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ЗЕМСКІЯ УЧИЛИЩА ПЕРЕЯСЛАВСКАГО УЪЗДА, 

Полтавекой губерніи. 

Односторонность попеченія, въ хозяиственномъ 
отнош ніи, вемства о начальномъ образованіи. 

Земскія яшолы Перелславскаго у зда довольно правильно на-
зываются оффиціальными лицаюі, зав дывающими ими, обще-
ственно - земскими: общественныя он потому, что зданія ихъ 
устроены и сод ржатся на счетъ сельскихъ обществъ, а земскія 
он потому, что учитеди въ нихъ и помощники, если есть таковые, 
а равпо и законоучители получаютъ жадованье отъ земства. Исклю-
ченіе составляютъ т школы, которыя были, до переименованія 
въ земскія, церковно-приходскими: при сооруженіи здаиій для боль-
пиінства ихъ были затрачиваемы церковно-прпходскія деньги, a 
земская школа, напр., села Помокель им етъ зданіе всец ло цер-
ковно ; оно устроено, изъ л са разобранной колокольші, на цер-
ковныя деньги и т перь еще значится церковнымъ имуществомъ. 
Въ виду этого наибол е правильно было бы большинство земскихъ 
і̂пколъ Переяславскаго у зда именовать церковно-общественно-

зе.чскими. Переяславское земство не построило и всец ло не со-
держитъ ни одной шкоды, а потому оно и не должно бы, повиди-
мому, пользоваться правами и обязанностями учредителей и сод р-
жателей училищъ, наравн съ д йствитедьныші учредителяші и 
содержателями таковыхъ, т. е., не должно бы пользоваться, напр., 
правомъ избранія лицъ на.учит льскія м ста, а т мъ бол е пред-
почтителъно предъ инспекторош., какъ узаконяетъ циркуляръ Мин. 
Нар. Просв. 3-го Мая 1875 г.; на самомъ же д л эти обязанности 
и права прилагаются земствомъ къ 32 учидищамъ Переяславскаго 
у зда. Такая несообразность объясняется исторически. 
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ЗРМСТВО, какт. учрржлсиіо, при^ывается 7-М'г. ііуикто.мі. 2-іі статы 

Положенія (і в иъ къ участію, преіімуіцестпенпо ш. хозяііствеииим! 

отношеніп, пт. ПОГІРЧРИІІІ О народноігв обравовавііі. ХовяйстввнныЯ • 

спосооъ этого учіитііі и этого попвченія названныіпь Положені і^ 

н указаніі и потом првкоотавдевъ усмотр ніто сампм. в нскіав 

собранііі, каіп. лучіпііхъ люд й ш, Т(ІМІ. пли другом-г. уі.лді.. ТашІ 

д йствіо иакоіпаатрліі иамідптся иі, тГ.гц.ііі СВЯ8И СТЬ ІІ.МІ,. чю | 

самые расходы в иохва по народнсму обравовааію отн свны им; 

кт. чпслу ІІР ПГІІІ:І;ІТРЛІ.ІІЫХІ., а доб]>иво.гі.ныхъ \У, \ПІП]\І, -чго грв 

ничптъ сгь пріі,чыі)аііірм-ь аенства иъ коброну ді^іу, съ обращені ів 

законодателя къ сов сти, тавъ (ч;а:іаті., в ііотва и in, гравданскоіа 

дплгу свс хт. просв щрііігі.Гтіпхі. людей страны», прдобно TOM 

кавъ топ. же законодатрль, призывая дворянство, въ лиці. ихі. 

предиодитрлрГі, кі. «попечеиію объ удоіиртшіррпш іютребностеі 

населенія вь началі.иимъ обравованш» (Полож. 25 Мая 1874 г. 

отд. П-й ст. 19), указі.іііаль иа прввОСХОдетвр 8ГОГ0 СОбіовія пррдь 

друпши сословіяив ш. ооразованіи. доГирстп и пррдаііиостіі гра-

жданскг)му долгу (Вмсоч. ресвр. на имя .Мим. Ilajj. [Іросв. 26 Нвкабрі 

1873 г.). He обязатрлі.яміі для зрмстна, какъ учррждрція. расході 

на началыюр пародное ооразованіе создавал-ь обвааажавыЯ раі-

ходъ для вс хі., СОСГавіЯЮЩЯХЬ ЗРМСТПІ), т. е., для каи.дагп ЛРМЛІ'-

в.іад-Іиьиа И для і;аждагп еедеяаРО ОГІІЦС.-ТІІІІ, когда В ІІСВОв СО-

бранір, гл дуя таігому иризмпу Верховнаго Хозяияа РуссшЛ ВвЩЩ 

узаконяло сбор-ь съ ващаго из-ь imxi. для образопанія щааощоІ 

кассы, безъ которой земство в іімг.ло бі.і воаноаности сдуявіЕ 

д1і.ту распространенія грамотности п начальнаго обра.кіиаиія въ 

масс народноп. Сколько ІІЗІГІІСТНО, пс земстна едіііюдушію посл -

довалп этому прнзыпу Царя и вс устаііоиііліі. въ тавош или 

другомъ шід , земскій нилоіь на вс хч., мауЬЮЩИГЬ ЗРМЛРЮ 

И пріімькмоиымп ГІІІМРДРЯІЯМП, ариноСЯЩИИИ ДОХОДЪ, ш. полі.зу пп-

чальнаго народнаю образованія. Но ва этомъ, т. P., на обравовашн 

въ каждимд. веиствб, e c n ыдяяо тавъ вцраавгься, касш для рас-

ходовъ на образованіе массы вародной и олащяиваваещ всторія 

того едииодушія вемсівъ) съ которым-ь ояі. отігі.чали воввшпев-

ному изгляду ИІІ схужбу иачплміому нарпдиому обравовавію ВЯІ-

цев7>,—этііх'ь «просв іцряііі.іпіпіхд. хюд й '•трііим». Съ этого акта 

начинается исторія опшбо ь з кства п уклонриія отъ взгляда, 

царившаго на трон и вокругъ его. Вв такомч. прискорбномъ 

явленіи трудно вннпть одн зомстпа, такі. какі. ра(чіо[)яж<чіір на-
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япаііііоиі :І|ІІІ\П,ІІІ(ИІІ іиіссоіо namioluo НЙ orr. личпаго только состава 

Ііііііміііідітмімі, иі, іісісі.іііую чртнерті. в ка н сколько разъ м -

iiimiimxcii, no и отъ требоішііін тоіі Д ЙСТІШТОЛЫІОСТІІ, которая 

іі .иі.іа ихі. І;І. liiiaiMy, а нп дііугмм і)асходоваііію земской кассы 

па иачалыіос ііаріідііос образоішпіе. Каждое у здное земство въ 

іаміімі. иачл.іі, вв мигло н п|)ііиіт, на свое птірчвпіо ігіігіаі.п.ісп 

приходскиіь учіі.пііці, и ііі,(чаілыаі сельсккжі школъ, сущестіюиав-

іііихі, in. поріодъ ІІОІІСЧСЧІІІІ о ііародпоігі. ((ора.чоііапіи со сторины 

па.іаі і. тгударгтікчіііых і. и.муіцсі-пп.. in. (чілу ВыООЧАЙШВ ynicp-

амічіиат ;(() ЛІІ|)І..ІІІ L888 г. iipnaina 0 уіфаіиічііп mcy.iapci ікчіимми 

іі.муіці'і-і пами in, і'уГіі'ріііііч і,. (»гі, іиіруааіаго ііачалыппга ПврвЯСЛав-

ВПГО уінчдаогга.кич, 7 ирпміді іаіхь учііліііщ.съ 447 учащимися, между 

іачімп 25 діівочекъ, каі.і. аиачппа иь в домостп 1866 іюда по 

передачі, сихь учіілііпгі, Лпнпстррству На[)однаго Просв щенія; 

o n . пкружпапі иачалі.ііиіса .Іуйічк іаіпі \іі:іда. і;аігь шідпо ппъ такой 

же ІГІІДОМОСТІІ 88 тогі, и;о годі,, остались 4 приходскія училіица и 

-1 гімьгіаіп imai.ia. і і , (ІЛ:І мальчикпіп. и т. д. ІІрішшл. такое на-

Г.ІІ.ІГЦКІ o n , (іпруааіыхі, ііачалыііііаиіі, и палагт. государствеииыхъ 

іімуіцсі-тиі,. уімідіісіс асмстио заимствовахо отъ нихъ п способь хозиіі-

ітікчіпакі (ІГІКІІІКЧІІН І;І. ііародмммъ училішіамъ, въ основныхъ его 

чертахъ. Какъ тогда къ с()дрра;аіііні ОДНОРО прііхидскаго учіілища, сто-

явшаго іюалі. Иолостнаго Праіирпіи, пріпиекаемы были окружш.ипі 

ііачалі.іітаі.мі, ml, ойщіч-тва, состаіияіііпія ікілость, такьтсперькъсо-

держанію ні-.гчаілі.нихі. иачалып.іхъ учіілипгь въ у зд земство прп-

н кчаісп. пГпцрства всего уіяда, не прііпимая во впііманіе а) того, что 

мсаму іиастііо икружнаго началі.нпка надъ сельскпмп обществами и 

іиастію и а п . ііиміі у вднаго земства существуетъ громадная разшща, 

Ь) того, чти ului.. іапируіп прп открі.ітіи ушілиіцт npecrbAOBa-in 

окруаап.іс иачалыііікіі, видіівшіе въ нихъ средство къ полученію 

грамотмі.іхъ волік ГІП.ІХІ, голоіп. и ВОЮОІЯКХФ ішсарей, сельскихь 

(•та]іііітіі, п евЖЬеЯЯИЪ imcapiMi п ВООйцв лиці,, иуааіыхі. для ихъ 

управлонія РРЛЬСКІІМІІ обіцрі'Тііаміі, во многомъ от.шчна отъ той 

ці.ліі, которую должію было престЬдовать земство ш . попеченін о 

иачалі.пыхі, учііліііцахі. п с) того, что между обществами, на ко-

торыи прпртііраліич, ДІ.ІІІТВІЯ окружиыхі. иачалыпіковъ п срльекимп 

обіцсствами, К7. участію пъ просв щеніи которыхі. прпзвано Ца-

ррмъ-Освоиодитімомі, аі-.мпво, по ПоіОЖвНІІО 0 В ИЪ, есть большо 

не сходство. Окруяшьів ііачалыііпш ііміиіі власть только иадъ тою 

чаі тііо уіізднаго крреті.янс.тпп, которая полідовплась личпоіо сво-

1* 



— 4 -

бодою, и не мигли простпрать, еслн бы и /келали, сво го просп -
тптельнаго возд йствія на ту чаоть селычіаічі ііародонаселеііііі, 
которая находплась ві. кр постноп завнспмостп оті) пом щпкімп., 
тогда какъ земство прнзвано къ попеченію, в-ь хозиіісі ІІСІІІЮ.ЧЪ от-
ношеніп, о размножрніи ИІКОЛІ., ігь открытію и і, т ГОЛБКО ор км 
такпхъ еелі.скихъ ооществъ, объ устроенін школъ для которыхъ 
уже четверть иі.ка вабохвівоь онружиые вапапаикв и—зам тшгь— 
не оезусп шно, хавъ ката оставвііі ІІОСЛІ-, собн iw. мало у.пнмстио-
рителып.іхъ ппміицеиіп дли училшцъ. во И срс.иі кавнГБ общвОЕВВ, 
которыя еще не пм .тіі никакііхь школъ, т. е. недавио выіііодіііихі. 
пзъ кр постной завнспмостіг. Очевндні). ІТереііолаисі.-ом зомству, 
какъ и многимъ другим!. . ІЛДІІЫМІ, в пеівандь, сл-Ьдовгио бы, со-
гласно изм ішишіімся обстоительгтпамь, изм нить—еслн не сразу, 
то съ теченіемъ премеші—способг, своего попеченія о распростра-
неиіи иачальііагп образованія въ у зд . Но опо этого ип сд-іиало. 
Земство, иоашо сказать, иеключнло из-ь программы евоихг д Гитиіп 
по пародноліу oGpaaonaniio сраашошвиівш иікилъ въ селахъ, вашь 
вая задача укаиаиа Царсмі.-Оспобіілігкмрм-ь ш. уяаваивожъ рв-
скріпггіі на има Миніістра Нар. Нросв. 2."> Док. 1873 г. и іп> Поло-
жешн 1874 г. п поставнло бвовю циііч іилы:іі Man'pin.n.Hoe благо-
устройетво существоваіішпхі, п ввовь воввшаашвхг ші;олъ. прп-
в.іекая ихъ въ свое в домство выдачею пособій н заставлия ихь 
матеріалыт улучшаться такимн попудітмі.имміі мГ.рами, сугцпості, 
которыхъ понятна пзъ ^і-іи іощііхъ щишЬровак 

1) Прн пос щеніи земской школы т, с Шиюгахв—Вергупахъ 
мн оОъпішии, что опа была съ 1 Іюля 1890 по 1 Декабря 1891 
года закрыта. Такъ какъ, по Положеиію о нача-тыгыхъ иародныхъ 
учи.тшцахъ 1874 года, шш в і упраедваются тчлько кь слріа без-
порядка и вреднаго папраиленія ученія (ст. 11 и 29 п. 6), то я 
пожелалъ зпать, въ чемъ обиаруилілоіі, врехвов вааравжвак втоЯ 
школы. Оі.-алатось, что oiia заі.-рі.па бі.іла не по этой гіріічіпгі-., 
а потоиу, что зданіе оной земствомъ щявааао быто требуіоіцпмі. 
почияки, а сельпкимъ обществомъ требоваш земства пе быхо Ю-
полнеио, открыта же опять вслЬдствіе ирполиенія обществоігь тре-
бованія земства. К )̂гда я шпросшгь итжіятъ мніз произведоитлм 
починки, удовлетворившія ЗРМСТВО, TO, кром оконігой повой рамы 
въ квартнр учителя, мн шікакнх-ь бол е суіцествеіпи.іхч. ftmpBB-
леній в-ь зданін ідколы не моіли указать. Итакъ, почтгка, кото-
рую можно произвести за 3 рубля, судя по міістиымъ ц нажь, a 
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Mii'iid :tii 5 руб., ОЫЛІІ пріічііпою того, что до 70 мальчиковъ 
іцкольиаго нозраота Ц'ІІ.ІЫЙ ГОДЪ нё учплнсь. Такую крутую м ру 
земства моп> бы предотпратиті. Лиспекторъ народныхі) учплищі., 
устроііиі. озііачеііііупі р.іму іі;)і. г1,хь предостанлнемыхъ въ его 
распорнженіе на ІКІДПЙММІ' ім чап 300 руо., о воторыгь говорит-
сн Ші § 34-мъ го инструкціи, Нм с о чл іі пі к утііорицрииоіі 29Ок-
тіібрм 1871 г. Но это зиачнло бы с-оверіпенпо обвввихвга поліпи-
J:V. вотпріиі дпржптся з мство по (пнопіпнііо К7> сельскпмъ обще-
(•іиммі., іісрпдаіііиіімі. плу сшіи школы. 

2) Кщі' [ІІ.ЛЧС ввноіво ІІІИІ yim.iii со ііи;іілой с. Иоііниннцъ. Прп-
хощввяв шшма этого свха рюкйпіетя п ЧІІСЛ открытыхъ въ 
Ibiti піду Поріміслаікч.чімі. окружні.імі. иачалыткомъ, ип зданіе, 
тогда дли и я сооружрциое, не сущрстнуеп. иыні.. Оно зам нено 
лі.гь 15 назадъ другимь. ОООфрювшаіь на церковшля п обще-
(•ТІКМІПІ.ІІІ (по поламь) деньгп, какъ объяпшлп мн на м ст . Въ 
ВІОЮ З.ІІІІІІІІ (Чіачала бі.іла цорковно-прііхо.кч.-ая школа, но вскор 
ОВа шмт тіла іп. земство,какоепоступленіе—примаи ныгода и щдя 
(•піиц(міііт;а и дли пГицссгіт. іідапіс ВП) ВВ ГЛІІИЯІІІІІ1, какі. іфИЕЯХО въ 
Ыалороссіи охровхь, а деревянное, о трехъ комнатахъ, изъ кошсь 
1 для учіітоли, a 2 дли учаіцим-и на 100 дупгь и бол е. Л тъ пять 
иазадъ, ВСЛІІДСТВІО ваяіириіп учіітрлытцы о неудобстввгь ея по-
мЫіичііп, ЛІ МІІІЮ потребовало ршовха зданія, какого требованія 
общество in'ік ІМ.ІПІІЛО, п учііліпц*' зикрыто, по негодностп зданія 
п ІКМІІ iipamiocTii взносовті общества на его содержаніе. Въ этомъ 
ІІІТОДИОМЪ, по взі пау учіілищнаго сов та, зданін открылась по 
прмшацу црркііііио-прііходская школа, года на полтора, пока не 
пі.пи.іла швъ с. БОЙНИИРІП» ея правоспоеобная учптельшіца, дочь 
священнпка, а загЬмь зданіе запусгііло: обыватели же остались 
прп іпіііі.тіі грамотности, открьгтой ДЬЯЧКОІП. въ своемъ дом . Въ 
этоП пімиі,, IIJJII Mop.Mi. ООСЛЩВВІЩ обучалось 12 мальчпковъ н д -
во вігь ипгдіі ІІР(Ч{І)ІІЧІІИІППМІІ ь ріа ученіи СЫІІО»ГЬ п дочррыо ста-
рика ді.ячка. Ирн осмотр мпокі запусгі.ишаго учііліпцнаго зданія, 
ияшвяхарі г. Ообояе ь и 0. протоіереіі РоссивовіЯ иашли, что 
оно весьма годно къ употр бленію, прн незпачительномъ ремонті; 
іичіррждрііііі, пропсшедіііихъ отъ столькпхь лі.ть запуст нія. Я же 
съ своеіі стороиы ДОЛЖРНІ. гказать, что, въ начал своей ревпзор-
ской служиы, МІГІІ продікікратікі ііріі\іідіілоп> рриіілопаті. духовныя 
училіпца РІЦР пъ худшпхъ пом іцепіяхъ, и непоиятно, почему бы 
не учигься ДІ.ТЯМІ> крестьянъ въ такомъ зданіи, како существуетъ 
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въ е. Воіінницахъ для начіі.тыіоіі школы. Чрюв .мі.смці, no н о а п 
вы зд ІІЭТ. Перепглавскаго у зда ннспекторъ г. СІІГІОЛСИІ. при-

слал'ь мн пзв щеиіе, что исъ начала предстошцаго учеоиаго го-
да земское учнлшце въ с. ВоПииицахч. пм етті открытьсн» кі, rosrr. 
же зданіп, въ которомъ съ 1 Сентября 1887 года ввиввая пікола 
бі.іла закрыта, по его него,шости. 

