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/

1926

р,

Власна друкарня,
при

В.

закладІ

Vancura v Pod.ebradech-Laznich.

ПЕРЕДМОВА

ПЕРЕІ<ЛАДЧИІ<А.

Автором цієї публікації про данське
кий

філолог і

сnеціяліст

хліборобство в відомий

по скандинавських

питаннях та

чесь·

національних

культурах-професор чеського університету в Празі д-р. А р нош т І< ра
ус.

Тому, що у цьому виІ<ладі гарно і популярно зясований культурний
розвиток та поступ данського селянства, а головно узrляднена роля у цім
т. зв. данської вищої селянсьІ<ої школи і кооперації-я вважав
переклад

його на

українсь~<у

мову і зробив

це nеред

8

доцільним

роІ<ами.

коли

УІ<раїна, сІ<инувши ярмо _чужої неволі,-проІ<инулась до самостійного

де

ржанноrо існування.

3

ріжних причин переІ<лад цей не вийшов досі друком. Я радий, що

це може статися

тепер заходами

в-ва "І<ооперативний Фонд ім.· Василя

ДоманицьІ<ого" і таІ<им чином продовжена традиція незабутнього діяча на

ниві у~<р. кооперації_:_Василя

Доманицького.

ДаніЯ-це зразІlова

селянського ~<ультурно-суспільного та І<оолеративного

жна

селянсьІ<а ~<раїна конче мусить

історіею данського хліборобства.

ктичного матеріялу та

·

поступу, тому

добре ознайомитися

3відти

ознайомитись з

І<раїна
ко

з новочасною

можна призбірати

чимало фа

практичного досвіду данців

для

власної визвольної культурно-національної боротьби.

Для ознайомлення уІ<раїнсьІ<ого селянства, (що став вже

активним

чинниІ<ом в культурно-національному життю рідної країни) з історією

працею дансьІ<их хліборобів -ми й зро.били український переІ<лад

та

брошу

ри проф. А. Крауса. Він у своїй батьІ<івщині виконав І<аменярську працю,
для ознайомлення своїх земляІ<ів

з культурним

поступом данського

се

лянства і для програмового защеплення методів дансьІ<ої селянськ~ї куль
тури. Гадаю, що і українські сел. з усніхам могли б бю·ато де-чому повчитися

від своїх данських колег і був би радий, ЯІ< що ця брошура

викликала б

серед них зацікавлення до данського хліборобського життя та відповідно

го наслідування його і в своїх умовах.
О. І. Б.

Подєбради

111XIl. 1925.

_

ПРО ДАНСЬІ<ИХ
(Виклад, який не відбувся
тавці у Празі).*)

17

ХЛІБОРОБІВ.

травня

1900

р. на хліборобській

вис

Цього тижня· ми мали установчі
збори нової спілки, ме
тою ,якої в
підтримувати
наш краввий
артистичний промисл,
зробити його вжиточним для народу через те, що винайденим
буде для нього збут у Празі та в
провінціяльних містах,.. Ця
діял~ність започаткована викладом, який я мав про подібну дІ
яльність в Норвегії в
,, uентральном у товаристві чесь~оrо жі
ноuтва" Ustfedпi spolek ceskych zен". **)

3 подиву гідноІо енергівю пані хопилися цеї думки й про
тягом кількох тижнів досяг ли того, що вона бу ла здійснена. Ті
шуся а того вжиточного чину й позволяю собі щиро припору
чяти нову "Задругу" (Zadruha) Вашій ласкавій увазі.
І<оли отже сливе чверть року опісля я знову говорю

про

данські відносини, леrн:о
мог ла
б насунутися думка, що мною
керує амбіція анаву дрсягнути такої ж мети, наче я хочу, щоб Ви
з таІ(ОІО ж швидкістю. як ці дами,
почал~ наслідувати
те, що
инвJими бу ло а роблено та позакладали
установи, про які тут
говоритим у.

Мушу отже передовсім подбати про те, щоб така думка у

Вас не виникла; це, що я Вам хочу сказати, буде опо~ідання з
подорожі до країни кааок.
Послухаємо, порадівмо, гадаю,
але
наслідувати її або досягнути того не можна, бо те, що в
фак

том у краіні казок, не може бути здійснено де-инде

й колиб я

мав навіть дар
вмови й потрафив свої вражіння. передати так,
rцоб Ви в захопленню кидали свої дорогоцінности до скриньки,

аби з вкладок цих заложена була "Hojskole"***), я тільки всмі*) ВиІ<лад правда був оголошений, але не відбувся, бо· на нього крім
одного вищого урядовця з університету та одного пражського редактора,
не пр~1йшов ніхто, хто б хотів його слухати. Не зважаючи однак на те, що
чеські хлібороби так виразно показали, що не
хотять нічого чути про

своїх дансьІ<их товаришів, я-такий дрібязковий, що оголошую цей вик
лад друком, доповнивши nодекуди розділ про вищі школи а викладу, кот
рий я мав
17 червня 1900 ро~<у у 3ноймі на маніфестаційному вічу у
справі заложення чеського університету на Мораві. (Примітка автора),
**) Виклад .ней вийшов дру~<ом .згаданого товариства й nродається
по

1О шагів. {Примітка автора).

. ***)

.

Себ-то вища дансь1~а народня ШІ,ола, (Примітка перекладчика).

-2хнувся б радий з цього результату, та сказав би: дорогі прияте
лj, полишіть собі свої перстені й сережки, бо те, що в у країні

казок, не можна навіть золотом купити в країні сумної дійсно
сти.

Отже: "Запряжемо собі до возу казок чотирьох .білих ко
ней із золотими віжками гея, гея, гей ...
На срібному возі золоті дзвіночки.

Колеса з пряників та з ·цукру стріх.а ...
Наша країна байок починавться
біля річки І<онrи, посе
ред рівнини без значніu1их
височин, що хвилювали б як море,
встуnимо до не1, перейшовши uю незначну річку.

СтаЛося це в зимі 1870 р. у Готторnі. *) Полонений фран
цуський офіцер прочитав у часописах, що кількох францусь
ких жовнірів втік ло через данський кордон та Ід о бу ли приві
тані в Данії пуншем. І< оли це sдалося тим,~..~ то чому і не ин

шим? гадав.· він і лійшов у далеку nодорож. Ишов на північ, аж
дійшов до взгіря біля І<онги, не знаючи, де в і не маючи tJідва
ги нікого запитати по-француському, а ще тим менше
кепсь
кою свовю льотарингською німецькою мовою, щоб не зрадитись.

Він був перемучений; його відвага занепадала так. що він
впав на землю, рішивши ані І<року
вже не зробити далі, хай
буде-що буде. На-раз він завважив дім, гарно збудований а бі
лих і червоних цегол**), яІ<их не бачив у Шлезвику~ ***)
Він встав, ПІдІишов до нього,
переЙІllОВ через місток і
прочитав над входом:- "Friheden" (свобода), це мабуть те сам~,

що

"Freiheit''.

Отже в Данії, на свободі-арадів він, таке звору

шення можна І1очувати після цього, коли ми приходимо від по

лудня І<онги
u

паневолении

з сумною
•

нарІд

марно

свідомістю, що їдемо через І<раїну,
домагається

свого

природнього

u

и

де
nи-

саного права. А коли nерейдемо через річІ<у, над нами захви
лює стяг в дорогих наших фарбах****)- ми е у вільній країні,
в Данії.

·

·Недалеко від згаданого дому "Friheden", який збудував со
бі емігрант зі Шлеавику, є громада, де вбогі учителі гуртують
шлезвицьких дітей в цоаашкільному віці, щоб 1х навчити рідної
данської мови, котру виривав їм а уст краева

державна й германіауюча школа.

(себ-то німецька

flрим. перекл.); тут недалеко

є данська кордонна твердиня: Асков.

*) ШведсЬІ<е місто, яне лежить у ге01·рафичному центрj трьох с~ая
динавських .країн. Прим. переІ<л.
**) Червоний та білий кольори в національними дансьними. Прим. переІ<л.

***) Данської країни, забраної й ланеволеної німцями після дансь
~о-німецьJ<ої війни в 1864 р. Прим. переІіл.
••••) Червоно-білий ІіОльор б таІ(ОЖ національ1Юю чесь~ою фарбою,
Прим.. J]ереІ<л.

-3Гранична твердиня бев валів і без гармат, бо малий на
рід супроти великого не може боронитись насиллям, не маючи
грубих сил загалом. Асков є твердиння, якої бундючна й ·аж до
зубів озброєна Німеччина не змаглаб вибудувати. Це в арсенал
зброї духа; це в перша й найбільша з данських вищих людових
І.ІІкіл, селянських університетів, які в
чужині називають-Ноjs

kоІе (що значить вища

школа.

Прим. перекл.).

Що це таке

На111 (себ-то чеський. Прим. перекл.) научний словник
скромно перекладає · "виділо ва u1кола".
Я сам колись я вертав

hojskole?

увагу на те, 1цо данці добре відріжнюють університет від вищої
Luколи та що нікого не називають студентом, хто не здобув со

бі цеї назви тяжким іспИтом на атестат зрілости (навіть фре
квентантів nолітехників не називають студентами й я остері
ганея отже вживати наави
університет.
А
навіть,
читаючи
про Асков, яко доповнену ,~ hojskole", не міг собі цю річ уявити
инак1не, ніж те, rцо це є "l1ojskole" а додатком хліборобської або

молочарської ніколи. Я був у цьому так переконаний, що за
пропонував визначному чеському хліборобові, зажадати від неї
інформацій, можливо цікавих для чеського молочарства. Але він
певне знав це ліп1не, бо навіть не відповів на мого листа.
Причиною ·цього непорозуміння була незвичайна автосугес
тія, спричиненна моїм читанням в мину лому літі; визначний
чеський вчений, фільоаоф полігістор та педаrоr забунтував
в часописях проти нашої середньої школи,

rімназії. В rімназіях, казав він,

.в

них

псують

особливо ж

навчають зайвим

проти

річам. Молодь

лише не-моральними оповіданнями а .життя nо

ганських богів; навчають історії Греків, неначе вона в важні
ruою, чим історія Китайців, або 3у лукафрі в; навчають матема
тиці, якої не потрібують в nрактичному життю; відтак, оч_евидnо,
ІlJколяр забуває все, чому навчився так 1 що .:~чені люде не змо
жуть сказати хемичної формули полевоГо шпату, або рік вітт
штоцької битви. Тимчасом про такі потрібні річі, як, наприклад,
роблення мила, нічогісенько не чували.

Ці висновки мене дуже приrоломшували; я дійсно заnиту
вав себе навіщо я ходив до
школи.
Справді, я майже .:~ее
забув чому навчився в ~мна~~ а як роблять 'мило не знав та
не знаю й досі.
Коли ж я собі при цьому пригадав
школи,

яким Данці приписують такі чудові висліди,

я уявляю

собі їх'

як школи засновані в дусі вченого Омбо. В них школярі цілий день
сидять навкруги єдиного нчителя (один він має бути) та повто
рюють до такту все, що він їм передав саме зі своїх відомостей
аж доти, доки так добре не запамятають його викладів, що вже
ніщо не потрафить вирвати їх з їхньої памяти, бо освіта цього
вченого є ніщо ин ше, як память.

