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РІДНА ШКОЛА НА ЕМІГРАЦІЇ 

Моно рідна, слово рідне 
Хто вас забуває, 
Цей у грудях не серденько 
Тільки :камінь має. 

Так заспівав поет. А ми замість між
партійних спорів, щоденного канальцю
вання себе взаїмно, витрачування доб
рих нераз сил, нехтування кращих погля

дів,- ліпше взятись за це, що найконеtІ
нійше, що понад усьо сягаюче, бо тикаю
че до самих підвалин будуччини нашого 
тут народу на еміграції, - а іменно 
дітвори та її рідної школи. 

Пригляньмо ся добре до себе. Так, 
як до нині, - наша будуччина не сягає 
дальше ЯR двайцять років, бо немаєм о 
своїх регулярних шкіл. А ціж вечірні 
наші школи, годі буденабудуче поваж
но трактувати. На еміграцію нову го
діж знова рахувати, бо вона на довгі роки 
відтята для нас новим законом Сп. Дер. 
з квітня 1924 р., та так, як деякі мовля
ли, нема надії на відсвіжування нашого 
духа старокрайськими емігрантами. А 
хочабібула нова наша еміграція, це вона 
після здорового розсудку, неме ні чого 

Заrальниіt 
ПОГJІИД. 
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спільного з виховуванням нашої тутеш
ньородженої ді твори та відніжуванням 
духа. Те виключно заLТJежне від нас са
мих та, за що і беремо відвічальність пе
ред Богом і народом. 

Влюбились ми паписувати ся та звати 
себе пів-міліоном, але мусимо увійти 
глибше в себе і полічити, що маємо. Ма
ємо стокільканайцять церквів та при 
них не цілу сотку вечірних шкі:юк, із 
яких не всі сягають ліпшої ці:Іи. А 
народ наш, думає, що вплативши свою 

колекту місячно чи піврічно, а яка, 
правду сказавши, є нічим із ог.:;-rяду, що 
инші народности вплачують, - гадає, 
що вже сповнив увесь свій обовязок, 
і за те має йому бути всьо. Тимчасом, 
щиро сказать, це забато, щоб умерети, 
та й замало, щоб жити. Про те животіємо, 
а не жиємо, як громадянство тільки на 
недовгий час, а справу школи мовчанням 
чи незнанням відсуваємо ad calendas grae
cas. А цимчасом діти родять ся, ховають 
ся, дорастають, забувають своєї рідної 
мови, роду, нації, - пропадають. 

Справді два чи три рази, за пос:Іід
них вісєм літ, згадав хтось публпчно, 
прилюдно на конвенціях про школу, на
віт вибрано <<R.омісію>> чи <<Rомі тет>> та й 
на цьому скінчено, і благоденствуємо, 
думзючи, що ціле наше щасття народне 
у запомогових организаціях та в їхній 
заквашеній нераз політиці. 
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3 прикарпацькими браттями здава
лоб ся тут ліпше, мають рівнож більш сто 
церкві в, тількиж веч і рних шкіл, та ма
ють навіт здебільш осібні будівлі, деякі 
з них здвигнені знатнійшими вкладами, а 
які звуть школами, та наука в них, Ц<' 
може і нище, бо за свою с-!~юваччину 1•а 
церковно-сла.вянщину не пІшли на один 

ца~ТJЬ у перід, а зворот їхньої молодіжи, 
це хіба перехід, у найліпшому случаєві, 
до епис:копальних. Як дух народний в )"х 
нездецидуваний тю~ і спосіб понимания 
<<Х ристіянство-І\а толицтва>> сягає часів 
тілью1 обрядівщини. Р. кі.пм~а між ни
ми гарних винятків, а.ТІе ці твердять 
засаду, що так воно не є. 

Думаємо, що тут на еміграції, бу
ти немуть між нами ріжниці та не ста
нуть Rарпати граничним стовпом, а на 
впак - карпацький хребет стане спій
ником нашого одноціаьного вкраїнсько
го організму-громадянства, так, як є він 
у тілі на обидва боки. 

І починаймо з.jJуку від шко.7Іи, від мо
,'1:одіжи, одні другим помажімо, звС'рне
мо вагу на браки та :конечности, б :у дучі 
самі вирозумілі та прихільні до розум
ної критики та пі;:з;даймось такій кри
тиці саміж. Бо як, у них є жертволюби
вість, вмилування до свойого, хоч не 
свойого часом, а передусім одноцільність, 
щоб так сказать, расопа спійна Прикар
паччан, а чого в нас нераз не достає, -
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так у нас знова є ця відома національ
на, широкі крила розмаху і охота до ви
щого життя з ціллю своєї держави. -
чого їм знова недостає. 

Мусимо руководитись: - брат бр~
тові руку подасть ! 

Натепер зберімо про те наші сили і по
гадаймо про найбільш пекуче, про ШІ{ОЛу, 
та зробімо її таною, щоб вона не тільнп 
послужила тут на нашу будучність а 
одночасно стала ся нонечним взаром, 

яний приймуть браття з Прикарпаття, 
а з ним наші національні засадничости. 
А тим рівнож більш, коли в них завладів 
тепер курс москвофільства, а В· Новій 
Польщі знова на внраїнських землях 
перечерннено нашу рідну шнолу реснрип
том кураторії (давна Рада Шнільна :Кра
єва) в ЯRому видала обіжнин у справі 
урядової мови в прилюдних і приватних 
шнолах із непольсьною мовою навчання, 
а яним зазначує <~ze wszystkie po\\·szechne 
tak publiczne jak і prywatne na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej istniejace szkoly 
legalne na zasadzie ustaw і przepiso\v 
szkolnych za \\'Scislem tego slowa znacze
niu>> <<szkolami polskiemi.>> Далі говорить 
ся в обіжнинові, що правитество мусить 
стати на становищі польсьної рації ста
ну, а консеквенцію цьої засади між ин
шим збереження польського характеру 
школи на внутр і на зовні вживанням 
ВИІ\ЛЮЧНО ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ЯІ\0 урЯДОВОЇ. 
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В слід за цим свідоцтва, шкільні акти 
ріжного роду і друге маєть ся стилізу
вать вик1ючно в польській мові. 

Розумієть ся, що таких указів, які 
ображають національну честь годі ви
повняти, про те в слід за цим йде по.пь
ської влади нагінка і притаки замикати 
наші школи. Ізза таю-Ім і не треба об
яснення. 

l\Тоже і прийдеть ся нам узяти на свої 
рамена обовязок проеві тний у загально
му значінню з огляду на страшний гнет 
на рідній. Бо ріжними стежками веде 
Бог не тільки одного чо.повіка але і ці.'lі 
народи, так доказує нам історія. Воно 
може і добре, що змушені були ми розій
тись по ем:іграціях, та на той спосіб на
бути спосібність скріпитп само-силу та 
продумувать за себе самі, і образувати 
с~, взоруючись тепер на найліпчих при
мІрах. 

Спімнути конечно треба, що єсли мо
лоде наше тут покоління ще як тю-\, 
хоч уже спорадично, але ще думає по 

вкраїнськи, це виключна заслуга цер
нвів та їхніх трудів, хоч як дрібненьких 
цих парохілльних вечірних шкілок. Бож 
ці одні навчили їх не зривати з духом 
релігії, а тим самим зі здоровим змага
нням народу та його ідеалами. Проче
це виняткове, начеб на спробу, показало 
нетільки хібну ціль, а.тіе в результаті 
зроби.;ю матерял, на щасття немногий, 



Доб~ чи це, 
що церква 

. має школи? 

• .. 
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бо одиницями, йдучий у розріз із загаль
ним змаганням . 