Этн лршгіфы припрденм зді.п, толі.ьч) ,іліг иаглиднаго дпк-ала-
тельства тоіі ІІСТІІНЫ, что земство, врваюнЕЮв П I'.ivaa'ii. иарод-
ному образовапію, ша/ъ р у г р ЦІІЛСІІ В Ы С О Ч A fl ІІІ Е Ю волею ука-
занныхъ—блаюустроПства м размноженія школъ,—просл дуетіі 
только одну первую: заботясь объ улучшопіи матсріалыіап) быха 
существугощпхъ гакилг. • ушпрвбіня іптгда очень руропмя н рвіі 
для достііженія этой д ли, оно о «размноженііі» ОШОЛ и о по-
всюдномъ увелііченііі чигла грамотт.іхі. людоп ІІР ТПЛІІКО ве '-гл-
ботіггся, но едва ли и можсгі. с.іг.лагі. бохыпв того, что діи.ісі ь 
теперь. Получивъ право назначенія, раокладки, и.ііімаііі)і п pacxcb 
дованія м стиыхъ авшвшал сборов-г>, мр;і;ду ирочімп.. п па иарод-
ное образованіе, земство облагаргь вйОІфаноеящую доходъзеило, 
состоящую в-ь дачахъ вс хъ 84 селі.паіхі. общивв ОёрвяСіваіешіЧ) 
у зда, называемых7> приходами, п, собрав-ь такую съ пихъ гпмаі і,. 
отдаетъ эти деньгн 32-мъ обіцііиамг. того ве уіні.іа. ПММІИЦІІМІ, 
нача.тыпля упілища, не потому, чтобы он были б1.дпі,Гтііи и по 
моглп содержать своихъ школъ безъ такого пособія, а ДІШШМВ-
ВО потому, что он пли издапиа, п-п, періода ОВруяшнГБ иачаль-
шгковъ, им ютъ школы съ собстветшмъ помішісиіпмі., нли, всл д-
сгвіе своей состоятельностн, могли устропть прііличт.іи ішаЬщи-
нія для школы, илн, наконецъ, по другнмъ, нногда случаііиммъ 
(напр. вліятельностн того н.тіі другого земца) причинаіп.. Что и;е 
будетъ д лать Переяславское КОЮВЮ^ когда, сперхт. 32 прпход-
еювсъ общшгь, иа школы котг)рі,гхг. 0Н0 теперь расходусгь в сь 
ЗРМСКІН сборъ на начальное образонаміс, вщв 80 опіцшп.. пли (ЯЮ> 
ло того, предъявягь ему свое желаніе вид ть скои ааиаал ЮШЯЯ-
ми, т. е., по.тучать жа.тованье учптолимі, и ааіашоучіггслимъ пвоііхъ 
школъ изъ т хъ же ЗРМРКИХЪ сбороші, п.тг. (Которі.іхь получаетъ 
жалованье учительскій персоналъ иьпгіаіітіхі. 32 шясмгь, — па ка-
кое пособіе он будуті> им ть бблыиее право ч̂ І.мь ікілучпвііііе 
оное до сего времени, такъ какі. эти 30 приходскнхъ обііипггі 
четверть в ка вносилн земскій сборъ въ поліду размііоя;енія и 
благоустройстііа пачальныхъ школъ Перряславскаго уіізда, но по-
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собіемъ отъ земстпа еще пе шиьжталіісь? Случай ЭТОТЪ весьма 
ВОШОвенъ, таніі какъ в'і> Порсяслапі-ь^імь у1і;!д, существуегь еще, 
ПО cniicKy 1891 г., 42 церковнын школы *) , п иі.иоторыя ивь ипхі, 
мпгуп, Ги.іть уже теперь сочтеиі.і кіииидаткамп на таніе ВвИСКНХЪ 
ІШІОЛЬ, всл дствіе того, что нм югіі поміііценія и.ти собетвеііиі.іи, 
іі.іп общ сквввныя. Если предположить, что земство въ такомъ 
і-.і маі. упс.иічіпі. ;ІСМГІ;ІІІ сооръ ві, ікшву иачалыіагсі народнаго 
обрвВОВанія,—иа что опо и.мі.сть право,—и ластаіиггь вс 84 при-
\И,І(І;ІІІ общввы ІКІИІ.ІСІПІ. ВШООГЬ, ііріімі.рпіі гоиоря, съ 5 коп. на 
Ю MBL ИЬ ,И'І'ІІІІІІІІ,І, ЕО і;аі;()іі яв <\ ,м'гь въ этомъ смыслг. п ка-
ваа ке будет-ь ciipaiicijimorTi., хотя бы по отвош нііо і;ь -rbMi, 
25 приходскимі. ооіцтіамі. Переяславскаго уі зда,которі.ія ие имі.югі, 
у себя иііі;аі;ііхі. ШВОСЬ—ип ЦвртОВНЫЗЗЬ, ип В НСВИГЬ̂ —а мг;і;.іу 
і І.МІ, ііетввркь иі.ка илатііли съ свопхъ земелыімхь дачъ іля 

уковжвтаорвігія иу;і;ді. ваявжыш вродаиго обрввовавія въ пре-
діиахі. Пррряслапскапі уі,:іда ржегодно DO б коп. съ десятпііы, a 
ТвПвірь діілиспм платпті. ИДІКІС? Ііані.риос мііжио і-ііаааті., что еслн 
до сего нрсмічт mil. не въ состояпіи Ги.іли іюсгроиіь адапіи і.іп 
пшожы, то ві> сл дуиицую четверть ігіжа ііхь несостоятельность 
І.І. ;ГІПМІ, .ІІ.ЛІ, удвсттся, если ие учетверіггся. Но поелпку земство 
по этому путн, т. е., удвскмііп вексваго сбора на народное обра-
вовавів Ш ІІПІІ.ІСГІ,, такі. вакь и теперь слышнтся силыіыіі ропотъ 
гл. сррд ГІІХЧ! сельсіаіхі. о&цеашь, котчрыя столько лЬгіі пла-
тять сборъ па шхолы, а шаояь имъ в шяво не стронть (те»шый 
народъ думасть. что имі, земство на В;ІІІТМЯ СЪ него деньгн по-
строить пмъ іпколы); то въ недалекомъ будущемъ земцы ДОЛИ;ІІІ,І 
будутъ открыто прпзматі), что имі. не просв тить народа,—созна-
ніе чего далышвіідиі.штіміі земцами п высказывается. Т ІП> СПО-
собонь, котораго держнтся земство, т. е., путемъ собпранія денегь 
съ богатыхъ и б Оныхъ іющішъ и отдаванія ихъ оОни.чъ богатымь 
КОЖВО уст])оііті. хорошія іпколы тоіько длн трртьеіі частн сель-
СКИГЬ арихоДОВЬ, a миого—для половііим іірііходиіп. даинаго у І.ма. 

Въ виду такихъ сообраікенііі я, отдавая должное вліяпію De
pp ііс-латч;аго земства на сооружепіе училіщныхъ пом щеніи въ 

•) Вс хъ прпходооъ въ Переяслаискомъ у зд числплось, въ 1891 году, 84, 
нс вкличая въ это чпсло 7 городскпхъ, п пъ нпхъ: одноклассішхъ упілпщъ 
;іемскихъ 32 и 1 мтіпстсрское, церковпнхъ школъ, безъ городскпхъ, 42, нахо-
дяпшхся Сольшею частію въ прпходахъ, гд есть п земскія училпща, а иъ 25 
уіщиыхъ приходахъ не чнслптся нпкакпхъ школъ. 
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большинств хорошпхъ, а въ селахъ, стонщихъ на почтовыхъ и 

транспортнмхъ (болышіхъ) дорогачь. п в е в ш юрошияБ, обязаігь 

сказать, что и въ умножеиіп числа грамотныхъ іп> т хъ со.іам.. 

гд находятея земскія школы, оно П в х у я и в в в П благодарностн, 

такъ как-ь просторныя, св тлыя п сухія пом щенія этихі. ІППИ.ІІ. 

переполнены учащнмися. За то ОТНОШРІІІС зр.мстіт к-ь услоиіимъ. 

способствующи.мі. утміічоііііп чіи-ла грамотпыхіі Чрв9Ь обучоиіі" 

не въ ЗРМСКПХЬ школахъ. ні.і.и.ітнч і. црдііум иіс. I'.i. с. .Ірцьа ь 

я нашелі. церковную іиколу т . кішртнріі праломіцика, уриіі 

обучающаго 12 мальчиковъ. Свящеііник-і. ТОЖР лпатоіп. п ліобигрлі. 

школънаго обученія. Его стараніями общество, при пособіи іі:п, 

церковныхт. денегъ, устронло вчери пзъ хорошаго л оа піколу 

душъ на 40—50, но земотіш другоП годъ овгаваяпвВ П оконча-

ніе оноп, по причннамъ, которгля для МРНН ИРЯРПЫ, точн е Н ; Р — 

нрувазкительны н посі разъясненііі свящришша и ртаріікові> села 

Лецеіп., и объясиенііі е» ПІІРДПОДІПРЛРМІ. дворацртва, ІІ раз-мгсцр-

ЕІЙ самого предс датрля земскоіі управы, два раза зіиірічцаіііпаго 

эту постройку (рать по<м того, какъ ЗРМРКІА начальниігь Г. Ду-

нинъ, осмотр въ пиіп.ту и ІІР находп парупірнія существуюіцих ь 

постанов.теніп отііпсителі.іпі евонпасьОое рОвЯЪ, ВРЛ ЛГ.ирррті.инаиъ 

гжанчивать зданіе) * ) . He поиятио, іп. какихъ пидах і. л іца и учрр-

лценія, призпапныя і:ь глужбі; народному обра.чоиаіііт, могуп. упо-

треблягь усилія гюгагить под71е>п, духа ш. СРЛЬСКОМЪ ООЩЙСТВ , 

ойнаруженнып ш. этомъ с.іуча крестьянамп с. Лецркь. и ЛИПІІІТІ, 

возможности года два—три 50 малі.чпкоіп. аасожыюго но^раста 

обучаться грамот , нлп такі. безучастно ОТНОСИТІ>РЯ КЪ тому, что 

напр. въ с. Пологахъ-Вергунахъ ц лый годъ не учімік-ь 70 ма.ть-

чиковъ, а въ с. Войшшцахъ СВЫШР сотпи .малі.чіііапп. іпколі,-

наго возраста лншены были обученія на н сколько л тъ, по вы-

шеобі.ясненні.ім'ь причпнаміь КОРІРЧПО, ДЛЯ зриртва, которое дошло 

*) Находя себя не въ прав входить въближайшее обсл дованіе этого дЬла, 
я доложилъ о немъ Г-нт Начальнику Губерніи, отъ котораго пын получено 
изв щеніе (оіъ 6 Ноября 1892 г. за Дв 9926), что, по разсл дованіи па м ст , 
въ истекшемъ Октябр , Непрем инымъ Членомъ Полтавскаго Губернскаго При-
сутствія г-мъ Алекс евымъ, оказалось, что распоряженія Переяславской земской 
уиравы основывались на „заблуждеяіи", почему Г-мъ Губернаторомъ и „предло-
жево Земскому начальяику 5-го участка Переяславскаго у1;зда оказать сод й-
ствіе къ скор йшему открнтію въ с. Лецкахъ дерковно-приходской школы въ 
устроешюмъ общественіюиъ дом , или же въ другоап. помііщеіііи". 
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до npej'bja, Аіиьші' котоішго е,і,вади можегь увеличивать чисхо 
своихъ школъ, все равно въ Войішицахъ, или иъ другомі. сел 
оно будетъ давать жалоианье учи.ітциому m-pcoiiiLiy, все рцвно— 
M M K I тколь буд тъ ио ире;кнему 32, или около того. І І о — 
иожеть оытіі—л ошиааюсь, ОДІІІЖО думаю, что д йствовать тажъ 
аиачить иаиывать Божегтвс.ниук» :(НІІІ>Й1ІДЬ: духа не угашайте. МнЬ 
кажотсн, что цри настсшщи і. аистоительствахъ въ осоЗешіосхи 
нсудооно іфіігнетенів СВИЩРИІГІ.ІІИІИХЪ иорывовь, ЯВЛІІЮЩІІХСЯ вь 

;yiiil. іі:і[)іі.иі, каково стрвмлевіі' ЩЬ просв щешю. 
Земство и иравитвльство. Только іосударство ие тодько въ 

iipani.. ни ІІ ііГінааііо, соинраи даыь со всей страиы, часть оной 
употреблять ші устроііство учидиіць разныхъ стеиен й и спеціадь-
ност й длн оирааованін въ нихъ только н которыхъ лицъ плн н -
которыхъ сослоаій, ііеоиходи.мыхі. му ддя выполиенія высокихъ ІІ 
иногослоипи.гм. «го ийнааииоствй, обуслов.ііівающихъ собою об-
ществеішоо благо всей страны. Съ этой точки зр иія можно оправ-
дывать п (>і;|іужііы\і. ішчалыііішівъ, которые, каігь оргаиы прави-
тельства, заводіии приходиніи училнща глаин йше «ъ ц лію им (гь 
ірамотныхь и ciioiormi.ixi. лицъ въ доджностяхъ: волостныхъ го-
ловъ, аасгЬдателей, писарей и вообще органовъ волостной u селі-
ской админіістрацііі. \]0ивь же участія земства въ попеченіи о ла-
чалыюиъ народномъ образованіи совершенно другая, u держаться 
вемству мстоды окруниіыхъ началышковъ въ попеченіи о народ-
иыхъ пшоладъ, заботясь о благ<іустройств учнлища одного сельска-
го общества на счетъ взносовъ двухъ, трехъ, четырехъ общесхвъ, 
значнгь іізбрать путь не ведуідій къ ц лі, т. е. къ разшюженію 
школъ в-ь у вд . 

Прим рныя соображ нія объ истинномъ способ 
размнож нія начальныхъ училищъ въ у зд , при 
узавон нномъ участіи въ томъ у зднаго в мства. 

