
До 100-річчя з дня народження І. Я. Франка

Радянська громадськість готується широко відзначити 100-річчя з дня наро- 
ння великого сина українського народу, письменника революціонера-демократа 

Я Франка, яке минає 27 серпня 1956 року. Друкуємо на допомогу вчителям статті 
Г. Дзеверіна гПитання народної освіти в працях І. Я. Франка» та М. У. Походзіла 
кола і вчитель у творах Івана Франка».

О. Г. ДЗЕВЕРІН,
доцент, завідуючий відділом історії педагогіки 

Науково-дослідного інституту педагогіки Української РСР

ИТАННЯ НАРОДНОЇ ОСВІТИ В ПРАЦЯХ І. Я. ФРАНКА
кінця 70-х — початку 80-х років XIX ст.

ІНадзвичайно багата і оригінальна 
цагогічна спадщина геніального 
ра українського народу І. Я. 
ранка посідає в історії розвитку 
рагогічної думки одне з найви- 
іачніших місць. На протязі всього 
юго життя він виступав як по- 
гм’яний борець за народну освіту, 

поборник передових революційно- 
щократичних педагогічних прин- 
іпів.
Не ставлячи своїм завданням вп
асти цілу систему педагогічних 
й І. Франка у всій її складності 

розвиткові, ми хочемо розглянути 
тле найважливіші висловлювання 
сьменника про народну освіту і 
олу в кінці 70-х — на початку 
-х рр. XIX ст., точніше — в період 
78— 1882 рр., коли він найбільше 
ймався питаннями робітничого ру- 

і особливо близько підійшов до 
олетарського соціалізму, до нау- 
вого, марксистського розуміння 

торичних завдань і шляхів бороть- 
робітничого класу.

Відомо, що саме в ці роки І. Я. 
ранко наполегливо вивчав праці 
. Маркса і Ф. Енгельса, перекла- 
в українською мовою окремі роз- 

'ли з «Капіталу» та «Анти-Дюрін- 
провадив пропагандистську ро

ту серед львівських промислових 
бітників, брав активну участь у 
бітничій газеті «Ргаса» («Пра- 
>), що виходила польською мовою 

з кінця 1878 р. він був редактором 
'єї газети і членом першого львів

ського «Робітничого комітету»), ви
кладав політичну економію в робіт
ничих гуртках самоосвіти, пропагу
вав ідеї соціалізму через журнали 
«Громадський друг», «Дзвін», «Мо
лот», «Світ» та через ряд видань 
«Дрібної бібліотеки». У цей же. пе
ріод І. Франко склав свої програм
ні соціалістичні документи, виступай 
з багатьма публіцистичними праця
ми про робітничий рух і соціалізм, 
написав ряд видатних прозових ху
дожніх творів («Бориславські опові
дання», «Боа Сопзігісіог», «Бори
слав сміється» та ін.), в яких гли
боко реалістично зображено життя 
робітничого класу, хижацьку капі
талістичну експлуатацію робітників 
і їх боротьбу з експлуататорами, а 
також високоідейних революційних 
поезій: «Каменярі», «Гімн» («Віч
ний революцьонер»),«Товаришам із 
тюрми», «Гадки на межі», цикл 
«Думи пролетарія» та багато інших.

До цих же років відносяться чис
ленні педагогічні висловлювання 
І. Франка, що нерозривно зв’язані 
з його пропагандою ідей робітничо
го руху і соціалізму.

Про те, що він є прихильником 
соціалістичних ідей, І. Франко від
верто заявив ще на відомому львів
ському судовому процесі групи пе
редової молоді, яку обвинувачували 
у соціалістичній діяльності (14 січ
ня 1878 р.). Згодом, у листі до Оль
ги Рошкевич (20 вересня 1878 р .),в  
якому І. Франко виклав, за його
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власними словами, своє «ргоїєз- 
зіоп сіє Гоі» («визнання віри»), він 
прямо називав себе соціалістом 
(«...для нас, соціалістів» і т. д.), 

роз яснював свої соціалістичні прин
ципи і погляди на різні питання су
спільного життя, в тому числі й на 
питання виховання дітей, і заявляв, 
Що це є «принципи, за котрі я хочу 
боротися до послідньої хвилі свого 
життя» Наприкінці 70-х рр., зга
дуючи свою публіцистичну діяль- 
ність,. І. Франко також говорив про 
себе і про М. Павлика: «І ми стали 
соціалістами» 2.

В безцензурній брошурі без заго- 
ловку (сам І. Франко називав її 
«Катехізис економічного соціаліз
му»), написаній наприкінці 1878 р. і 
призначеній для робітників, пись
менник з'ясовував питання про суть 
і завдання соціалістичного руху, про 
економічні і соціальні передумови 
соціалізму як суспільного ладу, ос
новні _ риси соціалістичних суспіль
них відносин і шляхи до створення 
соціалістичного ладу. В цій брошурі 
соціалізм характеризується як висо
кий ідеал, як «ідеал людської до- 
вершеності», як той, за висловом 
і. Франка, справедливіший, щасли
віший і найвільніший суспільний 
порядок, за здійснення якого повин
ні боротися робітники.

І- Я._ Франко пристрасно пропагу- 
с°Ц>алізму в газеті «Праця» 

(1878— 1881 рр.). Він писав про 
тяжке життя і звірячу експлуатацію 
робітників у Галичині, указував на 
економічні коріння соціального анта
гонізму, паразитизму, несправедли
вості в капіталістичному суспільстві 
і закликав робітників до об ’єднання, 
солідарності, до рішучої боротьби 
за поліпшення свого життя, за мате
ріальний добробут і культуру за 
поєднання науки з працею, за 
справді  ̂ гуманні — соціалістичні — 
суспільні відносини.