. Доказом є на других сусідних емі~ра
цІлх другонародних, що всЛІ{е шкІль

ництво огранізуватись ме білл церквів 
та під їх проводом. ~наче й ціли нем~ 
та готово пІти в розрІз стараючим сл 1 

змінити адресу для якої складалось. 

Відповідь на те питання є майже злиш
на, бо ценавіт не до думання факт, щоб 
духовенств~ виховувало ді твору іна че, 
ЛК у духоВІ ЧИСТ? нарОДНОМУ, ЛКІІМ Ц~р

КВа наша на СІ{рІзь пересякнена з дІда 

прадіда, ЯІ<а собою та своїм обрядом без
настанно була і є націонаJІьним зобаро
лом проти .ворогів вікових. Дух анова 
релігійний підтримує і відріжняє її від 
других та сам собою приказує при вірі 
не :кидати народности, а плекати її та 
дорожитись її ідеалами. 

А одначе цей такий природний а ко
нечний фа:кт для делких наших воаьно
думців чи поступовцін є він н~'МІІ."'ІИМ або 
непотрібним. 

Застановитись нам треба, в л кому ду
хові мала би бути виховувана ді тво ра? 

За с:казівками та давними фактами 
звернімось до найстаршої а не о підозрі
лій вартости вчительки народів, якою є 
історія. Відвернімось на момент взад 

• поза себе і пи таймось про раду чи осуд 
не тіль:ки нашу минувшину, але возьме-
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мо справу ширще І литатись мемо про 

досвід віковий у других народів. 
Бачимо, та ніхто не в силі перечити 

цьому, що - як довгі та далекі дії люц
тва від завязків цивілізації аж до наших 
часів останніх, - люцька думка всюди 
серед народів еві та плекалась та ви
ховувалась у культі ре.ТІігії, вірування, 
передання. Возьмімо чи це стародерев
ні часи ще за поганства, чи новоеві тні за 
христіянства. Давний Рим, який пере
казав світу безсмертні взори характерів, 
народолюбства і багатирства, плекав ді
точок своїх у карному почитанню для 

своїх богів, обичаїв та народного завіща
ння. 

Із поширеним христіянством вихован
ня найшлось у руках клиру головно 

чорного у всіх краях Европи, поз.аяк мо
нахи були Щl. тоді- найбільш освічені лю
ди та з наукою релігії несли всім і усюда 
освіту і знаття у темпі душі варварських 
і~е людів. Багато пізиіще потім,. по 
вІках, почали заклад-атись школи свІць

кі, державні, прив а тн{ біля одначе шкіл, 
які безпереривно були ведені монастира~ 
ми та прихоцтвами. 

Ці останні зєдна.ли собі понинішній 
день опінію найліnшої моральної тресу
ри, вироблення характерів, причи~ення 
т~ справлення нераз диких наровІв уч

НІВ. 

В одній тільки Франції покасунано 
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цІлковито монастИрські та парохіяль
НІ школи, а вольна республика покон
фіскувала майно церковне, позамикала 
научні заведення та вчителів духовни
ків заслала на вигнання з вітчини. І що 
стало ся? Роки пізиіще, коли прийшла 
еві това война в 1 q 14 р. , коли показав ся 
брак характерів, моралі і любови вітчи
ни, бо не у всіх була віра, принімнено 
собі на прогн3:них вчителів та вчительок 
духовних, якІ на чужинах, а переду

сім у Канаді, заложили другу матірну 
Францію Божу, а яка рукою і сегцем, у 
цьому часові Божого допусту, її спомог ла. 
Бертають ся до шкіл француських хрес
ти викинені і запрашаєть ся на вчителів 
і вчительок цих, що їх прогнано. 

Що до "У країни, а передусім Галиць
кої, це ми пер:бували, важке веремя. 
Не маючи, ні знаючи свойого права, під 
владою історичної Польщі, на щасття 
наше взоруючись на Западі довгим рядом 
років. держались своєї нації школами 
василІянськими, монастирськими та дя

ківськими цебте парохіяльними. Були 
в нас давиіще і фундації наших вельмо
жів, поки т~ ще вони не перебрались 
у польську шляхту. 

Пригадаймо собі, що теперішні так 
звані польські роди, Дідушицькі, Чор
торийські, Потоцькі, Шептицькі, Чет
вертинські і багато-багато инших біль
ших і менчих, це тільки польським ви-
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хованням, ляць1юю ш1юлою, спольщені 
У:nраїнці. А найлютійший зі всіх лютих, 
це Ярема Вишневецький так по багатир
сь:nи описаний Генриком Сєнкевичом, у 
історичній епопеї польській а із враїн
сь:nої землі <<Ogniem і mieczrм•> повісти, 
який наших браттів живцем вбивав на 
палі та смажив собаці на пир, видовбу
вав очі, - це та:nож Українець, лише 
вихований у польському шовіністично
му духові. Бо за історичної Польщі 
польські школи виховували з молодоrо 
покоління чимало перекінчиків, ренега
тів, зрадників, найзавзятійших ворогів 
украrнізму. А перед вели у цьому поль
скі монастирські заведення. 

І таке подібне, цілком схоже, застає 
нас тепер знова на рідній. 

І хоча тоді відчужилось нас наше 
боярство, остались нам справдішиї меце
ни і вчителі освіти василіянські шко
ли та переслідуваний польською в.ладою 
вкраїнський священник і дяк. І це їхня 
спромога, що під правленням Австрії 
зродились більші мужі, ліпші, кріпші 
характери, які довели аж до удержав
лення нашої школи. А хтож, лк не той 
наш клир витворив нам інтелігенцію -
освічених і своєю першою школою і ра
дою і грошем дав спромогу до вищої осві
ти інтелігентам. Хай свідкують за це, 
старі наші доктори, адвокати, nрофе
сори! 



БіЖу'Іа ХВВ.ІІЯ 
на Гuицькій 

Украіні. 
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Подібно бу ло із нашими і на Закар
паттю. 

Така й є загальна пошана наших здо
рово думаючих, свідомих для своєї шко
ли під опікою церкви та її священства. 

Те, що виборолось десятка~и років, 
це удержувало ся потом чола І кервави

цею народу і його священства за володін
ня ~встрії, те <<Н.ова Польща>> без пар
донІв та короводІВ перечеркає. 

Такий голос розпуки злітає і до нас: 
Невиносиме і пр.о~то незрозуміле 

в культурному св І ТІ є поступова

ння польської шнільної влади у від
ношенню до української школи у 

Східній Галичині. 
Українська школа в Східній Гали

чині- це продукт довгої праці, вели
кої і довготриваючої полі тичної бо
ротьби на протязі кількох десятків 
літ, боротьби веденої кількома поко
ліннями. Це здобуток так народу за 
його змагання, це українські добре 
набуті права, на які посягає тепер 
свою лабу несита чорна сотня <<кресо
вого>> польського громадянства. 

Почалось від замикання шкіл, від 
ставлення перешкід що до основання 
нових шкіл, а заміщування їх поль
ськими силами. Почалось безправ
ними та насильними перемІнами ви

кладної мови української на польську. 
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Далі ввсдено до учительських семи
нарів з українсмюю ВИІ-\ладною мо
вою науку історії і гео.тrьогії, та педа
гогіІш й історії педагогіки польекаю 
мовою. !Це да.тrі введено урядову 
внутрішню мову по.ІІьську до народ
них шкіл, потім семинарів, і наказано 
вести все внутрішнє ді.тrовоцтво по 
польськи. А ВІ-\інци зробила ця сама 
влада, львівсь1ш І\ураторія рабунко
вий напад на права українського на

роду в гімназіях. (Свобода, з трав
ня 1924). 

Цей образець сам за себе говорить та 
непотрібує коментарів, бо він розпачли
вими зойками вдаряє в Rожнє українське 
серце. 