Въ 1889 году Иереяславское аемство израсходовало на народ-
ное образованіе 14,331 р. 33 к., включая въ это число и 300 p., 
ежегодно имъ ассигнуеміле въ пособіе Переяславской женской про-
шииазіи. Тіигь ваяъ суима, расходуеиая атлмъ а мствомъ на шкоды, 
каіп> и у другихъ у здныхъ земствъ, претерігЬва ть изъ года въ годъ 
изміиіппія (правда, нвтш.чителі.ныя), то в ь далыгЬіІшихъ соображені-
піъ будемъ считать средпимч. ЧИСЛСЙІЪ вшегодный расходъ Переяслав-
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скаго з мства на сельскія школы въ 14 т. р. Этс гъ расходъ, какъ пеобп-
зательный для земства н называемый государствйнною властію <по-
жертвованіемъ», обставленпымъ впрочемъ услопіпміі, до врсмени 
предотвращаіощимп сл)-чайности, невг.ігодныя для учейиы\і> заведр-
ній (Собр. узак. и распор. Прав. 28 Ноября 1878 г. Л° 1У7), по соста-
вляетъ суимы, въ состав земокнхъ оуммъ, обезпочоииой • м м ш ш і М 
сборомъ, т. е., такимі., котораго бі.і ЁМВЯЯ бьОО ве вр<ЯПО(рп 
и нельзя было обратить іш лругоіі пррдмсті.. т о п рвСХОДФ IID-
крывается н изъ особой хассы на народноо образоваиій в-ь у зд , 
о которой говорено было мною выше првдппложіітр.п.ііи, in. ииіах ь 
ясностп представ.іенія и натожрнія, а изъ излшиковъ общей кассы 
земства. У земства, на самомъ д .гЬ, одна прнходная касса, со-
ставлягощаяся изъ сборовъ по раскладігЬ, по н скольку коггііекъ съ 
каждой десятііны, п съ взымапія изв стнаго процента съ промм-
шленныхъ заведеніП, іірііііоопіцихт. доходъ. ІІзлііпіеіп. д негь въ 
этой касс , остающійся отъ покрытія расходов7> на обязательні.ія 
земскія повіганостн, н назначается, между прочлмі., на народиоо 
образовате. Такое назначеній ПР бол1.<?, какі. шШврСвввааів зем-
ства on. свокхъ нзбытковъ, ио пожертпоианіп уж четверть в ка 
іогь ежегодио д лаемое и обратнвшееся въ обычаи. Пое.ліку жо 
можегь HacTj'mrrb время, когла ЗРМСТВО Н« СМОЖРП. (ПО причиігіі го-
лода п.іи другого народнаго б дствія) сд -іать этого пожертвоиіііііи 
и даже сможетъ навсегда его ігрекратнть, то тЬ 14 т. p., которыми 
до сего времепи Порряславгкой земство РЖРГОДНО помогало прихо-
дамъ, т і ющіип. такъ называемыя ЗРМРКІЯ іт;олі,і, пітдртся вно-
снть тЬмъ прпходскпіп. обществамъ, нуждамъ которыхъ удовлртпо-
ряютъ эти школы, хотя, можетъ быть, не въ томт> КОЛИЧРРТВ , 
какъ теперь, а въ уменыпенномъ. Что этн ІТІ)ІІХОДЫ могутъ обхо-
диться брзъ пособія н въ состошгіп панимать учитрлРІі для nmim. 
ШЕО-ТТ., это пр ГІОЛЛРИ.ІІТЪ соин ніго, тзіп. какъ они, говоря вообщ , 
СОСТОЯТЬ іпл. прихожанъ бол1.е заиигтчпыхъ, ч мъ приходы, ІІР 
им ющіе ввжяшхь школъ, и еслі оии ППЛІЛ ІОТСЯ до сихъ поръ 
пособірмъ отъ зрмства, то это н потому, что mm не могуті. обой-
тись безл. ИРГО, а, каю. выш объярпрпо, по другииъ пріічиііпмъ. 
Въ приход с. ПОМОКРЛЬ, по к.шровой в домости, до 4 т. душъ 
оборго пола и въ пемъ два штатныхъ свящештка; въ НРІП> ткола 
зрмская, т. р. по.тучающая жалованьр учнтелю, его помоіцшшу и 
законоуштелю; пародъ зажиточный; сущрствуегь прн церквн два 
братства,—иужскор Св. Николая и ЖРНСКО Св, Варвары Велико-
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М. ІСІІІІЦМ,—у коихФТвперь до 800 р. капптала. Почему этогь приходъ 
ІІР могь бы содержаті. учітмой евоей піь-олы, ести бы земство пре-
нріітило ихі. іикол ІКІСОЙІР? Почему обыиатсли богатыхъ, торго-
ІІІ.ІХГ. МІІСТОЧСИІ., каиоиы напр. Борпсполь и Барпшепка, и н кото-
pbix't. богаті.іхь селъ, папр. Семрішпки, Войтоввцк и т. п. не могліі 
бі.і лаііа-іі.учігкмммі, сіииіхі. ваюжь ;і;ал(іііаііі,іі, если бы земствопере-
стало .іапаті.ммг, (шов? Что nun, xmii. МП;І;РГІ.быть, и пе пс , неяре-
К вно м луі ь іи.гдаиать а;а.іоиат.р учитрлимъ іпп. сшиіхт. средствъ 
іі попбіцр ііоддрр;іаіііаті. imauy, іп. атомт. и ІІР ромиі.паюсь, н оо 
МІІІІН) coiMacincii і;ааслміі. ВГО ііріпкті. ВО іііііімапір пртычку этихъ 
іірп о.кип, К7, ШКОЛ : ммі. папі.і гпы такіе прпходы, которые, ири-
иыіаіуіп. І;І. чртііррті. иі.іаі ОПвКИ ОЦ Я̂ШЫГЬ ііачалі.ііта)ш. иа.іі, 
народііымь обравовашвісв въ іірііхидсіаиі іикол , стоявшей у нихъ 
въ РРЛІ.. иоалі; liiuomiard Прааі НІЯ, не могли оставаться безъ 
учііліпць и иоггроіілн на свой счоть новы», когда. послі; 19 Фе-
прали, нМартпрі.іР иаі. iiocpciiiinaiin.. ііолиіуаі'1. ІИИІММЬ рарцред -
ЛРИІРМІІ уі~іда па ІІІІ.КИІІІ, цврвНвСІН и волостиыи ишолы пъ новые 
цритры ІКІЛІ» ГРІІ. ІІ[)ііііычі;а возмеп. свое п у (ібі.івателеп т хъ 
богашгь РРЛЬ. іаіторі.іи ГИЫІСЛПСІ. съ оущвесвфощаш у нигь че-
тиррть в ка ЗПМРКИМИ ііііаіламп, исобеино Ші настоіпцее время, 
іаігда въ ііодмигу арнвшш будегіі д Аствовать и сознаніе польлы 
училіііцъ, трпррь ІІОВРЮДНО средн простого народа. Признавъ не 
ПІЛІ.КП ііпамоааіі.імі.. во п брзвреднымъ—съ общей точип зр нія— 
оеташть шывЬпшія rain, вааивашыя вемдгія 32 школы, какіі на-
КОДШЦІЯСЯ вт. бо.гЬе богатыхъ прпходахъ Переяславскаго у зда, 

гь ітсобія со сіоровві а^мства ві. 14 т. p., попытаемся опред -
литі. и вмшжвовіь |іаі-ііррдг,лрііія мржду приходамп Переяславскаго 
у І.ада атихъ 14 т. р. такъ, чтобы достигалась ц&за «раз.мнои;енія» 
ппаілі., кь ИЫІІОЛНРПІЮ коей прпзвано земство, вь лпц дворян-
еква (иь цітірованпомъ выше И ы с о ч л іі т к мъ рескрнпт на 
ими .Mmmripa Ilapn.uiani ОроСВ Щ НІя) II въ ЛІІЦІІ уііаднаго учп-
лиииіаго соігііта, первою обязанностію коего постаіиено пзыска-
иіі' и обсуждриір спосовпкі, для отк2)Ы7ПІя «овых?. началі.пыхіичіі-
ліпць (Полож. ст. 29 п. 1). 

He иміія точныхъ св д нііі о промысловыхъ заведеніяхъ Пе-
реяславрі;агіі уінчда, съ которых-ь д лается земскій сборъ, мы источ-
ннкоміі 14 т. p., вввГОЯНО іігіі ііаісмі.іх і, агимі, земствомъ на на-
родное образованів, буд мъ счнтать только поземельный сборъ. По 
нанбол о точны.міі, (іф.Ііпціалі.ііымі. гігі.д нілмь, изь 374,500 деся-
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тпні., (чптаіиіпоіцііхъ іі.і(>ща.гі> ІІорряслаипкагоуіізда, земскому обло-
жеііію подлежпп. 277,71»і квеагашъ пахатітіі В НІИ (у исмцеиі., 
составдяющихъ 1-е собраыіе 114,241 дес, составлшощпхі. 2-е со-
браніе 7,318 дес, и въ 15 волостихъ крсі ТМІІІСНИХ і. вшвяь 156,157 
дес; см. Болости н гмины 1890 г. XXXI11 стр. 10); :тачіггь П -
рряславское земсгво, отд ляя на школм окоіо 14 т. руб., обла-
гаетъ і;а;і;іуиі дррітіиу 5 коп Пками ІГІ. іюлиі иародиаго обра-
зованія, еслп предположпті., что ПГІІ ГО сборы сь ііромысліпіыхь 
заведеній пдут-ь иа ппкрі.ітіо овялітельныхъ зомскпхі, іювшшмявЙ! 
УГ,І'ЛПЧ(МІІІ' мітіі бы 1-ю Bont.iiKoiii :гп)го сбора оі.іло оы ІІІЧІОСИ.ІІ.-
ною тяжеетію для крестьяигтва, так-і. і;акі. іп> ІІрррпслапскомъ 
у̂ Ьзд средняя цифра крестьянскап) иадіиа составляіт. 2 дссіті-
ны на ревипгкую дуіиу. и і;аж.гаи креетышсжаа дупіа ііі)іікармліііііііч-
ся н п.іатііПі подати on. труда иа одііоіі досіітині. зомлп, BCJO не 
пм етъ друпіхъ заработковъ (75,515 м,, 76,682 ж., обоеіо пола 
152,107, а десятинъ 1Г)6.157). Итаки 14 т. р. или оборіх по 5 к. 
съ десятпиы нужно призиать хотк и за inaximuin обюжешя зомлн 
Персясланік ІГО ylwua на иародпі.ш ІІІІ.ИЛІ.І, но за maxiiiunn при-
вычныГі и потому ІІ1.СЬЧІЛЬКО (іблогчрциі.ііі. Пужио ПІЛЬКО ІКІЗМОЖ-
но справедлнво его расходовать, чтобы еще бол е облегчить его 
тягость. А вйибожЬв спрапрдливыіі раехощь піл. и Гл,і. ОЧРИИДИО, 
тогда, когда бы государстврнная ыасть узаконнла пли ЗРМРТВО рі,-
шнлось сл довать правилу: сколько пмтикоп ечнаю сбора инесетъ 
приходекая община съ своихъ земельныхъ дачъ въ зсмскую кассу, 
столъко земство должно и употребитъ на образоианіе д тей 
этойже общины. Тіоелііку оукпялмюе ВЬ1ІІІ>ЛІІРИІР ЭТОГО правила иа 
практіік можетъ пстріітить миогія прудоія-тиа и даи;р Вв В ОТЯ кі. 
ц -іи. таігь какі. иныя села очені. 6bffaa ЗРМЛРЮ, TO на перпыхъ 
порахі^ до окоичанік іюстройга здаиііі для шко.гь—а съ етого па-
до начать,—моншо цержагьсп 2)авном)і,)інгпо ,І!,ЛРИІЯ 14 т. руб. между 
вс мн іірііходаміі. И:п. 84 ІфШХОДОНЬ ОвреЖШШеваГО уініда, каіп, сь-а-
зано выше, 25 прнходскихъ обіцииь ИР и.мілт І, іті;аі;ихі.—пи зем-
скпхъ. ни црркоітыхл.—ті;олъ, 32 гірпхода, ПМІ.ІОІЦІР ВбНСКІЯ ткольі 
и 1 приходъ, аопзующійся мивистврсвою школою, ве вуждашгаея въ 
сооружрііііі :!данШ д.тя школъ, оетапвые 26 приходопъ ІІМІ.ПІГЬ 
церковшля школы то ігь шііштмхъ, TO іп. оиіцрстіірпи/лхь лданілхъ, 
то въ цррковныхЛ) сторожкахь и домахъ овящрііно-церковно-служпте-
леп. Если разд лпть 14 т. р. на 83 (прпходъ съ мшшстерскою школою 
не идетъ в-ь счеп.), то на каждьпТ приходъ придется не много мені-.е 
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170 p. Длк 32 В ИСВЙХЪ іпио.п,. ііахо.ііііцихся ш> богатыхъ при-
\П,ІІІ\І., пособіе пъ 170 p., б въ кгп-ораго, кавъ пыше объяснено, 
WO/BOO и ,І.ІИ:<' lu.r.i.iio ом пхі. оставнть, нужно призпать достаточ-
иы.мг. уже іютом , ЧІЧІ иъ другихъ уі.:і,і,іхі. В КСХВв даіотъ и монь-
тіи іюсобі»г споимь школамъ. І КРГОДНЫЙ расходъ па пособі въ 
ПВКЯГК |)а:імі,[ГІ> 32 іііколамь оулотъ гіоі-.кицаті. n.'.h 14 Т. р. не 
ммого ІМР.ТІІР 5,400 руб. Остаюіцінси :)агІ-,мъ ежегодно 8,600 руб. 
.имжш.і ІІОІІТП иа ycTpoili'Tno, нъ прохвлшше /ЬеияаажЕъ л п., 
іммі.іімміііі ,І.ІІІ 51 шшша иі. (н •галыімхі. ііриходах-і. Цррояслав-
ІЯШГа уі.лда. Тиі;!. каігі. ,І.ІІІ ПОСТрОЙНВ л.іапііі дли учіілища на 60 
ііікіілыткіип,. гь классиою мобслью, потрриуетси до 600 руб., то 
іл. 4-ро г(іда ІІсрсяслаискоо ЗРМСТВО, держась правила на каждыи 
прихокь,вааыайпощійц рвовЕую ішсоіу, тавъ в шмімі-.ющііі ншшг 
коіі іпколы. пааиачаіі. 0ЯЮ0 170 jiy'i.. •Оаввхъ образовать для каж-
дий иаъ ВВХВ каішталъ іп. 600 р. н сліиовательно дать шии ю 

вовмажвоетъ еооруквхь чр тв і тда вдааіе дли швожы нгь прпхо-
. і о равун вгоя, тао ^ ацщое ввмсхвй носіо бы. по жо-

лаиііп іірііхпдпііі. п no гіктражопііи СЪ В ЛПННОЮ б коггі-.счиаго 
сбора съ го дачі^ пыдаиап. пмі. miopo.vi.'no 600 p., заиивъ та-
ювыя ДСІІІ.ГИ и:гі. овободвыхъ суммі. гуГіорискаго земства (ртрахо-
иі.ііі каиіпалъі п ВВвГОХВО ііигаіііаіі .юлп. ІІІПІІКІІГГГ.Р.ЧНЫМІІ сбо-
jH.MI, I r, , , ! .M-,i ; i l lUl l l lXI4l І іріІ <і,1011І.. ІІОИИТІКІ ГОВЖв, ЧТО Т О П . ПЛН Д р у -

гоіі іірихпдъ. гааіп. 600 р. у ар.мгтма. МІІИ;РТЪ, ПО СОСТОЯІІІІО СВОИХЪ 

общ епввввнп дпхидоіп., постропть іпколу и ш> 1000 руб. Еслп 
иы вешяяо слі.дпвало такому ііути, то оно оказалось бы въ воз-
мпжііікти раныцр. чі.мъ ві, 4 года. вид ть въ каждомт. прпход 
Овреястввжага у эда no зданію дли ткплы, НР таколу, можетъ 
ч.т.. іірімсілг.итрлытму, і;аі;ііі ХвП рь въ н которыхъ м стахъ явля-

кітси ввору иаблюдателя, но все ЖР пригодному для сообщрнія 
ірвМОХЫ и цррвііііачалыіыхь сііі.гі.иііі шчіаыгкатрльиымп учителя-
НИ п(ілі.ііііііі'Тііу ІІРІІ:ІЫСІ;:ПРЛІ,ІІЫХІ, крмТ&ЯВСКИГБ д тріі каждаго 
срла. 'Лл\ і.мь. no уилаті. іппіііаигі.рчиылп. ея;егоднымъ земркіпп. 
BSBOeOVb долга ва ГЮОІврОЙну учіілпщиыхъ аданііі. і;аждыіі приход-ь, 
[{рохдявав получать пособіе въ 170 p., легко коіъ біл, съ н ко-
торою прибавкою частію изъ обществрциыхіі сборові), а частію 
иаь паіімткош. церковиыхъ ДОХОДОВЬ, ІІМІ.ТЬ учіітелей бол е доро-
піхъ и вообщв постепенііо, оргашпесвв усовершать свою школу 
ип ш ідь (ітнопіепіііхі.. ІІіі ІІеропславское земство, каігь н другія 
уіляиыа ікмгтна, № пошло, и можно утверждать, что и не пой-
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детъ no этому пути no причішамъ, о которыхъ пе ум стно вд св 

говорпть. Естп мною и іфодстаіириъ ид сь оч рта путіі, шмуща-

го къ размноженію школь ш> у зд , ь ііримі.рііі.імь, а потому и 

въ частностяхъ не вполн точнымъ изображеніомъ способа расхи-

дованін В НСПГЬ сбороігь на иародиоо обравбвавіе^ то едппстіимі-

но для выясненіи того, что мое мн ні объ одностироітосііі попе-

ченія земства <> иача.іі.ипмг, ііарсідіиімі, обрвИОВавйі п 0 вред , от-

сюда проіісхпдтцемъ, п есгь ііроііііиолміаіі критпка дГ.нтс.іыііи-гп 

земства • вар вавів ва вго с.іу кГі вцющищ] обравоюнікц аоібх* 

ствіе моего шмюашг ашаіч) обрава МІ.ІС-.КМІ о овш ородкеі . 

Обучені въ з мскихъ уяилищахъ. 