В рукопису «Чого хоче «Галицька 
робітницька громада?» (грудень 
1 „ р .), що являв собою популяр
ний, призначений для робітників, ре-

19263бстоНр К152ВаН ФраНК0>- «Книгоспілка»,
Т 2 ® 0 3 Я я к- З життя і творчості
Івана Франка. Вид. АН УРСР, 1955, стор.
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мїсників і трудящих селян ВИК.- 
програмних засад галицько-укра' 
ської соціалістичної партії, яку 
редбачалось тоді створити, І. Фр 
ко з ясовував, як і в «Катехізисі е 
номічного соціалізму», основні 
ціалістичні ідеї, підносячи їх як і 
пор боротьби. В цьому докум 
він підкреслив велику роль «Мі 
родного товариства робітники 
І Інтернаціоналу, як центра визве 
ної боротьби робітників, високо 
нив вчення Маркса і Енгельса, в 
завши зокрема, що «...вчені лю 
Енгельс і Маркс, ясно і науково 
казали, як виробився теперішній 
справедливий порядок між людь 
на чім полягає його несправе 
вість, а заразом доказали, що 
ний вихід з нього, це іменно ті д\ 
ки, котрі здавна проповідали ми " 
чі і щирі люди, котрі донедавна 
зивано небувальщинами (утопія», 
а котрі добрим чи злим способом 
сять в недовгім часі статися пр 
дою»

Критика капіталістичних сусп' 
но-економічних відносин, відсто^ 
вання і роз’яснення ідей соціалізм-?., 
висвітлення завдань міжнародн 
робітничого руху, висока оці 
Маркса і Енгельса як засновн 
наукового соціалізму, захист їх 
нападів з боку галицьких та ав 
німецьких псевдодемократів і р 
ціонерів,— усе це привертає у 
І. Франка і в багатьох інших 
працях, друкованих у різних 
гресивних журналах та в окре 
виданнях «Дрібної бібліотеки».

Однак справа полягає не тільк? 
не просто в тому, що І. Я. Фра 
сам вважав себе соціалістом, кр 
кував капіталізм і пропагував 
ціалістичні ідеали. Адже іст 
знає різні види, різні теорії «со~ 
лізму». Корінь питання в тому, 
являв собою соціалізм І. Франк- 
суті і що спільного мав цей со 
лізм з марксизмом. Лише в цг 
зв’язку можна з’ясувати ідей 
смисл, спрямованість та історичнт 
теоретичну цінність педагогічних 
глядів І. Франка.

.г,ос3бірник <Іван Франко». «Книгос-- 1926, стор. 174.



алізуючи погляди Івана Фран- 
народну освіту в зв’язку з Пр

опагандою соціалістичних ідей, 
мати на увазі, в першу чергу, 

історичний факт, що в розгляду- 
й період життя і творчості пись- 
ика вже встановлені були осно- 
ціалізму як науки. Отже, і со- 
стом у справжньому, точному 
мінні цього слова можна вва

лите такого діяча тих часів, 
став на позиції пролетарсько- 

наукового соціалізму, 
ролетарський соціалізм є пря- 
висновком з наукової філософії 
етаріату — діалектичного тане
чного матеріалізму. Які ж філо- 
ькі принципи І. Франка стали 
етичною основою його соціалі- 
них переконань і зумовили со- 
його погляди на освіту? Відпо- 
на це питання дають, зокрема, 

ііцистичні праці Івана Франка 
я 70-х — початку 80-х рр., У 
с він розв’язує питання про суть 
и, її історичну роль і значення 
трудящих мас.
своїй надзвичайно важливій і, 

каль, майже не відомій широ- 
колам читачів статті «Наука 'і її 
ошення до трудящих класів» 
’8 р.) І. Франко, нещадно крити- 
чи ідеалістичну, спекулятивну 
>софію, метафізику Гегшщ ха- 
гєризуючи філософські ідеї Шо- 
'ауера і Гартмана як безглузді, 
ожньо-нігілістичні і дурисвітські, 
ав, що справжня наука не має 
ІГО спільного з якимись неісную- 

ми «надприродними силами» чи 
дженими ідеями» і являє собою 
браження в людському розумі 
ішнього, об’єктивно існуючо- 
атеріального світу з усіма вла- 
ими йому законами. Джерело 
і і зміст усіх речей, основу всьо- 
щуючого становить безсмертна, 
а і безмежна матерія. Духовне 
тя існує лише остільки, оскільки 
є людина, оскільки реальним є 
атеріальне буття. Душі немає 
і тілом. Психічне життя зале- 

ить від діяльності мозку, є про- 
ом цієї діяльності

Особливо наполегливо доводив 
І. Франко, що природа — це не ре
зультат якоїсь божественної сили, а 
витвір своїх же власних законів ру
ху. Він неодноразово підкреслював 
своє моністичне розуміння природи, 
гостро критикував дуалізм у різних 
його проявах, рішуче відкидав міс
тичні казки про «божественне от- 
кровеніє», безсмертність душі, по
тойбічний світ і т. п.

Під впливом марксизму, росій
ської матеріалістичної філософії і 
дарвінізму І. Франко виробив свої 
матеріалістичні та атеїстичні погля
ди і своє розуміння природи не як 
чогось нерухомого, статичного, а в її 
внутрішніх взаємозв’язках, взаємо
дії, змінах і розвиткові. Висміюючи 
галицьких «учених учителів» і «про
світителів» — метафізиків, які пода
вали народові в окремих книжечках 
та періодичних виданнях розірвані и 
нікчемні клаптики знань і̂  розгляда
ли природу як щось незмінне, раз і 
назавжди дане «Всевишнім» і «все
могутнім» божественним творцем 
світу, Іван Франко писав: «—Хто 
тільки що-небудь знає з педагогії, 
той поперед усього знає, що голов
ною основою розумного виховання 
є певний розумний лад і зв’язок в 
науках, котрі подається учневі;^без
ладне і незв’язне подавання йому 
раз уривка з тої, то знов з другої 
науки томить пам’ять, нівечить охо
ту та й затемнює характер самої 
науки, котра прецінь є не що дру; 
ге, як відбиток дійсності і живої 
природи в мислячім умі чоловіка, і 
в ній, отже, так як і в природі, все 
раз у раз движеться, змінюється, 
все в’яжеться одно з другим і вп- 
пливає одно з другого»

Письменник близько підійшов до 
діалектичного розуміння світу. Він, 
як і російські революційні демокра
ти, гаряче захищав діалектичну :дехз 
розвитку, прямо вказував, шз най
більшій частині галицьких «учених 
учителів» бракує діалектичного ме
тоду і розуміння єдності в природі 
та в світі взагалі.

Ціла безодня відмежовувала ці 
матеріалістичні погляди І. Франка

Цив газету «Ргаса», Львів, 
7—9 і 11— 12.

1878. і Журнал «Світ», Львів, 1882, №№ 16— 
17, стор. 303.
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від усяких теологічних і телеологіч
них ідей, що пропагувалися в Гали
чині різними «ученими» типу «мос
квофіла» Ів. Наумовича або таки
ми, як Гр. Врецьона. Останній, на
приклад, претендуючи на роль гали
цького ученого педагога, відверто 
писав у 1878 р. в «Газеті школьній», 
що цінність науки полягає саме в 
тому, що вона «защіплює релігій
ність», «ублагороднює душу» люди
ни І робить її «богобоязливою» В 
газеті «Діло» «народовця» Вол. Бар- 
вінського, який був наляканий ідея
ми дарвінізму, писалося, що «відо
мості з наук природних, подавані в 
народній школі, не повинні бути в 
суперечності з книгою християн
ства» 1 2.

