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«О, серце! безодш усіх вод та не
бес ширше! Яке ти rлибоке! Усе 
обіймаєш і утримуєш, а тебе ніщо 
не вміщує! все в людині залежить 
від серця. Думки серця . . . непомі.т
ні, ніби їх зо·всім немає, але з цієї 
іскри повстає велика пожежа, ви
никає повстання та руїн.а. Від цьо

rо зерна залежить усе дерево на

шоrо жиІl'Тя.» 

Гр. СКОВОРОДА 

«Початок мудрости є самопізнан
ня.» 

«Кожний сам собі є далекий.» 

Фр. НІЦШЕ 

Новіші історичні часи, особливо XVII 
й XVIII ст. ст" були часами формування 
модерних націй. Ріст культурноrо над
бання, історична доля окремих народів, 

нарешті, своє ш~ільництво і виховна 

система - все це разом із племінним 
спорідненням СІJІРИЯЛо вwrворенню су-
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чааних націй і національної самосвідu

мости. В цьому процесі ми йшли в •югу 

з усіма західньоевропейсь~кими народа

ми. Але наша мачуха-історіR поєднаЛf> 

нас в середині XVII ст. з північним <::у

сідом Москвою. 

НезнаНИІЙ до то1·0 часу, цей сусід вия
вився хитрИІМ, підступним ворогом. 

'Увесь час нашого співжитгя з Моск

вою-Росією - це 300 років повільноrо 
нищення нашої національної само
бутности, нашої культури, нашої І!ерк

ви й нашої школи. Огже тим поєднан

ням був перервани~й природний процес 

нашого національного поступу. Час мос

ковського пануваЦнJя - це «пропа·щи~й 

для нас час», як писав М. Драгоманів. 

Лихо не тільки в тому, що ми не по
ступDли вперед, але нам руйнували й 

те, що ми вже мали. Ни~цучи наше. 

Москва на.кидала нам свою куль·гуру, 

свою мову й свою виховну систему. Ук

раїнська інтеліtенція, вихована в мос

коuських школах на чужій длл нашого 
народу культурі, відчужувалася свого 

народУ. народні маси лиша.лися бе:з сво

го національного проводу, тим самим 

були за1<::уджені на нидіння. 

Велика чнстина нашої національної 

L<rrільноти з да·вніх-дааен опинилась у 
межах інших держав - Польщі, потім 
Аветрії, і молоді покоління там ви.ро-
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с:тали в атмосфері впливів відмінних 

культур, чужих традицій і звичаїв, ін

шого правопорядку тощо. 

Сучасна наша еміrрація окладасться 

з виходців різних давно роз'єднаних 
уjк.раїнських земель. Виховувалися ми 

в різних школах, пройшли різні вихов

ні системи і то чужі. Чи ж можна диву
Еатися, що нам бракує взаєморозуміння! 

Перед НІами важливі ще невирішені 
проблеми, як національне шкільництво 

й націон::~льне виховання, вироблення 

національної ідеологн, упорядкування 

громадсько-політичного житгя і т. д. А 
ми свою енерrію витрачаємо на взаємо

поборювання й заколоти. Це т~ривоЖІНі 

ЯRИІЩ<J. В чому глиІбша причина цього? 

Очевидно, це пов'язано з нашим харак

тером і чужими впливами на нас. Кож

не хворо5ли.ве ЯВИІЩе слід пізнати, вив
чити, а тоді вже шукати засобів, якими 

ті недомагання слід поборювати, 

ХАРАКТЕР 

Науха про характер, mt окремої .лю

дИІНи, так і цілих спільнот, зовсім моло

да. Стала вона оформлюватись в окре

му науку характерологію лише в остан

ніх десятиліттях. Хоча розуміння ха

рактеру давно поширено серед загалу, 

і ми часто послуговуємося цим словом, 

sле розуміємо його, здебільшого, по-
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своєму й різно. Спеціяльні студн харак

тс:-ру знаходимо у визначного ІНімецького 

психолога Вільяма Штерна. Він ке.же: 

«Характер є сума усіх властивостей Лю

дини, готовість і настанова до вольового 
чину ... Він є складне явище в людини. 

У ньому є риси глибок:і й поверхові, 

центральні й периферійні, пануючі й 

підрядні, стій~к:і й нестійкі. Рішальним 

у характері є не певні риси й їхня СИJ1а 
(напруга), а те, як ці риси поєднані в 

цілість, цебто, що людина ставить на 
першому місці, вважає головним і чи 
побічні потлгнення сприяю'!'ь головно

му.» (Загальна психологія. Стор. 606, 
609.) 
Загально беручи, можна сказіІти, 1цо 

характер це є відмінний спосіб, яким 

проявляється духооість чп то uкрешї 

людини, чи національної спільноти. 

НаціональнИій характер, як і націон:J.ш-.~ 

на душа народів, містить у собі най

більш загальні апільні риси поведіь'1П! 

й світосприйме..ння того чи того наро;t_у. 

