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Навчання військової муштри по школах мов та люта пошесть ши
риться в нашому краї і захоплює все більше число губерній. Про 
поширення цієї пошесті дбає не тілько шкільне начальство, а ще 
й ті людці, що нічого спільного з школою не мають, і тілько 
сповнені бажанням використати її при всякій нагоді для своїх по
зашкільних цілей. Факт заведення військової муштри по школах 
являється виразним показником того, як дбають у нас про на- 
родню освіту, як дбають про потреби темного люду. Нема що й 
говорити про те, як мало давала справжньої освіти наша почат
кова школа й тоді, коли в ній ще не дбали про всякі речі, що 
ні трохи не відповідають її завданням. Що-ж даватиме школа те
пер, коли головна увага шкільного начальства звернута не на 
освіту народню, а на поширення через школу військової муштри? 
А даватиме вона не більше від того, що могла-бдати й тоді, ко- 
ли-б по проектові Богдановича за вчителів у школах були унтер- 
офіцери. Коли про цей проект, внесений Богдановичом в міністер
ство освіти, довідалася преса, то підняла його на глум, злегка 
висміювала його і не хотіла серйозно зупинитися, як на речі ціл
ком безглуздій. Та инак не могло й бути. Ніхто не міг погоди
тися з тією думкою, що справа народньої освіти і шкільного ви
ховання може опинитися в руках не то-що малоосвічених, а не- 
проходимо-темних унтерів, що науку виховання здобули в сал- 
дацькій казармі. Але минув недовгий час після того і показав, що 
у нас всього можна сподіватися, навіть здійснення того, що тілько 
принижує хоч трохи культурну націю. Хоч проекта Богдановича 
цілком і не проведено в життя, але перші кроки до цього вже 
зроблено. Народню школу вже почасти почали віддавати в руки 
унтер-офіцерів і широко дбають про те, щоб віддати її цілком, 
коли не тим епосом, що пропонує Богданович, то иншим, що не 
так уже вражає своєю формою. Замість того, щоб повиганяти всіх
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учителів та вчительок і на їхнє місце поставить унтерів,—дбають 
тепер про те, щоб із самих учителів та вчительок поробити унте
рів. Уже цього літа на де-яких вчительських педагогичних курсах 
було більше звернуто уваги на муштру, ніж на педагогичні науки.

Не раз доводилося читати в газетах про те, як провадилась 
наука військової муштри на педагогичних курсах. Вчителів та 
вчительок вистроювали в ряди і спеціяльно закликані офіцери по
чинали науку. Спочатку офіцер командував сам. а потім викликав 
вчительку, чи вчителя і доручав їм давати практичні уроки війсь
кової муштри. Точнісенько так, як то буває з москалями, що з 
своїх рядів мають постачати бажаних для Богдановича унтерів. 
І такі курси називаються педагогичними. Краще-б уже робили це 
одверто, так як в Катеринодарській шкільній окрузі. Там було 
впорядковано для вчителів просто таки курси військової муштри. 
Шкільне начальство послало на ті курси до півтори сотні вчите
лів, шоб підготовити їх до навчання школярів військовій муштрі.

І от на все це. знаходяться і гроші, а як для справжньої на- 
родньої освіти, для справжніх педагогичних курсів то грошей 
нема.

Придивляєшся до такого марного витрачання дорогого часу і 
коштів і диву даєшся. Чому воно так? Чому на всякі антипедаго- 
гичні заходи гроші є, а на справжню науку нема?

Чому так байдуже поставилося подільське духовенство до 
справи викладання в духовних школах на Поділлі української 
історії та літератури? Щоб здійснити це, треба було тілько трохи 
коштів, треба було заплатити тим, що мали-б викладати ті науки. 
Потреба в такій науці дуже велика, а коштів не знайшлося. На 
справжню науку, бач, коштів нема, а на те, щоб впорядити курси 
військової муштри для вчителів церковних шкіл, у духовенства 
кошти знаходяться. Такі курси недавно впорядило духовенство в 
г. Калузі і можна сподіватися, що на те літо вони будуть впоряд
ковані і подільським духовенством. Для цього гроші знайдуться, 
бо тут не наукою тхне, а чимсь иншим, що так припадає до 
вподоби всім тим, що ховаються од справжнього світла.

Коли придивляєшся до всіх цих заходів у справі народньої 
освіти і все таки не впадаєш в розпач, то тілько хіба через те, що 
добре знаєш всі ці заходи на протязі довгого часу і певен в тому, 
що в нас не зуміють як слід використати для себе і найзручні
шого моменту. А до того ще, саме в цей час, коли пошесть муштри 
шириться, пішов в одставку один з оборонців її д. Шварц.
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для освіти і не мусить бути знаряддям для 
цілей.

кільки сумних звісток з 
вчительства. В Катеринодарі

Правда й новий міністр поставився прихильно до муштри, 
але ця прихильність уже не в’яжеться з його бажанням посила
ти вчителів за кордон для кращої науки.

Нас дуже цікавить, чи буде знято питання про муштру в 
школах на загально-земському з’їзді в справах народньої освіти. 
Коли земці таки справді зацікавлені в справі народньої освіти, то 
цього факту вони не мусять обминути, а вкупі з компетентними 
людьми повинні подати свій голос, щоб очистити школу від лиш- 
нього баласту і вивести її на такий шлях, який виробили собі куль
турніші народи. Треба рішуче висловитись за те, що школа істнує 

якихсь там побічних 
Я. Гетьманчук.

життя на-Останній місяць приніс 
шого великотерпеливого вчительства. В Катеринодарі початок 
шкільного року визначився масовим увільненням учителів, недба
лих на погляд учебної адміністрації. І ходять вони, голодні й хо
лодні, шукаючи хоч якої-будь посади, аби знайти притулок і не
величкий захисток від несподіваної пригоди. Жалко дивитись,— 
переказують газети,—на цих „отвержених11, що просять—і не да
ється їм, стукають—і зачиняються поперед них двері.

Таке самісіньке з'явище і в Маріупольськім повіті на Кате- 
ринославщині. Інспектором народніх шкіл там „состоїть11 д. Не- 
клюков, особа дуже популярна (хоч і з другого боку, по кваліфі
кації гоголевського Йосипа з „Ревизора"); тому вважаємо не зай
вим зупинитись трохи на цім „предержащемь11 і познайомити з 
ним читачів. Діяльність свою д. Неклюков, як і кожний тепереш
ній інспектор, почав звичайно з „чистки11. Але вихідним пунктом 
своїх „м’Ьр’ь11 поставив не політичну неблагонадежність (чим і 
відріжняється від своїх колег), а гідність учителя, як „такового“, 
й його здатність до вчиття. Одним словом, поставився до своєї 
місії, як справжній педагог. Справді, чого й бажати більш: зая
вилася людина, що нарешті подивилася на школу й учительство 
не очима поліцейського врядника, а очима педагога: це так рідко 
трапляється в наші часи, що такий початок можна було-б тільки 
вітати, бо хто-ж справді змагатиметься, що поміж нашим учи
тельством є сила людців, котрим місце не в школі, а десь 
инде. Але... вже давно сказано, шо кожний барон має свою 
фантазію. И просвітні заходи д. Неклюкова, як побачимо зараз,