Такі ж архіретроградні ідейки про
пагувалися тоді в «книжечках для 
народу», що видавалися «Просві
тою», в «Науці» Ів. Наумовича 
і т. д. Від 1848 р., зазначав І. Я. 
Франко, різні партії у нас лицемір
но свідчать про потребу народної 
освіти, але замість освіти і «наро
довці», і «москвофіли» насаджують 
в народі «темноту та фальші на
укові».

Матеріалістичні за своєю суттю і 
діалектичні за основною тенденцією 
погляди І. Франка на природу обу
мовили в цілому матеріалістичне і 
діалектичне розв’язання ним і най
важливіших питань суспільного 
життя, оскільки письменник поширю
вав, щоправда, не завжди послі
довно, свої філософські принципи на 
пізнання історії суспільства, і при
йшов до висновку про історичну 
неминучість соціалізму. А це, в свою 
чергу, дозволило йому поставити і 
розв’язати на нових соціалістичних 
засадах питання народної освіти і 
виховання молодих поколінь.

Виходячи з своїх матеріалістичних 
поглядів на світ, Іван Франко Піді
йшов до розуміння того, що не якесь 
«духовне начало» і не свавільні 
суб’єктивні прагнення окремих осіб, 
а матеріальні, економічні умови 
життя суспільства є основою його 
розвитку. «Я переконаний,— писав

Ч «Газета школьна». Львів, 15 червня 
1878 р.

2 Газета «Діло». Львів, 22 серпня 1881 р.

він,— що економічний стан 
ду — це головна підстава цілого 
го життя, розвитку, поступу» 1

В статті «Наука і її відноше 
до трудящих класів» І. Франко 
значав, що до цього часу силь 
було переконання, нібито іс 
творять володарі, монархи, пс 
водці, князі, попи і т. д. «Дуі 
ця,— підкреслював він,— в знач 
мірі й до теперішнього часу пер 
жає в наших школах і в шкіль 
підручниках для навчання іст 
тому не диво, що з наших сере 
шкіл виходять часто люди з 
дикими і перекрученими понят 
про історію та історичну правду» 1 
І. Франко правильно вважав, пи 
наукового погляду творцем істор:. 
сам народ, що в основі історич:- 
поступу лежить розвиток еконсл 
них відносин у суспільстві. В «Кр 
тичних письмах про галицьку інт 
генцію» він вказував: « ...п е р е з і 
р о т д у х о в н и й  т а  л і т е р а т ;• 
ний  у с е  н а с т у п а є  по  пер-  
но  р о т і е к о н о м і ч н і м » 3.

На основі цих положень І. Ф?ї 
ко обгрунтовував історичну закс 
мірність виникнення теорії соціа-т 
му, неминучість соціального пер 
роту і створення соціалістичні 
ладу.

Звичайно, не можна сказати, 
Письменник з цілковитою марксн 
ською послідовністю розглядав 
теріальні, економічні умови 
суспільства як вирішальний 
ник суспільно-історичного розвв 
Так, наприклад, у статті «Мисд: 
еволюції в історії людськості» 
намагаючись, за його ж власн 
словами, «оперти розвиток істор? 
ний і особливо соціалізм на дггз 
нізмі», допускав механістичне пе 
несення законів природи, зак: 
біології на суспільне життя, хоч 
проводив тут фактично лише 
нішню аналогію.

Як же в кінці 70-х — на почаї 
80-х рр. XIX століття уявляв с: 
І. Франко соціалістичний лад і

1 Збірник «Іван Франко», «Книгоспі. 
1926, стор. ,147.

2 Газета «Ргаса». Львів, 1 жовтня 
№ 7.

3 Збірник «Іван Франко. Публіцис 
Держлітвидав України, 1953, стор. 12
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створення цього ладу? Суть 
’алізму, за його висловом, поля- 
передусім у тому, що «капітал 
уктивний, т. є. земля, машини і 

прилади до праці, сирий матері- 
і фабрики — мають бути спіль-

в громадською власністю» 
с'алізму буде «замість приватної 
кності на капітал — власність за- 
и>на, національна, громадська» . 
асів, отже, і класових привілеїв 
соціалістичному суспільстві не бу- 
> людська праця матиме колектив- 
й характер, буде «першим обов яз- 
м усіх громадян» і всі трудящі 
ористатимуть цілком з усіх здобут- 
І людської праці» 3. Будуть цілком 
[вняні права чоловіків і жінок. 
і буде експлуатації людини люди- 
ю, пануючих 'і підлеглих, а будуть 
іьки освічені, розумні і вільні пра-
вники. „ ітгл
Письменник був переконаний; що 

зволення всіх робітників мо- 
—ь доконати тільки самі робітни- 

ЩО шлях ДО соціалістичного 
-у — соціальна революція і екс- 
пріація експропріаторів. Відомо, 
в деяких випадках І. Франко від

зив від думки про насильствене 
валення експлуататорського ладу, 
нак у кінці 70-х— на початку 
х рр. саме ідея соціальної рево- 
іції пронизує всю його публіци- 
ічну і художню творчість. В 
78 р., наприклад, він писав, що 
іика всесвітня революція знищить 
іуючий порядок і створить но- 
й6. Він оспівував революцію в 
разі весни людства, прославляв 
вмирущий і непереможний рево- 
щійний дух народу, заявляв, що 
іьки в революційному бою буде 
войоване людське життя.
В цілому ідейно-політичні наста- 
іви І. я. Франка кінця 70-х — по
тну 80-х рр. XIX століття з усією 
:реконливістю свідчать, що він у 
-й час близько підійшов до пра- 
іьного, марксистського розуміння 
ювних рис і передумов соціалі- 
ічного суспільства. Однак в умо-

Збірник «Іван Франко». «Книгоспілка», 
16, стор. 148.
Т ам  ж е, стор. 160.
Т а м  ж е, стор. 159.
Т а м  ж е, стор. 178.

. Див. т а м  ж е , стор. 147.