Очевидно, що він ( себ то вчитель в данських ІJ1Колах) не
марнув свого часу, не навчає школярів аа й вим річам, але учить
їх, як треба орати та сіяти,. купувати й продавати, а коли це

-4буде загально

повчаІочим,

то вtп

їм

роскаже і як

робиться

мило.

Але вистарчИть побути один )Іень в Аско~і
(мені врешті
у цьому році вдалося здійснити свое давне бажання й побути
якийсь час в цій школі), щоби nереконатися не лиu1е в непрак
тичному й неомбівському характері цеї школи,/ але й tцоб а~я
вити, що Асков справді в університетом, як ІЦО якийсь універ
ситет а агалом існує на світі. Відїажаючи а відти аа пару тижнів.
я ще більше був переконаний в цьому його значінню.
Тако1о була
теж завжди думка
шкіл:
поруч в ч е н ої вищої школи
у вільній співпраці між собою.

про це фундатора цих
на ро дня вища школа

-

11.
Цим·

.

фундатором був Микола Фрідрих Северін Грундвіг
( 1783-1872), один із своєрідніших та найвианачніших Данців
взагалі; він мав чимале значіння в церковній історії,
виступив
ши проти переваги розуму й розумавання лютеранської церкви.
В його прихильників слова біблії та ЇЇ виклад має менше зна
чіння, ніж свідоцтsа, залишені кожною христіянською церкно1о.
саїнство хрещення й причастя. Він склав для данської боготлужби чудові канти. Він також оживив стару скандинавську
мітологію, алегорично викладаючи пс,ганські легенди старих Но
рвегів, Шведів та Ісляндuів. Він оповідав свому народові в пе
рекладах та власних творах рідну й всесвітню історію, перейня
ту. одним світоглядом. Провідною думкою його творів були:
християнство, національність (заложена на старих традиціях), об
єднання північних народів: ск анди на в і з м й св о б од а. Отже
свобода.
в прикмета данських релігійних мислителів, що
проповідують релігійну свободу, - Грундтвіг та І<иркегард, оба
противники, але однаково
глибоко по християнськи почуваю чі
люди,
однаково nрацювали
проти кожного
накидування віри,
проти насилування сумління. Грундт8іг досяг того, що в дансь

І<ій церкві можна шляхом виборів утворювати нові парохії; йо
го християнство ,е християнством СІ<андинавців, навернених на
Христову віру та щиро її принявших, ал~ таких, що з берег ли
при цьом у вірність памяти своїм поганським предІ<ам й дбай
ливо переховув~ли пошану до них і до ·І<ультури, яку вони ви
творили.

Скандинаві~мом називавмо думІ<у, яІ<у він нложив в розу
міння старовини· та суLІасности скандинавських народів; думку,
поді б ну до славянеької взаємности Колляра, тільки що сканди
нанізм скорше міг би привести до практичних вислідів. Але ос
нова в них ця ж сама: це є людяність,

яка у Грундтвіга

про

являеться головно в його піклуванню про найширtuі народні
верстви, про їх розумове то моральне піднесення. 3 цього чут-

-5тя виходило теж його .бажанння наложити вищу школу для на
роду пору(.І зі звичайною високою Іllколою. Він хотів, щоб ба
гата flкадемія в Со ре бу ла зреформована в 1rакий !-Іародній уні
верситет. Соре й Гетеборг були двома його ідеалами. В Соре
мав люд гуртуватися навкруг

у(.tителів, котрі

вільним

словом,

поетично піднесли б та защіuл1овали б йому культуру, що П одер
жано у спадщину від nоганських батькін та ушляхотнену
хри
стиянство.м; котрі дали б йому освіту, що не nолягає лиІuе в
нагромадженню відомостей, в збиранню акрушин зі стола вчена
сти, в нІколярській вчености, але яка бу ла б вихованням, ви
хованням релігійним та історичним (як у Жидів) й естетичним
(як у Греків). Натомісць в Гетеборзі, в uьому місті, яке лежить
майже · в середині трьох
скандинавських держав, мали жити
вільно, як в англійському колед>І<і коло триста вчених-шведсь
ких, нарвежських та
данських, І<отрі
не мусіли б учити, але
позбавлені матеріяльних клопотів, мог ли б свобідно досліджувати і
викладати ли1пе тоді, коли відкрили б tцось нового у своїй спе
ціяльности й поділилися б тим зі своїми
співдослідниками. Це
був фантастичний пл ян, який ніколи, навіть nриблизно, не був
здійсненим та який показув, що може було .щастям для народ
ньої вищої Іllколи, що не Грундтвіг сам її здійснив в життю.

Але звернемо увагу на те, як Грундвіг вже перед 70 ро
ками своєрідно рішив й даси пекучий спір між університетом,
який є згуртоваЮІЯМ дослідників, що мають творчо плекати на
уку й університетом, як ш~олою, котра має роздавати науку
своїм слухачам, а тепер також і широкому ·народньому загало
ві. У Грундтвіга отже бачимо тут в ідеальній формі полагодже.:.
ними справи акаде.мії. університету та народнього університету.
І{ороль Христіан VIII мав охоту здійснити мрію Грундтві
га, але смерть перешкодила йому в переведенню цього nляну.
Між тим одначе, шляхом сам оп омочи .вдалося вже заснува
ти таку вищу tuколу. В Шлезвику від ЗО літ занепало дотепе
рішнє співжиття обох народів- данського
й німецького; серед
обох починається національно-відроджуюча діяльність. 3 дансь
кого боку ученик Грундтвіrа-кельнський професор Флор був
тим, що занявся цею справо1о. Засобом цієї діяльности .була та
І<ож вища школа. заложена у 1847 р. в Реддінгу в Шлеавіку,
близько границь королів~тва, аби вона менш
підлягала неnри~
хильности

шлеавицького

урядництва,

настроєного

по

шлезвик

гольштинскому.

Реддінгська школа, заснована для піднесення данської на
ціональности, в країні, що адмініструвалася, nо-німецьки
бу ла
якийсь час осамотненою; лише у Фині І{ольд ааложив собі
свою вищу школу. Тим часом коли реддінгська школа бу ла ао

всіх боків під тр им у вана, І{ольд, домаtuній вчитель, заложив '::вою
"hojskole" на власну відвічальність та вишукував школярів для

-бнеї, ходячи в літку по .полях й ронмовляючи R селянами. Іlро
будження народу принесло свої nвочі нже під час
нtини 184850 р.р., коли lliJt еаницькі селяне самі виступили проти Шлеа
вик-ГольuJтинців. Данці поnідили і дансьІ<а народність у Шлез
вику здавалась аахиtненоІо;
країна
бу ла розділена на область

данську, мінІану та німецьку. В данській

области

ІІІІ<ільною

й

церковною мовою була
данська.
Тому
багатьом ре;~дінгська
ІІІКола 11ід цим оглядом адавала ся вже зайво1о. Гада.л~ зрефор
мувати їі в практичну хліборобську ІUІ<олу.

Але це не _сталося; прийuІов час . роRцвіту
ЦІF.І нІколи, на
чолі якої був ГеІ<сбро, тодінІні й
(у· 1906 р.) голона данського
І<раf-~ного сойму. В 60 р.р. в цій ІІІІ<олі роспочали свою діяль
ність молодий богослов Л. ІJІредер і ІІуцгорн, нкі разом з су

сіднім пастором Свайструпом

вла1uтонували по чераі

р~лігійні

та націоналhні народні віча.

Ця
діяльність
була
на-раа
приnинена, коли у 1864 р.
LІJлеввик·. дістався
до чужих рук.
Незабаром
виринула думка
перенести u.Іколу, бо можна було
передбачати, 1цо під· nрусь
кою охороною вона не
могтиме вільно розвинутися. І дійсно
вона відтак лин1е животіла через
постійні утиски. Вреu1ті у
1877 р. занеnала остання її реtвтка-приватня ·жіноча Іuкола.
Іlісля війни отже реддінгсьІ<і працьовники 1uукали місця для ді
яльности як мага найблиаче до саме визначених границь.

ІІІ.
В 1865 р. Шредер 3 молодою своєю дружино1о приїхав до
Аскова, де й досі є ure мала будівли, котру вони тодІ наняли,
tцоб тут ааложити
"Ботаничну вищу школу". Асков був тоді
осамотненим хутором. і складався

всього в трьох

Це в майже неймовірне для того, хто
забудовання високої школи, більшість

господарств.

сьогодня подивиться на
3 яких побудовані, очеви

дно, лише останього року; на будівлі ин1uих шкіл, котрі повста
ли поруч вищої Інколи (ткацька, шлейдова-себ-то столярська );

на доми ремісників і торговців, ·І<отрі тут осіли.

Бо теnер Ас

ков в майже місточком, 3 власним костьолом, tuколами, това
риством для піднесення домової краси, книгарне1о, гарними ма
газинами. Лише одного там не має, бе3 чого анаву не обійде
ться ані найбідніше чеu1ське село--- шин очку.
Причина того, що

ЦИХ

35 ~РОКіВ-Не

АсІ<ов

розрісся так значно

в В тому, ЩО ВіН ЛИllІИНСЯ ЄДИНИМ у

протягом

СВОЙому

роді та зосереджував в собі доплив всіх прямуючих сил-нав
паки, 1864 р., по всій країні ':Jакладалися такі вищі
uІколи, а
протягом так короткого часу заложено бу ло їх по-над 1ОО, а

чого

50

істнують й досі.

Що ж було причиною цього?

-7Данці були в
цьому часі nереможені, ограбовані. У них
забрали дві гарні країни, ІіЗ населення й що ще гірше-:-були
странІенна зневірені. До uього часу, nяні лобідою з

1850 р., га

дали

вони, що історія точиться навкруги них, u~o "Danne
virve" *) ·не можна ад обути, UlO скандинавські країни та Ан
глія і Франція недаnустять до їх занепаду, що навіть сам Бог

лотрібув Данії. Але теnер nобачили, що на нікого не можуть по
кладатися, як лише на себе, але що й самі вони аа слабкі. На

рід був переможений; переможений перед лицем Европи в боротьбі а двома великими державами. А цей малий данський на
рід насамперед Іllукав причини своєї пqрааки в самом у собі, у
своїх хибах і недостачах і замість нарікання та обурювання, аа
місць віч і реаолюцій,-він закладає IllKQли, uІколи та ІЦе раа
llJKOЛИ.

В цьому і в зміст. цієї данської. байки; це і в данське
родження після поразки.

