ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Т. Г. ЛУБЕНЕЦЬ— ВИДАТНИЙ ПОСЛІДОВНИК
к. Д. УШИНСЬКОГО НА УКРАЇНІ
О. Г. ДЗЕВЕРІН
(Науково-дослідний інститут педагогіки УРСР)

В багатовіковій історії боротьби
трудящих нашої країни за народну
освіту було немало видатних дія
чів, які віддали своє життя великій
справі освіти й виховання підро
стаючих поколінь, невтомно боро
лися за розвиток передової вітчиз
няної педагогічної науки. Одним з
таких визначних поборників про
гресивної демократичної педагогіки
та освіти для трудящих мас був у
кінці XIX — на початку XX сто
літь відомий педагог і діяч народ
ної школи, послідовник К.Д. Ушинського на Україні — Тимофій Гри
горович Лубенець.
Найголовніше, що характеризує
Т. Г. Лубенця, — це самовіддана
педагогічна праця для народу про
тягом понад півстоліття, його пе
дагогічна творчість була дуже ба
гатогранною. В численних своїх пра
цях він охопив найрізноманітніші
питання освіти, виховання і навчан
ня, причому в них багато матеріа
лу, надзвичайно цікавого, повчаль
ного і для сучасної школи, особ
ливо щодо організації та методики
навчання в початкових класах. Про
те життя, громадсько-педагогічну
діяльність, теоретичну педагогічну
і методичну спадщину Т. Г. Лубен
ця в історико-педагогічній літерату
рі майже зовсім не висвітлено.
В даній статті ми спинимося ли
ше на деяких моментах педагогіч
ної діяльності Т. Г. Лубенця, зо
крема на питанні про те, як він,
продовжуючи традиції великого ро
сійського педагога К. Д. Ушинського, боровся за розвиток і втілення
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в практику школи демократичного
принципу народності у вихованні.
*

*

*

Т. Г. Лубенець народився 21 лю
того 1855 року в м. Кролевці, кол.
Чернігівської губернії, у небагатій
українській міщанській
родині.
Батьки Т. Г. Лубенця були настіль
ки незаможні, що в дитинстві йо
му довелося бути навіть пастухом.
Мати його була зовсім неписьменна.
Учився Т. Г. Лубенець в Кролевецькому повітовому училищі, а по
тім у Чернігівській земській учи
тельській семінарії, яку закінчив
у 1873 році. В тому ж році, будучи
ще 18-річним юнаком, він розпочав
учительську роботу в початковій
школі у селі Вороньках на Черні
гівщині. Через 5 років — у 1878 ро
ц і— Т. Г. Лубенця, як він пише з
своєму Сиггісиїит уііае було
звільнено з посади вчителя почат
кової школи за те, що він склав
«Общеполезньш задачник», у яко
му, між іншим, в умови задач вхо
дили небажані для «вдасть имущих» розрахунки про господарство
на селі та про наділ селян землею.
Через деякий час Т. Г. Лубенцю
вдалося все ж одержати призначен
ня на посаду вчителя однокласного
училища в селі Рачках, Рубанської
волості, на Поділлі, де й працю
вав до 1883 р. Працюючи сільським
учителем, він у 1881 р. витримав іс
пити за .курс Білгородського учи
тельського інституту Харківського
учбового округу.
З 1883 р. Т. Г. Лубенець — учи
тель російської мови і арифмети