вах економічної і політичної відста
лості Галичини, де фабрична про
мисловість перебувала ще на низь
кому ступені розвитку, робітничий 
клас був ще слабий, пролетарський 
революційний рух був у зародково
му стані, Іван Франко не зміг підня
тися до марксистського розуміння 
класів і класової пролетарської бо
ротьби. До класу робітників він за
раховував і малоземельних селян, і 
ремісників, і інтелігенцію «трудя
щий люд» взагалі. Він не побачив, 
не зрозумів подвійної соціальної 
природи дрібного виробника-власни- 
ка, не усвідомив історичної ролі про
летаріату як могильщика капіталіз
му, як єдиного послідовного до кінця 
революційного класу, здатного очо
лити трудящі маси і привести їх че
рез пролетарську революцію і дикта
туру пролетаріату до перемоги соціа
лізму, отже, й до здійснення соціа
лістичної системи освіти і вихо
вання.

Таким чином, соціалістичні пере
конання І. Я- Франка в кінці 70-х 
на початку 80-х рр. XIX століття на
ближались багато в чому до науко
вого соціалізму, але разом з тим 
були ще незрілі й обмежені. Знан
ня і врахування всього цього дає 
нам можливість знайти і в тогочас
них висловлюваннях письменника 
про освіту та виховання, з одного 
боку, ті ідеї, що належали майбут
ньому і увійшли в скарбницю пере
дової соціалістичної педагогічної 
думки, а з другого,— побачити в 
цих висловлюваннях те, що було 
обумовлене теоретичною та історич
ною обмеженістю його соціально-по- 
літичних поглядів.

* **
Іван Франко розгортав боротьбу 

за народну освіту, як і всю свою 
літературну, наукову і політичну ді
яльність, в умовах Галичини, що бу
ла фактично австрійською колонією. 
Жахлива економічна злиденність, 
політична безправність, національна 
пригніченість, безпросвітна темря
ва— такі були характерні риси 
становища народу на західноукра
їнських землях. Формально в Ав- 
стро-Угорській державі проголошу-



вався вільний розвиток культури 
але насправді трудящим масам був 
закритим доступ до освіти і знання.
пиГ,!о°’ У"Г-0рЩИНта була> як характеризував п сам І. Франко, «гнилим 
болотом» в середній Європі, «тюр
мою народів», у якій панували тем
рява, тупоумство, свавілля і здир
ство: ^ н

«О, Австріє! Де ти поставиш стопи
ИвЬв £ блуда- .Здирство, плач народу,
Цвіте бездушність, наче плісень з муру
Ти тиснеш , кричиш: «Даю свободу!»
Дреш шкуру й мовиш: «Двигаю

культуру!» >.

Українське населення позбавлене 
було можливості навчати дітей рід
ною мовою не тільки в середній і 
вищій школі, але і в переважній ча
стині початкових шкіл. У всій систе
му шкільної освіти здійснювалась 
войовнича політика полонізації і 
насадження католицизму. Соціальна 
' національна дискримінація учнів
ської молоді, придушення будь-якої 
вільної думки і вільного розвитку 
молодого покоління, Відрив знань 
Від життя, авторитаризм, муштра і 
палочна дисципліна, релігійне одур
манювання, догматизм і схоласти
ка, педагогічне свавілля,— такі були
™П° ВІ раси виховання і навчання в 
школах Галичини.
. ®се це викликало гнівний осуд 
' протест І. Я. Франка. Буржуазно- 
поміщицькш політиці затемнення 
народу він протиставляв свої демо
кратичні і соціалістичні освітньо-ви
ховні ідеали. Для І. Франка, який 
подібно до російських революцій
них демократів був не тільки вираз
ником ідей соціалізму, але й рево
люційним просвітителем, освіта по
літична свобода й соціалізм — по
няття нерозривно зв’язані. Освіту 
він розглядав як могутню зброю в 
боротьбі за вільне і щасливе життя 
трудящих. В поширенні знань, осві
ти, науки письменник вбачав вели- 
чезнии фактор підготовки револю
ції. 1 ому В розглядуваний період він 
саме з погляду завдань соціальної 
революції і боротьби за соціалізм 
піддавав гострій, нещадній критиці 
антинародну політику пануючих кла-

1 І в а н  Фр а н к о .  Твори, т X Лепж 
літвидав, 1954, стор. 166. Держ'
14

сів у галузі освіти і школи, вия 
справжні причини народної те 
ви, визначав шлях до її лікв'ід 
до поєднання науки з народом.

На час, коли виступав І. Я. Ф 
ко, творці наукового соціал: 
Маркс і Енгельс уже виявили, 
основі діалектико-матеріалістич 
розуміння суспільного життя, з 
номірності виховання, історичну 
лежшсть його від економічних 
відповідних їм політичних відн 
у суспільстві і визначили завда 
та шляхи боротьби пролетаріату 
таку освіту, яка б допомогла й 
виконати свою історичну мі 
Факти підтверджують, що І 
Франко розв’язував питання 
стан і характер освіти та про 
ротьбу за народну освіту в умо 
капіталістичного суспільства, баз-, 
чись саме на встановлених Марг 
і Енгельсом принципіальних 
дах.

Темрява, писав він, страшне 
ХО для робітників, для всього на 
ду. Адже саме низький рівень 
ти робітників, відсутність у них 
дрібних знань, зазначав письме~
п  йяо  Т317І «Чого домагаєм (іооі) р.), є одною з причин и 
що робітники не можуть свідом 
активно провадити боротьбу 
своє визволення, не можуть бр 
участі у громадських справах а 
піталісти в той же час викори 
вують темряву І неуцтво, щоб 
мати робітників у стані нева 
Особливу увагу звертав І. Фра 
на реакційну роль релігії, яка є - 
ряддям у руках пануючих класів 
затемнення народу. «Велика ча 
на нинішньої недолі і нужди р 
чого люду лежить у тім, що р 
люди тепер невчені і темні... 
темного чоловіка єдиний вихід -  
ра, релігія, а іменно віра й ре; 
вбиває _розум людський і Чи.\ 
дужче його затемнює»2.
. Революція 1848 року в Австрії
і 7?оРаНЦузька бУРжУазна револ:
. Р°КУ> Що кинула р о б іт  

тільки «кусник чорного хліба,

1880ДРИВ' ГазЄТу *Ргаса>- Львів, 24 т]

ш б ^ о Т т ™  Фр" к" '



• • па » не дали народо-
► духа 1 Х і  вольності, даровані 
* 1ТИ' ОК0ІМ панщини, писав $  р., окрім скасовано,
оанко, швидко руки по-

> а наГ Нт % Т й  більш і НІЖ і була хоч трохи ̂  переваЖ.
■анщи^ :  атей учили пЬ школах 
ерковна. ДітеятеХізму, церковно-
ІГИ. писати’ ппавали їм ані відозву, а не подавали госПо-
ей, потрібних дЛЯ Ж0У по на- 
ГТВІ, ані не бУл° рйХ би такий,
■у писаних, з тРовік міг був 
хи письменний, о своїм жит-
яитися ясно дум , Після рево-
і його полтшенн . свобода ^
«1 1789 і 1848 Р°к‘ „ одлишалася 
як І ІНШІ свобод ^ насМІшКОю 