Українсь.к:а духовість і харак:1'ер д;ш

но вже цікавили наших визн<1чних до

слідників. Перши:м присвятив свою ува

гу цим проблемам М. К<Х:то:.1СІ-рін :; 
працях «Книги биті.п у1{раївтькоrо Р~

роду» та «Дві руські нар~дності:>. Це 

було в половині ХІХ ст. Хнрак'Іерні 
рж:и українського народу Кl•сто:.н~рі:: 



подає· описово, не пробуючи глибше по

яснити їх. Підкреслює взагалі чуттє
вість, зокрема глибоку релігійність, ін
дивідуалізм тощо. 

Крім КостомаРОІВа, багато й інших 
досліднИІк.ів займалися ци:м питанням, 
як І. Нечуй-ЛевицЬКИІЙ, В. Сікорський, 
І. ОгіЄНІКо, в. ЛипИНІСький, І. МірчУІК" 
В. [ЦІербаківський, Д. Донцов і інші. 
З сучасних слід відмітити О. Кульчи
ІJ,Ького та В. Цимбалістого. 

Не можна не згадати тенд.енційного 

підходУ до проблеми українського ха

раІКтеру в Д. Донцова. Він стоїть на за

садах теорії расизму й подає остійсь~к:у 

расу як самозадоволених міІцухів. Ім з 
природи чужа ідейність і творчі зма

гання дУХа. Це порода рабів, яка не 

підноситься вище овоїх тваринних інте
ресів. Трохи краще він подає дИІНарсь

ку расу, але й ця порода не здатна до 

самостійних творчих поривів, може бу

ти добрим матеріялом тільки в руках 

«доброго пана».Отже загальних. рис ук

раїнської нації в цілому він не подає, 

ніби такої нації й нема, а є тільки скла
дові частини у формі рас з їхніми га

даними рисами. (Розділ «Психічна в1<<1-
'іа .• з книти «Дух нашої давю1ни".) 

Торкається расових чинників і д-р О. 
Кульчицьюm («Риси хара,КТІ;"рології ук

раїНІського народу». «Енциклоп.едіп 



українознавства». Стор. 708.) Але він 
подає ці риси багато поміркованіше й 

обережніше, характеризуючи остійців 

як людей «Нас·гроїв», а динар1tів - «по

чуттєвих», або «людей афекту». Але ра

сові чинники в ~-ра КульчИІЦЬкого ма

ють другО'Рядне значення. Більшої ва

ги він надає чинни~кам геопсихічним 
(підсоння й характер заселеної місце

вости), історичним, соціопсихічним (пе

ревага селянства в національній спіль
ноті) та глибшrnо-психічни~м. 

Цікаво відзначити, що інший наш 
еучасний дослідник д-р Б. Цимбалі

стий, разом з американськими науков

цями, заперечує расовий ЧИ.ННИJК. 

«Американські дослідники, - каже 

він, - у величезній більшості вважа
ють, що досі не доведено, щоб різниці 

поведінки між різними расовими й є."!'

нічними групами були біологічного по

ходження. . . З малими виня'І!ками такі 
різниці можуть бути й їх пояснюють на 

основі історичних і культурних умов, 

змін в обставинах, у вихованні й досві
дах.» (:<Родина і душа народу». Збірна 
праця - «'Українська душа». Стор. 29.) 
І д-р ЦимбалістИІЙ рішуче підкреслює, 
що «Не расові, а культурні впливи, 

передавані через родину, оформлювали 

ментальність і вдачу народів». отже на 

підставі новіших дослідів глибинної 



психології твердження Д. Донцова від
падають, Я1К ненаукові. 

Так звана глибинна психологія і пси

хіятрія недвозн:.~чно стверджують, що 

структура особистости людини, її поста

єа до світу, до життя, ЖИ'ГІ'ЬОВИІЙ опти

мізм чи песимізм коріняться в пережи
ваннях раннього дитинства. Яка була 

родинна атмосфера, якого роду взасмо

стосуНJКи батьків і дітей оточували ди

тину - все це залишило свої сліди в її 
душі на все житгя і буде прообразом 

пізнішого ставлення в дорослому віці 

до нового оточення. 

»Родина - це основне «Міліе»-середо

вище, що формус характер, вдачу .шо

ДИН'И. « «Національний характер вІmли
вас прямо з способу і роду виховання. 

нке отримує людина з перших своїх ро

ків«, - підкреслює д-р Цимбалістий. 

Стверджуючи такий вплив родиннот 
Еихооання на фоtрмування харе>К'І'Сру 

людини (і нації), цікаво придивитись. 

нк же стоїть с:mрава родинного вихо

вання у нас, українців. Історики кn

жуть, що в свій час у родиннОІІ.tу й сус

пільно11~у житті у~країнських пле~Н''ІІ 
був наявним матріярхат. ЗалІЛ..l!!ки йото 

бачимо й тепер. Більш активна участь 
української жінки в громn:rськmf)' 

житгі, порівнюючи з іmuими н<~ціr,
нальними спільнотами_ с .л:ак:азом Т{)Го. 



у родинному вихованні дітей переваж

ну ролю (якщо не виключну) має ма'm:. 