ки підготовчого класу Київської
першої гімназії. Перед виїздом
Т. Г. Лубенця до Києва Рубанський волосний сход селян постано
вив висловити йому вдячність від
імені селян за хороше й ретельне
виконання обов’язків
народного
учителя. В Київській першій гімна
зії Т. Г. Лубенець працював про
тягом 6 років. В цей період він
виконував також (в літні місяці)
роботу керівника курсів для народ
них учителів у м. Новозибкові
(1884 р.) та в м. Острозі (1888 р.).
У 1889 році Т. Г. Лубенець був
призначений інспектором народних
училищ при управлінні Київського
учбового округу. Працюючи на цій
посаді і пізніше, багато разів висту
пав перед учителями з лекціями на
педагогічні та методичні теми. Він
читав лекції і проводив бесіди зо
крема на учительських з’їздах і
курсах у Києві, Житомирі, Берди
чеві, Чернігові, Катеринославі, Новгород-Волинську, Новозибкові, Ост
розі, Костянтинограді, Кобеляках,
Звенигородці та ін.
До середини 90-х років Т. Г. Лу
бенець написав і видав ряд підруч
ників та посібників для початко
вої школи, зокрема такі, як «Книга
для первоначального чтения в школе и дома», «Хрестоматия для самостоятельного чтения и письмен
них упражнений», «Родная нива»,
«Задачи для самостоятельньїх пись
менних упражнений», «Письменнне
■самостоятельние работьі в начальной школе», «Зернншко», «Книга
для чтения, письма и практических
упражнений в начальной школе»,
«Сборник арифметических задач,
заключающих в себе данньїе преимущественно из сельского бита»
та інші, опублікував багато педа
гогічних статей .(«Обучение первоначальной грамоте вообще», «О преподавании грамоти в южно-русских школах», «О преподавании
арифметики в народних училищах»
та ін.).
В 1896 році Т. Г. Лубенець був
експертом науково-учбового відділу
Всеросійської художньо-промисло
вої виставки в Нижньому Новгоро
ді. Протягом 2-х місяців він читав