ьки фразою, Гіркою 
. народом. й стан? в  чо-
Іому створився та щ0 на_
корінна причи й  ̂ освіти?.—-темний, позбавлений ^
ці питання пись щ0 л0.
і недвозначну від матеріалі-
[0 випливала з -льне Жит-
чних погля під впливом «Капі-сформованих шд в КомуНі-

рлу» Маркса, «М?«гФЄ г ЕнгеЛьса 
ЧНОЇ парти» ^ ^ л о ж н и к і в  
ІНШИХ праць осно
'нового со^іайХМ матеріалістичних 
ІНХОДЯЧИ 3 цихк0 яс^р а в о ;кон-
глядів, і- Р яНТИнародний, екс ТНО викривав а н V поЛІтИКи
гататорськии зі освіти і ви-
,уЮ„ЧГ в “ апі?аліс™чно»У суспіль-

буржуаз»о.феодаль»ш Ав

і’ї, зокрема в ГаЛвідкиДав людино-
Ин 3 ^ “ твердження буржуаз- 
[аВИСНИЦЬКІ ТВ. Р про бюло-
* МіЩ»ш .™ дда“ 0Г'ву^ Швх. Vіну непооношннлт РУд ення до 
тті «Наука франко піД-
дяших класі . •  біологічної різ- 
олював, шо н належать Д°
іі між людьми, ят біологічнии 
них класів, ’ м0Же бути
ктор взагалі не є вної Не-
ичиною сошал м  говоритй про

людей 3

926, стор. 170.

надзвичайними 3® бвй0ани,Ме дуже ба-
привілеиованих, . не мають
тато 6ездар»“ е " ' ? “ я а  час здобу-
МОЖЛИВОСТІ пйитися впливового
ти освіту К Д ,  е „ЙШЛО 
стану, " Р ° « ’ 3 ‘ХжРе багато чудовихі виходять т е  ДУя и х  полягають як-
людей, заслу суспільства»1, 
раз у роботі Д Д Д ^ і. Я. Фран-3 гнівом заперечуй ення
-  ‘ °Л“ УІ ,— х фальшивих

„„родол ю бш  «п-янсід»- ■про аморальність, чини його тем- 
ство» в народ ц 0Р0 домагаємось» 
ноти. У ста ппбітник «не може 
він писав, пг° Р п о т р е б у є
здобувати освіту, бо зрештоЮ> бо не
к о ш т і в, не і . ’ |л ^  або и 16 
мав часу. Чи ж ш « я  1 2 , ^

ие 5АатваР°кГфталістичн^машинн^виробни-

ЦТВО, як підкрео історії ЛЮД-
«мислях О еволюц вбивЧ(/  Праш і
в а д Г т е й !  -л ічить їх духовно

й фізично. „пиинна того, ЩО
Отже, ^ о в н а  Р за капіталі-

робітники 1 ВС‘ ^ Х відносин не ма-_ 
стичних суспільн X дти достатньої 
ють і не мо^ уТеКОНОмічному стано- 
освіти — в рабство, експлуа-
виші. Економічну Р е джерело
тація трудящих раведливості,
всякої соціальної Щоб
В тому ЧИСЛІ жнЮ освіту, тре-
дати народові спра мрійно змінити
ба насамперед Д ^ Р  жиТТЯ. «Ко- 
ЄКОНОМ1ЧН1 У 1 : н и й ПЛОХИЙ,— ПІД- 
ЛИ стан еК° НОф ван к о - т о  говорити
“ РрГ п о й у и ;  науку вуста «ала-

Ка|ко»ш чяями . и ^ н а м к ^ ;
спільстві і відпов д визначається 
Г н Г ряГ тГ харГ к^ ер навчання .

^Тогочасна
т е Г ЯвВ інтересах експлуататорів.

” Т г ^ е ^ Ргаса>- Лльвів 19ТРлиВпня 188ІР-
ї Газета ‘ Ргаса>ф ЛанКо>. «Книгоспілка»,
з Збірник «Іван ч-н

1926, стор. І47- 15



Школа, як неодноразово зазначав 
І. Франко, мала своєю метою зату
манювати свідомість дітей трудя
щих, щоб виховати з них егоїстів і 
«чистих недумків», невільників і 
слуг панівних класів капіталістич
ного суспільного ладу. Він писав: 
«...Наука така, яку нині подають у 
школах для робочого люду, хоч і як 
багато коштує, прецінь мало чим 
ліпша від цілковитої темряви: в тій 
школі так само затемнюють розум 
робітника всякими катехізмами, 
фальшованою 'історією, навчанням 
зовсім непотрібних речей, а залишу- 
ванням потрібних. Науку подають в 
теперішніх школах не для того, щоб 
образувати і навчити робітника по
трібному і людському знанню, але 
тільки на те, щоб виховати з нього 
п і д д а н о г о ,  щоб умовити в нього 
покірність теперішнім, несправедли
вим порядкам і утвердити його в 
темноті. А ті знов робітницькі діти, 
котрі щасливим случаєм мають спо- 
сібність кінчити середні й вищі шко
ли, через довголітнє сидіння в школі 
відвикають від ручної, тяжкої робо
ти, марніють і слабнуть і виходять з 
конечності неробами та слугами те
перішнього несправедливого ладу, 
п’явками народними, коли не на
хопляться на правдиві думки і не 
схотять, ждучи на себе арештів, му
ки і переслідування, стати захисни
ками робочого ладу, обороняти його 
словом і пером і прояснювати його 
очі на окружаючу неправду і не
волю»

Виступаючи проти поширеної в 
Австрії реакційної німецької педа
гогіки, І. Я. Франко вказував, що 
діти стають жертвами тих систем ви
ховання, що як «пауки неситі», як 
«лиха година» впивалися в дитячі 
голови, сушили їм мозок і кров. В 
школах, зокрема в середніх, запро
ваджувалася «ухвалена свише си
стема виховання чи радше обдурю
вання будущих горожан любезної 
вітчизни. Ця система наша, котра 
в прочій Європі стала вже «прит- 
чою во язицех», ця система немов 
умисне вирахована на те, щоб зро

1 Збірник «Іван Франко». «Книгоспілка» 
1926, стор. 177—178.
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бити і найспособнішого ученика 
маном, недумком» *. Своїм кл 
ним і дуалістичним вихованням 
ла набивала в голови «велике 
жество всякої січки». Учням за 
нялося читати будь-які кн‘ 
крім спеціально «для шкільної 
уки приписаних». Від цього, 
нічно зауважував Франко, «с 
го, но справедливого» розпоря 
ня було «чути середньовічною 
сінню»1 1 2. Шкільні вчителі, як: 
гострим сарказмом показував 
менник у поемі «Ботою 
1(1880 р.), написаній під впл 
«Історії одного міста» М. Є. С 
кова-Щедріна, вбивали, «затоп 
ли» у дітей любов до знання в 
ми молитовниками, требнш 
і т. п.