Батько лишається ніби збоку. Якщо ча

сами встряває, то хіба для покарання ди

тини. Тому існує до певної міри відчу

ження між батьком і дітьми. Інакші 
стосунки до матері. Природа матері 

взагалі більш чуттсва, добросердечна, 

любовна. В такій атмосфері виростає 

дитина, переймаючи від мате~рі її чут

~вість, лагідність, ніжність. Найбільш 

інтимно, з повним довір'ям ставиться 

вона до своєї матері. 

Має значення також спосіб годівлі 
дитини. Він не відбувається реtулярно 
по годинах, а в міру запотрсбування: ди

тини. Годується дитина щедро, досхочу. 

Психоаналітики твердять, що таке пік
лування в дитячих РоКах зроджує в лю-

71ині оптимізм, довір'я до себе й до жит

тя, створює інсти.нктовну пенні("П• у 

жv.тті. Образ такої люблячо1 доброї ""'. 
тері залишається в підсвідомості на все 
життя. 

Інші наслідки в хара.о.-:т€рі :у-.;:раі1п:ь

ко1 людини викликає П(}("Гав1с1 б;1тька. 

його мала зацікавленість справою ви
ховання, встряваннл в жнт'Тя дr·гrини :а 

ролі грізної караючої сили у Г.И''"':'1}'1v.-,-~х 

якихось непорозумінь 1ш.кдиК..;.;: u ,;t:ї 

страх перед батьком і збуд,."Кус ш~;:ю
вір'я до нього. Сліди цього залиuн:~ю-ть-
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ся глибоко в підсвідомості на все жи'І"l'я. 
Тому в дорослому віці діти стараються 

е1корше позбутися неприємної батьків

ської опіки й зажити самостLйно. неза

лежно. 

Звідси походить, на думку наших ан-

1•ропологів, наш українсЬІКИй інДИІВіду

алізм. Тому що в стосунках дітей до 

батька переважає страх, батько не має 
спра·вжнього авторwrету. Авторитет 

створюєтьел й тримається на довір'ї й 

пошані до великого життьового досвідУ 
батька, а не на страху перед ним. При 

тому дитина мусить мати довір'я, що 

цей досвід іде виключно на її користь. 

В такому випадJк:у авторитет має свій 

вплИІВ і йому охоче підлягають. 

Брак справжнього авторитету батька 

в родині спричинює те, що в дорослому 

віці ми з недовір'ям ставимось до авто
ритетів нашого суспільного чи націо
нального жИ'Т'І'я, не охоче признаємо 

епіку своєї націОІНальної влади, бо опі
ка батька в родині залишИJІа сліди від
рази до всякої зовнішньої сили. У цьо
му, як дехто дУМає, криються сліди на

шого анархіЗІМУ, отаманії. 

ВДАЧА І ХАРАКТЕР 

Слід розрізняти вдачу і характер. 

Коли ГОВОРИІМО про вдачу людини, ТО 

під цим розуміємо успадковані природ-
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ні заложення як темперамент, інстинкт, 

нахили, чуття, воля тощо. Під харак

тером же слід розуміти ВИіроблені вла
стивості, набуті привички через вихо

щ1ння й самовиховання. 

Чу'І"І'сва сфера має надзвичайне зна

чення в жи'І"І'і і розr.итку люди:ни. Чут

тя є єдине джерело і фундаме~п усьо

го ДУХОВНОГО ЖИ'ІТЯ ЛЮДИНИ. Ціль чут

ТЄВОЇ сфери - це сиrналізувати на ПО'І
ребу задовольнити якісь вимоги орга

нізму чи то фізичного чи духового по

рядку. Зг~щуваний уже психолог В. 

Штерн каже: 
«Явища свідомости походять із чуття. 

Взагалі ввесь розвиток людини збуд

жується чу'І"І'ЯМ. Вони є початком усьо

го розвитку." (Там же. Стор. 766.) 
Про те ж саме навчав і наш філософ 

Памфил Юркевич ще задовго до Штер
на. У своїй праці «Серце і його зна·;ен

ня в духовому житті людини" він пи

сав: 

«Наші думки, слова і діла ПО''·шткоRа 
не є образами зовнішніх речей (цзбто, 

не mrми виклик:аються), але образами 

чи виявленням загальною чуття душі. 

н~.слідок сердечного настрою. В серці 

людини лежить основа того, що її уяв

лення, чуття й поступовання ВТШ!З.'!f!

ють ос<Х5ливість, у якій пршm."Іпстr.ся її 
душа, а не якась інша; в серці людини 
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зароджуt ться такий особистий, прИJВат
но визначений напрямок, притаманний 

тільки цій людині, а не взагалі людині, 
як духовній істоті. 

Кращі філософи і вели~к:і поети усві

домлювали, що с-ерце їхне було дійсним 

місцем народження тих глибоких ідей, 

які вони передали людству. Свідомість 
же, діяльність якої зв'язана з функція
ми органів чуття і головного мозку, на

давала цим ідеям тілЬІки яскравість 
і визначеність, властиві логічному ду
манню.» 

Із цієї ж чуттєвої сфери походить 

і воля людини. «Персональна енерrія, 

яка в чуттях і потребах зая;к;орена, яв
Jшеться фон:дом енерrії, з як.ого черпа<: 

свої сили і воля. Але фонд цей вихо
ристовуеться суверенно.» (В. Штерн. 