Наш настрій на рідній та дух, щоб уся
ким способом втримати рідну школу та 
найти животних сил до оснування даль

ших шкіл, а веаь~ш конечних, і справді 
приходить гадка, що цю першу рідну 
школу сперти трrба на парохілльних та 
монастирських організаціях. 

В же ОО. Спаса у Львові на Збоїзках 
відчинили перші дві пляси ВІ{раїнської 
гімназії. Хай підуть їхним слідом ОО. 
Василіяни, відновлять свого шкільну 
світлу минувшину, а з ними наше духо
венство парохіяльне стане із <<Рідною 
Школою>> та <<Педагогичним Товариством>> 
до ратунку народові своєю школою. При
ходить великая пора і важний час! Хай 



Теперішня 
хвиля в вас 

на еввrраціі. 
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ЦІ школи розсіють ся скрізь по нашій 
землІ, а ніяка адова сила не переможе 
нас! ... 

І зза цього хоча коротеньІ{ОГО перегля
ду діїв реапгії та церІ{ВИ загально серед 
люцтва, а особенно в нас на рідній, ба
чимо, що вона була дійсним виховав
цем наро;:::~;ів у Европі, ппекаючи думку 
люцтва проміЖ твердими ма терл.пьними 
умовинами життл-бут·тл, прямуючи гад
ки його і почування до вершин ідеа:~ьних, 
н~вчаючи служпть ідеалові, ідеї та Бо го-
Bl. 

Найбі.:Іьший відлам нашого народу
його рідні діти, - його люд робучий 
числом пів міліона ;з;уш,- найшов сл на 
свобідній зем.пі Вашінгтона. Розрастаю
чий сл тут,· хоча ще бідний і сирітній, 
темний нераз і безрадний а недовірчивий, 
не зазнавши кращої долі в себе на рідній, 
а тут кинений нераз і недва на д{Ир ріж
них народолупців, що окрадають його 
та роблять на йому свої ріжні експери
менти, даложивши ворогів і своїх і· чу
жих, що хотять його винародовити, -
осталась йому одна релігія, вірування 
його, віра батьків, а яка одна ратувала 
його і не покидає. 

Слуги та речники цеї релігії, те вкра
їнсько-католицькі священики, що най
шлись перші білл нього, опікою обгор
нули свій народ, у цю далеку землю за-
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їхавши, дали йому слово поради, науІ{И, 
потіхи духовної, помочи в життю--буттю. 
Та не тільки це, але цілком подібно, як 
колись у діях люцтва і на Україні, опріч 
віри і будування церквів, почали про
вадити самі початкові, азбучні ШІЮ.::-ІИ 
вечірні при цих церковцях, громадячи 
біля себе вкраїнську дітвору а і старших 
неграмотних, розсипаних по далеких за

кутинах городів. Вони теж, ці перші 
священики, а імена їх вам усім іще у па
мяті, організують далі безрадних і без
ладних українсь1шх робітників у брацrкі 
цілости - та продумують про його бут
тя на лиху хви.лину і конечність і так 
створюють перші запомогові організації, 
у яких служать самі за урядників без 
винагороди, р :дагують часописи, ь:алРн

дарі і т. д. 

Місцями вже тут осідають ся ~7 кра
їнці заповняючи майже цілу вулицю, або 
її часть, беруть у руІ{И ганде.ль, ~,учать 
ся у стоваришення, єдночать своє жит

тя. Навіть на далеких вестах є кі.,ьІш 
кольоній виключно о вкраїнсьІ•шм ха
рактері. І чим раз кріпче організують 
ся, тим ліпче починають відріжнятп ся, 
викроюючись неначеб зпід звичайної мі
ри, однайдують українську душу та сві
доміщі вже силкують ся на власні ціли 
народні, а рахуючи себе пів-мі.,іоном, 
можуть хоча на біжучу годину показа-



л-.01'0 вам 
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ти : - ми є девятою частю Галицької 
У...:раїни. 

Зісередкуване нами життя нашого . 
:rJ?ОМадянства у цей спосіб, уже не йде 
ПІд одно руковоцтво нашого священства, 

позаяк допливаючі другі елементи зі 
старого краю, а які понирастали на ріж
них теорях і поняттях, відбивають кер
му, розбивають організації, творять на
родне баламуцтво захвачують у свої ру
ки. Докинути до того, їхню несумлін
ність та власну нажитність, - народ
ний характер терпить, організм гро
мацЬІ~ий псуєть ся, ---,-- і -хворіємо! ... 
, І ніщо инше, тільки це доказує, що 
замість багатіти, єдночитись, - бідніє
мо, кавальцюємо ся. Це обяв першого 
нашого занепаду. Чільне імя нашої цер
нви по·нижено; а її робі тн·иків оплюва
но, а тим самим народне тіло подіптано. 

}Т цьому якраз підстанова причина 
початку руїни і винародовленнл нашої 
еміграції. · 

Багато, дуже багато зробилось перед 
тим, на тамтой час, хоч які були важкі, 
неприхожі обставини, -а тепер мал об це 
піти усьо на запропащення? ... 

Під таку біжучу пору стає перед на
ми, перед нашим життям емігрантів до 
злагодження справа велика, вельми важ

на, бо найчільнійша, засаднича, яка ви
магає в українському народові великої 
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присутности цього преважного почува

ння, а для всіх однакова і дорога. В та
. кій час змовчати мусять усі та кинути 
в кут усякі ненависти та сварки, всякі 
впередження і боротьби партийні. 

Є добра понад усі !Іартії. і фракції, 
що приказують послух 1 карнІсть, . звагу 
і осуд безсторонний усім. 

Бо чим є ці партії, як не улетним зміс
том моменту, змінчивих вподобань чи 
переконань, - наколи добро народу є 
незмінне і сперте на підвалиниах цілих 
дій історичних. 

На галицькій Україні є партії, є і 
місцями навіт і гостріщі двобої між ІЩ~ 
ми, але ми незабуваймо, що добро наро
ду одно, про яке всі однаково думати 
муть і говорити, -та незабуваймо, що 
там під їхними ногами є власна прадідна 
зем.ця, що безнастанно говорить до них 
голосами живих та вмерлих, що там є· воз

дух, природа, біжуча і минула хвиля, 
всьо повне українізму, його сили, тепла, 
чару, вмилування, що там кожній ку
тик український з діда ·прадіда, з крови 
і кости, пригадує українськість. 

Зовсім друге діло тут в Америці. Тут 
нема нічого із.за тамтого. Усьо нам чу
же. І блакит неба і земля, і люди, і їх 
голоси, життя, окружіння, природа, 
культура, - а всьо разом узяти, глушить, 

руйнує цю вкраїнськість у нас, яку за 
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всяку ц1ну втримати маємо та перека

зать її треба дітям нашим. 
І ведлятого, -що для народу там 

на рідній не є загубним, хоч у високій 
мірі нераз підтинає його сили і змагання, 
це, .як раз у нас тут в Америці, може ста
тись вироком на нашу руїну і загладу
винародовлення, - єсли собі не збудує
мо спільного хребта під засадничим кли
чом за одно. 

Оцяж стоїть нині перед загалом на
шої емиграції справа порозумління і зго
ди засадничої всіх вимагаюча, іменем 
українськости, це є збереження вкраїн 
ського життя і нашої тут української 
будучиости, в Америці. Ділом тим є 
справа виховання дітвори та уробленпя 
собі одного фронту і погляду на наше 
тут ШRільництво та одночасно згідлива 
з опінію тут акція - а енергійна і 
стійна цілої нашої еміграцці. 