там лекції народним учителям, які
приїжджали з різних кінців Росії,
а також педагогам з багатьох кра
їн світу.
Надзвичайно широка науково-пе
дагогічна ерудиція, плідна літера
турно-методична діяльність і вели
кий авторитет Т. Г. Лубенця серед
учительства звернули на себе ува
гу Міністерства освіти і він був
призначений директором народ
них училищ Київської губернії. На
цій посаді йому довелося працюва
ти близько 12 років. З 1906 р. він
викладав методику російської мо
ви в одній із київських жіночих гім
назій.
Якими рисами характеризується
діяльність Т. Г. Лубенця як дирек
тора народних училищ? Відомо, що
в своїй більшості директори народ
них училищ були ревними чинов
никами, бюрократами, які здійсню
вали реакційну політику в галузі
освіти, стояли далеко від справж
ніх інтересів народної школи. Вчи
телі, як правило, боялись і ненави
діли їх. Але Т. Г. Лубенець був не
таким. Він розглядав народну осві
ту як найближчу, рідну і дорогу
для себе справу, робив усе, що міг,
для поширення освіти серед трудя
щих, для поліпшення якості навчан
ня в народних школах. Дуже близь
кий до народних учителів, він за
воював велику любов і щиру пова
гу до себе з боку учительства і всієї
тогочасної прогресивної педагогіч
ної громадськості.
Це підтверджується
багатьма
фактами.
Будучи з 1901 року головою ко
мітету Київського товариства тве
резості, Т. Г. Лубенець відкрив за
кошти товариства кілька бібліотек
для дорослих, а також ряд вечірніх
шкіл, вечірніх класів грамоти, ве
чірніх курсів для дорослих, де на
вчалися переважно молоді робіт
ники, ремісники, неписьменні дорос
лі з бідних верств населення Киє
ва. В 1910 р. у зв’язку з 10-річчям
відкриття в Києві вечірніх класів
грамоти і курсів для дорослих, учні
цих учбових закладів у спеціальних
адресах висловлювали Т. Г. Лубенцю сердечну подяку за його піклу
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вання про освіту для народу, для
бідних і знедолених людей, виража
ли йому, як своєму вчителю і ке
рівникові, гарячі й щирі почуття лю
бові й вдячності. Слід сказати, що
і в такі ювілейні дати, як 25-річчя,
30-річчя і 35-річчя педагогічної
діяльності Т. Г. Лубенця, сотні вчи
телів звертались до нього з при
вітальними листами і адресами,
причому лейтмотивом цих дуже ін
тересних документів (значна части
на їх збереглася) було відзначення
його самовідданого служіння спра
ві освіти для трудящих в умовах
тяжкої тогочасної дійсності.
Протягом тривалого часу Т. Г.
Лубенець був головою правління
Київського Товариства допомоги
нужденним учням міських і цер
ковно-парафіяльних шкіл. І завдя
ки його старанням це товариство
відіграло позитивну роль у справі
матеріальної підтримки найбідніших
учнів
початкових
шкіл
м. Києва.
Т. Г. Лубенець був одним з іні
ціаторів і фундаторів єдиного в до
революційній Росії Товариства на
родних дитячих садів, яке здійсни
ло ряд заходів у напрямку демо
кратизації дошкільної справи. Це
товариство відкрило перший у Киє
ві народний дитячий садок.
З перших років своєї учитель
ської праці Т. Г. Лубенець брав най
активнішу участь у прогресивній
педагогічній пресі. Він друкувався,
зокрема, в таких журналах, як
«Русский начальний учитель», «На
родний учитель», «Школа и жизнь»
«Русская школа», «Неделя», «Заря», «Дошкольное воспитание» та
ін. З 1873 р. по 1913 р., тобто на
протязі чотирьох десятиліть своєї
педагогічної діяльності, він написав
близько ЗО підручників, методичних
посібників і книг на різні педаго
гічні теми. Серед цих робіт особли
во важливими є такі, як: «Педагогические беседьі» — основна педа
гогічна праця Т. Г. Лубенця (вида
валася в 1903 і 1913 роках), книга
«О
наглядном
преподавании»
(1911 р.), читанка для початкової
школи «Зерньїшко» в 4-х частинах
(витримала більше 10 видань), ме
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тодичний посібник для вчителів
«Руководство к «Зерньїшку», посіб
ник для навчання арифметики в не
дільних школах і в класах для до
рослих, «Арифметические задачи»,
«Методика арифметики».
В основі цих га інших праць
Т. Г. Лубенця було його прагнення
до втілення в практику навчальновиховної роботи найкращих, демо
кратичних і гуманістичних принци
пів вітчизняної педагогіки. Ці пра
ці, як і всю його педагогічну діяль
ність, пронизує ідея нерозривного
зв’язку двох братніх культур —
російської і української.
Про ідейно-педагогічне обличчя
Т. Г. Лубенця досить яскраво свід
чать такі, наприклад, факти.
В 1908 році журнал «Русская
школа» надрукував статтю Т. Г. Лу
бенця «О наказаниях в детском
возрасте». У цій статті автор під
дав гострій критиці деспотичну си
стему тілесних покарань та зну
щань над дітьми, яка запроваджу
валась у школах царської Росії.
Попечитель Київського учбового
округу реакціонер Зілов у 1909 ро
ці в конфіденціальному листі на
ім’я Т. Г. Лубенця із злобою ви
магав дати пояснення з приводу
цієї статті, спростувати свої твер
дження про те, що «корінним ви
ховним принципом російської шко
ли є ідея покари, ідея примусового
впливу на дитину, як фізичного,
так і морального», а також, що
«...шкільне законодавство позбавле
не гуманності і встановлені ним
правила озлобляють, а не вихову
ють дитячу натуру».
Ще раніше, в 1906 році, Т. Г. Лу
бенець як прихильник ідеї навчан
ня рідною мовою видав у Києві під
псевдонімом «Норець» свою «Грама
тику» (український буквар). Міні
стерство освіти спеціальним розпо
рядженням категорично заборонило
користуватися «Граматикою» в шко
лах, мотивуючи цю заборону тим,
що «запровадження
викладання
грамоти на малоросійському наріч
чі в народних училищах було б не
відповідним складу предметів на
вчального курсу цих училищ».
Багато корисного зробив Т. Г. Лу-

