioI1» і особливо фонд ім. Дж. Розенва.ЛI)~1\а, за
ходами якого від 1914 1). БУtЛО збудова.но ПОJІ3.JІ. 
7t)U шкіл для муринів. 

Ріжні ХІ)истіЯНСЬІ\.і I~epI-\.BII, ОСООtЛИВО протr
~TaHCblti, а ІІередовсім «Amel'ican Missional'Y So
r,iety» багато зробили для ПОІІІИрення освіти rr
ред муринів. Іхніми заходами повстали 'пеРlпі ВІІ·
сокі IlПWЛИ для муринів У південних ІІІТатах, ЯІ\. 
Atlanta University (Georgia), Fisk University (Теl1-
JleSsee), II1Stitut оІ Hamptoll (Virgillie), а(Ю ~ла
ВfmIИЙ «Institut of Tuskegee» (АlаЬаmа). 

3вичайно, цієї ДОПОМОГИ 3 боку білих ІІl)lfяте
лів було все замало. Негри неза.баром мусили ста-
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ти на шлях фінансової самодопомоги. Піонером 
цього діла був заслужений національний «бу ди
тель» негрів небіжчик Ву'К'Кер Т. ВашіU1ТО'Н-. 13 
ДИТИ1Істві ще неві~ТІЬНИК, свідок «сецесіЙНої війни». 
за визволення еворо народу, відтак захоплений са
MOYlt і вреПІті провідник чорного Пtпемени В A~1P
риці, ЩО шля'хом масової освіти та господаРСЬRО
'rехнічного ВИШІ{олення хотів ІІривести його до 
«обіцяної землі» власної свободи - ось ro.ЛОВІIЇ 
етапи подивугідного життя ЦЬОГО чорного Т. llIев
ченка, так чудово описа,ного ним у 3ІІа,менитій 
ЙОГО «4втобіо/ра.фії». Ніколи не 3 абу ду , 3 ЯКИ~f 
П~'lКИМ захопленням БУК.І{.ер Вашінtтон у 1НІ0 І). . . . , 
старим ДІдусем, мовляв, на ПОРО3І ВІЧНОСТИ·, 3 ясо-. . 
вував І захищав справу американських МУl)ИНII~ 

у Празі. 3 іменням його зв'лзанна одна 3 на.ЙбіtЛЬ
ІIIИХ культурних установ в Америці, сьогодні H(L 
ІІ)ЛИЙ світ СtТІаветний Institut of Tuskegee (Alal)a
Пlа), фак.тично чорна технічно-roсподарська Af\a
демія. 3aI~ТIaB її Буккер BamiHtToH в 1881 р. май
же 3 голими рука.ми, маючи до диспозиції від 
ІІІтату 20()0 дол. та репрезентуючи у своїй особї 
цілу ІІрофесорську колеtію цієї Шl~OJIИ. В 1901 1). 
ця школа уявля'ла із себе мале «університетсыIсc 
місто». Вона мала 50 будинків, з 'ЯІ\ИХ 47 збуду
вали &JІа,еними рук.ами (тільки під l\еJЮВНИІ~ТВОМ 
фахівців) її слухачі. Взага'~iJі В цім муринськім 
Інституті обов' язує засада: «'Не тi.lf,bKU аа в~тtac'Нi 
гроші, ал,е й своею працею». «Для І(ентра,льної бу
дівлі - пише Ж·. Фіuo, автор відомої монографії 
«3абобоuu Раси» (1921) - було ВЖИТО 800.000 
це ГLIJИН, зроблених руками учнів l-lюскеджї». Вза
галі всі ремісничі праці, зв'язані 3 ро3БУДОВ8JІ
НЯМ цієї установи, також елеКТІ)отсхнічні та· ІІа
віть інсталяція великих машин (125 пр) - BC~ 
[~e зробили &ла·сними руками самі слухачі, опла-