ВІд

Таким ·чином
повстала низка "hojskol ", котрі поширені
нині no всій країні, але школа Шредера в декові, нащадок пер
шої ви1цої народньої школи, лишилася на їх чолі, приваблюючи
за ~аж ди найбільш
вианачних вчителів. В 1878 р. вона бу ла
врешті ареформована в школу дворічну, до котрої вступають

головно такі слухачі, котрі перед тим були вже в инв1ій виtцій
Іllколі. Ще одна ріжни~я кидається в очі в асковскій школі;
тим часом, як инu1і u.Іколи мають протягом 5 зимових місяців
лише школярів-чоловіків, а підчас З літніх місяців тільки жі
нок,- Асков має протягом б аимових місяців також і жіноцтво,
до чого ще долучається . (в маю, червню та липню) - авичайна

ви1ца жіноча нІкола, так·

1цо ваагалі

в А ск ові є такі

річники:

два для мущин і три для жіноцтва. Крім цього е ще в
окремі курси для учителів вищих народніх шкіл.

А<;кові

lV.
Що данс~кі "hojskol'и" могли повстати у такому числі бу
ло обумовлено тим, 1цо ці школи є чисто nриватними інститу
ціями, слухачі яких самі п)Іатять та покривають всі їх видатки.
Шкільна плата в чимала, а н декові та де инде є влучно р<;>зді
лена таким чином, ІЦО аа пер1uий місяць слухачі nлатять ЗО ко
рон, за другий- 25, третій-20 І<Ор. і т. д., аж в шестому nла
ти не побирають. Таким чином осягають того,
що nобут слу

ха чі в в ній не скорочувався аа браком грошей на останні мі
сяці. Держава сама не утримує ніякої такої школи, але дав їм

nідмогу

у формі

стипенДій слухачам і субвенцій самим

шко

лам.

чи.

Загалом в Данjї тримаються гасла:-п ом і ч
сам о пом о
Хто сам собі помагає-має nраво на

"Hjalp[til]selvhjalp".

----*) Так навмва6ться стариn охоронниJ:і иал nроти Німеччини. О. Б,

·

-8державну підмогу. То;\\У там державна
пu.\\ІЧ не в початко,\\ і
кінцем всіх підпривмств. Закон установлює норми для того, хто
мав дістати підмогу й тому яка будь сваволя
або яка небудь
протекція виключена. "Hojskole", яка мав певне число слухачін

та відповідав иншим вимогам, мусить дістати державну підмогу.
Тому можливі hojskol'и найріжнійн1их типів.
Не так давно був
опові1цений список ·l1ojskol, які
мають прано на державну
по.;..
. міч: було їх 75, коли зачислити на основі цього правительстве
ного списку, до них теж всі 1uкоlіи
хліборобські, домової гос
подарки, ремесвицькі ·та инші, зорганізовані на
арааок l1ojskol.
Число аж аайве, що, безперечно, не свідчить про нада~ичайні
нрикмети учителів всіх цих шкіл.
Тому й на зїзді слухачів, який вjдбувся
перед 25 роками
н Аскові, залунало бажання поворqту до
героїчної доби
hojskol, коли люде, як Шредер, що. .міг би нині бути еnіскопом,
самопосвячуналися для неї, коли треба було боротися з відпо
ром урядових J(ругів, зі всіляким переслідуванням, · між тим як
тепер учителювання в hojskol'ax стало заробітком, який досить
оплачувться, а сама hojskole стала любимцем всього данського

.

громадянства.

Це в очевидна річ, якої не

мо>ке

котра після десятиліть вреu1ті · побідила.

уникнути добра справа,

Hojskole

в добра,

така

добра річ, ІЦО наt;Jіть а ні це надмірне 1цастя й прихильність
мабудь їй не аав1кодить, та "не попсує~' її.
Найбільш хіба мог лаб їй занJкодити постанова, якою дер
жава вимаrаq від того, хто хоче підмогу для приняття до ІІІКО

ли хліборобської або ремесничої,

свідоцтва, що перед тим

він

був в якійсь hojskol'i.
·
.
. Правда, вимагають лише свідоцтва, Ідо там він взагалі був;
про те, чому він там нав'-Іився, ніхто його не запитув: у hojsko-

l'ax

не учаться для
атестатів, u.{об
дістати свідоцтво:
до цих
шкіл вступають без вступних іспитів, а курс аакінчують без ос
таточних іспитів та без свідоцтва. 3початку в Данії запитували:
чому там научимося, чи можемо відтак служити на поu1ті
або
фінансовому уряді?
Але тепер вони вже зрозуміли свою hojskol'y; тепер вже

визволилися з ні~ецького культу оштемпльованого паперу й ста
ли більше Англійцями. Вступають до університету, не намага
ючись езяти

з нього якогось

посвідчення-чорного на білому

папері, а відтак записуІоті.- ся иноді другий раз знову, або пере
бувають в ріжних таких tuколах, бо в l1ojskol'ax не мав
писа
ного точного пляну; не мав інспекторів, котрі до дрібниць зна
ют~, що в дану годину саме
дівться в них; все. тут залежить
від особистости вчителя.

V.
Аскі8ська 1uкола в

дусі працюють.

передовсім школою

останні вчителІ,

Шредера; в його

загалом вчені, як фізик

Пуль

·

-9Лякур, язикознавец Маріус І{рістенсен; біля ШІ<оли осів пенсіона
ваний пастор Фрейльберг, фолькльорист европе.йського значін

ня й коли є нагода-вільна година-в розкладі лекцій, тоді

він

має до слухачів свої славетні виклади.

Що асківсьІ<а ІuІ<ола не дає практичної наука, в цьому я
u1видко переконався; зараз же в день свого nриїзду. Я вислухав
виклад свого старого nриятеля І<рістенсена про Горація та ·Ві
ргілія;. і коли уважав цей виклад на щось святочно-надзвичай
ного, та коли очікував, 1110 звичайний день буде nрис~ячений
практичним річам, то я був розчарований. В>І{е другого дня в
ранці, коли в 8 годин всі зібрались на виклад директора Шре
дера, отже до перІвого викладу в ·тижні, якому безnеречно при

писують спеціяльне значіння.
Про ІПО говорив UJpeдep? Про
скандинавську старовину, мітольоrію, навіть про міт, котрий ані
трохи не в моральнінІим, ніж ті стра1пні оповідання про легкоми
сного Юпітера; бо в ньому говориться прп те, як Сігнj,-в на
слідок о дідичен ої від батька боязкости- не можу чи виховати ме
стника, родить
сина
з· власним братом }1\игзмундом. Шредер
· коментував поодинокі мотиви цеї легенди ЯJ<О алегоричні проя
ви- ідеального nрямування в боротьбі з
вульгарністю. Я не о
правдував ані одного 3 цих викладів, в яких Шредер намагався
бути вірним учеником Грундтвіга, не міг однак уникнути
осо
бливого почуття панІани супроти цеї людини на катедрі. Він
видався мені. неначе
старо-поганський
жрець, що цим неначе
алеrоричним~викладом боронив своєї віри суnроти ІІонпt;рювате
лів нового евангеліSJ.

· Дійсно, в скандинавскій історії не мав
иннІих, не мав доби, ~<отру не

таких скоків як в

можна бу ло б признати

своею;

навпаки в в ній такий ~1овільний розвиток, що скандинавське
поганство, І<атолициам
й сучасний
протестантизм уявляються
яко етапи внутрінІнього покійного розвою, що не залишив гір
кости; тому;_. скандинавець грундтвігіянець 3 однаковим захоплен
ням говорить про Гаральда чи Пальнатока, як про святого Ола
фа та Дагмару, або про нових та старих протестантів. Тому ця
ж

сама

людина

викладає

слухачам

•

скандинавську археольогtю

u

и

мітольогію, якаікались викладала священну· історію, та ~ка ви
кладає і історію нового часу. У всій їх історії немае моменту,

якого слід уникати; не гальмують їх ані релігійні, ані політичні
погляди; вони критикуютh своїх предків .з одипаковою щирістю,
як і своїх сучасникjв. · Тому вони
можуть покласти історію в
основу своєї просвіти; мають виклади про історію всесвjтню,
скандинавську, культурну,
господарську, літературну-я навіть

зауважив

в .програмі

лекцій також

історичну математику

та

історичну фіаику.

Це останнє для мене було остільки дивовижним, що я ви

слухав кілька таких викладів у Лякура :Та Апелля.

-10Я зауважив,

що

рівнобіжно з історією

у вив~ій Lнколі

математику викладають

свого розвитку, tцо, на пр., коли

мова в

про Архимета, зясовують його спосіб обчислення обсягу тіл.
Аплель, викладаючи про те, як Еретед винайшов електромагне
тизм, nопередив його гарним нарисом цілої особистости цього
вченого. Ця метода мав чудові· результати й вона відразу по
казує нам характер школи Шредера, (бо я не хочу сказати, що
так є у всіх школах) навіть. з чисел та математичних знаків і
природничо-наукових адобутків вона дійшла до найціннішого

висліду': пізнання особистости,

відкриття

досліджуючого

духа

обсервованими фактами. Инак1uе кажучи, свобода слова у Hojне в обмежена якимись шкільними програмами. Ніколи
я не забуду, а слухачі певно також ніколи не забудуть, остан
нього викладу Лякура а акустики,
в якому оглянувши фіаичні
причини й умавини сЛуху з попередніх викладів, він говорив
про те, що власне не ·належить вже до фіаики:
про зміст цих
повітряних хвиль, що впливають на слухові органи,
про силу
слова, про значіння співу, тону,
про відвічальность у авиаку а

skol' ах

силою

над словом.

А ця людина
при цьому зовсім не затрачувалася в без
плідному філософуванню на шкоду власної науки; він в фізіком~

що мав в Аскові вітряк,

котрий

силою

вітра двигав машини,

черпав воду, розкладав "Гі електричністю, в яку переробив вітер
і здобутим таким чином кисенем і воднем освіт люв де котрі са
лі в Аскові, ·тоді,
коли инші електрикою.
Таких викла)J.ів
від рана до семої години у вечері буває кілька. Здивовув в них
незвичайна увага, з якою парубки та дівчата слухають їх, не
роблю чи собі заміток.
Дивує отся уважність, котра мог ла б бу
ти зразком і для наших студентів;
коли вам доведеться побу
вати на викладі данської мови та аритметиІ<и, то здивовано по

бачите, що ці інтtлігентні люде (або принаймні більшість з них)
ледве потрафпять розбиратися у авичайній фразі, що вони ма
ють

попередню

освіту

лише таку,

яку

їм

дала

початкова

школа.

А ці люде

приходять до

вищої

Іuколи й слухають

там

всілякі nредмети, навчаються рисункІв, тригонометрії~ писати по
данському, читцють поетичні твори вчаться всього, але ли

ше не практичного в узькому розумінню цього слова. Першого
травня вони росходяться й я ааложився б, що вони не довідалися як треба робити мило.
·
Шредер, адається мені, мав навіть спеціяльну вдачу пере
творювати практичні річі в суто-непрактичну історію.
Я вислу
хав його виклад про скло, котрий був тим цікавий, що в ньо
му аясувалося, як щасливо економичні епохи Данії відзеркалю
ються в її мистецьких памятках: велике занатребування бурш
тину -- в передісторичному часі в гарних і багатих могилах з

камяної й бронзової епохи; доба Вальдемара,

коли вдина Данія

-11nостачала оселедців, дуже цінних для суворого додержування по
в романських костелах (rотицького стилю не
стів-відбИлася
мав); .і як доба вивозу товару в XVI ст. не зали1нила подібних
памяток в більІіІому числі а причин беакрайньото nянства, ко
тре анону відзеркалювться у великому заnотребуванню скла, що
знову винищило ютські ліси· так, 1цо доперва у новітньому часі
повстають монументальні будівлі. Все це бу ло дуже гарне, але
зовсім не практичне.