Во врема моего ознаком.юіті сь земскпміі іпколами, іп. одиьм. 

пзъ тіхъ еще незакопчрны бі.іли уріжп, въ друтхь ііроіізипдііліігі, 

эк:іамены, а въ третьихъ оіпі были уяе 0К0НЧ8НВ, в ВО лиіо иоюб 

пріідда ш. село собираемы были ш, тколу, no іііимііарітмі.іюму 

распоряженію пнспектора народпі.іхі. учплтці.. 11., ВОГ^ВОП НОЖШІ 

было явнгься, главнымъ же образомь—выдержавшіе шюшвяь на 

льготу по воішскоп ПОВІІІІІІОІ;ТІІ, таіп. что я ИМІІЛЪ позможп п. 

ознакомпться н съ гпособами прАііодаііаиіи учитімріі, ІІ съ уронпсмі. 

знаніп лучшнхл. ІІ:П. учрцикоіп.. Положрціе учебнаго діиа in. об-

щемъ удовлетворитрлыіо во БС-ІІХІ. ОШЮіріВВЫЖХ ШИЯО іпколахі,. 

По закону Божію зяанія оказалисі. плохими только in. школ с. 

Демянецъ, гд вм сто священипка преподаеть его сыігі. п:п. окиіі-

чпвшихъ курсъ духоііііои семпнаріи, и не ВІЮЛІГІІ удоіиетворнтель-

ньвпі въ школ с. Харьковецъ у недавно поі-тушшшаго на при-

ходъ священнпка, тоже пзі, окончитііихъ і;у])С(, духоиноіі грмпиа-

ріп. ЗатЬмъ, каігг. по закону Божію, таіп. и no аріінмртііігі. и рус-

СЬ-ОМу ЯЗЫКу НРЛЬЗЯ ОЫЛО, ВЪ іииЫИСІІ ИЛІІ МРПІ.ІІИЧІ МІ,]ГІ.. Ill' 

остатьсп довольиымькакърезультатами ОО ЧРИІИ. таіп. и МРТОДИЧР-

ешаю его стороною. Хуже всего стоитъ славянсков чтеніе: во вс хі. 

школахъ, за исіглюченіемь 3—4, даже получающіе право на льготу, 

въ большей ИЛІІ меньшріі мі.р . ве ііла. іііоп. ОІІГЛІЛМЪ ЧТРПІРМЬ. 

еслн дать ИІП) пъ рукп Новый Зав тъ. Обученіе всей ші;олы ц рков-

ному п нію ІІОЧТІІ во вс хъ школахъ отсутствуетіі; гд есть цер-

ковные хоріл, тамл. только н сколько учеяпковъ, отличающііхс:л 

хорошимъ голосомъ и слухомъ, учатся п нію. Наилучшре вп ча-

тлілііе на меня произвели училшца: въ сел Войтоіг!.. і.гГ. и і іа-
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шпимімі, чтспіомч. д ти влад іогі. Ші над.іежаіцей степенп, и ПОЮ-ГІ! 
ілі,. іі гді. нельзя было не зам тігп. т.ілоржанпостіі д тей во всемъ, 
дая{е в'ь ШОВОЙНЫХЪ обдумаіііімхь m иілахъ; вт. с. Пристромахь, 
г.іі. обшшности v'lini'.iii п лиімиоучптеля, болі.і' 7 л тіі, непол-
ііясіі. ІЧІІІІЦСІІІИІІП. плі. ОКОНЧИВПШХЬ курсъ духовноіі семітаріп, 
МІ.І-ПІ вотораго HI. тко.гі. п HI. уираилсііш хсіроігь въ церкви 
шюгда застуііаетг. го оупруга, И8Ъововчившигв к рсъепархіальнаго 
Ввнсваго ут.ітцм. п in. с Ііологахі.—Вергуиахь, гд вся школа 
обучавгся ПІ.ТІ., п иа мавянснос «гввіе обращвно ваяівжвщве 
вшшавіе. Д.т аровав сешя бвзоішняітвіьныгь сувзддвіА о костонн-
• ІІ;,І\ і. ой чииііі in. (ідііт.массіп.іхі. вемвввгь ііпіилахъ, потребова.іось 
бы ІІІ.ІІІСІІИТІ. ііріічііиы, подлежавшаго новну ііаГіліиденію, тогофак-
тп. чтп І;І. вваамвну на льготу по воинской повипностн явллются 
учоиикп. обшшоввнно посі.іцаншіе школу і и 5 :ІІІМІ.. a 3 УІІМЫ, какъ 
•еиючвше. Но, въ нпду (•ложности пріічіінъ этого яв.іенія И Ц .Т1І мо-
ихі. иаплюдіміііі пад-ь ОГІ ЧІЧІІСМ і. въ .чсмских-і. пшшись Псрояслав-
скапі уініда. иа\п;і:\ умі.стиымъ ТОЖШО (ітмі.тпті, :ІДІ-.СІІ этотъ фактъ. 

Уч ники и учители; ст пень образованія посл днихъ, 
ихъ частыя см ны и главн йшія причины этого. 

По ст. '2'.і Инструкціи для солы-кііхъ учііліііцъ(Утв. 4 Іюня 1875 г.), 
у одпого преподаватрля вв дилмаіи пи in. какомъ случа быть выше 
60-ТІІ ученикоіп.. Но, въ ПОС ІЦРІІИЫХЪ шшю земскпхъ школахь. 

ііііпадалііі-і, такія, въ спнскахъ коихъ зяачится и оольше законной 
ІІИ|)\ІІ.І: по 70, 80 н около 90 учічіикоі ь. Впрочемъ, по циркуляру 
Мііііистра Нарохва о Просв щенія 17 Яяваря 1881 года, опред -
жевіе чіима учаіцихгя запіичпі. иріімо отъ инспектора, а потому 
такое іісррполприіп шкохі), им юіцихъ только одного учителя, вред-
вое л.іи опуч(чіІ!і, п яакі счігіаті, уступкою неооходнмости, обусло-
ІІЛСЧІІКІІІ потребностію въ образоиаіііи, сознавар.моіі саміш-ь иаро-
домъ. Въ РІІШ і:а\-і. ОДВОЯ іпіаілы стоитъ 225 учащпхся, за то въ 
ней состонт-ь учіітрль п дв а(нющвнцы. Нъ 21 школ , включаіі 
В7і число пхі. и міііііігторп;уіо, въ с. Студеішкахъ, мною пос щен-
ную, я нашрлъ 10 учитслеіі, 11 учіггрлыпіцъ, 3 помощнпка п И 
ППМІНЦІШЦЪ, итого въ учіітельекомь ііррсонал 2i-ii школы;13 муж-
ЧІПГІ. и 22 ЖРІІІЦІІИМ. І ми иаіпі. ио ііііиманіе образованіе, полу-
ЧРІІІИИ' ЧІПРЛІІМІІ и учіггрлытцаміі, TO окажется, что Переяслав-

ское городское ушіліице н Переяславская женская прогіімиаліи 



- 16 -

служагь главными разеадшіками авкеникь овхьскихъ учнтел іі П -

реясланскаго у зда; .миі. назвали только 2-хъ ОВОШШВШИГЬ курст. 

въ Фупдуклеевской женской гтпшзіи, 3 жп егіархіалі.ііаіо ввЁснаго 

учііліпца и 1 студента духовноіі семпііаріи. Старыхъ, давно слу-

жащпхъ учптелеп, весьма мало. Ста[)Г.іітііі мсжл іііі.ми учітмь 

въ школ с. Войтова Кіііктантіті, Боброышіиопі,, и;п. диоршп., 

ОКОНЧИВШІП КурС'І> ВЬ 6ЫВШ0>П. УінЧДІКІМІ. И('|І(Ч{г.і;ті'КііМІ, ч и л п щ і . 

и 16 хЬгь СОСТІІИІЦІІІ учітмс.мь ігь названііоА ШКОЛІІ. На два года 

его моложе учптель Рогозовсі.-оі'! ІПІ.-ОЛІ.І. Зак к ь 7 л ілі, схуякі ь 

учіітслс.мі. пі.ііііоупомтіутыіі свііщетпік-і. с. Првохрокь. По 4 года 

елужатъ дпа учителя н 1 помощница; трехліітіти імушба "післіггся 

за 5 учаідиміі, двухлі.тняя—тоже за 5-ю; по 1 году учительствую-

пціхъ счптается 15, а осгадшмс иен е году на елужб . ОДІІПІО 

изъ постояніт л пггпукііцихь причтп. такоіі ікчіродплжптрлі.іюсти 

службы въ земскихъ школахі> сл яіить обиліе учитолміііць и вхъ 

ппмоіцшпп.. обыкнппоішо остаилиімппіхі, (MVH;uy съ иі.іходпмъ за-

мужъ. что і ь учителямп канншшашея т веетццйава/вігъ, 'Ijic.im.i-

чаГіпоіо же пріічііною отмі.чармаго нною (ііисиія было одиоиремошше 

увольненіе училішхнымъ еов-Ьтомі. вгь Августіі 1891 года іиі.ііио де-

сяпі .шц7> учнтельскаго nepcoiia.ja,боліішіпіггиі) конхь ЕфшЮАИГСа иа 

школы, которыя МІИІІО аосііцены in. .Mat. 1892 го.іа. гючо.му, между 

прочіпп., я н ВІІД1І.П> зд сь до 15 (лужаіцііх-ь вд бол о tOffii 

Кром того, что учителн, учптелыінці.і и пхъ помощники н 

помпіцннцы вообще не долго служа-гіі народному onpaamiaiiito, они 

часто переводятся, иліі перрпраіііпиакітгя an школы ігі, іпколу, 

такі. что персоналъ учащігхъ вті аеакйшхь іпікиахь иожно иазвать 

наибол е подвііжт.і>п> народонагрл( ІІІСМЬ Переяславскаго у зда, 

какое свопство, впрочемъ, не чуждо учащему персоиалу в-ь :;"ч-

скігхъ школахъ и другихъ у здовь. Можду пріічііпами этогп явле-

нія необходшю отм тать только ООіГГОЯНВО діліітиуіпіцую и со-

г-тоящую СГЬ ОврвВОЩ учптелей, no pbnDBHUO учмлітиіагп сііиі.та. 

нліі въ переход , всл дствіе просі.Гіы ихт. самих ь, вгь арвщридквквшй 

такого перевода, ві. гаколу другого сола, ияъ-вл іісудоилі'! іі(р|)іітель-

НІ.ІХ-Ь отноіиеній ігь законоучптрлямъ. Прн обнаружеііін такихъ 

отношеній вольное пли ирволі.ное перрмі.іцгчііо учптоля въ другое 

село пред^таиляртся в&ибохііе удобнмм-ь предупрежденіеміі столкно-

веній между учителемъ и закопоучмтелрмі., такі. какт. перем стнть 

священііпка, хотя бы онъ былъ и иііноііать, по основателыюму 

мн нію сов та, въ другой приходъ не такь легко, какъ выв сти 
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учігпми въ другую школу. ІІричшііі же возпипнопеиія таких-!. отно-

шопііі п ОІОЛВНОВ НІЯ мсяіду учитсліімп іі каиижіучіітолііми ХвЯШТЬ не 

ехопво іп. .ПІЧИІ.ІХІ. овойствахъ перлмхі, и посл днихъ. сіаиько въ 

положеніи земской школы аъ щтхоО , въ силу котораго учптели, пли, 

і.міп. обыввовбВВО ОНИ ІІІІ;ІІ.ІІІІІЮТС)І, :іаі!І.,і,і,іііающіе учіілиіцс.мі. ( чи-

таюті, евбя in. шкох і гаріііи.мп вааояоршоажя н завнсящими 

ТОЛОО оть земства и учііліііцііаги сивЬта, а не отъ приходскпхъ свя-

ідеііііііков'і.,которы ,держасі. создавшагосн для ннхіэ в камп положенія 

in.iipimi.ii.. 111. пилу шітораго 01111 рдішствснпые отцы—учіпсли вс хъ 

арвхожааъ, вакого бы тя иозрастл и паюквсвя вя ЙІ.МИ, no при-

знаіоті. учсмііі, н соглаічи.іхі. съ -niKiiMi. ИГВ ІІПЛ(ІЛ;(ЧІІСМЪ. Для 

ОСВ ЩвШЯ этоіі ммсли отмі.чакі адЬсь гл чаіі ОТОЛШОвенІЯ между 

учитслсм і. ІІІІ;ІІЛІ,І in. е, ДуГкіііыіі Гаіі (ІІ|иілуикаго 5' зда) П. Павло-

піічомі. и закоітучитслпмъ оиой ІІ]ІІІ\П.И-КІІМІ, cnitiupmiiiKOsn. II. Га.іа-

иутс-кимъ, ра.иі иі.іяснеиія суіциоспі вавого столкновеніи ііи^покторТ) 

г. С о б о П П іч.ілі. диа ра:)а па мі.сгі. ВО время моего пребываиія т, 

ІІсрсаслаіісіаімі. уі.лді,. Mm. ВОЖ ПртЩІОСЬ mmipirn, со свящеішп-

МЯГВ І'алаі'і ігіаі\гі. объ ЭТОМ"!. случаГ.. іаи.іа у;і;е д ло у него съ 

і. llaiuomiMi'Mi. іаііічилпгі. миромі,. а ікітиму ;п(ггі. гл чаіі мні. иаи-

ботЬе ІІЗВЬСТРІІІ.. Hcnipa:;) мі.иіи и лпчііі.іа. іі олужеоныя между иііми 

ВМВЮия иі. иачалі. евГ ГОДВ (въ полотіпГ, Января), а къ страстноп 

I H M U I . mil, обоехрЕІНШ .HI того, что, когда въ Великій четвергъ 

ГНЯІЦРИШІКІ.. mi (ііаіпчаіііп ліпу|ігііі. во ирсми іаісіі учонпіаі и учіггель 

пріобіцалігсь Св. Таіпп., пачалі. гоиіірііть иаетавленіе ученпкамъ объ 

обниаипімти шюііЦНіш ВО ГВ цррковныхъ Богослужепій (настапвалъ 

ва пос щеніп утрринігго Богпслужевія), сославшнсь прп этомъ на 

маііЬстпыіі объ мтомь предметЬ ииркулярі., бывшіп у него въ ру-

кахі., ті) г. Павловичъ, т т в ш і ц у к.піроса, подошелъ къ священ-

ИІІІ; п. ві.к-казані. ему, что таное настаіиеніе компроментпруегь 

его, учіітсла. иь глааахі. у вВШЮВЪ, уіирлі. и.ті. цррквп. Д ло 

.чтимі. бі.і КОИЧІІЛІІІЧ.. а ікітиму и но О&ыааиюсь. бы, если бы в ъ 

дііп Сі>. ііасхи свтцрі іт ікі . 0. ГалаГіутскііі (ідііаи;ды ие прііказа.гь 

ііі.іічи.мі. імі. ііріічііяаіні. собраа?ьвЯ ВЪ іііісо.і д.іи сігГ.ічаі, іаіторые 

и явн.тіиі. гуда in. ііалііачрііііт.ііі чаоъ, но въ отсутствіе учителп. 

Случплогь такъ, что учитрлі. мніі.тси іп> шнолу до прпхода овящеп-

ника іі, ушід іпі иді.гь п пчихі., выгналъ ііхъ вонъ, съ гн вомъ ті 

да;і;р сі, иаррі.-аніііми in. расхіііцічіііі учіі.ііііцііаго имущрства. Встр -

ГІІІІІ. свіііцрііі!ііі;а, іідуіцаго иа (чі ику. п вчіе разсказали ему о 

(•.тучііиіпрмііі. и ічііііі чііітм, долаачп. йылі. (іі'і;а:іаться отъ нам -

2 



- 18 -

реиія вбевоіаяавеаааа пом іцсиіомь обксхоА піко.іы д.ім цервовавго 

д ла, которое па столько же приходскос, па СІОЯЬЛО й ут.ііпцііоі'. 

так-іі накь ес-ть распорявше ВІннвстврсгва о&ь унасхіи учічші.оіп. 

въ обраяоватгіи церковныхъ хоровЬи Въ О реясдаввкокь yi.-ui. ім-

м щонія венсвЕгв школь уже оффищааао вав^іхы д.іп вавоію-

угште.ичі. важв ирпходскихъ ДГ.ЯТОЛРЙ. ЗДІІСІ. ЕеЬвоторые гаъ вавоног 

учіітр.іой ;!а\(ПІ;.ііі открыть тп. іики.іачі. ВВЬб0Г0СЛуЯІвбныя>СОббС -

дованія, но іип. это неnoBBQMHOj х\..і<> BOCXOKIUO, чрввъ DpeooBH-

щеннаго, до гуоертчшпі учіі.мпцнапі еов га " ітб^шоваго векехва, 

но губернское зеііство охвховидо ить с бя р ш нів юото вопрооа, 

сдавшись на волю Перраг.іаискагп в кства, ВОТОрое и рі.іііи.ю его 
1 въ отрпцателыюмъ сиысіі.. по педагопічссчіо-гіігіічтчімілімі. со-

ображенілмъ, какг, ОГГЬЯРІІИ.П, миі, МІ.СТІІЫІІ ііредвоДИТАХЬ ЮВОрянсіва. 