Справа виховування ді тий є нині одною 
найбільш пекучою та чільнійтою усього 
навітународів вольних, державних, маю
чих, незагрожених ніким а спокійно си
дячих на свойому. А щож Rазать про цю 
справу в народів розбитих, закріпочених, 
ви:народов.люваних, при чужій висячих 
призбі, - як ми Українці ! ... 

Який приказать вихід із цеї оплаканої 
ситуації, - який найти ратунок, у чім 
ви слідити середник, в якому зі середкують 
ся наші ді ти? 



-21-

Одно за другому розбірать мемо. 

На цьому місці підкрислити мушу, 
що говору виключно про вкраїнсьRу ди
тину, а не про американські діти. 3 до
свіду знаю, що подібно як я, дума
ють :кращі педагоги і дослідовці других 
тут еміграцій, а які одночасно вельми 
льоя."ТІьні горожани Америці, самі ж уже 
в третьому а може і четвертому поколін
ню,- а яким лежить на серцю невинаро

довлювання ся зі своєї нації. Знаю, рів
нож, що ріжні наші непрохані опікуни 
і псевдонародовці гіршитись муть моїми 
словами або перекручувати муть на не
льоя~•ьність. Я свідомий конституції 
Споаучених Держав, люблю і кохаю цей 
край, я вдячний цілим серцем за кра
щий нусень насутного для мойого коха
ного вкраїнського емігранта, віддам усьо 
що в мене для АмерИІ{И, та одночасно 
та:к, ЯR почуваюсь добрим і .ТІьоя.ТІьним 
с:кладником цього велпканськ?го амери

канського громадянства, так Із другого 

боку жалію вкраїнського ймення і боро
нити його му перед винародов.71енням. 

Це мій святий обовязок, ЯІ{О вкра~нськ<?
католицького священика, яко ІнтелІ

гента, та одночасно, яко громадянина, 

який чейже має право, хочби, яко люди
на освічена забрати голос прилюдно. 
Впрочім так мусять думати Айриші, 
Німці, Чехи, Словаки, Французи, Ляхи 

ШEOJJJI 
првяю~ві. 
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і другі, що мають свої парохіяльні шко
ли, а які добач:ують У. тих св?їх рідних 
школах твердинІ не тІльки вІ ри але о

дночасно зобороло народне перед вина
родовлюванням. 

По думці сказівок даваних нашій 
еміграції деякими нашими інтелігента
ми, є, що публична школа американська 
нам вистарчає, - та ізза цим розглянь
мож її ціхи, прикмети і вади. 

Ці школи є містецькі, про те створе
ні великим, коштовним а форсовним на
кладом. 3доровля дитини, це справдіш
ия їх жура. Rімнати в їх ясні, просторі, 
високі, світляні, повітря багато. С~обо
ди дають много, а навчання лагІдне. 

Стосунок вчительки до дитини вирозу
мілий, як у. матері. Це всьо додатньо 
впливає на дІ твору, яку вже у вчасному 

ранці трактуєть ся на свободолюбивих 
горожан великої вольної держави. 
Що до знаття у цих школах публич

них, це воно не так високе і світле, а і вчи
тельки не такі вони собі дуже освічені. 
У всьому грає політика. Що до геграфії, 
історії, чужих мов, вельми слабко, лед
во старчить вимогам краєвим а инші 
предмети, те тільки практичне навчан
ня приготовуюче до практичного життя 

та зарібковання. 
Саміж американці гостро критику

ють у щоденній пресі безнастанно своє 
шкільництво в цьому згляді та відчува-
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ють великі браки. А крамі того -іще 
друге. І так, - одні відчувають брак 
викладів релігії, другі- за всенародний 
дух, а инші за форсонну тресуру патрі
отизму для новокованої нації. 

А це ЯІ~ раз засадничі ціхи, які губ
лять кожню дитячу вкраїнську душу. 

Душі народів є глибоко відрубні собі. 
Цю відрубну душу наслідить кожня ди
тина. Нона має її вже у крові, у духові. 
І як природу чи вдачу землі стосує умі
єтно садівник до роду ростини, яку 
плекає, - так·і природу і ~посіб вихова
ння стосувати ме до душІ дитини, по

своячений і одноіменний із неї. 
Душа внраїнської дитини є пересяк

нена сотками років кормою вель::\ПІ чут
ливою й ідеальною на підвалинах укра
їнсько-католицького вірування народу 
задобавам відрубного обряду від Заходу, 
а який як раз творить його специфічним 
у католицькій церкві, чи у стиканню ся 
з католиками н~їзниками там, а тут знова 
дає нам сильн1ще почування народне., 

що для нас у більшій мірі є щасттям. 
У віруванню тому рос.па вкраїнська 

душа історична. ~тнія. чи поворот до 
католицтва, а зг.ТІядно чистий вже вкра
їнський католицизм злив ся і зріс у ха
рактер нар?дУ, перетворив с~ дослівно 
І розумно вІка:ми у звязь органІчну в нас, 

що бачимо нині докладно в поняттю і 

Бpu:'вafD 
penlril. 
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життю нашого народу і там на рідній і тут 
на еміграції цю розумну конечність, і>Що 
вірування наші та їхню форму мусять 
другі рівняти з українізмом<<. І нако.пи 
хтось насяде та нищить їх, вбиває в нас 
одночасно на ро дню душу. 

Душа. про т~ке вкраїн~ької дитини, 
на засадІ наслІцтва по дІдах, вимагає 

конечно религійної культури до свойого 
нормального розвитку. І~ього школа пу
блична тутешня не дасть. ~о - із_за 
точки погляду деря:ави при рІЖІ-юманІт

ности религій її горожан -є оправдане, 
але таки одночасно те є чільним брююм 
для вкраїнської дитини. Не відчує може 
цього так ~итина німецька, росийська, 
муринська І кожня инша протестанцЬІ{а 

або ортодш~сальна, але дитина като
лицька, а передусім українсько-І{ато
лицька, без цього корму религійного в 
часові свойого розвитку чи формування 
- згубить у будучиости злуку з ду
хом нашого народу. Бачимо ізза цього, 
що виховування вкраїнське бути ме на 
nідвалинах религії положене і це під 
загрозою звеправлення та погубління 
ді~сного змісту нашої національної ду
ШІ. 

Сподію ся звова брудного рядна кри
тики та ріжних притиків із деяких боків. 

Не тільки ведлятого, але і я сам не 
хочу поперестати на аргументах тІльки 

по ділі нашого українізму наведених, 
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та 13за цим питаю ся щиренько цих 

nанів чимже є душа дитини після без
сторонного та стислого знаття? 

На це моя відповідь : дитина у свойо
му розвитко~і п~рєход~ть усі фази діїв 
люцтва, - І так, дикІсть, варварство, 

поступ, чи ліnше обяснивши,- дитина 
є в мінятурі ЛІСцтвом, на якого овиді 
відбиваєть ся її ціла дієва дорога. 

І так тепєр r;огляньмо ще раз і нога
даймо, хто ц·~ виховав .люцькість, хто її 
вів за руку довгими віками, аж довів її 
до певної зрілости, само,ці.ТІ.JІЯ та вольно
го вибору, - хто? Іщ~ раз повторюю, 
що пшн р дно написалось : в~ .-rи: люц

тво р zтигії, первісно поганські, а піз
ніщ_· хрпс:rіянств?. l\1~наєть сл вж.:- двай
цят~ сто.ТІІття, ~ ІсторІя навчає нас, щ_о 

моло,ца ,цуша ВІД раннього ранка до зрІ

лого віку бути ме образована та кор
млена рслигією. ~ чим. є дитина? Не є 
чи люцтвом у мІнятурІ, - маємо чи 

право перечити та відмовляти її того 
приро,цного вікового корму? І ще - чин 
це дитина? Цього народу, якпй сам іще 
далекий до зрілости і вироб.-rення зао
кругліпня питомої культури і знання, 
який сам має ще у свойому нутрі пРрвіс
ні чинники некультурности, а які випо
лоти і пригнути зуміє одна тільки ре
лігія цього народу. 