Я зуnинився на цьому викладі, бо він зясовує нам цілого
Шредера, а це в дуже важно для цеї школи, бо асківська пІко
ла в ІllколоІо Іlіредера, себ-то folke hojskol'oю (народньою ви
щою школою. О.Б.), веденою в дусі
свого директора. Звідси
чимала ріжниця nоміж поодинокими hojskol'aми, котрі инак1uе
майже всі всеж таки мають однакову програму і однаково вла
штовані.
Багато з цих шкіл 6 nід безnосереднім асківським впли
вом навіть в зовнішніх сnравах; так, напр., пані пасторона Бер
ре в Софе запевнювала мене, що вона
варить зовсім так, як
пані Шредерова, та tцо мав від неї всі рецепти. А через те, що
учителі та властителі вищих шкіл виходять а асІсівських авдито
рій, тому асківський дух панув також в багатьох вищих шко
лах.

Зі згаданеї замітки пані пасторової бачимо, що не
аавдання ніж директор мав теж його дружина.

менше

Слухачі, а в літку й слухачІ<и, харчуються в сімї директо
ра; обід (о другій годині) бував спільний для сімї та всіх слу
хачів: Як слухачі таким чином належать до сімї директора, так
і сімї всіх учителів відчинені для них. То~\\ у, хто був в Аскові, той
згадує не лише директора, ·але й чудову його дружину, цю справ
жню данку, хоча вона й в нащадком Лютера, але ааразом і но
сителькою асківського духа. Такий в дух цілого, а до того ще
головного гурта hоjskоІ-грундтвігських шкіл,--"шкіл білих," або

веселих християн, як їх називають мійські погани, 1цоб відріжни
ти їх від християн сумних, або плаксивих, то в nі~тистів, себ-то
наnрямку внутрішньої місії. В цих
останніх, які
мають nевно
тільки nять hojskol в новітньому часі, головним завданням в хри
стиянське nробудження. Тим часом~ коли в грундтвігських шко
лах дух 6, nравда, також християнський та протестанський, але
ааразом й національний, вільнодумний nід nолітичним і скандина
вським оглядом, обвднуючий всі скандинаJJські народи в одну велику сімю.

·

В Аскові бував завжди чимало людей та жінок а Норвегії й
Швеції, а часто також а Фінляндії (в цій країні hojskol, а' також при
щепилася, хоча досі не в такій мірі, як в Данії).
Навчання відбувається систематичними викладами, однак
вільними (не через читання) та а доповнюючими їх бесідами в ок
ремих годинах; до цього лучиться практичне навчання данської мо-

-12ви. рахунків, рисування та Инших nодібних nредметtв. В лtв до
семої вранці . вnерше забренить дзвінок, але вже між 6 й 7
найвчасніші 11Jколярі роблять гимнзетику (шведську; котра чу
дово замінює фізичний рух, до якого вони 'nрианичаєні). В niІJ
восьмої слухачі збираються в їдальні до кави; nотім є коротка
рання молитва, до якої вреu1тою ·не примуu1ують. Засnівають

якийсь кант Грундтвіга, а директор промовить" Отче Наш" а від
повідною
молитвою.
Відтак бувають виклади від 8 до 9 для
всіх, а nотім від 4 до 7; від 9 до І О гимнастика для дівчат,
о 10 годині 6 сніданоІl, у 2-обід, 3 4 4 -полуднують, в 7- лють
чай, nісля ча1о кінча1оть щодену працю, як rцо не буває якогось
сnеціяльного· виІ<ладу або дискусиї.
1

Дуже гарно в Аскові відбувають неділю; до обіда до

1О

го

дини йдеш до костела (асківці абудовали для себе свій власний
костел а nомічу nриятелів, кори<;туючись аі свободи, к<;>тру nри

внав данська церков. Вона дозволяє утворювати nарахвії через
свобідні вибори. Обідають раніше (ніж авичай но) і зараз після nо
лудня слухачі й слухачки росходяться ... до шинків думаsте?! Ні.
Це не тому, 1цоб всі були протиалкоголиками. ПротИ шклянки

пИва в Аскові

ніх1о

нічого не

школи виховує так, що

мав, але

про висиджування

тому, що цілий дух
в шинках ніхто не

думав. Вони роблять
nро гу ль ки по гарних околицях, роблять
екскурсії до якоїсь близької школи, однак, в 1\2 6 велика ви
кладова саля буває nереnовнена не лише слухачами й слухач
ками, але й народом з околиць-це їх забава. Такий вИклад був
nершим, який я nіанав в Аскові; я був дуже адинований звича
єм, що nеред та після викладу гуртом сnівають

увагою, з якою слухали виклад,

-

наnруженою

а також тим; що nісля

нього

не бу ло оплесків.

Данські селяне вислухують виклад або врочисту nромову
й винагородять бесідника своєю уважністю. Мені nригадуналося
наше громадянство, котре
своїми оплесками
приголомurув І<і
нець, найгарніших муаиІ<альних nродукцій і .признаюсь, що ме
ні більше подобалася зимніша данська вдача.

О семій годині вечеряють, але вже nісля

112 9

товариство

збирається анаву, щоб закінчитИ неділю шляхотною роаривкою:
раз я бачив світ л яні картини; другий раа запросили nастора а
Всен, щоб їм nрочитав драму Гертца. (Це тривав до 11 годин і
довше, ніхто однак не був нетерплячий і, хоч він читав чудово,
не оnлескуван о його). Хто бачив їх так разом, той повірив сло
вам пастора

Берре, якого

ректор

гімназії nитав раз про

те,

яка саме ріжниця між їх школярами. Ріжниця в тому- відповів
директор hojskol'и-щo коли ви, nане ректоре, хочете дуже вті
шити своїх

школярів, даєте

їм вільну годину,

зробити своїм слухачам радість, то
виклад. І дійсно, коли росходилося

а коли я хочу

додам їм надnрограмовий
про надавичайний виклад,

хоч би мій про Чехію, завжди на нього гуртом сходилися

слу-

-13хачі й слухачки та ніколи не було треба контролюватИ чи всі
в присутні (чого теж не робили). В hojskol'i панув свобода на
~чання, як це повинно бути в університеті.
Я вже згадав, як мене здивувало співання на викладі; але
це не бу ло ніякою недільною ·надзвичайністю: в Аскові й в hojskol'ax взагалі часто співають. Слухачі звичайно мають у себе
лише одну книжку, а саме співаник. Учитель стане на катедрі
та скаже: заспіваємо те або те число й зараз же залунає одна

.а· пісень, звичайно, довга, повна думок, для

чеського ·вуха

ма-

. буть

убога мель·одіями, яка здебільшого
торкається своїм змі
стом предмету викладу. Ин оді після скінчення одної співають ще
другу. Це звучить гарно і принадна. Я аж засумував: ми-спі
вацький нарід, а вони співають.

Цього року (себ то 1900. О.Б.) в береані зійшлися в Ас
кові старі.;. слухачі й слухачки з 1870-75 років на ювілей; пе
ред святочним викладом. Шредер, ї.м запропонував заспівати пі
сню про Норнагеста. Я здивовано дивився на жінок; всі ці се
лянки співали цю важну· й думково тяжку пісню з nамяти; весь

цей час вони вірно заховали Ті
товаришками

в памяти; пісні з

hojskol,

в їх

в життю.

Дуже захоплюючий приклад цього, як
також душі
цих
ІІІкіл взагалі, знаЙІlІОН я під час свого побуту в Аскові у шле
звицькому часописі "Hejtndal", там селянин скарн<ився, rцо прусаки
покарали без причини служницю, данську rромадянr<у;
посеред
зими вивели її до кордону, хоч вона
була порядною дівчиною,
яка нікому не зробила ніякого лиха; але при~ nраці вона стало
співала й так гарно агучали ·п пісні з hojshol'и". А це прусакам
бу ло не до вподоби. Пісні з hojskol!! Очевидно вона переслуха
ла літній курс, а відтак-студентка-пішла. в службу, або по
верну ла ся до служби·~ біля коро в, до всіх тих r:раць-від яких
неосвічена й груба слу:и<ка втікав;- доїла та кидала гній, але
nри цьому співала-ось зразок ~пливу.

В Соре SJ сам чув, ЯІ< ії директор nастор Берре вплива.t~
на дівчат, щоб вони не цуралися хатньої праці, щоб були сві
домі значіння доїння корон для
добробуту
всеї країни, всього

данського народу й, дійсно, де-які дівчата під впливом його слів
ріІlІили, що будуть слу)І\Ити та доїти корови; чиж не Заслугову
ють славного вінку такі дівчата і таr<а І<раїна~ де дівчата з ос
вітою, усвідомлюючи важність цього завдання, йдуть до ТЯ)І<І<ої
праці-чиж не в це спр1вді І<раїна І<ааок.

Який тон та яка моральність панує в hojskol,ax-в цьому
товаристві, зло>І<енім а числа 200 молодих людей-про це не
можу говорити без захоплення. Там є чемність без фарисей
ства, веселість беа розпусти, вільні відношення без влізливости;
.молодші учителі тика1оться зі слухачами, однак, я не бачив щuб
через це хтось почувався управненим до аа~вих інтимностей.
Субота в днем одвідувань. Слухачі самі розділюються в. гурти,

·-14щоб їх не зійшлося за багато н одном у місці й в еребувають
вечір в сімях директора та инших вчителів у вільній гутірці,
живій але коректній дисІ<усії до пізньої ночі. Тут в сімях людей,
славних по цілій Скандинавії, непримусова почуває себе шведсь
кий чи норвежський дослідник, котvий студі1оє вищі школи, у
читель початкової школи, який хоче стати вчителем в hojskol'i
та вбогий ремісник чи син сірамашного селянина, який на сти
пендіІо рідної громади дістався до
hojskol'и. Чиж не лишаться
спо:.\ини кожного 3 них незабутніми?! А між цими слухачами з
найріжпіших
кругів витnорюються щирі приятельські
відноси
ни. Як особливо дівчата зживаються а hojskol'aми, про це чув я
багато голосів на аїаді. Фейсберг писав мені цього року остан

нього

квітня: "цього дня день розїаду, а скрізь самий плач."

Т а:к слухачі прощаються з цими школами, де не навчають
нічому праІ<тичному, де навіть історію не викладають по методі

Ом~о так, що вони її певно незабаром аабудуть, а аі школи від
несуть лише незначну освіту.