Въ ІІри.іуцкпмг. у і ш РІЦС и тъ запрещеиія со стороны земстна 

пользоватьея приходекому пастырю пом щепіелп. яемеяой ШВОУШ 

для просн тіітелыіыхъ ЦІІЛРІІ cnonxi, пасміыхь, и пя епш&ове-

ніе, им вшее м сто въ с. Дубовыи Гаіі, мояссгь быхь изьасаящо 

нзъ я зныхъ качеств-ь о. Га.іабутскаго н г. Иавоввача и », ЛІІЧІПІ, 

даже не склоненъ онравдывать о. Гадабутскаго за цруміістностіі 

чтенія печатнаго ціір^улира іпігпеіггора (ра;п.ясніівіііаго цирку.ііфі. 

попечителя) тазп,, гд пріілпчно чмтать только маиііфрсті.і. и no-

обще за первное д Гк гвоваиіо, однако не могу не счптать основоп 

такого столкновенія нрнормалміості. отношеній мои.ду учітмсмі. 

• законоучіітелрмт. пь учи.ппц , хотя п не вавЫВаюЩШСЯ Хвн рь 

прііходскіигь, но находаіцимся въ прігході; и обязанномъ служиті. 

просв щенію прпхода, — той oemmot, которан слуиаі.іа въ Пере-

яглавскомъ у1>здІі причішои гтолкновенія .МРИІД ариходстпсь духо-

венствомъ п земскнмп учитрлами, не смотря на стараніе учплшц-

наго сов та предотвращать оное юсхыми прррм іцрііілми учите-

лей, НР ужипавшнхся съ a$sopB4Beaa (шмквшшашся ворядшиш и 

условіюш прііходсіюи ЖІІЗІІИ, щп ІІІКОЛЫ іп, іикіиу. УчіІТРЛЬ Яі,ОІ!Ь 

Артюхъ, изъ воспптаішиковъ Переяелаись-аго двухвіасвнаго учп-

лища, прежде ч мъ совс мт. быдъ отчпсленъ огь службы вь 1891 

году. ш. продолиірліп 10 л гь, переводимъ былі, иггь тколы въ 

школу 6 разъ. По моей просьб , благочішныА священнлкъ К. Мл-

геровскій собралъ св дЬіііи q перем нахъ за порл дніе 4 года въ 

яичномъ состав учитрлоіі л ихь иомоіцликоит. въ земріаіхг. шво-

лахъ, лшою осмотр нні.іхі, BJ. іф дЬхахь РІО блаіочиліл. Оказалось, 

что въ Иойтовскомъ училііщіі, при вышеупомннутомъ учлтслі, ЕСО0-
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{•тантііи Поирошінкоп , состоящемъ зхбоь съ 1875 года, перомі;-
ІІІІ.ІПІІ, еъ 1880 года 7 ПОИОЩВШНЮЬ, лаі-і.мі, съ 1888 года по Май 
1892 года оосхбдоввЛО ІІІ'І)І'МІ;ІП.: въ Крупо.іі,сі;оп ппаілі, упгіолей 3, 
аомопщицъ 2, in. JexHOBCBOvb—учіітелеП 3, поиопщицъ 5, В7> 
Варн ешяоиъ—учіггслі.тіці" 8, ООЯОЩВЩЬ 2, п'ь Лукашеі)ск<»ггі— 
утгімічі і п ПОІЮЩНИВОВЪ 4, пъ Остролучскомъ—учитолоіі 2 (по-
моіцптаііп. it nc ііолагасіси). in. ВвЛВВО-Б резавскоіГЬ — учпте.тей 
2 II шпющвнковъ 2. 

Самый распростран нный типъ земскихъ учител й 
и причины возникнов нія и распространенія этого 

типа. 

И іп. другихі. асміііихь училіпцахъ, ІЮС ІЦРИНЫХІ. МНОЮ, ГОВО-

р в л о часхвхв гор ііішагь въ аврсонаж учіітрл(ч"і и ихъ гг<шощ-
іііікии!.. Иі. олагсічпііііі В 0. BfaropOBCiara В потиму иаіиолі. пуж-
іп.і.мі. соброп чреяеь ввго бох е точвыя rr.i.vi.niii о&ь гонь пред-
мімі.. что «і. іфімиа і. ВТОГО олагочппін бмли иапГіолІ.р иоудопле-
Т:ІП|ІІГГРЛЫІМІІ ОХНаШвВІЯ НвЯХу учитоліімп п ааіа)И(»учіітрлими, it 
зд сь іиіс-і.іцала ііііаілм. іірпсутотпоіііиа на урокахъ и даже дапала 
образцопыр уроки, останашшваясь іп. иіко.тЛ (ночрвала у учитель-
итп. и ІІПМОІЦІІИЦЪ) дііи иа два-па три, поднадзорпая евреика Ку-
іісрппрГпгі., <.быіішаіі иа ЖРИСКИХЪ вурсахъ». По СЛОВЗІП. м ст-

ІІІ.ІХІ. (•ИІІІЦОИПІІКІІІП, и учитслріі, съ которымп мн пришлось гово-
риті. на мі.і-гь. іі])іі.хала она пзъ Прреяслава въ с. Войтово весной 
1891 года, во второЯ ІІОЛІМІІПГІ; Вашкаго поста, п останошілась у 
і.сміі.аго фолі.дшера; пот.ггка ея пос тить зд сь зрмскую школу 
не уда.тап.: учитрль Боирошшковъ pfi этогп ПР ПОЗППЛІІ.П.. А потому 
фрлі.діпрръ пі)Рпроп(»дплъ ее въ м. Круппль, гд она дв ночи но-
чевомв у ПОМШЦНИЦЫ учигрліі Я. Артюха Аншл Ивановскпі"і,(ікопчіів-
ini'ii ку|ісі. ІІР|іРііслапгі;оіі аачиіаиі ііріч-іі.миааііі, а дни проводила ЁГЬ 
пмаі.іі, ц у г. Артюха. Симь поелііднимъ она препровождрна въ 
училіицр с .Іуіаіпичі і;і, учіітрлиі Іівапу Коііопалу. У кигп опа ПОЧР-
вала не выяснено,—iiaiit.rnm толькп, что отсюда ое проводплъ учи-
тель съ д вушкаші, учившишгоя aepeffb т іпі въ земскомъ учііліпціі, 
въ школу с. Кврн рвки ісь учитрло Петру Гопкало п in. ПОМПІЦШІЦІ. 
АпиІ, ДуГіішіажоіі, (чаііічіівіпріі иурст. вт. БЗгабаввтграксВОІ жепской 
гиммазііі, Хврсовсвой губерпіи. Артгохі), Коновалъ и Гопкало окон-
чили курсъ Перояслаігкаго двухклассиаго училища. Куда препро-

2* 
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вождепа епреііка Куперштейнъ В8Ъ е. Kiipin.cnKii, пстіиось н 

выяоненнымъ: она ві. вііміітаціонііі.іхі. швягвал ВвНвВИХЪ учіі.шіцъ 

своііхт. пос щенііі не отмі.чаліі, и •шаіеЕГОрг иародимчі. учііліпці., 

можеті) быть, объ этомъ пикогда вв уана.п. Ги.і. е с л бы Іірсосиміцои-

ныіі И.іаріоіп. (ш. ПІІСЬМІІ отъ 18 Марта 18У1 сода .V 5) ис іпмірп-

силь его «по крайнеіі м р перевогпг • учитолн Артюха въ 

другое учплішіе, в-ь виду дуриагп плікиім вГО иа учіміикоіп. и па 

пріі\о-,ісаііі.. ЭіО письмо Ирроріііііцотіаго т.іапаіиі ,і •(міінмп o n . 

12 марга евящ ншош ж, Крріожя Автонія Ооюііовсваго отомъ, чго 
учител Артюхь, развивая ш. ді.тнхі. (фохквуцврховирв напраые-

НІР, средіі прихожанъ апггиру г ь протпет. свящ нншиц ііійпрми 

чрезъ свонхъ стороішикот. подшісл ки ііриііюнію обі. удалепіи вГО, 

о. Соколопекаго, іі:п. м. Круіюлл, in. .ipymii прііхпді.. ІІпгі.мо Iljic-

освященнаго Пларіоііа тіспектор'!, полуміілі. 27 .Марта, т. е. ВОГДв 

ріірейка Куперштейиъ, люжегь быть, прекратнла свою визнтацію 

^мсіаіхъ школъ; закониучитоли молчали. rain. R a n уаиапали 0 mul.-

іценіи РііреГікою учитела ІІИСЛІ, РН ні.км.ггіи іш. прихода. и по 

уполномочены наблюдать за РГП ввакшвпаня п ПОВРДРНІР\ГЬ, О 

впзнтаціи Куперштейиі. пнсііРіггпру ІДОМКВП СШП учитрлі. Артючі, 

въ началі. Алр дя, KOIMU іііічалпсі. і)а;ял1.д'іпаііір no тісі.му Прр-

освященнаго (шісьмо г. Артюха h-ь инспрктору отъ 8 Апрі.ла 

1891 года за Л» 8). Огм чаиі этн пидропііогги in. тііхг. віідахъ, 

чтобы ясн е показать, когда и кавв ииогда ИНСІІРКЦІЯ паді. ЗРМГКІІМІІ 

школами узнаегь то, чтб ш. нихъ ді.лартси, и BUB WBtaaOfftB 

постав.іено Перенславское духовепі:ті!о in. гі.хл. щяхоцващ гд 

есть земскія ші.олы. 

Настоятели приходоіп., школы которыхь ікк ілила pnpfiii.-a Іііу-

перштейнъ, люди очень почтрнные и по лі.тамъ. и по образова-

нію, н по рлужебнпй д ятелыіірігіг. СІШІЦРІІІШКІ. С. Карн евки ". 

Паврль Трішолы-кііі. ЛІ.ГІ. поді, tl(). ОчеВЬ бощраЛ старіпл.. ІІМІ.НІ-

іцііі зваиір студрита духовной срмііііаріп. и ОТЛІІЧРПІ. ВВіеоЯОЮ 

дла сельгкаго духопрікпва иаградою—ваіоиаввою. Сііиіцртііпгі. с 

Лукагарн о. А анасій Депнтуноіп. таьихі. же л гь, имііетг. тоже 

званіе, свнд трльстііуіоіцре о его одраа вавш; и украштгі. паиррі-

нымъ кррс'Томь. КОИРЧІІО, ихі. вліпнію ва npiixoHtain. нулаю 

прііпіпаті. то, что они па обществрпиыя, съ помощію o n . црр-

кви, деньги выстроилн прекрасныя, удовлетворяющія треіяиіа-

иіямъ ypMCTna (на 100 учаіцпх^а) aianin, in, КОТО[)Г,ІХІ. И ОТ-

крыли, ш, 1887 году, церювнОгііриходсшя шкплы. Нъ слі.ду-
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кицс.мі. году эти школы п реданы земству. Много винить этихъ 
СВЯЩвННИКОВ , каігь н нообще духовенство, вогіоуждаюіцее прихо-
жаіп. стронть пом щенія для шко.гь церкошімхъ, ь-оторыя потомі. 
иигі паіпп. HI. земгтио, мп предстаіияется несправед.твыіп>: ;іа-
бываетоя та васлуга духоврнства, что оно пронзводнтъ под'г>емъ 
духа въ прпход , и обходимыіі для ікрртвы обіцества на устрой-
екво :цаііііі. п іи̂  прввюіл въя во ііііпмаиіо, что, во 1-хъ, безмезд-
IKJC aamiiic m. ЦврВОВНОА иііаі.М, ВСТЬ ОврПВВ СОеГОрОЯЫ духовен-
пг.а трудомі.. І;|ІГМІ'ПСМІ,. а ИИОГда п ЗДОрОВЬ Ь, а г|іімніііа і ь игі, 
свящсииііі.а. і.-ані. и (in. іаіпі бм m іпг былп, службы безмвздиоіі 
па врсмя болі.пшс, чілгі. ікірывь ду\а МОЖРТІ. продолжаться, зна-
ЧИЖО йі.і ітл.іагать иа челов иа тягту ікміосилміуііі п, во 2-хъ, no 
изгляду обіцества пли ири о.іа. ювраігшчки отказываться отъ еже-
годнаго пособія въ 200—400 р. со стороны земства, п священ-
міікъ. хотн бі.і п и;олаль, ио всогда можоті. Гхіроться съ разсчетами 
общвсхва щязияяал, Іірптомь ян нужво взять во пшімаиір, что 
ВЫШІВПМВШЫе свиііичіиіііак отлаиінір прііходок кі іпкіиу иі> ЗР.м-
ітіиі. нг' могли и ііррдггаііиті.. что. ліііііаіпч, ііларти иаді. нею, они 
in трілягь пррцятствія въ (иіиаружрцт іиіпііін на нее н въ поль-
аоііанііі ею для церковпо-прооіііліпрлі.пыхі. ціирй прпхода. Н 
могь ЖР, паир., 0. Дрситуітпь ііррдстанить, что ему ЗРМРТВО Н 
ПОЗВОЛІГГЬ вестп собег.і-.доиаиііі по воскррсіп.пгг. днимь спь прпхо-
;і;апаміі ВШ зланіи учіі.ііпца. хозяпппмі. коего онь, какъ глава прп-
хода, былъ,—не позшиігп. иі. і илу того только, что оно даетъ по-
ІІИИР pro прихпдсіаііі школ ; не могъ же онъ представить, что 
зеаекій учяющ всего два года учившіпря въ Прреяелавскомъ го-
родскомь учііліііці.. тррГіуи обл.ясчірнігі ш. его д^ЬПствіяхъ по ве-
.ірцііо ііигкррічкііі піколы (cimPrtaoBaum) m. зданін учп.шща, по-
сл ограпичриія нраіп. духоііРиства только явкою сгода на уро-
КІІ по аакшіу БояаіО (ааиросъ Коповала отъ 15 Мая 1891 года 
N 1У п отв гь о. Десятунова отъ 16 того ж Мая аа Л« 9-лп.), 
будргь имЬті. ІІР только оравб ВЪ этомі. ;І;Р аданііі ойі.ікчіиті, Нпан-
геліе народу, ио и иеразумір доносить іііісчим.тііру народныхч. 
учімііщъ, что іірііходіч;іП СВЯЩвЯВшп 0. Дрсятупопь прррдь при-
хожанаші «высказался, что находиіціяся прн Лукашрвско.мі. учи-
лищ святыя Евангрлія фалытіпы». тогда какч. пастырь выска-
зался пррдч. (чюпмп пасомі.ига о его, Коповала, фалыиіівомъ тол-
копаміи Св. Еиапгрлія (рапорть 25 Апр ля 1891 г. за №11). Та-
ВОб дрраіаір ПОВРДРІІІС ВФОІЮ евнШШГО ушітеля можно признать 
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явленіемъ іісключіітелып.імь, но no йезпочиеішымъ, а оиус.іпн.іси-
иымгі фальшивымъ положенісмь .ЧСМСІІІІХГ. учителеіі ередп ііримм-
скаго общества, создаиццрмь нь ЕІПХГІ caMOMirbuie и такую непо-
м рную гордость, ROTOpaa НР ііоддасіси иикаком іфааумлсііію ола-
горазумныхі. ліидоіі. Эзго ІЮВВО ппд ть на Я. Артюх , учптель-
ствонавіиемі. (па 7-мі. м ст ), каігг. выше сказаіи), т . м. Ввлшовд 
Круіюл . ОвЙЩ ВНШП ітіго прпміда 0, Ликіиііі ООВОХОВСВІЯ (лі.п. 

45) думалі. обходвт лвосгію аршвтчь его к с б и уб адап 
ніемт. обратіггь его (см. доісладт.ііі вго аавискіі Проосішщоішому 
19 Марга 1891 г. и Инспеіггору 14 Ыан того ж гоіа). во г. Ар-
тіихь на сбліі;і:оиіо ие пошелъ и враз млриін В iipmiii.n.. a nOti 
сл довавші» латі.мі, доііесенін о. Соколовскаго подлоікаіцей властн 
о вредноіп. ВЛІІІІІІІІ г. Аігпоха на народі. и иа д тріі пріііиіл і. 88 
плодъ ІІРІШВІІСТИ свяіцрииііка нъ тому ііршіцпп . іапорыіі пітло-
щаетъ въ своей д ятельностн 8тотч> земсі.ііі учіпслі.. гВъ (ЧІЛІ.-
шпиств елучаев-ь, гііиаль Aprmxi, in, ІПІРЬМІ. і,-і. іііі(ЧіРігііір>. 
4 ЗІан 1891 г., вті глухой деревні; учптель есті. р.піисгистіаа ітіг.і-
лігентнаи ЛІІЧІІОСТІІ. у.мі.иицаи аоеіоясь за свои права и jertmoxKBb 
грашщу требованііі сііиіцрттка кь сбб и школ и орес вакпцвя 

ВСЯКІЛ К а П р Н З Ы ІІ В в О б і В Д Ш Н Ы Я І-ІМІРІЮЛІМ, І І | ) Р Д І , ) 1 І І Л ! І Р М І . І 1 І П Р -

р дко и кь учитрліо. Вм ст съ т нгь учптрлі, qacro вавіакЬвавта 
авторіггетомъ народа и уже поэтому слуи.пгь ЯЛРМРІГПІМЧ,. CTIICHIIIU-
щнзП) пропзволі. свшцрнипка иадь другпми. УЧІІТРЛІ. Р<-П. ІП. аво-
емъ род зеркало душіі такого челоп ка, куда ікіоліаиііі поитоі 
заглядывать, чтобы не внд ть веЛавь отрііиатслмімхі. ooropWEtb ЙВО-
pfi ЛІІЧНОСТИ. Согласптесь, г. инспркторь, что это зеркало хочется 
разбить. Таігь и ш. датіо.чъ случа г, т. е., Юі донос на него о. 
Соіаиовскаго Преосвященному, СЛ ДСТВІРІП. ВО ГО б ш а ороеьба 
архішастыря къ ивспепору «по краііиріі м р перрпрсти этого 

ЧІІТРЛЯ въ друтое учіглнщег. 