бенець для тих народних учителів,
які зазнавали репресій з боку цар
ських властей. В його автобіогра
фічних матеріалах згадується ряд
фактів про те, що він оберігав, як
тільки міг, прогресивних учителів
від переслідувань за політичну
діяльність.
Наслідуючи приклад М. І. Пиро
гова та інших прогресивних педа
гогів, Т. Г. Лубенець підтримував
недільні школи, а також таємні
школи з навчанням рідною мовою—
українські, польські, єврейські. Зви
чайно, він добре розумів, що за та
ку діяльність раніше чи пізніше до
ведеться відповідати перед цар
ською жандармською владою, але
продовжував іти своїм шляхом. В
одному з автобіографічних докумен
тів він писаз: «Я добре розумів, що
за свою поведінку я поніс би тяж
ку кару. Але це мене не зупиняло».
І справді, реакціонери, зокрема мі
ністр освіти Кассо і попечитель
Київського учбового округу Деревицький, терпіли Т. Г. Лубенця тіль
ки до пори до часу. В роки реакції
на нього посипались доноси, обви
нувачення. Реакціонери звинувачу
вали його насамперед в україно
фільстві та поширенні ідей, спря
мованих проти царського шкільного
законодавства. Кінець кінцем, Т. Г.
Лубенець був звільнений з посади
директора народних училищ «як
шкідливий для державної справи
службовець».
Народні вчителі сприйняли це
звільнення як тяжку подію, як акт,
спрямований проти прогресивної пе
дагогічної діяльності взагалі, проти
всіх передових діячів народної ос
віти. Навіть Петербурзька учитель
ська газета ліберального напряму
«Школа и жизнь» писала з приво
ду звільнення Т. Г. Лубенця: «По
чавши свою педагогічну кар’єру на
посаді сільського вчителя, Т. Г. Лу
бенець на посту директора народ
них училищ зайняв виключне ста
новище: всупереч звичаю, цього ди
ректора не трималися осторонь, нав
паки, до нього йшли, коло нього за
роджувалася і скупчувалась жива
освітня робота. Але саме завдяки
цьому він виявився непотрібним».
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А прогресивний московський учи
тельський журнал «Народний учи
тель» надрукував спеціальну стат
тю, в якій говорилось про гнітюче
враження, яке зробило на народ
них учителів звільнення Т. Г. Лу
бенця, і оцінював його, як «видат
ного діяча на ниві освіти україн
ського населення», вказував, що Лу
бенець є прикладом стійкого борця
за культуру, чуйного друга народ
ного учительства.
Звільнення Т. Г. Лубенця з по
сади директора народних училищ не
зламало його волі до праці для на
роду, для справи народної освіти.
В грудні 1913 р.— січні 1914 р.
він бере активну участь у роботі
Всеросійського з’їзду в справі на
родної освіти, виступає на засідан
нях комісій з’їзду з рядом допові
дей. Після з’їзду царські власті
розгорнули переслідування вчите
лів, які брали участь у з’їзді. Т. Г.
Лубенця було позбавлено права ви
кладати у жіночій гімназії. Однак
в 1914 р., завдяки підтримці про
гресивної інтелігенції Києва, йому
вдалося влаштуватися викладачем
педагогіки і методики на Київських
вищих жіночих курсах гуртка про
фесорів і вчителів. Протягом трьох
років (до 1918 р.) він був деканом
педагогічного факультету цих кур
сів. Крім того, працював експертом
кількох київських шкіл, які існува
ли на кошти місцевої думи.
Так
розгорталася
діяльність
Т. Г. Лубенця до Великої Жовтне
вої соціалістичної революції.
За своїм світоглядом Т. Г. Лубе
нець був, звичайно, далекий від
марксизму, його
суспільно-полі
тичні погляди до Жовтневої рево
люції не виходили в основі своїй за
межі ліберального демократизму.
Однак багаторічна боротьба за ос
віту для народу, для трудящих віді
грала свою вирішальну роль у
формуванні його ставлення до со
ціалістичної революції. З перших
же кроків будівництва радянської
держави він став чесно служити
владі робітників і селян.
У 1918—1919 роках Т. Г. Лубе
нець працював інструктором київ
ських трудових шкіл, був учите-