-41-

чуючи таІ\.И~1 чином таБСИ (приблизно 80 дол. на 
l)ік) за прав'О навчання. Через це і незаможна, мо
~T(OДЬ може студіювати в цім Інституті. Сьогодні 
«Чюск.едж.і Інститут» міститься вж,е у 120 будин
l,ах; мав 2000 акрів досвідних полей; 200 членів 
.ТJCKTOpCЬКOГO ПСрСОНaillУ та· 2000 слухачів. Все це 
за власні ГРОПІі та &лаоними руками. 'Все це ви
І\tТlюt.ІНО муринеька праця. «Хоч негри дуже вбогі 
- І{аже Фр. f-1J. Ше.Jt'Ь, автор фра.нцузької книги 
«Мутп//нс'Ь",е nuта'н,uя в Сnо.}tучеuuх Штатах») 
(1 H23)~ вони все жертвують свою працю та гроші, 
(\{),ТJИ йде про виховання своїх дітей. Мільйонами 
,.r~ОtТТЯl)ів обtІИС~1ІЮЮТЬСЯ суми зібрані серед них, ЧИ 
то IІlюето, чи за. посегеl~НИЦТВОМ цеРКВИ·, або ІПЛ.Я
хом 1І0да.'ГІ,У на І[rl~ільні оправи». До світової вііі
І f,1 r БОН'И еl,.lІа.JIИ ІІа 1{Ю мету I\1)yrJIO 1 () .мі.".. до.1t. 

IC'n)I)Ї}1 не анав ПІ)ИІ~,па)~у біtТІЬІІІ ІІІRИJЩОГО ТН. . . 
!\lа.еОНОI'О IІОІLlИІW,ННЯ ПроСВІТИ, НІЖ серед, а.МРРII-. . . 
l\<1Нt.ЬКИХ негр]в ПІСtЛЯ скасуватrя неВІЛЬНИЦТR3 .. 
Ifa. ТІlютязі перших п'яти років «волі» ВОНИ ~fали 
4:~2B ІІочаТІ~ОВИХ ІІІкіл 3 9307 учитеЛЯМИ та 200.000 

t, 

IUІ\.Оt'Jярами. В 1924 р. було У муринськ.их почат-
І~ОRИХ IIII~OtТIaX 2.149.584 ШІ\олярів на 10.500.00() 
ІІОІ)НОГО наСС.lення_ себто 600/0 дітей шкільного 
вік.у. ТеІlер ІІ~ОI)ічно закінчує високі ШКОЛИ 2000 
мугинів-абсОt1ьвентів. Негри веtЛИКУ увагу звер
тають і на освіту Щвчат. Є І\ілька сот муринських 
JІ"ЇПОІ\. 3 RИСОІ-\.ОЮ освітою. Муринки дуже свідомі 
та; rнеl)(ійно підтримукугь свое власне Шl\іt1JЬНИЦ
ТВО, 30Kpt'Ma ж «C,,e.JlJteu-Ко.ледж» Д~lІЯ дівчат, 
Гюж «1~e .·Jltlll)1l'Н~'ЬК1/лt 'КО/f,едж» , як це спеціяльно 
Іlі~~l\1)t~елює одна ма.ТИ-МУРИlll\а в заклику до ЧОр-. 
ного Ж.ІПОІ(тва. 

Не t1І1ше В ділянці просвіти, але ТRIroж і на 
IIO.li гооподарськ.ім та в інших прОявах національ
ного самоозначення американські неГри досягли 
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ВСЬОГО ~дебі~льшого 6Jtacuu.v,u CU/taJtU, кошта'Ми та 
працею. Національне пробудження та самоозна
чування американськ.их негрів, це один 3 найці
І-\авіших проявів сучасного національного відрод
жrнпя взагалІ. 

ХІ. 