·

VI.
Ин оді доводитьсь читати про l1ojsko 1'и нлучені з ремісни
цькими або хліборобськими ruколами, але в та:ких випадках не
може бути мови
про жадне
справжннє сполучення, бо це дві
школи під одною стріхою та
зі спільними вчителями, при чім
слухачі або ходять до hojskol'и або до спеuіяльної школи.
Подекуди
ці фахові
школи,· багато де в чому нагадують
hojskol'и; вони-інтернатні, як hojskol'и та перебувають з ними
в окремому звяаку, а саме: по закону з 1882· р. кожний, хто
хоче дістати стипендію для вступлення до спеціяльної uІколи, му
сить мати посвідку про· де, rцо він набув загальної освіти або в

реальній школі або у hojзkol'i.

Я казав якось, що у нас (себ то- в Чехах. О .Б.) також в
аимові хліборобські школи, але пані LlJpeдepoвa спокійно м~ні
зазначила, rцо ці безперечно не досягнуть своєї мети, як
попри них не істнують ви1ці школи.

що

Отак уявляють собі там співділапня цих llli<iл. Селянський
хлопець після
чотиряайцятого року живе на хуторі батька й
навчавться практцчно всієї

хліборобсьІ<ої праці так, що

ліпше

не пізнав би це в жадній ІІІколі. Доперва потім в 18-20 роках
(військова служба забирав ду}І<е мало часу) він вступає до 11ojskol'и, nеребуде там зиму, слухав ВИІ{Лади,
вправляється в ра
хунках та в рідній мові, призвичаюється цілі rодини та вечори
висижувати на лекціях, 1цо а початку певно в ду}(\е ТЯ}(<КОЮ рі
чею, а відтак на весну повертає до дому,
знову працює. а на
другу чи дальшу аиму вступав до хліборобської школи, де

все

в як в hojskol'ax тільJ(И, що виклади бувають спеціяльнj та
тут складаються іспити.

що

-15Коли парубок в дуже талановитий, коли ВІН хоче бути еелянсьТ<им письменником або мав богатого

батька, то він ще

третій рав йде до справжнього й головного

асківського

.,

в·

уніве

рситету, де перебуває зиму або дві. Багато ~ -таких, що абсоль
вують весь цей курс ..

Це взагалі данська метода. Отже ремісник відбуде nра
ктичну науку, а відтак, як товариш йде на зиму до ремісниць
кої tuколи; так само купець йде найперше до крамниці, а по

.

тім до школи; навіть учитель
неперед відбуде
рік nрактики н
якійсь школі (очевидно, слухаючи лише), а допер ва потім йде на
три роки до інституту чи до семинарії, як тут кажуть.

Для ві І< у від 14 до 18 літ, отже віку, в якім у нас най
більше пеклуються видділовИми tuколами хліборобськими, лісни

ми, ремесницькими, торговельними, промисловими й т. д.,-Да
нuі майже не мають шкіл; в цих роках вони посилають хлопця
до поля, до лісу, до крамниці, на море, до майстерні, поклада
ючись на те, що аж він набуде розуму, то сам дбатиме про те,

аби надолужив теоретичну освіту,
ЯІ<а йому бракує, що він хо
дитиме до виділових шІ<іл для дорослих і, як в І{опенгазі 20 літн і робітники,
засяде на лавці технично"і
студенських курсів від 8 до 10 годин.

школи

або

вечірніх

Ми розділювмо життя на дві неодинаІ<О.tJі частини:
моло
ді літа, про).f<иваємо на ruкільних- лавках, стало на лавках,
а}К

доки вре1uті нас випустsіт в життя. "А тепер живи, як можеuІ."
Вс~ науку ми хочемо відбути в молодих літах. Хочемо, щоб
молодь ходила до u1кіл доти, аж буде розумні11Іа, ніж її батьки,
щоб вона мала культуру
розуму
та серця, здорове тіло, при
способлені руки, знання законів і світа, tцоб молода людина, як
лише вийде зі Інколи, відраау змаг ла сісти на міністерському
стільцю або й
потрафила сама собі
зробити мило. А відтак,
очевидно,

аав}І<ДИ будемо

незадоволені з того, що ruкола дає і

зав)кди буде.мо лаяти то нові школи, то старих учителів.
Один
раз-· гімназії, а другий-реальні rІJколи. Дальrпе керовники й ди
ректори LІІкіл будуть змуtнувати учителів учити при 25 ступнях те
пла, або як, наприк., н ГІразі, в новому шкільному будинку аро
блена
буде баня для
нІколярів, але ніхто н ній не купавться,
тому 1цо протягом
тижня неначе
не можна анj І'Одини
на це
посвятити І<оштом навчання; не диво відтак, що в ·багатьох ро
динах ніхто не має більІІJе nраці, ніж нещасні діти.

В Данії розвивається новий напрям: школа й життя пере
пліта•отІ)ся в народніх університетах, Hбjskol'ax, викладах та на
вічах.
Доросла л1одина знову став Інколяром тоді, коли .молодь,
як І<азав дотепний данський
фел'єтонист, все більur та більш
МО}Ке віддаватися ІІJляхотній грі мяча,~ ляун-теніса,
екскурсіями
та иншим забанам.
Се лин1е жарт, але не слід недобачати в
ньому ядра правди.
Чи}К дійсно треба обтяжувати молодь; чиж
не можно бу ло почеІ<ати з багатьома справді нажними відомос-

·.

-16тями,
до зрілішого віку, коли людина
навчається з инакLпим
розумом. Лише так можна буде розвязати пекуче шкільне пи
тання,
що вимагає
стало щоб діти вчилися багатьом
річам,
щоб докладно вчилися,
а
рівночасно, н~об це не tнкодило їх
фізичному розвиткові, як досі, але навпаки пособляло.
Данська селянська вин~а школа nоказує нам шлях до цьо

го роввязання.

Памятаймо, що

життя є довге,

є u1колою, а тоді нас не лякатиме,

· що

діти

ІЦО ціле життя

вийдуть зі школи

не знаючи добре хліборобства, законодавства. політичної еконо
мії, продуконання мила та чого ще не ба>кали б панове,
rцоб

знав

14

літній хлопець. Данський селянсІ--кий хлопець вже певно·

від десятого року помагає дома; від чотирнадцятого він є у бать

ка пастухом) але через це нічого не втрачає. Він потім йде у
вищу ІІІколу та у професійні школи; буде відтак членом викла
дового товариства, якj вjд часів Hojskol, існують в цілій країні
та не збираються очевидно в душних u1инках при_ ниві,

як на

ші просвітні організації, але в окремих будівлях. Майже кож
не (данське) село мав гарну будову .де можуть відбуватися теа
тральні вистави, політичні та просвітні збори.
Там цілі rодини
висижують ці люде а твердими від праці руками, зтурбованими
обличчямИ чолові«и та жінки; я чу>І<инець завжди найскорше
втомл1овався цим. Або ·ВреuІті він постановить собі, нtо відбуде
повчаю чу подорож по країні, аа жадає у влади, а ця йом у охоче
дасть стипендію для "husn1andsejs".
Щорічно мандрують гурти
селян під фаховим проводом по зразкових господарствах, еІ<О
номіях, школах, а коли їх стара школа запросить на осінні збо
ри, тоді вони з'їдуться на тиждень, везучи зі собою навіть вла
сні перини до старих, малих садиб, 1дuб вислухати тут вик
лади npo часові й загальні річі.
Багато з Вас певно ·nереконані, що такі селяне, котрі роа
їаджають по викладах та вічах, незабаром зкрахують та стануть
сміховищем для . своІх сусідів, але про це мон~ буде дальше.

VII·
Я обіцяв ВИІ<лад про дансьІ<их селян. а мtж тим так довго
все балакаю про ви1ці школи.
Та всеж таки
я не відхилився
в нічому від своєї теми~ бо данський хлібороб, це хлібороб з
hojskol'и; це хлібороб, котрий є під безпосереднім або посеред
нім її впливом. Ч~таючи н гарній книжці Фейгберга про давні
ше селянське жиtтя з перед одного людського яіку, fіачимо, Ідо
тут не видко зародків цього величезного розвитку й чи!ttі далі
йдемо назад в історії хліборобстна, тим більн1у завважавмо
подібність
між
ним та нан1ими власними селянами в мину
ласти.

Бачимо їх приголомшених
твом

(Vorneookab ),

тяжкою

а коли це а початком

панщиною й кріпац

18 ст. воно бу ло знесено
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змінено

службу,

tцо

Stavusbaand'

ом,

яке з огляду

спочивала викл1очно на селянах,

на
при

J{увало їх до рідної рілі й віддало на поталу панеької ласки чи
неласки. В цьому часі данський селянин своїм стражданням та
загальним положенням в рідним братом чес~:кого; однакова до
ля спричинила в них однакові характери. Поруч чеського селя
нина, схарактеризованого так чудово Челяковським в словах:

"Ти,

чеський селянине, дуже хитрий пташку... стоять Енне а
відтак Бергет, персонажі · найбільuІого данського письменника
Гольберга. Енне у сні стається бароном-старий мотив, який
використав вже Шекспір в передмові до "Схаменення злої жін
ки", а недавно тому Гергарт Гауптман ужив його в свойому
"Sehenck und Jan", в якім новий барон засуджує управляючого
економією на смерть через повішення. Коли останній здивова
но запитує його, за 1до ж саме цей засуд-добрий І;:нне відпо
відає:--" Ти економ і ще й питаєш, за що маєш бути повіше
ним". Сим одним словом схарактеризовано цілу дyruy хліборо
ба, як вона утворювалася під впливом безсовісних урядників.

Очевидно, u~o
від комедії та жарту не покращало поло
ження хліборобів; вони осталися бідолашними, не зважаючи на
всілякі комісії, котрі радили над його кращою долею, от як хоч
би й у нас. Ця справа перечекала шнидкі й непродумані рефо
рми німця Струенза й доперва після його уступленя підчас па
нування коронного принця, пізнішого короля Фридриха lV, вда

лося знести у

1788

р.

"Stavusbaand ·'

ву еру в історії данського селянина.

і розпочати через це
Хто побуває в

но

Копенгазі,

забачить недалеко від залізничного двірця високу піраміду, це є

"Frihedstotte"-cтoвп свободи-й під цим прапором свободи від
бувається весь дальtuий поступ данських хліборобів.

Повної конституційної свободи дансьІ<иЙ селянин досягнув
рівночасно з нашим (себ-то чеським О. Б.) в 1848 р., але не втра
тив їі вже; і незабаром активно нзявся до політики, в розвитку

якої хлібороб здебільшого творить ліві партії в той час, коли
об~арники з мійським.и кругами творять консервативні партії.
Чимала ріжниця в порівнанню з tІеськими відносинами спо
чиває в розділі землі: тоді, коли Чехи становлять країну, кольо
нізовану наслідІ<ом переваги великих посілостей, у данців цей

розділ є вигіднійн1ий. Вони поділяють хутори по
мірилу, тонни. твердого зерна; тонна

·

одностайному

твердого зерна

відповідає

.на найліпшій рілі (Ч. 24) біля 2 з половиною ар., але звичай
но 5-10, а на найгіршій-навіть 15 ар*). Данія має лише 2.013
xyтopiJJ більше понад 12 тон
твердого
зерна, а голо9на маса
землі
належить
65~000 селянським газдівствам
(від 1-12 тон
твердого зерна), до яких треба додати 175.000 хатніх госпо
дарств (менших, чим 1 тон а), але в яких також ще ~дебільшо

го самостійно Госnодарюють,
*) 109,25

звичайно з двома коровами.