лем показової школи для червоноармійців. На протязі п’яти років —
з 1919 до 1924 року— керував тру
довою школою № 4 в Пущі Водиці.
В перші роки Радянської влади
Т. Г. Лубенець склав «Буквар», чо
тири «Читанки» та ряд інших книг і
посібників для молодших класів ра
дянської трудової школи. У 1923 р.
він був прийнятий у члени київської
секції наукових працівників. Т. Г.
Лубенець читав лекції учителям
Києва, Чернігова, Кролевця, Білої
Церкви, Житомира, Умані, а також
робітникам різних київських під
приємств, виступав до 1926 року з
статтями в газетах «Вісті» і «Ра
дянське село», в журналі «Радян
ська освіта» та інших періодичних
виданнях. У 1924 році, в день 5-річчя профспілки працівників освіти,
Київський губернський відділ спіл
ки високо оцінив довголітню педа
гогічну та громадську діяльність
Т. Г. Лубенця, вирішив «вважати
його героєм праці з нагородою від
повідною ознакою».
Лише в зв'язку з поганим станом
здоров’я в 1926 році (тобто після
53-х років педагогічної праці) 72річний Т. Г. Лубенець змушений
був перейти на пенсію, хоч фактич
но він продовжував працювати і в
ці роки, писав спогади про свою
педагогічну діяльність до пролетар
ської революції.
Помер Т. Г. Лубенець у Києві в
1936 році після тривалої тяжкої
хвороби.
*

*

*

Прогресивна педагогіка в Росії
і на Україні в другій половині
XIX ст. та на початку XX ст. роз
вивалась під могутнім впливом
ідей великого класика вітчизняної
педагогіки К. Д. Ушинського. Пе
дагогічні твори К- Д. Ушинського
хвилювали передових учителів, до
помагали їм у боротьбі проти
реакції і рутини.
Благотворний вплив К. Д. Ушин
ського відіграв найбільшу роль у
формуванні педагогічних та мето
дичних поглядів Т. Г. Лубенця. Чер
воною ниткою через усю його пе
дагогічну
діяльність
проходить
прагнення до впровадження в жит