Поволи, мої панове реформатори, кри
тики! ... 
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А деж є ця сила у вас, яку ви нашій 
дієвій, історичній тресурі духа протиста
вити осміляєтесь?... Руйнувати дуже 
легко, та будувати важко-тяжко! 

За нашою релігією є буд_уваннл, скла
дання мозольне, - про це 1 тут на амери

канській землі вона, а ніхто другий, бу
дувати та освічати ме душу дитини на 
кріпку у згоді та єдноті із ненмиручим 
духом нашого народу. 

А дух цей споєний є повнотою енту
зязму з Божою наукою Ісуса, а любов 
ця довгими історичними діями створила 
галицьку та сусідні її вкраїнські землі, 
хоч як було важке їх веремя і є від пе
реслідовців, і те вона стоїть тим дубо
вим частоколом найчистійшого христі
янетва під властивим іменем <<україн
ського католитва>>. Не до нас чи про
рік Папа Климент Восьмий: <<Через вас, 
гадаю, мої найукоханші Українці на
вернеть ся СхіД>>! Може немаємо му
ченика та опікуна А рхіепископа По
лоцького Йосафата, який собою поклав 
доказ цього живого вірування, тієї вічно 
живої вкраїнської душі. А справді, тре
ба нам нині Його і :Його помочи вельми 
багато! Може немаємо доказів на рід
ній землі, коли там на ново засівають ся 
поля і ниви наші мученицькими кісточ
ками наших віруючих борців а мучени
ків, Українців католиків, за віру, на
род, ізза живої віри та з ідеї для Матери 



-27-

України? Негллнув чи на нас, тут на 
емиграції, керманич вселенної і не шле 
нам двох Владик одночасно, щоб апосто
лували на народню славу? Не є чи надія 
для У країни? Не випередили ми инших 
тут католицьких громадянств? Це нічо
го може не значить мої панове? Для вас 
може ні, -бо ви незрячі і не віруючі. 
Але для нас - так, це нова доба, краща 
більша будівля ріднього, - надія на 
колись власної там державности! 

Про це діти того народу перекинені 
з болю і :конечности на тутешню гемісфе
ру із такою історичною минувшиною і 
у такій хвилині, коли на нас покладають 
найбільші надії наші заморські браття, 
закуті так ганебно і придушені, - вихо
вувані бути муть ці ді ти в школах без
религійних та у докладі нас винародов
ляючих? Цеж ломапня прав природи, 
прав душі та накладання неволі на духа 
народу. 

Хай мені ще раз вольно буде попита
ти ся ва.с, мої панове, що підшиваєтєсь 
нашим Іменем та хочете прав у нашого 

громадянства уRраїнсько- католицького 
та рук своїх хочете на ньому, - чи не у 
цьому самому ві руванню дістали ви лет 
до вищої думки та кусень білого хліба 
при нас, якого ви справді неварті, бо 
епроневі рились ви завіщанням і свято
щам нашого народу, - а одначе ви є 

без чола, коли ще хочете з нами надалі 
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. . 
сІдати при нашому столІ та поживати 

ці Божі дари не иншої а вкраїнсько-ка
толицької еміграції. Не у тому це віру
ванню складала вам ваші хлоплчі руче
нята ваша вкраїнсько-католицька мати, 
не у цій те церковці прямували ваші 
оченята дитячі до визин, до блакиту, 
не ваші чи губенята шепотіли цими мо
леннлми святими, нашими, дорогими? 
Не культура може религійних почувань 
руководнла зривом вашої думки? Не на 
ній ви може вправлялись до перших 
мрій і вищих поривів? Скажіть, ні, про
хаю. Бо цл религійна ·тресура не зава
дила вам стат~сь тим, ким ви є нині. 
Може вона заковала вас у неволю ·і фа
натизм? 

Будете· розумні та позволіте вкраї~
ським, не.начеб сирицьким, дітлм рости 
і дозрівати· під крилом церкви та Плекати 
вір~ваннл..праДі~ні ваших батьків. А на
коли їм поростуть крила кріпкі в укра
їнізм і трівкі в народолюбство, вони са
~і- ма:rи мут~ вибір вольний до життл 
1 до юруваннл. 

Релігін не влже душі, вона тільки 
дає мі ру житrіо та кладе підвалини від
вічних правд. За цим не вольно відмавля
ти нам того духqвого корму длл вкра

їнських :ці точок кинених у чужеє море. 
Не во.тrьно нам брати на наші сумління 
гвалту віднлттл спасеннИх способів обо
рони в боротьбі за н~родню душу. 
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Рахуймось із цими фактами! 

Досліджувати про це треба нам і ко
нечно брати під розвагу браки з ог.'1лду 
на нас не тільки в школах прилюдних 
містсцьких але і в. инших друго-грома
дянських - парОХІЛЛЬНИХ. 

Мушу зазначити, що наша дітвора, 
загально сказавши, за дуже рідонькими 
винятками не є ще із таких хат укра
їнськИх, в яких родичі Українці мали б 
поняття точне про нашу минувшину, про 

свою мову, про правильне народознав

ство і друге. Та. й звідки? Таж це наш 
УJ\раїнський люд, хлібороб, емігрант, що 
примандрував до Америки, приїхав цеб
те хвилево долю свою .Поправити та й 
остався мовби случайно навсе. Не при
віз зі старого краю освіти зі собою, тілЬ
ки прикрий, хмурий спомин кайдан, не

розпізнавав сл добре у цародній с~ідQмі, 
виніс тільки одну релігію, Яко вік'ову 
спадчину і ця єдино церквою лучить його 
з минувшиною та батьківщиною. Люд 
цей запрацюваний, зап о чений у труді ·на 
цій вольній землі,. біжучи за доллрами, 
неме ні вольної мисли, ні охоти та спосіб
ности, щоб своїх дітоЧок дечого навчити 
асо дещо в їхні серця впоїrи. Єсли про те 
школа не навчить рідної мови .і історії, 
ді ти ні чого немуть умі ти. Чи аж ді то
чок треба литатись - вони хотять у
читись? Цеж бо ді ти, а не громадяни 

Брак рідвої 
мови. 
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свідомі, яким треба конечно до голови 
науку вложити на життя поки іще час. 

Цимчасом ні в школі прилюдній, ні 
в якій небудь другій, цеї науки недіста
не. І цілком природно. Держава має 
стільки ріжньородного походження горо
жан, щонеможе давати науки рідної мо
ви кожньому з осібна, а друго-громадян
ські школи знова плекають свою дітвору 
наукою своєї рідної мови. А діти вкра
їнські ~е двоє і не троє йдуть і у ці друго
народнІ школи, та вчать сл мови як раз 

ворожого нам· народу наїзничого, калі
чать свою вкраїн~ьку душу і стають ся 
яничарами, перек1нч.lками, ворогами сво

їх власних хсч нерозумних чи недбайли
вих родичів, за що вони й ще добре пла
тять. І так більчаєть сл, довжіє ряд на
родних шкідників. Із прилюдних шкіп 
знова стидають ся рідного імени і пере
мінюють Ковалів на Шмідів, Ковальчу
ків на Степлєтонів і так далі. Запитаєш 
сл учня - хто ти є - скаже тобі <<джер
мен, айриш, поліш, або ще іначе але ніко
.ТІи <<юкраїнієН>>, - інвестигуєш далі, та 
по годинній розмові доходиш, що його 
батько був <<РошіН>> або <<Рутінієн>> або 
<<Лютірієн>> або <<Галішин>>, або <<Rарпаті
ЄН>> але сохрани Господи <<Юн:раїнієН>> -
скорійш вийде <<RраїнієН>>. А для України 
щож? Деж найдемо цих будучих сміль
чаків, що яко доктори, адвокати, вчите
лі, бізнесмени, а може дехто яко конгрес-
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мен чи сенатор у будуччині відгукнутись 
схоче : <<Я українець американський>> або 
<<амери:канець українського роду, нпоми