Orop. 580.) 
Воля е с-пеціяльно людське п:ри:род

жене устремління, ЯІКОГО не мають тва

рини. Мотором волі все е якась потре

ба. Потреба набирає сили із джерела 
srкихось чуттєвих потягнень органі:3му. 

Напруження цієї сили піднОСWГhі;Н і на 

певній вИІСоті може прорватися в якусь 

дію. Але ця дія може бути сліпа й свз

вільна. Іmпе, коли потреба свідомо пи
значас якусь ціль. Тоді дасться певний 
напрямок ен:ерrії, і вона перетворюсп,

ся в певний свідомий вол.евии LfИH. 

1~ 



"Кожний волевий чин відбуоост~сн 

особливим актом, т. зв. поштовхом. Цей 

поштовх, ЯІК і всі глибокозакорінені 
явища персонального життя, не дасть

ся описати чи rrояснити. Ми можемо 

наблизитися до його розуміНІНЯ тільки 
ОПИСОВО.» (Штерн. 577.) 
Сильна воля означає здатність люди

ни коощ,ентрувати свою енерtію на ви

кона:НJНя поставлених цілей і то протя
гом довшого часу, я.кий потрібен для 

здійснення цілі. Але на це здатні тільки 
т. зв. суцільні наТУри, в я.ких усі ду

шевні пот·ягнення гармонійно спрямо

вуються в одну ЦІЛІСТЬ і служать на 

осягнення вибраної мети ЖИ'ГГЯ. 

Але бувають і розщеплені чи роздво

єні характери. Напочатку було сказано, 

що характер с складне явmце в людині 

з глибокими й поверховими, централь

ними й периферійНИІМИJ риса:ми. От

же у людей з такою р<JЗдвосною психікою 

різні душевні ~..ління не поєдну

ються гармонійно, а взаємно себе побо
рюють, і людина міннс свої ці.'lі ti нu

СТУІJОВання в залежності від того, mci 
чуттєві потягнення виступають на ТТІ:"ІJ

ший nлян в даний момент. Отж"' таксt 
людина не панус над С"Боїм;оr ч.тrrт.ш 

а навпаки - вони кидають її то в один, 

то в інший бі:к. Це люди СЛ<ІUUІ вuлі. 
«Сила характеру, - каже Ушинсь-
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кий, - без ОГЛЯдУ на те, ЯІКИ::і він є -
скарб нічим не замінимий. Вона похо

дить єдино тільки з природних джерел 

душі: виховання більш за все повинно 

берегти цю силу, як основу ВСЯ/КОЇ люд
ської гідности. Але всяка сила сліпа. 
Вона однаково готова руйнувати й тво

рити в залежності від напрямку, який 
їй дано. Все вирішують нахИІЛи люди

ни та ті переконання, ЯІКі здобули силу 

нахилів. Виховання повинно просвітити 

JПОдинУ, щоб перед нею лежала ясно 
дорога добра.» (Ушинський. «Про на

родність у суспільному вихованні».) 

Суцільні чи роздвоєні характери 

рідко бувають у таких чисто вираже

них типах. В дійсності частіше спосте

рігаємо більше чи мен~ше наближення 

до цих чИІСТИх типів. Тому, що джере

лом волі є та ж чуттt:ва сфера, науко

во поставлене виховання може багато 

зробити для зміцнення волі, а, значить, 
і для вироблення характеру. 

СУЧАСНА УКРАІНСЬКА ЕМІtРАЦІ.Я 
ВИХОВУВАЛАСЯ ПО-РІЗН0]}1У 

Уже давно, бо кілька століть, З<J.хідні 

області українсЬІКої етноrррафічної 'f-е
риторії відділились від свото н;:1ціопа
льного пня - Наддніпряюцини. Гали

ЧИІНа, Букови:на й Закарпаття від .цоr;

шого часу знаходилися під впливом 



державних і .к:ультурни:х систем чужих 

держав. Це не могло не в.ідбИТИІСЯ на 
псИІХіці й характері нашИІх людей, осо

бливо тому, що перед ТИІМ формуванн.я 
наці()ІНального нашого тиnу ще не було 

завершЄ"Не. Імперіялtстичні потягнення 

тих держав стреміли до асиміляції і в 
першу чергу поборювали нашу Церкву 

й наше цраВОСJІавіє. Зн:ищити наші 
uжоли їм удавалось легше. Але в бо
ротьбі за свою Церк;ву й релігію народ 

виявив велиtку силу сnротиву. 'ЙІ яюраз 
оця боротьба збуджувала чуття своєї 

національної окремішности в.ід понево

лювачів. Боротьба ТЯІГлася століттями 
й особливої сили та гли:бИІНИ набирає в 

ХІХ ст. під впливом національного від

родження Наддніпряюцини, особливо 

Т. ІІІевченка. 