Хотя такіо ЗРМРКІР учитрли какч. г. г. Лртюхъ и І иіоиал і.. 
нравственнын облнігь ігоихч. моилю воспр(жаввОП ПО бу.магамъ. 
представлетіымл. бывпшжь ішсвевт0р<мп Г-ну Оберъ-Прокурору 
Свят. Сіінода, а такл;е по нх-ь ДІИІРТІІІЯМГ., на.ілра.ащр ID МОРГО 
прііізда ві. Переяёдазкь обех ковавиыигь, и могуть бытв назі.і-
ваемы иеключителыіыми личіюстями въ сред ЗРМСКИХ-Ь учи-
телеп, но только въ смысл пыдаіоіцихсн, «о степеми, ІІЗТ. 
ряду однородиыхъ оеобвй одного и того ліе типа, доволыю 
распространрннаго в в'ь другихт. уіядахт. Иолтавсьчій губрріііп. 
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Такоіі ііаітрікміиосліі земсиіе учптели іт.чд есть, всл дствіе одио-
родности ііріічішъ, везд д йствуіоіцпхь и порождаіощихъ этотъ 
іпігі.. 11|)ІІЧІІІІГІ. этп і, диі-,: пшжііі урііисііі. рссхввавагО [ІІІ;!І;ПГІІІ 
;І('.\ІСІ;ІІХІ. уттімсіі п, НбСООХВ ТСЛВІеВВМ гпо.му ихъ рііиіштію, ПО-
.ІІІ;І;('І:ІС іп, првход . ІІоучіііііішсь два года въ городскомъ двух-
классіпімі. уіт.тіцГ,, а ;иггІ;ігь сдипь тВЩВЯЬ ми ЗІІІІИІС учпісіи 
HI. ііачалыіоП паіхідиоіі тьчіл и ообы ь в вогорое время въ дол-
•.іатсти Ю ОЩННВа учігкми. ми.тдоіі чслтіі.ім. ІШИІШДІІТОІ иь ииа-
ніі' учітміг п гтаііовіі-гсн ааігіідыиаіоіцимь сслычаікр іірнходскою 
школою, всліідстиіп чего apaxOffiMU і-иаіцічімтгі,, і/юя бы онъ 
б и п и ітч-пміііміі стартп,,!! L0 лілі. учімсіі. ііп.іучисі і,. какьва-
і.ічкіучігпмь, полояачііс 00 ПТШШИМПКІ ігь .-ппму мо.ю.і.пму чс.ппіьку. 
шшпшпшвд е поюшанів вавошкучшівжя пошавій въ Діірріпиру. і. 
>'.. лаіімгимііі'. ііімчииічіииі'. Ио алрашічу смыг.іу. ВТОГО НОДОДШ 
чсіипі.іаі. ісаім. мі'сіі.:рі.тііат еіцо умпмі,. исукрГ.птиііапіічг еще 
іп. доГірмхь ііаимііахь п маходшцагпси mi оамомчі опаспомъ для 
ирапгтшчіііап) разіипім imiipari і,. сі доваіо оы ПОДЧІІІИГП, lie толь-
ко стригірму mmopj Вв опі ітис.ичіісмі,. ио и шмагопркччаіму ру-
BOBOReBf ііріічи.кчаіпі і'і!Иіц(мііііп;а, теоретичсічаі и іірактически 
ававашага os пздв оп Я ще съ овшшарсвой сваііыі. Государствен-

ІІІ.ПІ Cotton .іалі. ііаі.ісааііцуіи ііці,іп;у іимагогіічргчііиі подготовк 
ІІИННИІІІИИІІІ І.>|)І-Г. ІІІ. духоиіи.іхч. (смтіаріа ь, іаігда предоеташілъ 
.Міііпіп|)у Народнаго ІІросиІ.іцрмііі иі.ідаиаті. cTiiiiPiuin ІІІ. 100 р. 
ГІ.МІ, иаъ (ііаііічииіпііхі. вуроъ агіі\і. ааіірдриііі. которые ппртупиті. 
in. учитрли селі.ркихі. ііачалыіыхъ ІІІІ;(ІЛ7. (Н ы с оч АПШ Е утвержд. 
Ji' .Maа 1Н(іУ г. МІГІ.ІІІР Государственнаго Сов та). Естественно 
.іу.мать, что такоіі учптелі., становяеь сващеішико.мі.. ДОЛІКРНЪ оы, 
важь прііамапні.ііі длм еельевой пвоаи за прдагошческіи автори-
тетіі, И (ктанатычі руіаіиоипрлрмі. такого СВОРГО аамг.стителя по 
:;аі!і.,п.таііію ШВвЮЮ, іаііорі.пі и кадо вооище учплся, а педаго-
гім;і, и BOBCfl "р учплся, Н ие дпіккчііпаігь. Ео иь д1-,іісті!іітельно-
і-пі. DO иалаііііі НодимюнІЯ 1874 г.. (мучіілоіч> МР таіп.. КІЦР рат.-
Шв| іііістііуіаііа дпрріпчіру ііарилмыхі. учіміпці.. вооі 1874 года, 
переданпая тіспрктору, воррваа ПР прііх^дскому ciminpiiiniKy, a 
пшчичстору лаолюдеиіе аагі-.мь. оиладарть ли аан дывающііі шко-
лою «падлря.аіцпміі нравственными качрствами, способностлміі в 
іііі.аіамііі.мп. .пи-іаТПЧИММІГ дли ііррііп.іаііаиііі иррдмртоиі,. укаааипыхі. 
д.кі ііача.іыіым. учіі.іпщъ, и полыіуется лн онъ дплжш.пп. упаа;р-
ІІІР.МЬ го стороиы учаіцихсм н общества» (§ 7 п. п. б, в). Зат мъ 



— 24 -

Положеніе 1874 г. возложило попеченіо о надлежіііцомь иравстаен-
номь направленш началі.пыхь школъ въ каждомъ у зд на >"1ад-
наго продволнте.ііг дворянства и па учііліііцііыи сов-Ьтъ, въ которомъ 
онъ предсг.дакмі.гтііуеть (ст. 19), и пь час-піоети иаиліодсііір иаді. 
щювственными каче ттми преподаііатімсіі воМОЖвИО ма того 
я;е предводителя, съ правомъ передачіі, при іізвііотиых і. MMD-
піихъ, такого набліодоиін доп ррііиымь лицаггь (ст. 40 и 41); 
иаолюдріііо ;ке за пріемами н способаміг іірсііодаііаііііі предостаіиіли 
толі.ко пнсчіектору иародні.іх!. ЧІІЛІІІЦІ. (ст. -il). () приходскомті свя-
щенникі, какъ природномъ, таігь ска.чать, иаолюлаимі. В8 п\*л\:-
ственпыми и воспитателыіыми дЬГіпиіими учитолн иі. школ , го-
товящепизыоиыхъпрпхожанъ см ну (•тарнк()ет>прііхоа;аііі., какъПн-
струкція, такь и Похошенів молчатг.: милчап. даже 0 TDMI., обяяаан 
ли писпекторь и предводитрль дворннртва пиикаті. вь то, полыіуот-
ся ли зав дывающіи приходскою школою должш.імъ уііа;і;рпіемъ, со 
стороны приходскагп сішіцепшіка: ОІГІІ оовтавжаю ь втвсв ііа'ілі>і-
дателямъ за ооученіемъ и востітаиісмі. іоимхъ щааятявь m. o6s< 
занность только вішманіе ігь тпму. аоац^вВСЯ ли учитслі. упан;»»-
НІРМЬ сельрігаго общества. Приходскій свяіцеіішікт. становится та-
кимъ образомъ п de jure it de facto толы.и амі.-оііііучіпгмсмь DB "Т-
ношенію кл. ШКОЛІІ, за псправнымі. посіііценір.мі. урі)і;ов'ь коего 
набліодаетъ заігіаынаіиіцій, или заві.дыиаіоіцан школою. Священііик-і. 
ві) церквп—главнор лицо, а учіітель или! учіітелыіііца іп. школіі— 
главпое лицо. За церковно-нравствртіоп иагіііаилрціс пзрослмхъ и 
старпковъ отв чаетъ Рвященгагкъ, а за церковно-нравстврііпор на-
прав.теніе д тей прпхожанъ и ихь учитрля отвіічаргь ннепеЕтоіп, 
и у здяып предводіітель двортісгва. вв ввогря иа то, что оиіі. 
можетт> иыть. и лютеране. Учите.тіо, не шгаиааюіцвну и UP ptano 
неспособному понятыпі исторпческаго, пи церкопііп-ііросв-І.тптрлі.иагп 
значеніи ciiiiiuPniiiiKa вг. приході;, Я ГКО ММІКСГІ. іі()каяаті>ріі, что тгь-

то. зеяскія учикмі,. и призванъ, под-і. водв впоквоап вшашвора 
народиыхъ училиіцъ іі пррдводитрля дворяиг-гва, къ перевосшітаиію 
народа, ігь просв щепію РГО на новыхь ііачалах7> и новыми спосо-
бами. Ле нужно забывать, что вышепрііврденныя олова г. Артюха, 
очриі^шываюіція іізгляд-ь РГО иа ІшсвІЮ земскаго учпгслн и по отно-
шенію кь паріму, и ио ОТІІОІИРИІЮ І;Ъ духовпнотпу, вашюаны имі. 
вь свое опраиданіе nperh инспекторомъ п потому показмваютъ его 
ув ренностъ, что и инспекторъ, его началыінкъ, такъ думаетъ о 
своей миссіи, кавъ онъ, г. Арпохіі съ товариіцп ІІЗІ. городскаго 
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уішлища, inn. гіімпанііотокь, іііюгнмиазиеівяж и т. д. Оігь ynlipmn., 

что іі аоо Щ Ш омроіікою КуперштеПнь его училніда не заключаеп. 

пъ себ шічего пе остестпеинаго или, какъ иыражается оіп., «сверхъ-

от огв н н а п » , и тйжвло ооявяво для того д ла, которому онъ 

слуяяігь, а потому иудеть одоирено и инспекторомъ и, въ виду 

КШЮВГЬ о такоіі шііштаціп, самі. доииі-пть о томъ инспектору. Когда 

Вв ІОГІ. ікітропоиалі. ( in. нвгб oiVi.iiciiciiiii иі. гааомъ ГО постушгі;, 

онь докладмнарть такі.: «іі|)(ід"<"таиіііп. ей (домаіпноіі учитольпиц *) 

Куперііітсііпі.) воямоявоапі іірисутстпопатіі при моихь лаиитія\і. ш 

иысл та іп. . mijiiMi,. ВВ і;ріітііч(и-кій ІКІГЛИДЪ, л возт.имип. ипмапіс 

ил .ГІ.ЛІ. ип,гі.п. ІІ|)ІІМІ,І:(ЧІІО ВИвВШШШЫХЪ ГО " иіжыхъ для меня 

педагопічегких г. прісмонъ прешідаііаиія и попросплі. віі моемъ при-

сутствін дать уроип а|)іінмотііігіі и грамматіпаі, что она ІІ сд лііла» 

ІІІІІГІ.МОВ Апрііля 18!Л р. .V S). Уві.ррнпости Иереяславскихъ зем-

сіаіч і. учітмічі п і. ТОНВ, что овя діілаютъ діио, когда, віі качеств 

Шітсллііпмтііп. in. гл мі\і.,і,(Чіі'ті!і\ ь. уііаііаилііііаигіі. граііпцу тре-

оіиіаііііі евіОЦПШОв и Овб и in. ііікол п пресі.каюп. всякіе 

каіірііаы іі швобуВКШШЯ ІПІКЧКРЛІІІ» гвяіцеппнковъ, не могло не 

способствопатіі зак-рытір Пррряслаипаімъ ЗРМСТВОМІ., не смотря на 

Ввбо ы (і іі|)сд(іті!раіцрііііі овнго in і rupdKi.i Преосвящрннаго, две-

рей зрмсіаіхь іпиоль ввшцвВШВШП д-ія внІ.Гюгослу.кроііыхь собе-

іі.,ііінаіііП ci, іірііміа.-аиаміі. ТйШЛ каім. друпи ІІЗДНЫЯ зрмства Пол-

lamiaui гуйррпііі, іі.п.іыаі ИЗЦ-ІІСТПО, не дошлп еще до этоіі гра-

пмці.і. то тамі. ІЮООІЦР МРИІ.С імыпикі чГп. ограниченіп со сторо-

вы ломсіаіхъ учптрлріі РВОРИОЛІЯ приходгіаіхі) священниковъ п уета-

ІІИПЛРІІІЛ граииці. ,іля пхі. іиііііііи на школу и на народъ, хотя изло-

яевное вкекожБМ ш ш е РРГО діио. ИМГ.ІІПІРР м сто ВЪ ПрвхущюиБ 

у зд , т . с. Дуімііи.пі Гаіі. воеигь иа ееб хараіггеръ разграниче-

нія влагги ш. приход МРЖД імтіцринпкомъ и земсктп> учптелемъ 

п, по пуіцрству. КДІІИІІПДІІПСІ, імучанми, ГІЫВШІІМИВІ.Перряславскомъ 

у зд , а ІІОІІОДРЦІС aPMfiauo умптрли въ с. НРЛПКОІІ ДІ.ІІІІЦІ., Прн-

.7уіп:аго уіида, по ОТНОІІІРІІІИР КЬ гтііцрііипку,—какоіі случаіі ото-

шелъ рйВ тамь іп. область воічіомііпаиіп,—и іиті.ітіаі аі.которі.іхъ 

Лрилуцьихь ЗРИСНІІХІ. учитрлрй ПЫПРСТІІ іьть упогррблрпін нспра-

ітіиапір Гілагііслиіичіім у ,iyx(iimani отца, SOTfl бы то былт. со-

борный пріітоіррріі, каі;ъ ііГп.агтміі миі. т . ll]i)i.iyi;t., гоиорятъ не 

*) Такі. паііывиеті. сс г. Артгохг, точныхъ же св д пій о ся звапіи п 
в роиспов дной вривадяежвоспі мніі ппкто не сообщп гь, u до;іігавать я при-
шіавалъ и бвШивПШП) и мпі; ве іііи.и'Кащммъ, 



— 2В — 

o нев жественности только учителеіі, no n ('UMo.Miii.iiiii пхъ, въ ос-
нов котораго леікпть мысіь о незаіііісіімостп ихі. іпъ духопеи-
ства, призпаваемаго іі.мп аа прсді-тапитслімі (пвиввшеь иачалі.. 

Надзоръ за направлешемъ обуч нія и воспитанія 
въ начальныхъ училжщахъ и за нравств нностію 

преподават лей въ нихъ. 