наюсь за справу У краї ню>! А так гука
ють і в конгресі громадяни инших грома
дянств за справу своєї старокрайської 
батьківщини. Чиї з вас очі не бачили ці
лих вулиць, дільниць тут у городові о 
характері наскрісь старокрайської даної 
суспільности, - чиє вухо не чуло тут 
звук рідньої мови другої еміграції зна
ної, хоча ворожої нам. У чім о ся і від 
ворогів наших, це вельми придасть ся 
нам. Хто це зробив? Релігін та її цер
ква зі своїми друго - громадянськими 
школами так названими <<парохінльни
ми.>> Знаєте, де на Вестах, там тільки о
дна, між иншими, парохіяльва їхня 
школа плекає два тисячі дітий, а нчите
люк Сестер є при ній триста. А глянь
те по Дітроїт, Бофало, Піцбург і т. д. 
здибаєте їхні дійсні Еаршави, Кракови, 
Тарнови і инші. А деж є наш Львів, Га
лич, Самбір, Ужгород, Перемишиль, і 
другі'? Нема регулярних парохілльних 
українських шкіл, нема Сестер вчителюк, 
немаєш і цеї сили, - те причина! Чом
би неперенести споминів і душі з над 
Дністра, Прута Бугу, Сяну, Попраду, 
Тиси, Бистриці і т. д. Чомби неп о чути 
ді твори шкільної наймиліщого говору 
рідної хутірки? Це від нас залежить ... 



ЧуавІ вам 
дух у других 

ШKOJJU:, 
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Виключно вІд нас 1 нІхто нестане нам у 
розріз! 

Є річі неуняті а трівкі і моцні, більш 
впливові ніж другі актуальні, реальні та. 
дотикальні. Опреділити їх та словом 
уняти є вельми трудно. Бо складають ся 
на них чинники недо хвачіння, мовби 
роздроблені у повітрю, в якому вони без
настанно п::~авають, хвилюють ся, це 

добивають, те відбивають, а заєдно нада
ють тон особ~'lивіщий та краску недоба
чальну і екзистують реально та для ну
трішнього нашого поняття докладно від
чуті, а високо впливові. Такий дух чи 
настрій, чи характер витворює собі кож
ня школа і впоює чи насякає ним кожній 
учень у високій степені. 

Вкраїнського духа школи, це цілком 
природне, мож його витворити тільки 
усіми вкраїнськими чинниками ді~'lаючи
ми у шкоаі. І так - напрямок школи і її 
характер - вкраїнський; - вчителі чи 
ліпше казать вчительки, їхні почування 
та способи ;::~;умання - вкраїнські ; -
стосунок до учнів, заховування ся, нит
ки взаїмних почувань, спільність успо
соблінь, умиловання, вірування і обряд, 
між дітьми а кермою, - це всьо разом 
взяте, ск.-:·ш;::~;аєть ся на цей недо хвачіння 
могутний дух шко.::~и, в якім дитина роз
вивається, розрастаєть ся або нидіє, па
чить ся, губить ся для нас. На цього ду-
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ха впливає рівнож іще сагато других ре
чий ~~ усміх, _догана, весеп:ість, забави, 
а нають жест 1 юмор. 

Так щиренько запитаю ся тепер, -
чи хочбп най~1іпша, найдосnона~1іща шко
ла на сnіті, а чужа нам, може вспокоїти 
наші наро;1.пі сажаннл'? Ні,- іще раз
ні! Нераз бачить сл родичеві, що це ні
чого! ш~ ,;J.итина вчи_ть ся добре, робить 
гарнІ постушІ в наущ, росте у знаттю, не

маніфестуєть ся ні чпм її сnрпта таємна 
г.шtбінь! А одначе веапке ді.ТІання вер
тить, персоGражає ці.1у неви,циму приро
ду дитини, нересяnає її і nраспть, і пи
ше на неї тон чужої Ішю.лп і відчуженого 
духа наро.J;у. Нихо;~,пть це на яв нераз 
пізно, по рш-<ах, і то,J;і нагаt:> родичі почи
нають відчувати да;~еnість і чужість, не
начеб пропасть між ваасною дитиною а 
собою. l постерігають аж то,J;і зі здумлін
ням і розпукою, що укохана їхня дити
на, вже не є їхньою в.1асністю, що від них 
відійшла да;~еко-да:Іеnо, а ізза цим і від 
свойого народу. Не таn чп воно? ... 

Возьмімо під звагу, що маючи свої 
вкраїнські парохіяаьні школи регуляр
ні чи порядочні, будемо мусіли виповни
ти право державне та нау:ка бути ме трак
тувана о викладній мові английській. 
Та над це остають ся нам години рідної 
мови, історії, ре.пігії, співу, гімнасти
ки- вправ, дух і характер та змагання 
загальні народу. Овшім дитина зуміє 
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тоді висловитись полравно про своє та 
вчитись ме на здорового ч~ТІена амери

Іtанського громадянства і бути СІ{Ладо
вою частю вкраїнського організму. 

Школа ;:~;ругонародна цебте чужа па
рохіяльна, нераз і змовою наших ворогів, 
обезвладняє по перше наші почування 
своїсті у ді ти й наших, перетворює їх 
на бездушну мовби креатуру, обо ня тну 
і холодну для українізму, а нераз у роз
різ їдучу та яничарську для нашої рід
ної справи. JІожу смі.тю сl\азать, що та
ке є і противне І\онституції цього краю, 
у якій дослівно стоїть добро усіх. А та-

• ке не буде нашим добром, отеж і небуде 
' і добром зага.тrьним з огляду на нас вАме-
риці. ·,. • · 

Чужий дух шкоnи вбиває ВІ-\раїнську 
· дylfly дитини на готовиtь її на корм чи 
жир для иншої культури нам чужої. На 
такий лад бідніємо, обнижаємо чисель
ність нашого громадянства, а у дитини 
ломимо право природного розвитку і не
даємо її дійсного перезначіння перед Бо
гом, Україною і Америкою! 

Наш стОсунок Застерігаю ся, що тут не йде про до-
до DрІUІЮДВП б . · · 

і дpyro-rpo- рІ, ШЛЯХОТНІ ПОЧування, ЯК ВДЯЧНІСТЬ, 

•адявеьк.п привязання і обовязки до цього краю, 
mкІJІ. якого ми всі горожанами. Тут іде про 

щось инше. Пропагаторство надте фор
совне так звана <<тресура пар форс•> 
в американськім патріотизмі тепер по во-
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єнним часі має свої ве:тикі хіби. Єслиб у 
школі прилюдній, як ми звемо тут пу
бличній, брали на згалд нашу народ
ність дитини та свідомп:1и її, що вона є 
членом свойого народу, який мав світлу 
минувшину, розумний упраїнець амери

кан?ький не ,J;авси пригани патріотиз
мою. 