Але оці рухи національного відрод

ження дали нашим людям тільки від
чуття, може, й розуміння своєї націо
нальної окремішности. Але це ще не є 

національна свідомість. Бо така свідо
мість означає пра~вдиве розуміння своєї 
національної суті, своєї національної 
ідеології й духовости свого народу. Та
ку свідомість можна осягнути, коли 

виробимо свою виховну систему ОіДНУ 

цля всіх частин української етногра
фічної териrrорії і запровадимо її, почи
наючи з родини й кінчаючи високи.ми 
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шкоJ1ами. І аж тоді наступить ота єд

ність, яка викликає в нас глибоку ту.гу. 

Національний корінь на\ЦДНіпІр!ЯНців,, 

може, найменше зазнав нищення (бе
ремо добольшевицькі часи). Бо москалі 
й часу менше мали і національни~й м.а

с111в Над.цніп;рffіііІЦИНи значно більший. 

Тим то і національне відродження на

ше почИІНаєтьс:л звідти. А все ж і ви
ходці Наддніпрянщини мають в собі 

сліди нівеляційних московських впли

вів, а національна свідомість їхня за

лежить від того, наскільки вони втіли
ли в собі ідеї Шевченка й Куліша. 

І ось тепер зустрілись на еміrрації 

Еиходці з різних земель українського 

даено порізненОО'о народу, виіХованих 
теж по-різному. Зу.стрілись і взаємно 

не пізнаємо себе, що ми у;щраїНІці. Бо й 
розуміння українства різне. Тож чи 

можна дивуватись, що нам бракує сд

ности, що в нас панує роабрат і взаємо

поборювання! 

Але с ще й і.иші прич111ни. Одна з 
них, може, найголовніша, бо глибоко 
закорінена в надрах особистости укра

їнської тодини. Ця причИІНа, то с осо5-

ливість структури у~раїнського харак

теру. В нашому характері центральне 

місце займає чуттеоо сфера, Чуття, го

ловним чином, визНаІЧаЮ'І'Ь поступован

ня УJКІРаїнської людини. Не входимо в 
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причини цього. ОчевИІДНо, ба~rа-rо'ГВО 

у~країнської природи, підсоння й зан.ят

тя сільським господарс'І'Вом є тому при

чиною. Обдаровані надміру чуттям, ми 

маємо недостатній коатроль його з бо
ку інших психічних СІІСJІа~ів, як во

ля й розумові обдароваІННЯ. 

То не зле, що ми багаті на чуття. 

Якраз ця чуттєва сфера визначає на

шу :глибоку релігійнісТь, наші моральні 
й естетичні вартості, які вик:око підно

сять у~раїнс~ людину. Але всякі 

чуття - і позитивні, і неrативні - по
винні бути під контролем .розуму й ке

ровані волею. Бо без цього будемо мати 

розщепленИІЙ характер, ро:щвоєну пси

хіку, постійно будемо руйнувати те, що 

перед тим створили. 

Отже мусимо стреміти до гармонійно

го роовиrrку всіх трьох сЮІадників: чут

тя, волі й рооу11"ювих здібностей. 
Ще існує одна причина, яка неrа·rив

но вплИІВає на внутрішнє життя наших 

національних опільн<УГ. Це те, що зве

мо комплексом меншева~ости. Цей 

комплекс взагалі .властивИІЙ пон~еволе
ним народам. С'ама назва «малороси» 

вже мала ооначаrrи щось малоцінне. 

Протягом усього часу Н'аІШОГО понево

лення Мооквою наша культура, мова, 

наші тре.диції, звичаї, уподобання ~ 

все обезцінювалось і висміювалось. Це 
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п~реживалось як націонаJrьна uбраза й 

пониження, aJie не моrлu ро:;рядитик:ь 

н;~зовні проти напасників через нерів

номірність сил.-

Д-р Кульчицький додає, що в нас 
чуття меншева.ртuсти ма.є забарвлення 

«комплексу кривди», особливо, коли 

українець, здебільшого цілком виnра,в

дано, оці~н:ював перевагу свого внутріш

нього світу, багатство своїх душевних 
переживань з таКllі\ІИ ж своїх понево

лювачів. 

Психологія каже, що зєти,снені в під

свідоме чуття не знИІКають, а лишаЮІІ'Ь
ся там постійно турбуючою силою, яка 
•щк:ас нагоди для своlї розр<ЯІДки. Роз

рядка назовні проти сильнішого arpe
copa небезпечна, а тому вона наступає 

на внутрішньому секторі свого суспіль

ного життя. Отже - комплекс чужої 
кривди б'с нас снми~. Такі згубні нас

лідки мас. оте чуття меншевартости. 

:ШJО ПОТРІБНО РОБИТИ? 

Визначивши отак недомагання нашої 

психіки і національного характеру, м~1 

повИІНні шукати ліків на ті недомаган

ня, вжитти заходів на поборювання 
своїх неrативів. Для цього й існус нау-

ка педагогіка, яка 
лю удосконалювати 

ставить своею ціл

ПРИJРОдУ людини 
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через виховання. Наш велИІКий педагог 

~·шинський казав: 

«ВИХОВІНИІК ПО!fJИІНен завжди бути пе
р~конаний, що сила виховання ·гак ве

ш,ха, що він навіть не може її всю ви
ЮQРИL'Тат:и:.» («Педагогічна антрополо

гія». Ч. П Розділ «Характер».) 