арів===1 десятині. Прим. uерек.

3а-
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нових фідеікомісів є заборонено, але рівночасно се

лянське газдівство зберігається. Як що хтось набув сусіднє май
но і злучив його зі своїм, то що найменше чверть гектару му
сить лишитися

незасіяною. Тому отже не· має сенсу

скупову

вати села й перетворювати їх в ліси .

.Серед таких відносин й а
нський селянин.

таких шкіл

вийшов новий да

Що ж думає про нього данська суспільність?

VIII. ·
В Данії є рі>І<ні партії й чимало політичної пристрастности;
майже у всіх cnpaeax ріжниться громадська думн:а, але в одну
річ вірять всі солідарно-у всіх часописах про це прочитаєте й
в кожній роамові ue почуєте:-освічені данці, буржуазні, лібе
ральні ~и консервативні, а навіть
соціялісти -живуть
дякуючи
своїм хліборобам. Це скаже Вам пані пасторона на асківському

зїзді
(хлібороб сам е, зрозуміло, скромний й
скор1не говори
тиме про те, чого ще йому бракує, а рибський Stffsatntstлand *)
покаже вам аркуш паперу й аапитає: - "маєте у себе таких
селян?"-6 це подання в спра~Jі повітового виділу, до якого на
ле>І<ить цей селянин, написано надзвичайно ясно та докладно.
Міські люде,
які аначно більше віддалені від хліборобів,
ніж у нас і мають свої довголітні традиції,
признають, що да
нське село витворяло своерідну культуру, незалежну до певн.ої
міри, від городської. Прианається
високий рівень дансьІ<ої се
лянської nреси; признається,
що хлібороб господарІов раціо

нально й коли він ще

недавно їадив

до Англії учитися хлібо

робству, то нині англійці приїздять до Данії де чому підучитися.
Я сам зустрів молодого ангЛій ця, котрий .три роки пробув в Да

нії Е більшій економії та їхав до своїх батьків, а звідти до Ка
нади, де мав осісти.

І{оли ви спитаєте данського хлібороба, яка причина
цьо
го поступу, цього його успіху, він скаже вaм:-hojskol'a. Що
це значить?! А ось що: Ми і .наші сини цілий рік перебуваємо
в інтернаті (бурсі), де слухавмо викладів про поганських богів
та героїв, про
старі
легенди, в які
вже ніхто не вірить, про
стару історію нашого народу, відтак де-що з географії, триго
нометрії 'і про магнетизм; там чуємо вірші, співабмо при цьому,
пос:качемо в
гимнастичних
салях і в реау льтаті-на1не аерн о

дає більІІІИЙ уро}І<ай, нанІі корови більше да1оть молока, наші
кури зносять більше та більші яйця, а наші свині більше то
встіють. Це· така нісенітниця, що вона не мусить бути правдою.
Але в ц1о
логику повірив світ так, 1110 стає В>І<е навіть небе
апечним; доки

*)

l1ojskole

бу ла відома як ІJJкола, що· аащіплює іде-

Начальник округа-вищий урядовець, як губернатор. Прим. перек.

-19аліетичне розуміння життя,
яко опертя
народности,. доти вона
була забудьком й ніхто не звертав на неї, уваги; вона могла чу

дово розвинатися

й успіu1но працювати.

Але тут нараз піtuла

чутка,
що через
hojskol'y зліпшується масло і це В}І<е було
щось: тепер почали приїздити Німці й Англійці,
Греки та Ма
дяри, перські, медейські й ~лямітські племена, u~o
перебуна1оть
н Месопотамії, н
Юдеї та в І<ападокії, в Понтії і в Азії, щоб
оглянути ці ruколи: влади посилають своїх спеціялистів*), котрі
заглядуют-ь до кожного кутка (викладів звичайно не розуміють)
та шукають, де саме робится цей порошок до масла.

На зїзді данських слухачів
hojskol'и
викладав Шредер і
при цім оповідав пречудову анекдоту: якийсь данський вчений
подорожував під ду~:~айськими країнами й був там вельми раді
сно витаний, але при прощаню спостеріг, що його хотять на
поїти, аби він їм потім відІ<рив тайну, який .поро1uок кладуть
Данці до масла.
Всі присутні зустріли це оповідання веселим
сміхом а на останніх зборах Нільс Педерсен Ладелундський ка
зан:- "Нині
проф. І<раус знав, що ми кладемо до масла"; всі
присутні селяІіе були· переконані, що цим таємним порошком є
сама hojskol'a.
Щож отже в те, чим захоплюється рідний край і чужина,
щож семе сталося?

ІХ.
Данський хлібороб аж
місцевостях зерно, а в

до

80 років плекав

н

урожайних

західніх-пашних погіррях та пасовись

ках-годував худобу, але в цьому часі сталося відоме обнижен

ня цін на зерно, що спричинило ' 1\·\аЙже некорисність хлібо
робства, а заразом настала криза й експорту худоби --цього го
ловного д:и<ерела данських доходів.
І:{риRа, це слово, якого так
часто
наду}кивавться,
що
воно по зб у лося грізности. Яка однак бу ла криза в годівлі да
нської худоби, про це дозвольте мені tцось сказати- не на основі
сухих статистичних цифр, але на основі живого оповідання мо
го приятеля-д-ра Фейльберга. Фейльберг був пастором в за
хідній ІОт ландії, більн1ість його доходів бу ла з того, що він міг
на своїй плебанії випасти за літо пару tuтук худоби, яку він н
осени продавав і це приносило йому 1200-2000 кор. nрибутку .
. Одначе з початком 80 років сталося таке, rцо Німеччина й Ан
глія рівночасно sамкнули свій кордон для данської худоби. Те
пер було зле й економ
сповістив пан-отця,
що у цьому році
сливе чи вдасться заробити І ООО кор. і tцо певно треба буде за
довольнитися 800 коронами. Економ погнав милу худобу на ба
зар та прийшов з
нею до дом у; другого дня
так само, а на

*) В червні
бів з Есе~са.

1900

роІ<у мандрувала

uo
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-20третій денq приніс 400 І<Ор. Так це бу ло на плебанії.
А як це
вигляда ло у ве;:Іиких економіях, де аароблялися тисячі?!
Як у
сіромахи-хлібороба, для котрого цей ярмарок раніш був справ
жніми жнивами. Це й була криза. А двері Німеччини й Англії не
хотіли відчинятися; отже загрожувала ааг~льна скрута й зане
пад. І. саме в цьому
часі залунало
гасло: амінити продукцію,
кинутися до молочарства, закладати молочарні й вивозити ма
сло. Що Асків мав н цьому безпосередній вплив,-пе є зрозу
міла річ. Каменяром цеї думки вже від довшого часу був Нільс
Петерсен, бувший асківський учитель, бувший адміністратор е
кономії Шредера, теперішній його сусід в ладелюндській хлібо
робській шІ<олі.
Хлібороби почувши це, не .чухали чуба, не домагалися де

р}І<авної підпомоги, але взялися до роботи й як триби після до
щу виростали по селах червоні димарі, навноередки

закладали

ся "andelsn11ierier"-мoлoчapcькi спілІ<и, -так що їх в нині · ( себ
то майже перед 20 роками. Прим. перек.)-1025, не рахуючи
nриватміх молочарень. За міліони корон почався експорт масла
до Апг лії. Вся продукція та хліборобство почали влаштовувати
ся на инший зразок.
Однак а експортом до Англії иноді щось
гальмувалося й данці незабаром пізнали причину цього. Те, що
йшло до Англії-було ріжноманітне; не можливо було встано
влювати його якість й тому в народній господарці зроблено но
ву зміну однаково велику й тнжку, як перша: молочарні згур
тувалися, ухвалили спільне означування
якости і означили ко
льор
данського масла,
призначали контрольорів, котрі ма1оть
право безоглядно виключити з торговлі продуІ!ти, що не відпо
відають nринятим умовинам, влаштували спільні склади
для о
паковування й· вивозу. І та!{ИМ чином ця спраиа бу ла виграна.

В елегантній англійській їдальні не смів бракувати дансь
кого масла, яке кожний може без страху запропонувати своїм
гостям навіть, не скоштувавши його, тому, що воно в солідне й
певне,

експортер

ручається

аа

н~ого,

а

цим

експортером

не

в

а к ці й н е товариство, не в б а г ат и й т ор г овець, котрий ску
повує молоко- в ним сам дан с ь J( и й х л і б ор о б. Очевидно,
що инuІі новини в молочарстві а одипаковою швидкістю поши
рІоються серед цих поступових хліборобів, що все дансьІ<е мо
локо буває пастериаоване, що адоровля корови провірюють ту

беркуліном. Саме тепер основується велика молочарня Тріфо
ліюм біля Гаслави, яка буде достарчати Англійцям невдовзі мо
локо в елегантних пів фунтових пакуночках, і розуміється
так-саме в авяаку а поступовістю данських хліборобів, -

від
tцо

вони не ~аспон:оюються тим, чого досяг ли, але дбаю_ть про даль
ше побільtпення зиску й ду}І<е щедрі, як в своїх товариствах,
так й з дер>кавними ·гроІІІами на піддержання досвідів, які до
цього
потрібні.
Мені довелося чути, як агаданий Петерсен а
Ладелунду боронив у виІ<ладі в Лекові дуже просту, але важну

-21реформу: треба добре доїти й не лишати

молока у вимені ко

рови.