Ці педагоги вважали учня «м 
вим, бездушним знарядом, пр‘ 
ченим тільки на те, щоб спокійно 
бивати свою голову всякими « 
мудростями», нікому ні на що 
здалими, нікого не обходячими, 
життям і його потребою нічим 
зв’язаними». Вони, ці вчителі, 
своїй переважній частині, найв 
цінили того учня, «котрий м 
найліпше перемінюватися в ма' 
ку, бубнячу регулярно, хоч мех 
но, завдані лекції»; учня, «у к 
го їм удалося найдокладніше за 
ти всі живі чоловічі черти, зни 
всякий зав’язок самостійного ха 
теру, прогнати всяку охоту до _ 
стійного мислення» 3. Всю свою 
ховну» діяльність вони будували 
засадах авторитаризму і пал' 
дисципліни.

І. Я. Франко у передмові до з 
ної за його ініціативою в 1879 
Львові, в перекладі українс 
мовою, праці М. О. Доброл 
«Про значення авторитету у з 
ванні» писав, що педагоги, наз:~ 
числа «досить мислячих», визна- 
«конечність сліпого послуху ди 
конечність всяких, звичайно

1 І в. Ф р а н к о .  Ученицька біблісг: 
Дрогобичі. «Молот». Львів, 1878, стс:

2 І в. Ф р а н к о .  Передмова до бр* 
«Власність грунтова і II історія», 
бібліотека», VII, 1879, стор. 4.

3 І в. Ф р а н к о .  Ученицька біблій.. 
Дрогобичі. «Молот», Львів, 1878, стор.



х кар, грізьб і т. Д.» *• Все 
е виховання на практиці 
вувалось в першу чергу до 

щоб прищепити молодому по- 
ю індивідуалізм і рабську пси- 
ю.

— це весняні квітки, . у них 
душі і ЧИСТІ серця, але який 
зроджує з них школа, на яку 

гу вона їх наводить?
ірісь з них стануть богу 
Ьву служить, з письма народ учить 
ВИ послуху, сліпої віри. Другі 
й, панам за гріш, за ситий хлібслужить
ие мозку й рук багатим заступить, 
і інші продадуть отечеству услуги 
і в імені устав і прав будуть

народ, саджать у тюрми і судити, 
і милувать. І інші знов підуть 

с’і та хрести спокійних боронити 
огнем... Куди, куди не розійдуться 

-’о гнізда колись в світ парості новії, 
розсадники старих ладів!..»

таке виховання і не така шко- 
потрібні народові, вказував 
занко. Для того, щоб позбутись 
яви і розкрити очі на правду 
я, стати до активної боротьби 
ює визволення, писав він, тру
їм потрібна справжня, наукова 
а. Вона потрібна масам, щоб 
снити їм завдання і способи бо
би, щоб підготувати громадян
ин проти старого, гнилого світу 
луатації, щоб розумніше і 
ше провести «послідній акт ве- 
)ї революції»3.
о-новому, з позицій революцій- 
боротьби за соціалізм письмен- 

ставив і розв’язував важливі 
ння про мету виховання, __ про 
гі людей — «каменярів» майбут- 
з суспільства. Вказуючи на не- 
цність докорінної зміни умов 
гя і духовної переробки самих 
ей в революційній боротьбі про- 
пануючого суспільного _ ладу, 
Франко писав, що «до цієї бо

би мусять ставати люди з силь- 
переконанням в справедливості 

о діла, гарячою любов’ю до лю

дей, особливо до тих, які перебу
вають в найтяжчому становищі» .

Потрібні нові люди, які здатні 
самовіддано боротися проти со
ціальної несправедливості. «Вну
трішній спокій, сила  ̂ і ясність пе
реконань, чиста совість і боротьба, 
вічна, ненастанна боротьба проти 
темряви, фальші і дармоїдства» — 
такі, за поглядом І. Франка, риси 
цих людей. Образи борців, яким 
властиві були чи в яких формува
лися такі якості, він намалював у 
ряді своїх художніх творів зокрема 
в знаменитій повісті «Борислав 
сміється» (Бенедьо Синиця), в бага
тьох своїх поезіях.

Письменника тривожила доля тієї 
здібної і героїчної молоді, яка праг
нула віддати всі свої сили гарячій 
проповіді правди, боротьбі за визво
лення трудящих, ТІЄЇ МОЛОДІ, ДЛЯ 
якої наука «і матір’ю й вітцем, ро- 
динов, світом стала» і «в серці див
ний жар роздула»3. Він запитував 
молодь, яка здобувала освіту і ста
вала в ряди інтелігенції: «Чи стане 
сил у вас кайдани ті порвати» і смі
ло стати

в. Ф р а н к о .  Переднє слово до бро- 
«Значення авторитету у вихованні», 

іна бібліотека», X, 1879 р., стор. 4. 
ва н  Ф р а н к о .  Твори. Держлітвидав, 
т. ХНІ, стор. 88.
бірник «Іван Франко». «Книгоспілка», 
стор. 148.

«До бою вічного, великого, що йде 
Круг нас і в нас самих?»4

Ця тривога була викликана, як 
писав сам І. Франко у статті « и 
вертатись нам н а з а д до народу?» 
(1881 р.), тим, що інтелігенція в І а- 
личині була духовно покалічена і 
школою, і оточенням. Однак він гли
боко вірив, що краща частина цієї 
інтелігенції з’єднається з народом, 
стане на службу народові, пройшов
ши складний шлях «внутрішньої бо
ротьби».

Обов’язок інтелігенції — нести в 
народ скарби науки і знання. Неви
конання цього обов’язку було 
«тяжкою провиною, рівною тій, як 
коли б ми обдерли бідних II об ЇЛИ 
голодуючих»5. Потрібна широка, ма
сова позашкільна освіта серед ро
бітників та селян, створення робіт
ничих і селянських читалень, орга-

1 Газета «Ргаса». Львів, 15 січня 1879 р. 
г «Дзвін», Львів, 1878, стор. 296. 
з І в а н  Ф р а н к о .  Твори. Держлітви

дав України, 1954, т XIII, стор. 88.
* Т а м  ж е, стор. 89. , 7
з Журнал «Світ». Львів, № 16— Н,

1882 р., стор. 304.
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нізація читання книжок, газет і т. д. 
У 1882 р. в статті «Кілька слів о 
тім, як упорядкувати і провадити на
ші людові видавництва» І. Франко 
накреслив розгорнутий план поши
рення наукових знань у масах шля
хом видання популярної літератури.