Н гь осноішііііі іомігі.і!аті.с!і, что соотаііііпми (ІопшвВІЯ 1874 
года над ялпсь, что соверііпмііііі досгаточііи ГІ .ІІ'ГІ. иадзора ва праи-
ственностію земскихъ учителей. учіітслі.ііііці.. ІІХЕ. авшащавав 
и помощиііц-г.. еоли поручпть такоп ввдворь уіі.чдп().му предво-
днтелю дворііріства и ипспеітіру паіхідпі.іхі. учіміиці-. По и»1-
сомн нно гаі.иа> и то, что ныполнепір продііодптрлр.мі. ,іт>|)іііі-
ства и іінспекторимі, народныхъ учііліпці. датіті имъ Оужо-
женіемъ задачи предстаіиярп.. ао краіііісіі мі.рі. in. V раііо-
н ущілііщъ По.ггагігі.-иіі ry'iopniit, такіи ііаірудпонім. іапорми 
гранпчать съ непозможностію. ІІмІініе п усадьба Гіі.ііпііап) 
предводителя ІІероислаіісі.апі дворянетва махіматсіі іп. іірг>дІ.л;і\ і. 
благочипнпческаго округа о. Магеровскаго, т. е., иилііаи т ь 
вевеквхь школъ, гдь ввабоа е рйам вБіеанвакш оабя аеіісшв учи-
телп. МРИСД і к ь ОИЪ НИ преждр, ніг посл ойиар ааміія въ 
этпхг, аемсіаіхі. школахъ оезпорядковъ и пос ідоиіи ихг. рцреіііаио 
Купррштеинъ, ші ш, одиои, mi разу пе ом.ц.. Иіііпт. а а а т Г.мішіагп 
предводіітеля оыло бы нрспраіірдлііиіі. He гоиори y-ia- о томъ, что mn.. 
какъ п каждый предводитрль дворяпстиа, оудучи :!с.\ілрр.лад1.іі,цем'ь, 
долженъ уд лять много ііііимапія, хлоіюгг. и мрр.мріш СІІОІІ.МЬ ООИ-
занностяііъ, какт. хозшша. РМ цробчодігмо РРЛІІ ИР ООСІОЯВНО ааггь 
въ уЬ.зднолп. город , тіі весьма часто туда отлучатьсіг, такъ какъ 
на у вдвокь гіррдводитрлі, діиіраііства леааггг. обиааииость пррдгі,-
дателя едва лн не во вс хъ и ііостоинамхъ, п р.ррмрііимхг. коми-
тетахъ, коммтаіях-ь, съ здах'ь и сов-Ьтахъ, бямвноехь и даиікі 
устаповпвшагося дворянскаго представительства при поеіаценіи 
у зднаго города раашамн г ія-рпсіаіми ііласі иміг, и лпопь устана-
влнвающагося полсіаа-иіа его, кака. иыоориап) ііачалі,ит;а у з-
да, во глав окружныхъ земскпхь пача-тыіііі.-оіп., наьоцрцъ обя-
занность выполнять, хотя п не существеииыа, во ікірлощаюіція 
много времени, а пногда и расходовь, традіщіоішып требовапіа 
гостепріимства и даже открытоіі жизни, обуеловмяваыя мпіаіір.чь 
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(і преднояпто.п, ,iiio|i!m( гіім. Kcm ввять no иіііімапіе вею мас-
еу таки\і, ч.кикпі. првдворхвша .іікіраііства, то окажется, не 
іііі.ипті.с-ли оыли бы ДЛІІ BflHCKOfl іііііилы, ВСХВ бы у зднымъ 
ііііімі.оііііс.ііімі. І^ворявства Положриіе 1874 года оставнло, по 
прсиаісму. сгли ис пми, TO Т(ІЛЫ;ІІ обвВШВОШІ іючстиаго смотри-
ііми ііа|і(ідііі.іхі. . ІІІЛІПЦТ., а ВСЯ ЧВрщш рвбога ПО иадаору за шко-

.іами. хввавшш орвяоде ва пшипяжь аюгрвхвяА вароквыхь учп-
лпць, вовпиввна іи.іла иа яругое "nio. Даже і-і-. предводіпчміі y1.:u-
ііагп ,!І'.ІІ|ІИІІІ-І і'.а. BOSOIffiie пліі ЫЩЛЩШВЩ иліі отстранлютъ ОТЪ 
Свбя вЬкоторі.іА изіі •r|ia,iimi(iimi.i\'i,. ііі-ііГісіпіо'іроГіующихъ расхода, 
бычав В диориіігтиа, и іютп.м ИМІІІІГГЬ ''КІЛМІІС і-ікіпи.іиаго вре-
мсіпі. ІІР могуті., ПО МОШГЬ ііайлкмсніимъ, имі.ть того падзора за 
нраиі-пісшіогтііп ввИСКИХІЬ учіггімоіі п вообіЦВ за nuiipaiuenieM'b 
г.іісіипаиіа in. acMi'iiiix-i. шіаиахъ. КШЧіриІ трсоуотси велпкпмі. 
аиачоиірмі. сгмьсіаііі ііікилі.і пь aaKiHii iiaimia. гіи-ударі-піа И Црр-
i;mi. Ч т а;р і;асаргги ііайлііцриіа аа учитрліі.мп ВШСВІЗСБ иіколъ 
і'о сторіты іііііміічгі(і[)а ііа|ііі,іііі,і\і, учплтці.. ГО дли і\а;дічііи 0 

егепвви его вошожвосхя п -мь раікіи-і. учііліііці> [ІозегавекЫІ 
губврніи, пужнп прекдв ВС8Р0 взить во іііііімаііір. что зтотъ районъ 
ааіііімаі'1 і, ОобШО ПНШІ 8' , тысачь квадратиыхь иррітг. (въ Пере-
ВСПВбКОШ \ І.адІ. 3,586 і;и. в р., І ВЬ ПріиуцкоіПі 2,877 кв. вррсгі.) 
и что ррзидриціи иисшвтора вахокдхоя ИР ВІ. бол е централыюмі. 
городі., т. е. ІІрплукахъ, а вгь Ирррііславі., лржащемъ въ углу 
этого раіиіпа, такі. что сто и двухсотверстпыя по здкіі на ло-
іпадііхь вгь ту или другую піколу, о безікіріідкахъ въ коеіт нн-
• ІІРІГІІІ[)І, in, Оерваехвв уежыпшхк, состашііють для ПРГО, прп 

дурно содерааіммхі. ЗРМСТВОМЪ дорогахі., большое затрудненіе, a 
іілп ещо іліу ііуаакі І-.хать п просрличіи.імп дорогалш, въ осепь п 
В СВу ІКІЧТП ИР проі.здіімми ва МІІО;І;РОТВ(ІМЪ р чек-і. п болотпстыхъ 

МІ,П-І,. оообгаво вгв О рвявжвваво ь уі.аді;. то и невозможпость. 
И і.адіілі. по ІІРррцслаигіаіму уі.аду і ь Ма , посл шада рі-.чш.іхь 
водіі.п іапма ІКРЧТИ ВРЗДІ-. шшво было при хать, не д'Іілаіі объ з-

і.: далмпр t!(l вврсп отъ Переяслава я ИР удаліілсіі, но иско-
ЛРІІІЛІ. 500 версті., побыиаі і. вь 86 ііасрліміиі.іхь міістііостихі., 

и овнажшвхся толвко ъ 20-іо в ксвяия • і иинвет рекою шко-
лою (црркошіыи пос щахь т , которыя нахояятся въ одиоіп, 
сел сі. зрмсіаіми, пли иа путп ві-грі.чалпсь). Ііа основавіитшопц 
личиат (іні.іта иогу ,\тг.с]іждаті., что ппспоктору Y-го paJiona 
учіілиіці, Полтавскоіі губерніи, ві. которомь 80 школъ, н вкліч-
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чая въ это чпсли іородекихъ и мішнстсрскіі і. учіі.пііць, фпзп-
чески невозможно обозр ть иъ продолжеіііи учебпаго премрнн *) 
подв домственныя ему школы, хотя бі.і оігг. и ІІОЗЛОЖІІЛЪ свои 
обязанностп діиопрпіізводіітрля въ уіадпомъ училіицноіп. СОНЬГІІ 
на другое лпцо. А потому требоканін п сов ты Инструкціч и ІІо-
доженія 1874 года отаоснівхьво ржегоднап» обозріиіііі учплііііп. 
своего округа, а рапні) о рукоподстігі, «иоопытпыхч.учіпрлсП cnoiiMii 
сов тамн и указанінми и о ііаблюдоиіи, ирп слі.дуіоіц м-ь осмотр 
учплища, иа сколько оын восііолыіоііалигі, е о ііастаіиоиіими (ііистр. 
ст. 9), нлп сов п . , кроміі присутстнопаиііі на урошта и испыта-
ніяхъ, стараться блпже, посредстііпмі^ ліічиыхі. Гкч-і.дъ и удоі то-
в реній, ознакомпться съ каждымь изъ преподавателей (ibid, сі. 7) 
п другія прекрасные предшамиія и соігілы ііужио признать тео-
ріями, неосуществіімыми не тил-.ко для ііпепекторовь па трп уі.;;і;і. 
но и д-ія инспекторовъ -го рапопи ІІІКИЛЬ Полтаискоіі губрриіи, 
состоящемъ из-ь двухь уі иовъ. Вь каждоіп. зомскомъ учімтці. 
»ш предетавлялл віізптаціоііиую і.мигу и іфвевп in. ПРІІ роші№< 
саться вгх, пос щенін учіиііща, какоіі порядоіп. наблюдается зді.гь 
нзстари, хотя не везд предетавляли мн старую кнпг . Нъ одію.мі. 
Лехновскомі. учііліпці. мн предстаниліі піізіітаціоішуіи киіігу сгь 
росгаіскали визитаторовъ сь 1862 года. Сі> этого года по 1865 годь 
вк.тючіітельно роспнса.пісь въ пос щеніп Лехновекои іпио.іы 10 
правіітельственныхъ ііаб.пкдателеА за сельекиміі школамп, т. е., 
Переясіавскихъ штатныхъ смотрителеп, чнновниковъ особыхъ по-
рученій н самого }тірав.іяющаго палатою государственныхі. иму-
ществъ г. Якоаіева. Зат мі. зашісн въ пос щеніяхъ отсутствук>п> 
до 1873 года, когда эту школу пос ти.гь директорь ііаридиыхь 
училпщь Добротворс-ігіГі. Сь 1876 по ПМПІ.ІІШІІІ ІПДІ, отм чено 10 
посілценіп 10-ти пнспекторов-ь народпыхі, училіпщ.. ІІтак-і.. при 
опек па.іаты государствениыхъ имуіцрггпі. наді. пп.олами Пере-
ж-лавскаго у1і.іда, въ 3 года Лехновскуто шь-олу посГ.тпла прави-
тельственнан ипспекція 10 разі., а при опеі.і. ввнова иаді. :)ТНМІІ 
школа.чи, гпу же шьчму в-ь 16 лі.тъ, т. p., въ прріодъ іфрменн 
болыхіій ЧІІМЬ in. шітьразь,эта пікола ігмі^іа і ;І;Р 10 іііі.читацііі. Изгъ 
даииыхі. !',!, віізитаціонііі.іхі. кіііігахь другихі. .ЧР.МСКИХЪ ШІ:ОЛІ., 

*) І!о закону, ученіе въ сельскихъ школахъ должно продолжаться не мен е 
пяти. или по крайней м р четырехі. к сяцеп. HJIH этомъ пе нужно пабывать 
обязательнаго для ииспектора ирисутстііоиаіпя па зк;іам(;ііахъ въ городсквхъ и 
мвиистерскихъ школахь, иа что въ нномъ pafioirt трс-Луется около мЬсяца. 
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осмотрЫші.іхъ иною, окильшпется, что далеко no каждыіі и.ть часто 

.мі.іпіштшчг ипсп кторовъ -го раііоиа шід хь эти міко.и.і; нмена 

больишнстпа ихъ до того р дко встр-Ьчаіотся пъ этихг. книгагь, что у 

мепи oopaaona.Kici, мігіініе 0 Нвблокенш nx'b 38 ііікп.таміі то.іько 

падали, no слухамъ, no допосамъ, по буиагамъ, поступавшпмъ огь 

і-.аиі.ді.иіаиііцпхі. ііііаі.іа.мп. Ксли mini, w> штмапіо Гіі.пішііалоліенное 

mil, ІІНГІІСІ;ГІІ|):І\І, -го раііпаа тколъ Иолтапгіаііі i-yncpniini особенпо 

частуш пхі. імі.ііу (ві. Кі л тг. 11-іі ііиспріггоръ), то веіЕвя будеть н 

ііриаііаті., что ВЗП ВНОПвІЩІіі. а пото у n ryimpiiciaui .иірсііціа. п ()і;|>уа;-

ное ПОІІСЧІІТС.ІІ.СТИО н аиаліі п ПР моглп апаті, по.іпаіспіа вещей 

ві. Ввшашгь imciuaxF, пг. ііадлоаапцсмъ РПІ впд . ЭТО положеніе 

ирн;ду ті-.м-і. ііаиі.ітио быхо И ио могло иыті. ирііавііі-тиымь для 

npiix(i,ifi;iix-i. CBainomiMiaiirf.. Поіфііаианпыр KB паилюдепію за зем-

сіаіміі учігкмамп. ОВЯ ХОІЬВО пь ираііітм. случаахьпрішодшпіаютъ— 

п то только пррдь CIIOIIMI. apxmiacTi.ipPMF.—aaiilwy. гшкрыпающую 

і! ііиутррііиюю ааіамі. аіпхі. учрГтых-і. ааир.іриііі. и чирааа. ааі.зіш, 

іібра.ті. МЫСЛРІІ іі стррмлрііііі армпаіхі. умиіРЛРіі. Г.І.ІІІІР, ВЪ своемъ 

••ІІ.І-ГІ.. пояробво раасіаіааио, ісаіаімі. путрмі, (•,тІ..іалпсь ШШ ешыНВ 

іірсітсгтиріінііку г. Гойолраа тп. что ооцррпіалось въ школахь, 

вахвдвцвхся вбрсхазгБ вь вО-ти оті) РГО ррзііденціи, и-когда пред-

нодітмі, ЦворЯЮЯаа уааал r. TO. что тпприлосі. ВвКекШШИ учптеляміі 

въ прпходахь. СІИІІДПІІХЬ сі, РГО ІІМІІНІРОТ.. Говоріггся это не для 

обвітоііія .ЧТІІХ-І. лтп>: И МР нахіі;і;у в бя гіриаііаішьип. къ тому, и 

пр иміао иуаам искаті, ОГП.ІІІМРІІІП імучившагося въ лпчныхъ ка-

чргтиахъ и ді.іістиіііх-ьбывшагопрряііо.иггрла и инспектора^такъ какъ 

обвяешюшй ИЯПВ иорщка вещей, установнвгаагора РИЛОЮ Инструк-

ціи 1871 г. и 1ЬМІІИ;РІІІЯ 1874 г. Снявьиадаорь надъ ііачальтлмп 

ііародмыміі ііпаіламіі РЪ приходскпхі. свтценнпкові. и изъ в доліства 

церкопиоГі илаі in и ііручипъ РГО іінспрі.-торамь и пррдводіггелямъ 

дворяцртііа. ати ааіатодатрлі.іп.ір актм. гіріпгіаиірмі.ір ігь жііаші зем-

стволп. н Мввшя ротвонь Ііарпднаго ЛрпснГацриіа, сд лали то, 

что виопі. iipiianaiiiii.ip in, иаГиюлРііііо надт. нравстврпішымъ на-

праБЛРМІРмі. учітмічі п учаіцпхса до спхь поръ оісааываются почти 

въ іірвоаможііости—чартію по фііаичрріаімь. а частію по нрапствен-

пылп. іцаічііііамч.—ІІМІЛІ. Гілігжаіппрр п точиое иаблюдрпіе за пору-

чрііиымі, имь діиомъ, отстрапрііиыр а;р оть ятого д ла наблюдаютъ 

ва ВВШБ іютому. что не могутъ не вид ть его по чпстп фнзиче-

скимь прпчипамъ, no прпрод своего елужопіа, по сворму положе-

ііію in. iipiixniriaiMi. оміцрств . 



- 30 -

Органическій н достатокъ у здныхъ училищнызгь 
сов товъ и отнош ні къ нимъ инспектора народныхъ 

училищъ. 