Данським хліборобам вдалося
зробити зі своїх коров чу
дові молошні
машини (корови,
що дають 5.000-6.000 фунтів
молока аа рік н~ в там рідкістtо ), тим не менше сnрава "ма

шинистів" не сталася зайвою й тому питання прислужниць є для
них ще більше пекучим, ніж для
нас,
коли беремо під увагу,
яке має значіння спосіб доїння. Петерсен казав, що хазяйки не
мають допустити до того, щоб в головах їх прислужниць виринула
клопотатися у хліві,

думка, чому то власне вони лише мусять

саме тому хазяйки самі повинні йти до хліва й приймати у
часть в цій праці. У Петерсена також довелося мені побачити,
як в нtдалекій майбутности Данці спроквола ароблять побут в
хліві привмні1uим, влаштовуючи його модерніше та а достатком

повітря. В Ладелунді хлів

виглядав, як

порядний кінський

за

вод, для більшої чистоти хвости коро в бу ли легенько привязані
до стелі, щоб не замазалися при лежанню. Що робиться де ин
де для піднесення способу доїння-вже говорилося.
Молоко данської корови-я мав таке вражіння-в приана
чене для центрофуги, а також безпечно до неї дістанеться. Бо
або хлібороб належить до
"Andelsmlin"- молочарської спілки,

якій відав все своє

молоко, або він

відвозить

його до моло

чарні сусідньої економії чи хутора більшого рільника, або вре
шті маб свою власну молочарню, з паравою силою чи колово
ротом, що може бути вигідним для ютландського хлібороба, що
часто живе осамотнено, так що доїад до більшої молочарні
не

легкий. В такий спосіб улаштував це і Шредер у свойому ху
торі, який достарчає молоко для ціло1 школи. Ручних машин,
яких буває повно на виставах, я там не ба чи в, бо людська си
ла в Данії не в така дешева, як на жаль у нас. Сметана зде~
більшого перероблюється на масло, якого селянин сам дуже ча
сто загалом не їсть,
вживаючи замість нього наполовину де
шевшого маргарину, котрий в Данії вираблюють надзвичайно

чисто й добре.*)
Я запитував одного разу, чеського рільника-вченого

хлі

бороба, чому він не заложить у себе дома молочарської спілки.
Він мені на це відповів, що у нас не має вааїмН()ГО довірря. Я
агодом та ніяково
пояснював собі цю відповідь так, що йому
певне, пригадалася історія того швабського пастора а· "Fiiegende Blatter" **), кому вірні ларохіяне хотіли подарувати барил
ку вина, а саме так, що кожний мав до неї налити три рази.
Тому що кожний занадто вірив у кріпr<ість вина, котре наллють
сусіди, сталося так, що пан-отець кінець-кінцем отримав бари-

*) Широке вживання маргарину, який не мав в собі дуже потріб
них для людського здоровля складників-так званих вітамінів-не може
рахуватися доцільним.
**)

Відомий німецький •·умористичний журнал. Прим. перек.

.

-22лку води-найавичайніІllої води. Таке саме
мог ло статися, як
1цо кожний селянин наливав би до центрофуги своє тепле мо
локо, 1цо в ній-на випадок несовісности селян-мог лоб опини
тися також зібране молоко без сметани.
Тому-вся пош1на для данської совісности. В Аскові моя
хата не мала ключа, а до того двері не зовсім добре зачиняли
ся, авідти треба було йти до коридору. а потім до сіней, двері
яких до двору ніколи не зачинялися. Цей двір не мав а ні во
ріт, ані тину. Коли ми раз в ночи повертали до дому з гости
ни, казала мені пані lllpeдepoвa:- ,, Подиніться на наші тутешні
ідилічні відносини: ось висить наша білизна в
городі саме при
дорозі, а бу ла це дорога до поля, пів години від пруського ко
рдону. Коли будь я ходив до ,цому Фейльберга за ключами від
бібліотеки, йдучи через сінці та їдальню до його кабінету, ніко
ли ніхто не озвався, я взяв ключа й повертався ... Не зважа1очи
однак на всю цю ідилічну соністність, я зовсім не стидався за
питати спокійно Петерсена, коли він nоказував
мені свою мо
лочарню:-Як контролюєте якість молока вам nісланого?-А він
відnовів, як я й очікував: -два рази на тиждень, а саме неспо
дівано, часом навіть й в неділю. Контрольні апарати
бувають
або прості, на яких nісля раптової ротації
можна
прочитати
відсоток товщу в молоці, або дуже делікатні. В JІаделунді мені
довелося бачити біля
сто проб,
провірюваних ефіром, котрий
І<апає через молоко и витягав з нь9го товщ~

скляночки долі в

гарячому піску, на горі у холодній воді так, що ефір постійно
сІ<раплювться й знову випаровув. А відтак иідсоток товщу озна
чується на деліІ<атній вазі, котра реагує й на міліанні долі
грама.

Дуже практичне
в посилання
проб:
дві скляночки
(для
СІ<онтрольовання) посилають у ви верчених кусниках дерева яко
зразок без ціни з портом 4 ере (10 шагів), чим оплачується
вже посилка 3 поворотом.

Совісність і nряма І<онтроля власне дуже добре
гармону
ють: вони взаємно доповн1оються. Тому останніми часамИ н Да

нії починають контролІонати й своїх найвірнійu1их співробітни
ків та спільчан, ЯІ<их чесність запідозр1овати нам ще й в голо
ву не прийшло: бо Данці контролюють не людей, тільки свої
корови.

•

Контрольне товариство
(Kontrolforening) злучує хліборо
бів nевного району. Вони оп ла чують для ~ебе контрольного а
сИстента, І<отрий 1цо два тижні відвідує кожний хутір, та кон
тролює, скільки консументки рільника
аїли пatui. 1\1ені доводи
лося бачити хліви з відділенн~r;~ми жолобами для І<ожної короRи,
в старих хлівах кількости зїдженої паші ураховують, очевидно,
nриближно,- пареважув скількість молоІ<а, да ваного коровою (я
бачив також хліви 3 чорними
табличками для І<ожної І<орови,
де записують скількіста що-дня надоенного молока),-амірюв ві-

-23дсоток товtцу в молоці, зап'исує далі инші цікаві дані, а на при

кінці року дає членам товариства
книжку, в якій записані всі
данні про кожну І<орову: скільки має років, скільки фунтів мо
лоІ<а надоїли протягом року, який нідеотак тов1цу має Ті моло
ко, скільки отже корова дала масла, скільки прибуло їй на ва
зі, скільки вона зїла пан1і (яку рахують в одиницях, котрі при
кладом рівняються 2 з половиною
фунтам сіна
або 5 фунтам
соломи чи 1О фунтів буряків). Маємо тут u~e рубрику
про те,
скільки фунтів молока треба для фунта масла, відтак на основі
nопередніх рубрик обчислюють скільки сот одиниць паші
дало
фунтів молока та масла, а з цього та з відомих
коштів паші
одержують врешті після одчислення вартости зібраного молока і
прибутку найголовнішу рубрику:-скільки коштував фунт масла.

Що до цього маємо ріжні цифри:

40

ерів,

і

50, 60, 70, 80

всі

числа між ними. Де однак числа є більші,
де за фунт масла,
яке продають за 90 ерів, сам хлібороб витрачує 90 ерів або 100
чи ще більше,
там з мило1о
коровою є погано, вона напевне
ще цьогож року опиниться у різника.
Контрольне бюро пере
водить ще й инші обчислення. які хліборобові
(а ці хлібороби
мають ріжне число коров) уможливлюють ясну орієнтацію в ці

лім його господарстві та у вигідности певних рас TQ що ...
Контрольні товариства в наирtднішими дітьми не тільки
hojskol'и, але й Аскова передовсім. У Веяні перед пятhма рока
ми заложино перше таке товариство й мав рацію Шредер, ко
ли звернув моrо увагу на характерні
моменти походження цеї
спілки, (Ідо його запрохала на перші збори) та організацію її
управи. Він і казав про те, кого він там зустрів,
те'перішнього
управителя своеї економії, його попередника у своїй економії та
попередника

цього

останього,

так

що

uя

нова

установа

неначе

вийшла з самого цього університету.
В близькому Ладелунді
Нільс
Петерсен
влаштував те~
курси для підготовки контрольних асистентів,
таким чи ном ЦІ
лий гурт був111Их слухачів hojskol'и знайшов
гарний· заробіток.
Тепер після пяти років ці контрольні товариства розсіяні по ці

лій країні. Є це інституція, беа якої незабаром не обійдетьс~
nевно ні один данський хлібороб. Зверта1о увагу, що це ста
лося за якихось пять років. Здавалося колись, що треба чоти
рьох поколінь, щоб
якась І~ова
реформа
виборола для
себе
шлях серед хліборобів: пер1uе покоління не дбає про неї, в дру
гому одиниці починають Звертати не неї увагу, в третьому--но
не став звичайним. а в четвертому-вже необхідним. Між тим в·
Данії бу ло доволі пяти років, 1цоб така незвичайна й коштовна
річ ·поширилася no всій кра'tні, Це заслуга hojskol'и, сказав би
Данець і доказавби це Вз.м май>ке з
математичною точністю.
Поль Jlaкyp викладав, що число слухачів і абсольвентів hojskol,
серед хліборобів nевного віку творить 20 відсот., але поміж се
лянами,

що

управляють

молочарнями

та

головують

в

моло-

-24чарських спілках j взагалі
nривмчого

руху-є

не

менш

стоять на чолі цього чудового під
ніж 90 відсотків бувших слухачів

hojskol.
х.
Кооперація і1 самопоміч дали в молочарстві знамениті ре
зультати й не диво отже, що набутого таким робом досвіду ві
дтак вжито однаково в инших областях. До кооnеративних мо
лочарень прибули незабаром "andelslayterier". Данія, яка відда
вна

експортувала

свинячу

солонину

та

шинки,

почала

енергією годувати свині. Зібране молоко, яке селянин
11 своїх баньках, в котрих привозив тепле молоко для

з

новою

відвозив
молоча

рень-було чудовим пійлом, а побіч стаєнЬ для корс,в збудова
но гарні й чисті хліви. Свиней б'ють у спіЛьних різнИцях, а
звідти вивозять також до Англії. Це творить другий а головних
експортових продуктів Данії, але це друге місце-здається неза
баром-дістане їх третій продукт, то-яйця.
Мені довелося бути на викладі
арендатора У льрика, ко
трий за свою агітацію на користь годування курей дістав при
звисько "Honse-Uirik" (себ-то-" курячий У ль рик" -прим. перек.)
У ль рик докааував, як дохідним може бути годування І<урей, та
як його жінка приневолила точно записувати,
що коштує ку
рка й таким чином вони побачили, що на кожній зі своїх 600
курок річно заробляють по 2 корони, а це 6 заробіток на який
може позволити собі не лиІне кожний заможний селянин, але й
сірамашний хлібороб. Таким чином а Данії мог лоб вивозитися
за міліони яєць. Гарне слово-міліони; зверніть увагу: бесідник
намовляв до годування курок, а головним його доводом 6 не ui
стокорони, які можна заробити на цьому для кожної одиниці,
але він обчислює міліони. які матиме з цього ціла країна.

Є це наче лекціЯ з граматики; у нас все відмін1оється

пе

рша особа: я маю втрату; друга
особа: ти
мені не помогаєш;
третя особа: він
мене утискує.
А в Данії лунає
пер1uа особа
множини; ми nрацюємо, ми заробляємо, ми хочемо, ми маємо ...

Його виклад тривав біля години, а більше ніж годину по
тім дискусія з цього приводу. Промовець_ був майже
питаннями, на які охоче відnовjдав: а саме про те, як

засипапий
влаш.ту

вати ~<урники, коли садити курок на яйця, які раси курок cnjд
годувати... В цій дискусії приймав участь сі ро машний хлібороб,
як і багата землевласниця.
Подорожі ), льрика не без політичного характеру; він
сам
знаменитий експортер яєць бореться протй:
небезnеки, яІ<а за
грожує цій продукції заведенн~м охоронних мит, після чого не
мог лаб вільно привозитися американська кукурудза.

Яке вражіння викликає така людина, що мандрує майже з
віча на віче, відповідає після кожних зборів Ба безліч листів,

-25витає у своїй еІ<ономії

що. року сотні відвідуючих-і все це ·за

для добра загалу.