Проте письменник, близько стоячи 
до робітничого руху, не вважав, що 
справа тільки в популяризації знань. 
Він був обізнаний з відомою пра
цею Ф. Енгельса «Становище ро
бітничого класу в Англії», у якій 
відзначалась ефективність поширен
ня знань у середовищі робітничого 
класу, але разом з цим вказувалось, 
що самі умови життя й праці проле
таріату дають йому ту класову 
практичну освіту, яка замінює 
шкільний мотлох і знешкоджує ре
лігійні впливи; сама нужда учить 
робітників мислити й діяти. Очевид
но, саме на основі цих положень 
Енгельса Іван Франко писав, що ро
бітників єднає, учить і виховує, 
перш за все, їх спільна праця, 
спільна нужда і спільна боротьба. 
Робітниче об’єднання, товариство, 
зазначав він, заступає робітникові 
і школу. Пригноблення народних мас 
і відірваність науки від людей праці 
можуть бути ліквідовані лише в со
лідарній боротьбі трудящих. Тільки 
єдність наближає «великий день 
визволення їх від визиску і тем
ряви» *.

Так під впливом ідей марксизму 
розв’язував І. Франко питання про 
класовий характер виховання та 
про шляхи боротьби за народну 
освіту в умовах капіталістичного су
спільства.

Значний вплив учення Маркса і 
Енгельса на погляди І. Я. Франка 
позначився і в його настановах що
до виховання підростаючого поко
ління в соціалістичному суспільстві. 
Письменник засвоїв і популяризу
вав у кінці 70-х — на початку 
80-х років XIX століття (хоч і не з 
повною чіткістю й послідовністю) 
ряд найважливіших ідей марксизму 
про освіту і виховання за соціалізму.

Маркс і Енгельс учили, що одним 
з історичних завдань пролетаріату 
є знищення класового буржуазного

1 Газета «Ргаса». Львів, 1 січня 1879 р.

характеру виховання і заво 
народом реального права на 
Вони писали, що тільки в се 
стичному суспільстві будуть 
ні можливості для ліквідації 
лежності між розумовою і фіз 
працею; виховання в цьому су: 
стві матиме громадський хара.*, 
буде могутнім засобом форму 
всебічно розвинених людей. О 
з найважливіших складових ч: 
цього виховання буде політе: 
навчання, теоретичне і пра* 
ознайомлення молодого покг 
з науковими основами вироби: 
Маркс і Енгельс вказували, 
вплив церкви на освіту і шкод 
соціалізму буде усунений, вих 
ня будуватиметься на наукових, 
теріалістичних і атеїстичних 
вах, молоде покоління вихов;д 
меться в дусі нової, соціаліс 
моралі.

Близько підійшовши до пра 
ного, марксистського розуміння 
і завдань соціалістичного сусп: 
го ладу, Іван Франко писав, 
«наука і освіта, дотепер плекані 
сунково немногими одиницями, 
увійдуть в маси народу, ста: 
правдивим добром усієї люд 
сті...» *. Соціалізм дасть ре 
можливість всім опанувати не
знання. Якщо «теперішня різ 
перед законом,— зазначав пис 
ник у 1878 р.,— виглядає так. 
хто потішає голодного тим, ш:< 
має право бути ситим, не даючі 
му хліба», «усі мають право х' 
до школи й учитися, але чи всі 
ють змогу?», то цілком інакше 
в умовах соціалізму. «Соціалїзш[ 
че всім дати змогу користат 
науки, мистецтва й вигод життх 
тільки там, де це є, мо? 
справжня вільність»* 2.

Виховання і навчання дітеїі 
соціалістичному суспільстві 
в основі своїй справою громад? 
«громада буде провадити вих: 
ня дітей і дасть будущим своїм 
нам правдиво людське образ

г Журнал «Світ». Львів, 1882, 
стор. 248.

2 Збірник «Іван Франко». «Кни 
1926, стор. 159.
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в и т о к » В  школі діти здобува
ть наукові знання. Навчання 
ме світський характер. У вихо- 
і не буде ніякого місця релігій- 
передсудам. Одна з важливих 
г «Галицької робітницької Гро- 
» полягала в тому, «щоб релі- 

яко речі опертої не на знанню,
■ вірі, не вчено по школах»2. 
очас І. Франко відзначав, що 
нення від релігії — процес три- 
й і складний. Надаючи особли- 
великого значення науковим 
ням саме про природу, які є 
ільш важливими для виховання 
ріалістичного розуміння світу, 
вказував, що справжня наука 
нна вчити пізнавати закони при- 
і мати користь з цих законів, 

истуватися ними в боротьбі з 
родою.

ціалізм знищить безодню між 
кою і працею («наука і праця 
аться в одно для людини»), за

вчить «безупинний розвиток усіх 
родних здібностей кожного гро- 
янина»; «кожний буде розвине- 

розумово і якнайбільше все- 
но»3.
деал всебічного виховання про- 
ує всі висловлювання І. Я- Фран- 
про народну освіту за соціалі- 
чного ладу. Розумове виховання 
оціалістичному суспільстві, за
чав він, буде спрямоване до все- 
ного розвитку мислення дітей, во- 
відбуватиметься разом з розвит- 
і фізичним, якому служитимуть 
безплідні фізичні вправи, а про
тивна фізична праця, 
і великим співчуттям відзивався 
Рранко про досвід Роберта Оуе- 
який в Нью-Ленарку «старався 

ованням змаленьку призвичаю- 
и людей до дружності, любові, 
аведливості і спільної праці» *. _ 
5 соціалістичному суспільстві 
йснюватиметься всебічна освіта і 
\ця по черзі в різних галузях ви- 
ництва. В рукопису «Чого хоче

Курнал «Світ». Львів, 1881, № 11— 12, 
248.

ібірник «Іван Франко». «Книгоспілка», 
стор. 178.

'азета «Ргаса». Львів, 1 листопада

ібірник «Іван Франко». «Книгоспілка», 
, стор. 173.