~~вичайн()~ наведені тут прик.лади користуваll
ня заеадою «Нарід - собі» серед ріжних на,ЦЇЙ -
110 вичР,рпуlOТЬ цієї теми, а.ле тіtлы�ии іlЛЮСТРУЮТЬ її 
ІІа 6і,JІЬШ ТИІІОВИХ і евоєрідпих зразках. 30всім 
([1)ИРОДНО, 11(0 на цей шлях національної самодо-
1І0МОГИ етав в середині ХІХ ст. також українеЬКlfЙ 
на.рід. «Рідua Пl1іО/Ш» , «Просвіта» - це загально 
нідомі та наіtбі.пыl� І10ПУlлярні ІlJЮЯВИ здійснr,ння 
I~ЬOГO l'ае,Т]а, на. Уl\-!)аїнськім I

J I)YH11. lІимаtла гро
(нова, Д,опомога аМСI)Иl\.анської eMirpa,!{ii на К.у.ль
ТУІ)ні та roсподаРСhК.і потреби~ а піс,Т}я евітової 
J{ійни також на ВИ3ВОt1ІЬНУ yI~paїHeыI,yy боротьfi,V 
- 1{~ не MPHIl1 JICI\.paRЇ П]ЮЯВИ цієї самої ідеї. Коли 
аlюбити підеУ~fОК всіх грошей, Il{О таким чином 
УК.J>аїНСЬR,ИЙ на.рід ІІа протязі к.ількох десятк.ів 
років дав на свої на.ціональні змагання та· потреБІI 
- 3 цього СК.ТІався-О не ОДИlI мільйон. Проте, ви
НИІ(ав ІІита.ння~ чи все зроблено під цим ОГ~IJЯДОМ'? 
ЧИ ви ко риста,н і всі можливості? Якщо, відпові
,.~(а.юtІИ на цr 3<1ІІИТ3:ННЯ" брати на увагу Досві,Д та 
дося"н.~ння в цi~{ наПІJямі іНІПИХ наІЮдів, то дове
,.~еться визнати, IЦO~ на mаJJЬ, не все ще зробrлено 
іі не веі можливості БУtJ1JИ вичерпані, помимо ТЯЖ
I~ИХ та нrсприятли"Вих обста.вин, в як.их перебуває 
ук.раї!fеы�иfff нарід. l'lr,х.и, фіни, іеJІянді, або негри 
оргаНlзува,ТJИ свою нац]ональну самодопомогу та

І\ОЖ у ~а~~оеприятливих 1 тяжких умови нах , ПІЮ
те Biднoel~O зі значно 6іtlІЬШИМ успіхом. 

3асаду «Нарід - собі» поклало в основу своої 
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діяльности молоде «Товариство ПриХUJІ/ьuu'Ків Укр. 
Гоcn. А1СООе.мії» , виходючи із тих мотивів, що 
шлях до господарського відродження поневоленого 
народу є, одною 3 головних передумовин наЦІО