На сьогодні ми не маємо дійсного ви

робленоrо типу у~країнсь~к;ої людини, як 

то юwю з попередньоrо викладу. Му

С'І1'МО Т:JіКИЙ ТИІП НОВОЇ ЛЮДИНИ СТІВОрИІІ'ИJ, 

1~иховати. Але не зрію1ймося при цьо

му всЬQГо того д.vхового й морального 

ба~гатства, ~е придбав наш народ на 

протязі тисячоліть свого бу'l'ТН. Ми не 
можемо ступати на ШJІНХ, який підка

зує нам Дм. Донцов. Виходячи з прин

ципу, що людина дл.я людини є вовком з 

nрироД)'І:, він проповідує ненависть й 

аrресію проти всіх і всього. Д-р Єн.дик 

у книжечці «Дм. До~щов - ідеолог ук

раїн;ського націоналізму" н:<J11~е: 

«Коли нам здаєть.ся, що, аби добре 
сісти, мусять потИJСН:утися НЗіШі сусіди. 

не робім собі з того ,нічого! . . Коли на 
тім потерп.л.ять засади гуманізму ІЙ бра

терства - тим гірше для них! .. Коли 
до того треба буде вжwrи: сили - не 
наша в тім вина. . . Кол!': нам казати
муть, що ми реакціонери, хижаю1: або 

ана~рхісти і бандити, постараймося ста-
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ти вище ети~кеток, вище фраз!» (Стор. 

164.) 
Д)ля нас, нації поневоленої, проповідь 

такого хижацтва не придбає прюrгел.ів 
у боротьбі за авою самостійну держВІВу, 

а відштовхне й тих, що маємо. Крім 

того, в основі нашої духовости глибоко 

закорінена християнська мораль. Наці

ональний наш ідеал стремиrгь до прав

ди й сnраведлИІВОСТИ як у себе внутрі, 

так і назовні. Це підкреслив ще Косто
м;~.рів у «Книгах битія укр<:>ЇІІСЬ·КОІГО на
роду». 

Інша справа, коли rоворизмо про 

є;r"ресію чужинців проти ние. Філософ

ський ідеалізм учить, що як кожна лю

дина, та,к і кожна наr1ія мш<Уrь своє 

особливе призн<.lчення в жиrгті. Як ка

же Ушинський, історія Іtожного наро

ду, то є стремління ВИІЯВИТИ овою ідею й 
здійснити її. А для 11ього кожна нація 
повинна жити своїм нормальним жиrr

тям. Т<же життя можливе •rільки в 

своїй державі, за rnry мусить боротися 
проти ворогів-~понев~щювачів. І Церюва 

таку бороrrьбу освячує, бож МИІ моли
мось - «Перемогу побожному народо!3і 

!~ЯІшому на ворогів подай». 

Отже не будьмо аr!>Р.'Соr;ами самі що

до інших, але виховуймо нашу молодь 

гідною з ЧУ'М'ЯМ вл::н:но1 1 національної 
свободи, з ПО"-Іу'І"І'ям рішучої боротьби 
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проти ВСЯІ{ОГО наступу на пншу снмо

fіутність, на нашу гідність. 
Тарас Шев'Іенко був ніякий arpecop, 

в-ін був велилси~й гуманіст, але яким гні

вом палав він проти поневолюва1чів 

свого народу. його «ЗапО'ВіТ» - то є 
дороговказ для нас: 

«Поховайте та вста1вайте, 

Кайдани порвіте 

І вражою злою кров'ю 

Волю окропіте.» 

Конкретно потрібно: 

1) На основі свосї національнОі педа
гогіки розробити едицу національну си

стему виховання. Для цього нашим пе

дагогам слід глибше вивчити педаго

гі'Іні ідеї Скопnnоди, 'Ушинського й 
Шев'Іенк.а. Потім. пізнати дУХОвістп 

евоrо народу й його націошшьний ха

рактер. 'Ушинський прямо ВІІ' азува.в: 

«Виховання повинно спиратися па 

вивqенні народнього характеру, на вив

ченні природних сил його. Природні 

сили народу слід берегти, бо вони по

легшуюrгь ви~конання дій. Але си,ла uя 

може руйнувати й творити з огляду на 
напрямок, який їй дано. Цілеспрямова

ний напрямок цій силі може дати тілL

ки правильно організОІВане народнє на
ціональне виховання. ВИІХователь по
винен придивитись до народньоrо ха

рактеру, до скритої суті його, ниу<ІИ'!'И 
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його, ЯІК би це трудно не було, а потім 

на оановd виученого висунути доцільне 
творче громадське народне ви:ховаНІНJІ. 

Тільаtи тоді приймуть усі виховання, 

як близьку до серця СПJраІВу.» (3 «Ли
стів із Швайцарії».) 

Далі. Пам'ятаючи, що чуттєва сфера 
Е нашому харак·гері займає центральне 

місце і ці чутrя спричинюють анархію 

в нашому поступованні, слід у вихов

ній сИІСТемі звернути особ.'ІИІВУ yвalJ'"'.f на 
nрганіза~цію нашого чуття. Вироблений 

характер означає підлорядковаrння чут

тєвих переживань волі й розуму. Розум 

рішає, що добре, а що зле, а воля по

ви1н~ш здійснювати ці рішення. Муси
мо усвідомити, що то нелегка справа 

виховати звичку контролю над чуттям. 