«Галицька робітницька Громада?» 
вказувалось, що в інтересах забез
печення справжньої суспільної рів
ності і свободи всі чоловіки і жінки 
«мусять одержати належне і всесто- 
роннє образовання, мусять виробити 
всі свої тілесні і духовні сили»'.
В цьому ж документі І. Франко так 
визначав завдання школи в майбут
ньому соціалістичному суспільстві: 
«Щоб школа розвивала всі, тілесні й 
духовні, спосібності учеників, щоб не 
виводила заниділих та слабосилих 
учеників, неспосібних до ручної пра
ці, але щоб виводила вчених, розум
них і розвинених робітників»2.

Висловлюючи думку про те, що со
ціалістичний лад не суперечить пат
ріотичному почуттю, І. Франко пи
сав також, що саме цей лад розв’я
же і національне питання, зокрема 
забезпечить навчання рідною мовою, 
бо усунення національного гніту і 
вільний розвиток кожної народності 
можливі тільки на основі знищення 
економічного і соціального гноб
лення.

Всі ці настанови переконливо свід
чать, що Іван Франко наприкінці 
70-х — на початку 80-х рр. XIX сто
ліття виступав як представник перс* 
дової, соціалістичної педагогічної 
думки, виробленої під благотвор
ним впливом марксизму і робітничо
го руху, що починав розгортатись у 
Галичині в другій половині XIX сто
ліття. Будучи першим перекладачем 
українською мовою творів Маркса і 
Енгельса, пропагандистом ідей мар
ксизму серед робітників і трудящих 
селян Західної України, І. Франко 
разом з тим перший на західноукра
їнських землях поширював і мар
ксистські положення про боротьбу 
за народну освіту в умовах капіта
лізму, про завдання і характер ви
ховання підростаючих поколінь у 
соціалістичному суспільстві. В попу
ляризації цих нових, соціалістичних 
педагогічних ідей — велика історич
на заслуга письменника.

В поглядах І. Франка на освіту і 
виховання, як і взагалі у його соціа-

> Збірник «Іван Франко». «Книгоспілка», 
1926, стор. 176. 

і Т а м  ж е, стор. 178.
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лістичних переконаннях в кінці 
70-х — на початку 80-х рр. XIX сто
ліття виявилась і певна теоретична 
незрілість, обумовлена кінець кін
цем історичними умовами життя й 
боротьби, і, перш за все, відсталістю 
суспільно-економічних відносин та 
слабістю пролетарського революцій
ного руху в Галичині.

Слідом за російськими революцій
ними демократами І. Я. Франко вва
жав, що лише соціальна револю
ція дасть народові освіту, але так 
само, як Чернишевський у Росії в 
60-х роках, він у Галичині в 70— 
80-х роках не зміг побачити того, 
що «тільки розвиток капіталізму і 
пролетаріату може створити матері
альні умови і суспільну силу для 
здійснення соціалізму» Саме тому 
він не позбувся до кінця обмежено
сті просвітительських поглядів, йому 
ще здавалося певною мірою, що як
раз наука, знання є «верховним 
принципом» суспільного життя, ос
новою суспільного розвитку.

Не усвідомивши історичної ролі 
пролетаріату як гегемона у визволь
ній боротьбі трудящих, І. Франко не 
міг зрозуміти і ролі соціалістичної 
школи як виховного знаряддя п р о 
л е т а р с ь к о ї  д и к т а т у р и ,  як 
державної установи, покликаної 
твердо і неухильно здійснювати про
летарський виховний вплив на иай- 
ширші маси трудящих. Саме понят
тя громадського виховання дітей у 
письменника було дещо обмеженим, 
зв’язаним з його «громадівським» 
розумінням соціалізму. Тому він і 
допускав для майбутнього соціалі
стичного суспільства щось подібне 
до так званого «вільного» вихован
ня («щоб кйждому було вольно вчи
тися і навчати, чого і як його во
л я »1 2). І. Франко писав про поєднан
ня навчання з працею в школі соціа
лістичного суспільства, але з при
чин, про які йшла вже мова, не 
зміг піднятись також і до розуміння 
суті і ролі політехнічного навчання 
як такого, зокрема до повного і яс
ного усвідомлення необхідності по

1 В. І. Ле н і н .  Твори, т. 17, стор. 91—92.
2 Збірник «Іван Франко». «Книгоспллка», 

1926, стор. 178.

єднання навчання саме з інд 
с т р і а л ь н и м  виробництвом.

Не обходячи цих та інших момг 
тів, що характеризують історичі 
обмеженість поглядів Івана ФраШ 
на освіту і виховання, треба пії 
креслити головне: соціально-педал
гічні ідеї великого українсько орчість
письменника були в основі сі 
ідеями революційної боротьби за
сокі і благородні соціалістичні за ратури

доцеу
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Радянс

видаті 
ої рев

ду і Щдання народної освіти.
Матеріалістичне обгрунтуванз на» виї 

розвитку освіти й виховання, кр м хлібе 
тика антинародного характеру виї І30К В1 
вання в капіталістичному суспіл остому 
стві, настанови про реальне — еп істро-У 
номічне і політичне — забезпеченфпонал 
в соціалістичному суспільстві пр;^^ 
народу на освіту, про рівнопра й Каме 
ність, вільний розвиток і братерні ешськв 
національностей, про навчання рі 
ною мовою, рівність статей, знишз ,но1 ДР 
ня в умовах соціалізму протилєл кого н 
ності між розумовою і фізичнеа ^ літер 
працею, поєднання праці з науков 
здійснення всебічного вихова 
всебічного розвитку розумових і 
зичних здібностей людей, вихова 
в дусі матеріалізму і атеїзму,— т; 
найголовніші глибоко прогрес 
думки І. Я. Франка про освіту і 
ховання. Це свідчить, що він, по. 
но до Герцена, Бєлінського, Мері 
шевського, Добролюбова, піднявсї 
корінних проблемах народної ос 
на незрівнянно вищий щабель, 
навіть найвидатніші педагоги, 
виступали до появи марксизму.

Педагогічні погляди Івана Фра 
не становили собою чогось заі 
лого, вони мали певні етапи с: 
розвитку, але ідеї, висловлені 
у кінці 70-х — на початку 80-х 
позначились, у більшій чи ме; 
мірі, на всій його дальшій творчі 
зв’язаній з питаннями народної 
ти, школи і виховання молодих 
колінь.

Соціалістичні педагогічні ідеї І 
Франка — великого Каменяра 
боди і щастя народного — стали 
рогоцінним надбанням найпро; 
сивнішої світової педагогічної 
ки. Ці ідеї здійснені на наукових 
садах у нашій країні, в якій п  
міг соціалізм і яка впевнено йде 
шляху до комунізму.
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