тя і до дальшого розвитку ідей і
настанов К. Д- Ушинського.
Відомо, що центральним і про
відним положенням педагогічної
системи К. Д- Ушинського був
принцип народності у вихованні.
Саме виходячи з ідеї народності,
К. Д. Ушинський писав про освіту і
виховання відповідно до історичних
потреб російського народу, закли
кав виховувати у дітей любов до
свого народу, віру в його могутні
творчі сили, боровся за створення і
розвиток в Росії справді народної
школи. Він вимагав навчання рід
ною мовою, писав про велику ви
ховну силу рідної мови і народної
творчості. Принцип народності у
вихованні К- Д. Ушинський прак
тично реалізував, зокрема, в знаме
нитому «Родном слове».
Т. Г. Лубенець, ідучи за Ушинським, вирішував усі основні питан
ня освіти, виховання і навчання на
основі ідеї народності. Це в першу
чергу можна було б проілюструва
ти на підручниках Т. Г. Лубенця.
Якщо взяти, наприклад, його най
головнішу і найпопулярнішу на
вчальну книгу «Зерньїшко» і порів
няти її з «Родньїм словом» К. Д.
Ушинського, то можна побачити,
що структура, характер, зміст, ме
тодичні засади цих книг мають між
собою дуже багато спільного, і
перш за все щодо орієнтації на на
родне життя, на зв’язок навчання з
цим життям, на активне і свідоме
пізнання дітьми оточення. Частина
розділів «Зерньїшка» по суті збі
гається з розділами «Родного сло
ва», особливо про сім’ю, хату, при
роду та ін. Значною мірою це сто
сується і українських читанок Т. Г.
Лубенця. «Зерньїшко» та інші його
книги заповнені, подібно «Родному
слову», народними творами — каз
ками, байками, приказками, загад
ками, билинами тощо. Між іншим,
Т. Г. Лубенець включив у «Зерньїш
ко» і кілька оповідань, написаних
Ушинським (з «Детского мира» і
«Родного слова»). Варто відзначити,
що в «Зерньїшке» подано значно
більше, ніж в «Родном слове», ма
теріалу про сільське господарство,
промисловість, природу, історію і
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географію країни. «Зерньїшко», як
і більшість підручників Т. Г. Лубенця, широко використовувалось в
народних школах всієї Росії. Це ж
слід сказати і про «Руководство к
«Зерньїшку» — книги, яка мала
багато спільного з «Руководством
к преподаванию по «Родному сло
ву» К. Д. Ушинського.
Можна було б навести багато
прикладів, які свідчать про те, як
високо цінив Т. Г. Лубенець «Родное слово» К. Д. Ушинського. В
«Педагогических беседах» він з за
хопленням писав: «З початкових
книг для читання, де система на
вчання читання, письма, побудова
на на зовнішній і внутрішній наоч
ності, є у нас поки що єдине «Родное слово» незабутнього
К. Д.
Ушинського. Подивіться, яким теп
лом віє від усього змісту цієї кни
ги; скільки істинно дитячої жвавос
ті, задушевної веселості, часом
юмору, іноді сердечного почуття в
художніх описах, казках, дрібних
образних оповіданнях, віршиках;
при цьому яка влучність, картин
ність, зображальність мови; скіль
ки різноманітних вправ, предметних
бесід, які викликають думку дитини
на роботу, загострюють її суджен
ня, спостережливість і творчість ди
тячої мови!.. Успіх цієї книги з точ
ки зору наочного навчання, вели
чезний, нечуваний у нас, був торже
ством нової школи, нового вчення,
нового методу, погодженого з пси
хологією дитини, і смертним виро
ком старій, віджилій рутині, схола
стичному навчанню».
Як відомо, К. Д. Ушинський, ви
ходячи з свого принципу народнос
ті у вихованні, вказував, зокрема,
на необхідність навчання дітей ук
раїнського населення рідною мо
вою. Він писав, що школа, яка не
навчає рідною мовою народу, не
може задовольняти потреб народу,
не може забезпечити належного
успіху в навчанні й вихованні дітей.
Керуючись саме цими настановами,
Т. Г. Лубенець складав книги для
навчання українською мовою. Ра
зом з тим він ставив і розв’язував
надзвичайно важливі методичні пи
тання: як використовувати рідну
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мову учнів для найкращого вивчен
ня російської, якими мають бути
підручники української та росій
ської мов для свідомого і міцного
опанування учнями обох цих бли
зьких, споріднених мов. І, як свід
чать найновіші історико-методичні
дослідження, методичні настанови
Т. Г. Лубенця з вказаних питань не
втратили свого значення до наших
днів.
К- Д. Ушинський підкреслював
велику роль поширення грамотності
в народі. В кінці 50-х і на початку
60-х років XIX ст., коли саме еко
номічне життя Росії вимагало під
несення освіти, К. Д. Ушинський у
ряді своїх праць писав про поши
рення грамотності і знищення тем
ряви в народі як про велику і
найнеобхіднішу справу. Він вказу
вав поряд з цим, що уміння читати
й писати є тільки ключ до освіти,
що, навчивши читати, треба дати на
роду корисну літературу для читан
ня, зв’язати знання з життям, ви
робити любов і звичку до справді
корисного читання, до опанування
знань.
Аналогічні думки розвивав і Т. Г.
Лубенець у своїх статтях, написа
них ще в восьмидесятих роках. На
родна освіта — велика справа, пи
сав він, але ця освіта не повинна
бути лише поширенням грамотнос
ті заради самої грамотності. Гра
мотність без практичного і корис
ного застосування її в житті нічого
не варта. Мало навчити читати,
треба привчати до систематичного
читання і в школі, і поза школою.
Сама по собі грамотність не є осві
та і ціна їй нуль, якщо їй не буде
забезпечене практичне застосуван
ня, або якщо це застосування бу
де кепське. Народу треба дати ко
рисні і цінні книги, включаючи тво
ри класиків. Народу потрібні кни
ги. які дають правильне розуміння
оточуючого життя, природи, вироб
ництва, сільського господарства.
Лише така освіта є шлях до циві
лізації, культури і прогресу, до зро
стання духовної сили і матеріаль
ного побуту народу.
Відповідаючи на питання, якою
повинна бути народна школа, Т. Г.