В111ховники повинні мати нале.жний пе

да1гогічни~й таост, щоб привчити дітей до 

такого J{:Онтролю. То не дасться легко й 

(1JШро, але поволі на протязі років. За

те !3ИІроблени:й та·к характер буде нео
цінимим скарбом людини на все жwгтя. 

Тут на місці буде висловити наші по

бажання й вимоги до нашИІх мИІСТЦів, 
особливо поетів. Наша лірична поезія 
та~к полонить уваJГу читача, так захоп

лює різного РDдУ переживаннями, що 

вся енерІ'ія чуттєвої сфери топиться у 

цих безплідних і безцільних пережи
ваннях. Наслідком такої безпредметної 
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лірики є розмагніченІНя волі, нездат

ність до будь-якого чину, бо вся енер
r·ія змарнувалася на самозгубні пере

живання. Слід пам'ятати, що чуттєві 
переживання не можуть бути самоціл

лю, а тільки прологом, підготовкою аоо 
зарядкою до певних волевих чинів нп 

здійснення поставленоЇ собі цілі. 

Грецький філософ Платон не визна

впв мистеЦТЕа, яке прищеплюс нежит

тсздатну розслабленість і пестливість. 

Наша лірика, повна ок:f\РГи і пла"!іR 
на нещасливу долю, не може мобілізу

внти нас на боротьбу за по1t,рашпння 

своєї до.лі. Тому вош\ не є оправд:~н:.~ 

нашою національною пеJТагогікою. Нам 
потрібне національне мистецтво, яке 

мо5ілізувало б тшrу волю, збуджув::шn 

б мужність і готовість до боротьби зн 
свої ідеали. Ліоикrt Т. Шевчешrn пс 

rозмагнічує, а мобілізує на бороТLб·-·, і 
це хай буде дороговказом для нас, як 

ьикористовувати національне багал::тrю 

чуттєвої стихії. 

2) Як було знзначено вищР, оео<ілин.-· 
::.чичення на ви~роблення характеру мае 

родИJНІНе виховання. В ухр?.їнrьких ро

дИJНах воно лежить нn Р'':,;:ах матері. Це 
добре й оправ,JТано. Але чи Nrт.,;ni п;;ті 

молоді матері до цього святого й Т[•К 

в1ідповідальноrо завдання? Слід с=-з~тн, 
1цо за малими винятками - ні, не гото--
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ві. Крім Швайцарії, де підготовка до 

материнства включена в шкільні прог

рами, ніде в інших суспільСТІВах цього 

нема. Слід думати, що в своїй українсь

кій державі на це буде звернено особ
ЛИІВу увагу. Тут же, в умовах еміrрацій

них, наша громадськість сама мусить 
надолужити цю прогалину шляхом ор

ганізації від.повідниІХ курсів для моло

дих матерів і майбутніх матерів. І я ре
комендую нашій молодечій організацн 

ОДУМу взяти на себе ініціятиву цього. 

ВИХОВЗІННЯ ДИІТИІНИ - 1'0 с плеКЗіННЯ 

фізичного й душев.ноrо росту її. Коли 
перше (плекання фізичне) с більш-ми~;ш 

відоме, не представляє осо:іливих труд

нощів, то процес душевного розви'11К:У 
дитини багато складніший і зде5ільшого 
невідомий. [Цjоб розуміти, як розвива

сться дУШа дитини, що цьому процесові 
сприяє, а що шкоДИІІ'Ь, слід вивчuти 

психологію ДИ'ТИНСТІВа. І це було б пер
шочерговим завданням тих курс1в. 

Природна річ любов матері до свосї 
ДИ'І'И'НИ, але чи всі матері вміють розум

но любити своїх дітей? Любити так, 
щоб підготовити дитину до самостійпото 

життя, до складної й часами жорстокої 

боротьби за свое місце в житті. 

Вище було зазначено особливу ва.гу 
добре зформованоrо хuрактеру і щu та
ке формування починасться з родини n 



дитячих роках. Це нелетка щюблема. 
Ось 'УшинськИИ про це пише так: 

«ПІ.об в диrrини вИІІ'Ворювався харак.
тер або, прин.аj'ІМІНі, наJ'Р(>маджувалися 

матеріяли для нього, треба, щоб вона 

жила серцем і діяла волею, а цьому ча
сто заважають старші своїм втручан:н.я:м 

у виховання дитини: або замикають, на 

цілий день у школу, абож перешкоджа
ють її чутт.я:м і бажанням. Ось чому ви

ходять безхараJКтерні то.ци в тих роди
нах, де батьки й виховники, не розумі

ючи властивостей дУші людської, без
перестанку втручаються в життя дwrи

ни і не дають їй вільно чутися й бажа
ти. Отже і школа ІЙ родина повинні да
вати розумну свободу самостЇІЙноrо жюг

тя серця й волі дітей, бо тільки. при та
кій умові будуть нагромаджуватись ма
теріяли майбутнього характеру.» {Роз. 