А тутешна пуб.ппчна школа, проти 
якої боруть сл в тіаах уставодавчих 
поодиноких тутешних держав Айриші 
Німці Чехи, Ляхи та навіт Жиди і другі, 
з огляду на своє шкіаьнпцтво, - є на
скрізь дерrІ-швного, а. навіт місцями скрай
ною, біготною, прqтестанЦЬf\ОЮ через свої 
вчите.ТJьські сили, Яка готовить діточок 
так на так з·ваних горожан АмеРJІКИ. Це 
неслушно і неприродно ----:- ве.ТІьми неспра
ведливо. А управа знова держави, не 
боронить, і несміє боронити, ніякій на
родности виповняти обовязків для за
гальних цілий свойого народу. Зважі
мо добре - хто створив і споміг незави
симїсть Ірллндії, - Новій Польщі, -
Чехословакії, як не вп.ТJиви тутешні їх
ніх громадянств на рішаючі чільні дер
жавні тут круги! А які ці впливи пре
сильні своїм парохілльним шкільниц
твом та патріотизмом набутим у тих 
школах. 

Зважімо далі, що ді ти наших недбай
ливих родин, у яких матери цілком без
патріотичного знаття і вмилуванвя, 
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цебте без своїсто-ріднього народолюб
ства приходять до школи публичної з ду
шою, .як картка білого паперу, на .якій 
хата, рідня не вписали ні чого, або час
тенько самі речі діткливі, бальні, лихі. 
На такій душі свіжій, малоденьцій а охо
чій і безізмістовій починаєть ся форсов
ний засів культу в розріз ідучого нашо
му віруванню і народному духові. Бід
ненця, сла~ка дитя~а душа _незможе вбо
ронитись НІЯКИМ ЗМІСТОМ, НІЯКИМ ВМИЛУ

ваННЯМ, бо його немає, - починаєть ся 
процес під ци:м вельми багаць.юІм а ба
дьорним, а мудро обдуманим апаратом 
доцільного ділання, який хватає _віJ;J;разу 
кожню нашу таку дитину, а такІ тІльки 

майже маємо, і неподільно підбиває її 
сврїм_ внішним чаром своїх вражінь і в
пливІв. 

Дитина вчить ся !{охати і шанувать, 
любити і величать тільки цю бадьорну 
справу, а ЯRа іще не є всім. Імпонує її 
багацька школа, безплатна наука, а 
платна високо в податках, безплатні 
книжки, олівці, добра людяна вчитель
ка, забави, сніданка і підвечірки, нераз 
танці і друге. Та нічого дивного у цьому. 
Іначе воно й бути неможе. І це небулоб 
лихо, навіт пожадане, єслиби з дитячої 
душі не крали любови і памяти дл.я ста
рої вітчипи, хоча далекої за морем, єсли
би не вбивали в дитині відрубности та 
своїстости вкраїнської душі. 
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Багацтво еві та та люцтва спираєть сл 
на розманітности та багацтві проявів 
ріжньородньої люцької вдачі, а не на 
формуванню на таку а цяку потребу, ціли 
та вигоди партійні даної держави. В 
країнська дитина так, як і кожнл друга, 
деби воно зроджена не була, і вихована, 
приналежить до одинокої матери народу 

- України. І треба нам конечно з цим 
глибоким почуванням жити, родити сл 
і рости. А цимчасом у чужинецьній шко
.;~і або публичній учимося не ті.;~ьки гово
рити другою мовою, але і думати на її 
.JІад, кланятись чужому, забувати на своє, 
гнутись перед багацтвом та так губить 
душу свою вкраїнську у чужому морю. 

А Вкраїна? Україна - далека вона, 
бідна, роздерта, розкавальцювана, при
душена, що день зі свіжими могилами 
мучеників - борців, - стаєть сл німою, 
безрадною, вапімненою своїми діть-ми, що 
колись клялись трижди для неї жить! ... 
Пращай про це,- ти стара, багатирська 
віками і минувшиною, повна трагізму, 
а премила, прегарна батьківщина мол -
Україно! Немовлята твої, на блудні 
шляхи спрл:мовані, пращають тебе, на 
инші великі, вольні а багацькі, вигідні 
переходять служби, - пращай ! ... 

Маємо тут правні способи і вольну Свої школи. 
конкуренцію децидувати, говорити і ду- · 
мати за себе, якої ніт сучасно на рідній.· 



-38-

Прегарним, а ве.:~ьми прикладним спо
собом у високому, достойному змаганню 
хай послужить біль і клич із ·рідної під 
заго:Іовком <<Українські Школи під ПОvІЬ
ською владою ... Відбитка з Народнього 
:Календара на 1924 р., - Видавництво 
<<Бистриця>>, С'таниславів, 1924, сторін 
16.), яку кожний хай прочитас і застано
вить ся. А в цьому ще й не всьо. r. брак 
одного чільного, - апелю до минувши
ни, до підняття на ново наших церков
них шкіл чорного і білого духовенства. 
А це немаловажне для освічених робі тни
ків народних, для .я.к_их і там у цьому 
найдеть сл багато-баГато місця. 

А в нас?-
По такому раздуманню характерів і 

впливів других шкіл на нас, із черги 
треба перейти до опреділення характеру 
нашої будучої школи. 

Справедливість наказує приложити 
до неї свою міру. Тамті школи це або 
багацькі державні, або парохілльні шові
ниетичні майже вже запоможені з бать
ків у третьому або і четвертому поколі
нmо. 

Початок кожний важкий. А ми ще 
бідні. А одначе не сміємо позволити, що
би нам дітвора йшла на марне. Мусимо 
хватитись чогось, щоб ратувати сл перед 
винародовлеииям. Чим скоріще возьме
мо сл, ти~ ліпше для нас. І так уже вель
ми позад1 ми є. 
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Передусім треба нам Сестер вчите
льок. Сестра вчителька- це матір у ря
сі, вона одна вже з покликання вміє по
материнськи обійти дитину в школі, 
ви розумі ти дитячі потрє би, її вплив ся
гає аж до хати і ЦЕ:ркви, а усюди мовби 
покармом із грудий кормить дитину лю
бовю і вмилуванням до цього, що цілому 
народові дороге. Треба нам молодого 
дівоцтва, щоб принесло себе на жертів
ник для загального добра. Находять ся 
такі між нами та вступають до чужих 
монастирів і служать чужим! Треба нам 
у цьому напрямові ревної праці і заохо
ти, а не нехтування, якбулотедо цього ча
су, іще в розріз їдучі опінії і наклиї місто 
заохоти. Старчать нам іще деревяні цер
кви, Ісус прийме охотно в них наші що
денні жертви, а хай мурують ся чимско
рійш парохіяльні школи, із яких вийдуть 
такі, що добудують чи перебудують ці 
церковці на величаві українсько-като
лицькі храми! Один, два монастирі, чи 
матерні доми Сестер Василіянок, це 
замало, - треба нам більше і більше і 
там де піт іще свойоГо духовника, де не
ма церкви, і це передусім, бо момент ви
народовлювання настає, як гураган. Не 
тіль:ки треба нам Сестер Еасиліянок, 
що таку світлу мають за собою вчитель
ську сліду на рідній, а терба пристара
тисЬ конечно нам Сестер С лужебниць, 
що такий трівкий дають примір учите-
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лювання в Rанаді. Треба нам іще ко
нечно ВІдчинити новий сестр:ичний зб і І? 
Із гори з першою метою вчительською І 

створимо таким робом своїсті, родимі, 
неначеб вкраїнські Сакракерки - Се
стри Хризостомки! Це справді залежати 
ме від наших Владик та їхнього прино
ровлення ся до тутешних умавин і ко
нечностий, а що вони від початку возь
муть під звагу. Одноіменний монастир, 
передусім тут в 4м~риці пічне з бігом 
часу стояти на МІСЦІ, отеж цим самим у

же нидіти, а маючи конкуреJ:Іцію,. щоби 
так звать по нашому - спІвзаюдниц

тво з друго-іменним, бадьорить їхнього 
духа, підносить, ширшається на обсяго
ві, і дістаємо кращі результати - овочі 
праці нам тут так дуже конечної. По
розумів це добре Захід, в~явші під роз
вагу природу люцьку, І розсипались 

ріжньоіменні сестричиї доми до підста
вового труду для народів. Не так чи во
но тут в Америці у других? Приміри бі
ля нас, тільки не хочемо з їх користати, 
а обряд наш відрубний немає ні чого 
спільного з цим, навпаки, він скріпить 
ся, взмоцніє, зробить ся фундаменталь
ним іще більш, єсли приймемо такі за
садничі доповніння. Сотки вкраїнських 
дівчат, тут вже роджених і обрааова
них, найдеться охочих до цього вино

граду, тільки треба нам їх заохотити, а 
не з разити, до цього пожертвування Бо-



-41-

гові та народові, а цеж буде фунда
ментальним свідоцтвом розвитку нашої 
еміграції. Бог нам усьо дав, тільки ми 
не вміємо дивитись на те, не хочемо вико
ристати та приноровитись до сучасної 
хвилі, від чого таки залежить наша бу
дуччина. До цимчасної помочи можуть 
нам стати чеськ~ або німе~ькі сестри, 
згори кажу нев1дмовлять, 1 поможуть 
вишкалитись нашим. А це якраз нав
чить, у загальному значінню, більшого 
пошанавання нашого обряду. 