Я сам був в його Софіендалу; бачив ruість домиІ<ів в ого
роженому полі, І<ожний подвійний і в І<ожній половині біля 150
курок. Поруч
кожного цього дом~ку в
власна помпа; в них
зразІ<ова чистота й праІ<тичне урядження. Я бачив селянІ<у, чо
ловік ЯІ<ої все бурчав на її J<урок, а вона йому відповідала;
"Бач ось що: .кожний будемо собі все записувати, й хто знав,
чи не· вийде так, що я зароблю більІпе на свпїх І<урках, ніж ти
на своїх коровах"; і дійсно сталося так, бо була це чудова
жінка й ледачий чоловік. Зі збутом данських явць- казав У ль
рих-не буде зле, тому, що инші
країни спроквола виключу
Іоться буці~ то з конкуренції імпортними митами; лише б. Росія
мог лаб бути небезпечним конкурентом, але при загальному ни
зьІ<ому стані народньої освіти там, Данці 1це довго можуть

бу

ти сnокійними що до цеї конкуренції.
Чуєте тут анону uю своерідну данську логику. В РосіІ на
роди

не в освіченими і

будуть ще

довго

курячі яйця в Росії не будуть так великі й

неосвіченими; тому

добрі, як в

Данії*)

Присутні це добре розуміли без пояснювань та живо
притаку
вали; лиtuе я чужинець мусів собі це доперва розжувати і 'по
яснити це так. Він певно хотів сказати,
що народи не вміють
організуватися в спілки; яйцSІ
продають
переІ<упІ<ам та дуже

мало, ~ тому при продажі до свіжих явць додають· старі

яйця,

пізніше знайдені в стодолі і, таким чином, обдурюють перtку
пІцика. Цей жидівський перекупщик буде так само мало солі
дним, а в результаті англійський куnець, що постачав яйuя до
пансько'і кухні, ли1пе один раз
зариаикув, щоб його покупці
лорди, при ча1о, зан:оІнтували поганого яйця; він
радше запла
тить дорожче аа скриньку данських яєць, на якому в свідоцтво
точности й якости, яка в для нього аапорукою солідности да
нського хлібороба, І<отрий · досить хитрий, щоб не о1uукати І<у
пця й котрий радше сам собі накладав велику кару, аби лише
утримав добру славу своїх продуІ<тів, що гарантув йому їх збут.
Данському хліборобові, мимоходом
кажучи, залежить на
тому. Іцоб його кури несли великі яйця, бо в Данії яйuя про
дають

на

вагу.

Як контролюють молоІ<о, так само і в инtuих

кооперати

вних nідприємствах поводяться· хлібороби, як справжні
торго
н ці, котрі часто стиснувши собі долоні, · відтак підраховують по
лаrод}І<ені справи.

В гаслеnсьІ<ому "Andelslayter" і кожного тижня двох селян
J(Онтролюе вагу, а 1ц6 в 'іх 400, приходить І<ожпий на чергу раз
у два роки; але вони й

при переваж}' ван ню не

*) Серед народів б. Росії українці
єць за ~<ордон. О. Б.

пізнають вла-

вивовили найбільше J.tурячих

я

-26сних
поросят, якt можна·
правому вусі.

відріжвити лише після перстенів

Яйця контролюють в Софіендалі, так що сто штук їх
кладають до продіркованої дошки

і потім а

долу нараа

світлюІоть електричним світлом. Яйця непевн'і

на

ви
nро

розбивають при

двох свідках й коли еони с·правді зіпсовані, селянин, марка яко
го в на цьому яйці-платить пять корон, повторюю
пять
ко рон за кожне зіпсоване яйце. Це є кара, яку призначили со
бі селяне самі, якій підчиняються, rцоб їх вивіз аа кордон був
солідний, rцоб їх ретельність спонукала анг лійсьІ<ого гурмана
охоче переплачувати аа ці яйця в порівнаню а иншими.

ХІ.

Одного разу я аапитав Шредера, чи "hedese~skab"

(геде

селскаб) має як:есь відноruення до hojskol; я ааnитував
про це
не так а цікаtJости, але скорше, як nитає школяр учlітеля, про
щось, що сам добре знає. Бо я наnеред знав, що відповідь ко
нстатуватиме, що вплив hojskol під цим оглядом був чудовий. І
я це анав не тому лише, що в наtній їдальні висів портрет Ен
ріка Дальгаса майже природньої величини, але й тому, що звя
зок а hojskol'oю всього, що в в Данії нового та анаменитого,
був для мене очевидним. І справді чу до ва в ця діяльність "hedeselskab" ,-товариства за для вересковиu~а; 200 квадр. миль,
отже більше майже, ніж одна пята Чех*) займали ці чорні го
т ляндскі верескові'цца; особливо відомі, бу ли
альrеденскі "а vri"
дуже пісковий неплідний грунт, а
хемичною доміu1кою заліза,
які повстали наслідком винищення ютландських лісів та унемо
жливлювали розвиток якої будь
рослинности. Отже ті вересо
виска, на яких вели кочевики татари-(своєрідного циганського
походження)--своє ненпорядковане 'Життя.

Року 1864 почала свою працю "hedeselskab'' Енріко Даль
гас сконстатуоав, 1до тут лежить
новий Шлезвик, котрий мо
жна здобути без війни й сам негайнЬ ванвся до роботи. На бе
зплідний "аль" навозюю'ть .мnргель; були вибудовані спеціяльні
залізниuі для довозу цього .матеріялу на віддалені місця, Таким
чином
кусник за
кусником
обкраюються
старі
области пі

ску.' Де було сумне вервскови1не, по ЯІ(ому блукав самітний
вчар

зі своїми

вівцями, там нині хвил1ов

ві

збі>І<ЖЯ, там гудутh

В>І<е гай та ліс, там пасеться худоба й появлЯється полохлива
дика коза. І хоч даси
новочасний
поступ здобув 1цось трохи
понад

половину

цих

старих

вересІ<ОВИІц,

тим

не

мен1н

а

повним

довіррям очіку1оть недалеІ<оі маіібутности, J{ОЛИ ці tJересковиІца
зовсім щезнуть з поверхні землі. Навіть з такою певністю,
1цо
один копенгаrсhкий ботанік прохав пладу, Іцоб вона закупила
~1астину їх в роз~ірі кількох квадратових миль та зарезервува
ла їх на будуче із-за цікавости дослід}І<ування флори та фауни
цього

вересковиІІ~а.

*)Мається на думці, очевидно, передвоєнні t.fexи. Прим. перекл.

-27Велику цю річ виконала
мося,

коли

шукатимемо

в

"hedeselskab"

управах

й ми не

помили

цього товариства, серед селян,

яких воно нагороджує і премює анову й ::знову бувших слуха
чів hojskol'и й як rцо Шредер був вибраний до його управи, це
не сталося з причини його лісаанавчих І::sідомостей, але як про
яву признання для його значіння .

. Ось,

казав мені Шредер підчас зїадового обіду,-показую
чи мені мов vis а vis (того що сидить напроти вас), ось
можу
аараа вам по~ааати зовсім небогато.~о хлібороба, котрий залі
снив два морги землі".-" Отсею рукою" -додав селянин. Я
вдома стільки чув-може навіть

і перебjльн1еного-про

селян,

які винищують свої ліси, rцо мені чимало імпонував небагатий
хлібороб, котрий аасад>І<ує ліс, який сіє гай, де не буде збира
ти, працює для своїх дітей, навіть онуків не
маючи запоруки,
що вони цим користуватимуться. Це свідчить
про високу інте
лігенцію хліборобів; правда- влада покриває кожному власникові
вересковиrц половину видатків на ·~х аалісювання.

ХІІ.
Це в знову ця данська засада: помагай тому, хто сам со
бі помагає. Завдяки uьому принциnові, данський хлібороб є тим
чим є й так міцно стоїть на власних ногах, Він, як корал.,, ви
тає тебе на свойому дворі, хоч ходить в деревняних черевиках,
(які зауває в сінцях)-людина без
чванливости, але й без при
нижености, отже приблизно така, як в нас заможні1ний селя
нин. Одного в Данії не зауважуєте-ріжниці
під цим оглядом
поміж заможним хлібороб()м та сіромаrнним селянином. У всіх
стрінетеся з природним добрим. тоном, та з практичною інтелі
генцією. Тому вони
відограють таку велику ролю в законода
вчих палатах,
хоча міськ~
населення
l{опенгаги, що складає
1j6 всього населення,
свовю
високою культурою моглаб їх
переважити. Одначе хай вам
не здається, rцо вони творять о
бме}кену й егоїстичну ~грарну парті1о, І<отра цуралася 6 всіх ба
жань инп1их станів. Навпаки
дансьRиЙ хлібороб є досить осві
чений, rцоб не бути егоїстом; не1нодавно його заслуго1о була
чудово унормована платня учителів; він симпатизував перед ро
ком з робітництвом, на місяць позбавленим праці; він охоче бе
ре на літо копенгагських
діте'Й, т;н<
rцо майже кожне а них

.

знайде аахист (й дістає не лив1е

crtмy бараболю) на

селі. Де

р>І<ава дав їм даровий п~оїзд, так,
1цо десятки тисяч
ЄТhСЯ по ~країні замість пару сот нан1их з Праги.

розїзджу

У великій

Копенгагській

молочарській спілці дивідент не

може перевиu1увати 5 відсотків,
але аа те вбогі семї, яким лі
карь приписав Н}Кивати молока, легко
дістануть молоко даром,
або аа половину ціни. В рідній громаді вона закладає на випа
док недуги, товариства, котрі призначають дог лядувачок, що хо
дять до хати до ~еду}ких та жінок . після породу.

-· 28В політиці данський селянин велавивсь своїм ~ідпором
проти спроб порушити основні аакони й своею опорнІстю су
проти радикалізму; такий отже хлібороб а країни казок.
Ми маємо певне право радіти а того, tцо він стався та
ким, бо таким чином лише здійснилося те, про u~o дбала чесь
ка княжна на данському троні-Дагмара, uя Дагмара, про яку
нарід заховав гарний спомин, як про ідеальний арааок короле
ви. Вони, маючи жадати для себе весільний дарунок, прохала
за хлібороба.
Так про це говориться в старод~вній данській
ПІСНІ й на підставі якої так про це співав еватоплук Чех.*)
А тепер й друге моє прохання, королю, вислухай мене

Подбай, ах, подбай аа хлібороба. Він в прегарному бу
динку твого царства непохитну підналину кладе,
а мозолів своїх долонів цілий нарід годув.
Іа золота тих колосів, що а ниви виростає,
Добробуту ясний промінь до всіх кутків сягав,
3 нього сяйвий аінець мистецтва це сплітав,
3 нього двору ТВQЯ пишність вся зростає,

3 нього Ж зіткана й корона твоя гарна.

За хлібороба nрошу я, хліборобського роду
будучи сама галуакою; з чорної бороади
з рілі потом рук зпрацьованих скрапленої,

зацвів мойому прадідові світ лий скипетр влади.

І

.
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*) Славний чесьRиЙ національний поет; ми

тут віршований

ного поеми Дагмара переІ<ладаємо nо-укрїнському проаою.

цітат а

Прим. перекл.