Лубенець, так само, як і К. Д.
Ушинський, заявляв: про де треба
запитати перш за все народ, бо
тільки сам народ може сказати і
говорить нам про те, яка школа
йому потрібна. Не випадково у
«Педагогических беседах» він дав
спеціальний розділ «Які вимоги
ставить народ до школи», в якому
розвивав думку К. Д. Ушинського
про те, що треба не тільки учити
простий народ, але й учитися в
нього.
Захищаючи ідею зв’язку школи з
життям, Т. Г. Лубенець виступав
проти надання школі вузько-прак
тичного, утилітарного характеру.
Школа повинна якнайбільшу увагу
звертати на розвиток розумових
здібностей і моральних якостей уч
нів, виховувати з них таких осві
чених і моральних людей, які на
перше місце ставлять суспільне
благо, розуміють і цінять сільсько
господарську та фабричну працю,
самі вміють працювати і з повагою
ставляться до простих людей-трудівників.
Народна школа повинна
бути
школою загального навчання, шко
лою для всіх дітей. З цього погля
ду особливо показові наведені в
«Педагогических беседах» гнівні
слова старого селянина, внука яко
го не приймали до школи: «Такого
закону немає, щоб не приймати;
закон повинен бути такий, щоб усіх
приймати...» Це, підкреслює далі
Т. Г. Лубенець, зовсім не випадко
ва заява навченого життям стари
ка. «Це крик народу, який весь ус
відомив необхідність в Росії загаль
ного обов’язкового початкового на
вчання».
Інтереси школи, писав Лубенець,
повинні стати інтересами кожної
освіченої людини, кожного члена
суспільства, відданого своєму на
родові. Тільки за цієї умови школа
стане дійсно світочем істинної осві
ти, буде виховувати підростаюче
покоління в дусі гарячої любові і
безмежної відданості своїй рідній
землі, своєму народові. А «народ, у
якого кращі школи — перший на
род; якщо він не такий тепер, то
він стане ним завтра». Цими слова

ми Т. Г. Лубенець палко підтриму
вав відомий заклик К. Д. Ушин
ського: «Школу, народну школу
дайте Росії і тоді стане вона на
прямий шлях»...
Велику увагу приділяв Т. Г. Лубе
нець проблемі народного вчителя—
головного провідника ідеї народнос
ті у вихованні. Як і К. Д. Ушин
ський, він писав про те, що покли
кання вчителя — високе і благород
не. Якщо К. Д. Ушинський називав
учителя ратоборцем істини, то Т. Г.
Лубенець твердив, що учитель є бо
гатирем сучасності, бо саме він несе
світоч знання в маси
народу.
Справжня освіта не може йти впе
ред у своєму розвитку, якщо безпо
середні борці за неї — учителі — не
будуть стояти на рівні тих за
вдань, які зумовлені історичними
потребами суспільного прогресу.
Ці та численні інші твердження
переконливо показують, що Т. Г. Лу
бенець рішуче і твердо став на
шлях, вказаний К. Д- Ушинським,
пристрасно боровся за те, щоб шко
ла і учитель служили народу і тіль
ки народу.
Звичайно, не можна не бачити
того факту, що на педагогічних і
методичних творах Т. Г. Лубенця
до Жовтневої революції лежить
печатка його політичної і філософ
ської обмеженості,
релігійності,
нерозуміння класового характеру
виховання, незнання
справжніх
шляхів до завоювання народної
освіти.
Однак у кращій частині педаго
гічної і методичної спадщини Т. Г.
Лубенця — видатного послідовника
К. Д. Ушинського і рішучого побор
ника російсько-українського єднан
ня — ми знаходимо багато чудових
думок і цінних матеріалів, які
заслуговують глибокого і всебічно
го вивчення.
Науково-дослідний інститут педа
гогіки УРСР вже розпочав роботу
в цьому напрямі. Треба сподівати
ся, що в' найближчі роки будуть
створені грунтовні
монографічні
праці про наукову спадщину Т. Г.
Лубенця.
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