Це найчільнійша, зі всіх чільних, 
справа, що повисла на мисли і серцю 
кожнього здорово думаючого українця 
ка талика тут в Америцї ! 

Створімо тут своєю школою другу 
Галицьку 'Україну, як створилась у Ка
наді друга Франція, як повстала іще 
більша І рляндія тут у Сполучених Дер
жавах, як там на їхній старій зем~ТІі, як 
повстали тут Варшави, Кракони і дру
гі. А всьо через парохіяльну школу. 

Маю свій досвід. Не говору ізза зе
леного столика! Було це ще в Сентлу
їс, кілька літ тому назад. Душпастир
ська праця важка, родини розкинені 
як звичайно на цілий город і поза горо
дом, дітвори в шкільному віці доста, 
ходили всюдатільки не до своєї школи. 
Заложив я парохіяльну прилюдну шко
лу, це є від 9-тої рано до З-тої сполудня. 
Дітий на два відділи повно з першого дня. 
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Вчителька айришка, вихованка своїх 
сестер, провадила предмети обовлакові 
на английській викладній мові, дякоу
чите.пь азбучну вкраїнську науку, я 
вчив религії та директорував, цебте про
вадив. Хто неві рен, хай попитаєть ся 
1·амошніх натоді людий,- що за захват, 
точність, поліпшіння теж парохілльних 
фінансів, пошана родичів церкві і школі, 
дух американський і вкраїнський, надії, 
питомий характер, атмосфера нам вро
джена та даюча краще і певніще місце 
у америІШНСЬІ{ому горожанстві. Вчи
телька сама навчилась у короткому часо

ві хреститись по нашому, молитись по 
нашому і з дітьми, обясняти на павзах 
дещо з нашої історії і друге - а дуже 
охотно. Бож це не протиділає цьому кра
єві, - напроти помагає на ліпше його 
горожанство. Рік я вів та:І~ шко:~у, сам 
оставаений на собі і був вдово.пений з но
вих дослідних результатів. А коJІИ відї
хав і школа замного змарніла, пропала. 
Нераз жалію за тією нашою дітворою, 
за цим наймилійшим часом гуку ді твори 
у цій першій школі, а Біг один тільки 
знає кільки прийшлось за цю школу, 
як за яку ганьбу, перєживать лихого 
від своїх. Нині змінились часи, зміни
лись погляди, конечність навчила дечо
го ліпшого, еміграції нової нема, треба 
жити ізза цього, що є, треба продумува
ти на модерний лад, іти слідами вже 
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виробленими другими. Нині дозрів уже 
час ! Новозаіменувані і положені для 
нас І: ладики в дорозі ! П:.асть Боже ! -
жде їх праця немала і понад всьо - пер
ша справа - це справа школи! 

Пишу це прилюдне письмо до нашо
го громадянства від серця і розуму, від 
дійсного досвіду та твердого придбан
ня собі цих моїх спостережень на які 
склались мої тут роки в Америці та моя 
шкілька фаховість на рідній служивши 
нашій школі. Пишу і задляцього, щоб 
приготувати і обяснити наше громадян
ство та помочи Владикам на їхні розпо
рядки, а передусім на слушні інформації, 
бо хто бажає добра і поводжіння спра
вам нашого громадянства, кожний по змо

зі докине цеголку до загальної нашої бу
дови. В прочім ні чого нового не пишу, 
хиба реасумую наші браки, хіби, конеч
ности, не занехую наших добрих сторін, 
та вбираю у форму педагог і чи ого знат
тя, та національної евідоми і обовязку. 

Мушу доложити, і таке, що наші дяко
учителі стануть на вищій степені та бу
дуть інтересуватись серіозно шко:юю 
та методами навчання. Прийде з уся
кою певністю до оснування дякаучи
тельської колегії, де станеть ся фахово 
трактувати цей рівнож високий завід. 
Приходить час, шо і за їхню тверду пра
цю діставсть ся дійсне обшанування, 
бож вони у новому нашому шкільництві 
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найдуть рівнож чільне місце, яко про
фесори рідної історії,музики, обряду і 
пр. А й їм так як і нам треба кріпше 
держатись на ногах та частійше загля
нути до книжок, бож чоловік учить ся 
до смерти. 

Справа ця шкільна не сміє ділити 
нас, гейби на дві народности, ми мусимо 
пошанувати наші щоб так зазначить 
<<~ТІьокалізми>>, бож чи Галичани чи При
карпаччани, це одно матірне тіло, якого 
хребтом спійні були, є і будуть чудові 
наші кохані а рідні Карпати! Відложі
мо на бік для вищої ціли, - для до
бра <<Рідної Пlко:1ю> і її діточок усякі 
межиусобиці, бо інакше тільки на грісі 
будувати мемо, а така будівля вже від 
фундаменту буде хвійною, отеж нетріва
лою. 

1\Ти, Галичани, рахуємось більш осві
чені, чи як там іначе, -станьмо більш 
вирозумілі браттям за Нарпатами, та 
не забуваймо, що ніхто инший, а вони, 
пригорнули там до себе десяткі наших 
освічених Галичан та непожалі.nи їм ку
сня свойого хліба після листопадового 
зриву. 

На кінець. В школі і через школу наша будуч-
ність! Це загальний клич, комунал, от
верте бажання усіх! 

Наші запомогові інституції невідмов
лять своїх дарів, я знаю і вірую, до бу 



-45-

дови нашої пової а рідньої школи. Rони 
кромі цього, опадатнують ся на сліду
ючих конвенціях хоча на два, хоча на 
три роки, бо вони знають, що через шко
лу дістануть кожню нашу дитину на 
здорового і розумного, а льояльного 
свойого ч~ТІена своєї рідної организації. 
І так повстануть чим скорійш сестричиї 
доми, а з ними своя школа, рідна школа! 

Rінчаючи цих моїх нільnа слів, лозва
ляю собі навести чудову віршу нашої 
поетки 1\Іалицької. 

В ній плекаєсь рідне слово, 
В ній надія на обнову, 
3 неї виллєсь, наче море 
Струя світла у простори, 
А огріє хлопські тини, 
І проміння в хату кине, 
І розжене тьми довнола 

У нраїнська рідна школа! 

3 неї вийде племя c~ti:~e, 
11· о поборе всякі сп.т:~и, 
ILo обійме менчих братей, 
Сонних нликне в труд завзятий, 
А в цім труді зломить пута, 
Що в них наша доля скута 
І підійме рабсьні чо:Іа 

Українська рідна школа! 

Писано в Бофало, Н. Й. Квітня і Травня 
1924 р. Кінець. 
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