«Характер».) 

Ці й багато інших питань будУТЬ ви
ни~кати перед вдумливою матір'ю і їх 

потрібно задОІВільно розв'язувати. Цьо

го настирливо вимагає добро наших ді
тей і добро націонаJТьної спільноти. 

З) Мусимо поборювати в собі зазначе
ний вище комплекс ме.ншевартости.. Він 

закорінений у нас глибше, ніж ми ду

маємо. Коли в нашШ присутності висмі
юють нашу мову, ганьблять наших виз
начних людей чи наші звичаї, а ми на 
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це не реа!'уємо, то це є вияв нашої мен
шевартости. Коли хтось соромиться го

ворити рідною мо2ою, вважає все чуже 

кращим за своє рідне, то це теж про.я

ви того ж комплексу меншевартости. 

Ми, дорослі, повинні слідкувати за сво

їм поступованням і стримувати~ в собі 
прояви отого комплексу. 

Чуття меншевартости можна поборю

Еати протилежним чуттям національної 

гідности й гордости. І ці чуття слід ви

ховувати в наших дітях. Як це робити? 
Наша історія Ga1raт·a на прояви героїч

ної боротьби на1роду за свою свободу 

проти понево\Лrовачів. Оцю боротьбу ді
ти повинні добре знати. Боротьба з.а 

власну свободу це взагалі найбільш 

шляхетна риса в характері ЯІК окремих 

людей, та,к і цілих на,родів. Ця риса вих -
ликає захоплення й бажання наслідува
l'И. Наші предки мали оце чуття своєJ 

гордости й Чес'І'И. 

Ось Юр. Лила у праці «Бій за україн
ську літературу» пише: »Існує аж до 

кінця XVIII ст. в українців традиція 

гордости з власної ра.си, із своїх же 
«єдинокровних і єдиновірних братів». 

Це є в проповідях митрополита Іларі
она в ХІ ст., яки~й казав, що «не в бід
ній, не в невідомій землі вони (князі) 

пннува.11и, але в у~сраїнській, що відома 
і що про неї чути по всіх кінцях землі». 
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Ця традиція е в словах князя Костян

тина Вишневецького з XVI ст., ЯІКий ка

зав, що «Ми е та~{ИЙ чесний народ, що 

ніякому народові в світі не дамо пер

шенства над собою». Те ж саме в «Істо
рії Русів»: «Вс1 народи, що живуть у 

всесвіті, завжди боронили і вічно боро

нитимуть свого існування, свободи та 
власности . . . Наші предки всьому сві
тозі відомі слов'яне або савромати й ру

си.» Але ці ~ДИІЦії гордости своєї на
ціональної забуваюrrься, заникають у 

ХІХ СТ.«, - додає Юр. Липа. 

Отже у ХХ ст. ми мусимо ці традиції 

воскресити. Доба КозачЧИІНИІ в наші~й 
історії с прекраснИІМ матеріялом для ви

ховання національної гідности й гордо

сти в нашій молоді. І на вивчення тієї 
доби слід звернути особливу уваrу. 

4) В справах громадського ЖИІТТя все 
можуть виниІКати розбіжності в дУМКаХ 

і поrлядах. Талt.і рообіжності можуть 
іноді вести до конфліктів і навіть зако

лоту. Це тоді, коли чи ro про111ід rромад
сь.кий, чи випад.кава (або й дійсна) біль
шість не уз·гляднюють бажань і устрем
лінь інакшедумаючих. Тоді ці до часу 

приховують у собі чуття огірчення, а то 
й кривди. Ці приховані чуття нароста

ють і при слушній на:годі вибухають за

колотом. 

Зрілі західні демоюратії вже давно 
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навчилися розв'язувати всяко·го роду 

непоі)озуміння в спосіб компромісу. Здо
ровий компроміс дае розряд.ку чуттєвій 

енерІ'ії ів:акшедумаючих і тому він жи·г
тtтворчий. Це тільки сучасні диктатори 

називають компроміс «ГНИЛИМ» і «буржу
азним", бо вони вміють тіль.ки дИІКтува

ти, силоміць накидати свою волю іншим. 
Отже, беручи психологічно, компромk 

с добрим способом полаrодження всяких 
непорозумінь, і ми мусимо його додер

жуватись. 

Взагалі мусимо підносити в себе кулh

туру демократії, бо то не с така просга 
й легка справа. Доля судила нам пере

бувати г. країні високої демократії сус
пільного ладу. Правда, і тут ми можемо 

спnстєрігати окремі випадки недемокра
тичного пnводження, свnвільствя. Але ці 

нипадки •rільки свідчать про те, що ок
ремі особи н~ доросли до тісї культури. 

нку тут створено. І не з них ми мусимо 

брати приклад. Прикладом нам 11.rу-сять 
бути ті :І(у.тrьтурні шари, пкі знають, 

якою високою ціною здобуваш1 їхні 
предJ{И r1i демократичні свободи 11 пк 
слід берегти їх. Бо демократія то є сво

бода для всіх, а не для «Ліпших" за ра
хунок інших. 
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