нального його ВИ3ВО,ТІення та п~о господарське від
роджен'ня народу неможл~з господарсько-тех
ніЧНОЇ освіти широких мас його населення. Для 
адійснення цього домагання - &ласне, своя полі
т~хпік,а є, conditio sine qua поn, бож «ТТИПІе вона 
а~tоже вих·овати не тільки модерних інжен~рів-фп
.гівців, але й добрих J/1\paiUC'b1CU,X і нженеріВ-С,II
r,n,і-л 'Ьии",і в , які знатимуть roсподарськеполо.жен
Н·Я й потреби рідного R·гаю та народу й вмітимуть 
технічно пра.цювати· )~,ПЯ гоеподарського ЇХНЬОГО 
відродження та поступу. Через I~e «Т-во ПРИХJ:I,ЛЬ
ників УГ А» уважа.r, справу заховання цієї ед1lНОЇ 
українськ.ої політехніки справою Rсеllаціouа/f,'Ь
мого хара.І{теру та значіння. Чере~ це ноно про
l'рамово к,пнуло гасло «Нарід - собі». Що цю 
еправу доводиться здійснювати 1/,(і 'ЧУЖ1lUЇ, цr. 
':ІИІІІС неминучИЙ вислід тяжкого поліТИ1ІНОГО за
І\ріпа.чення батьківщини. Не треба проте ляка
тиея тих скрутних господаРСЬR.ИХ та інших умо
ВИН, серед яких ця акція почала·ся та перево
;~ІІТЬСЯ. Аджеж ми бачи,ли, що майже всі понево
,1Plli народи будува~ТІИ самотужки свою культуру 
;1 де більшого в ма.лосприятливих обставинах. В істо
IJії у:країнеЬБ.Оro народу є чимало фактів, ЯІtі ви
праВДУЮTh віру в його на.ціональну неперемож
JIicть у біді та ск.руті. Один дуже цікавий ДOK~1, 
JI~O може бути чудовою ілюстрацією на.шої теми~ 
згаДУ6 «ДіJl,О» (1931. ч. 279). В Сяноці в 1550 І). 
па розказ польськ·оro короля Жиrмонта україН
цям мала бути відібрана ЇХНЯ стародавня церква в 
замку. Одночасно давався їм дозвіл збудувати но
ву - на протязі T'fYbOX днів. Інакше українці по-
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збавлялися права мати свою церк-ву в місті. Ся
ноцькі «прості хлопи сідольники - кожемяки -
виграли цю на'цїона.tЛЬНУ справу. В недалекім селі 
Ясенці вони кyuили деревляну церкву й на протязі 
трьох день перевезли та поставили ЇЇ в Сяноці. 
На таке чудо епро.глися сяноцькі міщани та 
ремісники майже перед 400 роками. Гадаємо, що 
свідомИЙ укра.їнськиЙ загал у ХХ ст. зрозуміє 
потребу своєї національної політехніки' як всена
ціонального обов' язку та відгу~неться на наш за
клик «Нарід собі» з так.им самим завзяттям, як. 
еяноцькі MilI~aHe в 1550 році. 

Прага. Сі'Чєu'Ь 1932. 

Із Статуту Товариства Прихильників Українськоі Госпо

дарської Академії в ЧСР. ., 
§ 1. Товариl(ЛВО носить назву: Т о в а р:и ств О П Р 11-

хильн:иків yKpaїHcыIoїї Гос.·п'о;rа.РСЬІ{ОЇ 
і\. к а дем і'Ї в ЧСР і мм місце осідку в ПР8Jзі. 

Товаристоо не myк.a6 жадних Битід ,:1дЯ своїх членіІВ. 
ЙОГО М'ета, (; добродійна: матеріяльно піДтр1fМу;вати Укра
їнську ГооПQдв,рську Академію в ЧОР, ЩО() тим І1ОСДУ
жити укра'їнській культурі. 

§ 7. 3Вlfч&йні члени вносять щорі ЧНО ДО І\аси Това
[)иства 10 амер. долярів або 330 КЧ. 

§ 10. 3'вичаЙ!Ні члени можуть ВНОСIlТИ с,ооївнески ~Ii
сячними ратамп. 

§ 11. Члени протектори вносять не ~1~НПІе 1()() a~l. ДО.1І. 
річно, або одноразово 1000 ам. ДОЛ. і 'КОРИC'l'yЮТЬСН правами 
:Jвичайпих членЇfВ. 

в справах Т-ва ПРUХUАьн,uхів УГ А писати па адресу: 

Spolecnost prdtel Ukrajinske hospoddrske akadeтie, РТП/IП

Dpjvice, 1506. Гроші посилати па КОПТ0 Е. Wyro10uj, ZivufJ
stenskd banka, Praha, або па KOllTO Т-ва ПРUХUА1JU. УГ .r1, 

3е.меАtJНUU Ванк rїnoTe1'uuu, Л'ьвів. 
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