ХОТІГ ГІНІДІІІ.ІИ учііліпциыіі сов тъ стоить І І. іжду адміііііптра-
тивныхі. учро;і;дрііііі МЬшистврства [Іаролііііго ІІросиіііщчіі», однако, 
всл дствіе .ТІІЧПІІГО вооіава ВООГО учре;і;д(чіі!і, UPMCTUV, a ПР МІІІІІІ-

стерству праващжшяаать гоаюяехв ааое полоиіопіо in. діиі. иачіиь-
ваго иародиаги оора:)і)ііаіііи. ИіісдсЬдаіімсні. учіі.ппцііаі'!» соці.іа. 
по ст. 27 Положеиіп 1874 г., состоиті. ввпрвийвно првКВОЩЮЛЬ 
дворянства, т. е., лице не по воа JMinnicTpa сюда посажепное, a 
no волі. ylvUiiaro дворянства,1—ві. случаі. Гмиі.ліш атого лііца ІІЛІІ 
отіутствія, предс дателі.ртпуртъ ві> СОІГІ.ТІ. ІІР тіспріпп[)і, иарод-
шххъ учплнщъ, а іісгіраіілаиііціГі долааічіті. іірр.ипідіпчма диорип-
ства, и только, аа бохЬааЬо или отсу ТІ-ГИІР.М і. cePO ПОСЛ кввГО, 
пнспекторі. предеіідатрлытпургі. въ совйт , — імучаіі. е е а Вв ПР-
возмо;кныіі. то РТОЛЬ рІ.діаТі. что его ШМШО и Вв ирпипматі. 
во вшімаиір при суждриііі о аиачриіи пікчіРі.тора пь совЪг . 
Такъ какъ іфрдпіідитрліі дііорііистііа и іичіраіииіоіцір д^лиаіость, 
прп этомі,. UP только ііррдгі.датрлі.рти юті, in. yl-um.ivi. ВвШОашв 
собраніяхь, въ которі.іхь дворянство запіімает-ь тепррь, по чиелен-
ностп н в,ііянію, ГОСПОДІТІІРІІІІОР иоложеиіе, но іп. іііп.іхі. случаахі. 
п состоять предеі.датрлнміі или члрцами ввнекигь уііраіи.; ти пм-
яснять иол е связь меииу армстпомі, и учііліицііы.мі. (•ОІІГ.ГІІМІ.. a 
равно п силу вемеяшге іиіянія ва ходь к&гь in. учвхшцвош со-
irf.iii представляется ІІЗЛІІШНПМЪ. Неоиходіімо только отмі.тіпь, что 
въ числ 5 членпвъ—а когда бываетъ и o n . города—в членовь 
сов та, перечпслрнныхъ вышеуказанною 27 статьею Шшиввнш, 
отъ земства им ется два, тогда какі. огь осталыімхі. ІГГ.ДИМРТВЪ, 
даже отъ Миниетерства Народнаго Просв щевія, присылается ім 
одному. исліідствіе чего, прп бе.чрааличиомі, охвошвнш 0ДЕОГ0 ІІЛІІ 
двухъ ч-іеновт. къ разсматриваеиому ві. РОВІ.Т д лу, плп прн 
уклончивог-ти ііхъ ха])аі;теровъ, легко можетъ обрачоваться ио.п,-
шннство иа сторои земцевь, илп равенство голосош», прп которою 
мн пір той стороны, гд). СЛЫІШІТСЯ голось пррдс датрли, прилиарт-
ся ріішеніемъ. Еели, прп этоігь, взять во вшімапіе, что ві.іборіі 
кандидатовт. па учитрлі.скія долиаюсти В7. таш. ііазываомі.ія зем-
скія школгл предоставлрнь, разъясненіями кі. Положенію, зомству, 
т. е., тому же предс дателю и двумъ земцаиъ—членамі., каковой 
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ami,, iipii утв рждвНІЯ оов томі, выбрвВНЬОГЬ .'ірицамн лиц-ь, есть 

ім, суищоохи ііродрі.тсиіс ді,.іа-, t o едва лп спрііведливо будегь 

ОТІІІІЦІІТЬ і МІ.ІІ-.М,, что оудьба иіічалыіоіі народвой шко.ты нахо-

,ііпга іп. руі.ахі. :іомства, a ие учіі.пііцнаго сов та. Правда, уза-

ВОВвНО ДОІІ ІЦІЧІІС іі|)(,ді"гаі!.и,ііііі.іхъ кандидатоиъ in. ШЯГраВІШЯЗ 

Ьбвванноотвй учігіс.іи ,мі угмотрііиія пхі. шоеобновхи, твлооиьпу 

ІП.ІЧІ. ІКМІ.ІІП пиі-іичгпіру руіаіииіігп, і-оііГ.таміі и уваванІЯМИ (§ 9 

Иііструкиіп). а п благонад яносііі к г ь угаавашь чрезт. СНІІІІІРПІІ1 

п , і \,,І'|ІІІЛГІІ|,ММІ., mi, і;аі;і, ОПЫТЪ піікаш.іиасгь, ати мі.ры пс нсег-

да доспігакп і. сіккмі цІ,.т. и ЕЮр дКО ІИМІК-ПІГПКІС .ІІІЦС, DO (ІТІКІ-

ііісиііи ім. ВОТОрОИу ИІ.ІІІІІ.ІПІМІМ улаіаііісіиіма фОрииПіНОСТИ, стапо-

витси л.іи вноп втора жкцеяь аеуяявижша fp обнар^вшія своей 

исй.іагоііадо-.ктіс/ііі т . ікістуиііах ь. ТОЖЬЯО и<\п\.іичо ки дока.чывае-

мыхъ. Нс мужііо ааоі.піать, ЧТО члоиами учіі.ііпцныхі. сов товъ 

(in. армстна, пи улаау ІІраиптс.іьсгвукііиапі Сената ЛІіптстру На-

р(>дііаг(і ІІІКІСІІІ.ІЦІМІІІІ 8 Воября 1880 г.. могугь Ги.іті. ііаГтраемьг 

.шца. ікчіііііііал.ісл^ііцііі in. ііраіккмаііікіму ікчкімі.даиіиі. такъ что 

и ІІІІСДІММІПС.ІІ. ,і,і!(і|)ітсгііа. і га.тмімс асмці.і пъ сов т мт-уті. 

йі.пь, иапр.. .іютсраис. іш ющів па реапгіоавочфавеішнно воспи-

таиір ііа[і(іда иаг.іііді.. В ООГДасныЯ В* іфаіііи-лаіінымп иа атотті пред-

мсгі, вовврі.ііінміі, ойиаатолыіыми вп псаіапгь сіуча для ннспек-

тора ііароднмхь учіі.іімці.. Дііііустіімь даже, что и земцы училіпц-

ааго совііта, и вшшшіюрт ііаридш.іхі, учишящь правоолавные, 

і,аі;і. и Гч.іиасгі. ГКІ.ІІ.ПИЧО часгіиі. ВО ве нужно забывать того, что 

•>гія не есть толыаі іігі;усство, но н наука въ томъ смысл , 

что она нмііетъ свои особые прііииііпы и своп спеціальныя зада-

чи, свои особыя нравственныя требованія o n . лица воспіггываю-

щаго и т. п.. а потому ннспекторъ, какі. спецііипсті.-педагогь, не 

іисіма можоті. пмті. ііраіиілыкі ІЮІІЯТЪ хотя бы п отличньвп. спе-

іііа.тискімі. iid воввной, и.m iio.imuMicKoii части, пли первостатрй-

пымі. і.-упцсмі.. ияь вваяхь (чкмиаліістоіп, иікігда п еостоитъ улв-

ЛІІІЦІІЫГІ СОВ-ІІГЬ. Средп ч.іічтиі. гі.хі. двухь училіпциыхъ сов товъ, 

іатірі.к1 иі.даюгі. сельрніп учіі.ііііца Y раііона школъ Иолтавскоіі 

губерніи іі утвррждаюті. учителрй ві. должностяхъ, я могь бы на-

звать одного члена o n . города, іізі. кущевъ, ііроиладающаго іпіка-

ьпмі. образоватрлып.імч. црііаомі. и рдва грамотнаго. Губериаторы 

ііалиачаютъ ві. ЧЛРНІ.І і)аііач(Чіііаг(і СОВ Фа обывнОВ ВНО ііс.правни-

іаіігі.. талаит.ппімхі., МОІКРТЬ быті., і ь паблюдеіііи ШШЩ ЙСкагО 

порядка въ город и у зд , ио чуждыхъ поіііімапія педагогіічо-
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скііхг. порпдкопъ ii неріцко не окоимитші і, курса наукь и пъ 
среднемъ ytieonojnj заведеніи. ІІо.пссіпііт.-іі, каіштавы, ропшетры 
въ отставк іі т. п. безспорно могугь ои.іа.ипі, ПСІ.МІГ свовоіварь 
необходпмыми длн оиерегаиія дворшіскп ь традпцііі, и быкь обрав; 
цовьшн предііодіітелями двориистши но кребоэааъ on. imxi., равно 
как-ь п отъ ііспратіиковъ, купцовь и т. п. праніілі.иыхі, суяідонііі 
о иачрствах-ь кандпдата ш. ЧІІТРЛІІ, бьиа бы Ойвгашю no eexe? 
ственно, иарколі.ко остестиеііио тіи-бопать o n . ііодагпгіі іір.іиилі.-
ныхъ сужлеиііі о ГОД ПЯ лиці. іііцуіцих і. дкл-.і.ііпстц, иапр., иолпцоіі-
скаго, контори;ііка. бврвйкфа и т. п. И тамъ, и ДОвь ког] I '•• 
оказаться правпльныя сужденія, но это д .іо случаи. І ми прп-
пять ві) шшмаше сумму смучаЛіюстсіі. часті. і.ипхъ ІІДІ.СІ. НВОП 
нам чена, и сопосташіть съ т мн восе.мі.іп обвавЕООХЯМВ, ко-
торыя статьею 2У-ІІІ Полотааія 1874 г. возлагаіотся на соста-
влпімщіііся, при такпхъ условіяхі., уі-чдиыи учііліііцііміі roi:bri>, 
то окажется, что, ноав епь быхь, аояввяа бвсіо бы ограАІчшъ всн 
обязанности только двумя первымп. т. с . обяювноехыо пывкввшп 
спососЗы ігь размиожеиію ІІІІСИ.ГГ. и ул чіііаті.матрі)іалі,іі(>с ІКМОИІСІІІІ' ст -

ществуюшихъ ш. у ;дЬ школь и поа-аиіии-тікм-ііайжаті.этіі чііліпца 

тчебньпиі поспбіямп • ужнншюныш ривоводоппаів. -Мі'и;і\ гі.мі, 
законт, призналг. м ііредсі.іа-пмсмі. ц во мя члопами соігі-.та одп-
наковро правоспособность на обсужд>мііс п р шепіе по д ламъ иг-
только таким-ь, псполненіе конх-r, прімгпілагаргь иь члриахь полі.-
ко практическіи здравыіі в ш в п іг умі.ііьс расчіорижаті.си дріп.га-
ми. но іі такіигь, гд требуіотся спеиіалыіы» аедагоинюеиш вни 
нія іі педагогическая (шытность, пріпталі. ю тіми да;і;р право 
разг-матривать и утвернсдать отчегь шіспектора пародныхь училішп. 
о состояніи учобно-востітатольнаго д .та ігг, пінолахі. и иуднть объ 
общекв РОР.ТОЯИІІІ и напраіілгчіііі иачалміаго ііародпапі образова-
нія въ у зд , ие гопори у-л;р о npai'.l. Г .ПІТІ. и р іпаті.. како» учп-
тель удорлртморярті, авоещ ваанатанио в вшоА ве у.іпилртпоряртъ, 
какая іпкола хороша, по ходу ш. неіі обучрпія и восіііітаиія, и і;акая 
вредна п потоііу должпа 'ІМТІ, упраитііРііа. Безспорно. тііоррцг. Иоло-
я;енія 1874 г. могг. над яться, что нпспекторі,, вщ ііріігутсгіііи ко-
тораго должны обг-уждаться п ріЬшашар подобш.иі діиа (ст. 30), 
и членъ сов та отъ Міінпстерства Народнаго ГІросв щенія,—эти 
два спеіііалиста по педагогіи,—будут-ь полі,.іі)ііаті,ріг ,іол;і;тлмі, іиія-
ніемъ на остаіьныхъ членовт. но спрціалііотовъ, каіп, и оілиаіть, 
без-ь сомн нія, въ н которыхъ училиіцпмхь сов тахъ; по это, опять, 
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ГІ..ІІІ r.iy'iiiii. hVb елуіайиостіімъ, І-|ІР.ДІІ которых-і, живетъ u д й-

ашвуетъ уг.;і,і,ііі.ііі училпіцнг.ій І(ІІ!ІІТЬ. ііу.пио отн сти и т иорем -

ііы ІІІ, ЕО ІЯЯВО Ь состап , І!()Т(І|Л.ІИ проііглилгп. o n . торжества 

•тіі иліі лругой партіи въ у здпоиъ дворянств , ч мъ обуаіовлі-

вавГШ мп то.и.ко :І;ІМІ,ІІІІ одиого іірг-лиодіітслп дпоршіства другимъ, 

mi и iicpi'.Ml.iii.i in. ио.мсісомь гоораіііи п въ земскоіі управ . И.п, 

ийласти случаііиаго ytoum.iii учііліііциыіі СОІІІ.ГЬ, іктіідимому, могі, 

• ч.і бі.іті. ІІМІІСДІЧП. то.іько прп то.мь условіи, если бы ииспемтору 

ітрпдпмх і. учііліііці. Ііоліія.онісмі. итдаш Гл.іло м сто ііродсі.дате-

ля, а члеіп. отъ Мііішстсргтна Иародііаго ІІрооцЬщвВІЯ Оылі. его 

заміи-пітрлсмі., mi случіііі Гкілкиііі или (іісутітпіи этого предс да-

ТРЛП. Ио это ие оыдо сдіьіаио ири составленіл Подоженія 1874 г. 

І1і'\мі.стіп( иді.іч, (И І.ІКmm., иочему это случилось п въ областн 

канііго теченіи руссііоіі ;І;ІІЗШІ соверщиадр акть отдачи случай-

тісіимь діиа ііііосііі.іцоиін моссы паріідікііі,—д ла, лм ющаго р ша-

юіцер зиачсііір іп. далыгі.ііпіРІі исторіи ]іусскаго народа п въ судь-

і'і;і\і. (Угечестиіі. 

Чп) такое uncnfiirmpi. ііііріідиым. училіиці. ш. уфвднощ учи-

ЛІІЩНОЬП. сові.гі., по поло крнію І87-І года, трудно р ш і т . съ пад-

лежащен) точиситімі. ІІс.омііі.ііпо nui. ! ;" , что онъ д лопроизводи-

ТРЛІ. сов та (ст. 243); іп. числі-. ЧЛРИОПЬ іпмг.та ОІП. НР попм нованъ, 

in. гоггаві) жо его включені. (ст. 27 п. а), прпчемъ сов ту вм -

ввня іп. обтвнооп обе/ /КЬ и рі.шать вс , првдостапленныя 
РГО ІГІ. І.ИІІИ. діиа «ві. пріісутствііі» м стнаго инспектора народ-

иыхі. учпліііці.. 11о порлпку ;іто НРИОЗМОНІНО ВЪ т хі. стучаяхъ, 

когли ОДІПГІ. инспрі.торл. іііізиачартся на два, плп на три у зда н 

іютому. при р іііеііііі ді.лі. in. дмухі.. плп тррхі. уііздныхъ чнлнщ-

иыхъ сов тахъ прпсуістиоііаті. онъ не можетъ, то Положеніе, въ 

ішду .ітого. црррпоі п п . РГО обязанностн на лице, назначаемое к ь 

ЧЛРІИ.І аяЛаа и ъ МишюгврвввД Bapiojparo Просв щенія (ст. 30). 
'ГМІПІМІ. опргізомл. iiiii'iiPi.Topi.imiiiiMiH'ri. ТПКОР ЛІР іюложеиіе въ от-

ПОІІІРІІІИ in. учііліпцному соігі.ту, какое заішиаетъ прокуроръ кь су-

,і . Съ такпмі. гаглидомі. иа чепмигора ііиродііі.іхі. учіілііш,,і. впер-

ВІ.ІР (иіязатрлыю ІІЛИІИКІМИЛ 1. МРИИ іі|)рдііодіітель Переяславскаго 

дворііпстпа. 11о :іго.му взгли.іу иі.іходиті., что начальное народ-

ИОР (іп|іа;!іііііііІР in. ybail. ПІ.ДИРГЬ учіілтцпміі РОВ Г Ь , а ин-

спркторі,, і.акі. ііроі;у|)орі,, тохысо ішблюдарті. за правонарушенінмп 

в-ь оГілагт РГО І І.ДІ.ИІІІ. Ио іиірліп.-у, ііромЬ В Ы С О Ч А Й Ш Е ут-

вержденнаго 25 іМая 1874 . ПОЛОЖРНІН началыіыхъ ііародіп.іхі. 

3 
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тчилшцъ, Д ПСТН РТТ. рще инструкція инспйкторамч, ііародт.іхі, у т -
лпщъ, В ы с о ч А й ш Е угверждеішая 29 Окттір» 1871 г., in, miv 
Koropofi блпжайшее наб.тгод ніе надъ училпіцами прііиадлржиті. ин-
спектору, то возникаетъ вопросъ: въ какомъ жо смі.кмі; инспек-
торъ мо-жеть быть прнравпенъ прокурору суда, когда он-ь есть по-
ставленный отъ пх удіірстйа попечитрль о тколахі,, рукотідитрлі, 
учіггелей въ нихъ и прчаловптп, о игь ііррумікіл.сіііи и аввпа -
пніи? Положеніе 1874 г. н давп. IqHdttro (тв та иа атогі. вшроац 
оно предвпдитъ, что СТОЛКИОВРІІІИ мржду ітсцркторомъ п пррдсіідате-
лемъ у зднаго училпщиаго сов та—ДОЛЖІІІ,І Г.і.іть, и потому yi;a:ti.i-
ваетъ путь къ улаженію этихъ столкновепіГі (Полоя?. статыі: 10, 11, 24 
н 25). Д ло ш, толгь, что если сравннть права и бяшмтоеги ии-
ппекгора народнг.іхг, учііліицъ. ікиожртіыи пъ РП» ііип|)укиііі, c-r. 
правамн н обязанноотями пррдводителя дворянства по ОТИОІІІРІІІІО 
къ наблюдрнію надъ народными піколами. пррдоставлршгыяін вму 
Положеніемъ, то окажется, 'гго инспектпръ ппіин самостоятвлегп. 
толъко т, сужденін ОТНОГІІТРЛЬІЮ «способов7> и пріемові.» прв-
подаванія, во вг-Ііхъ ЖР г.ггалмгмгь SBQBSb ГЧ-ЖДРІІІИХІ. И д й-
ствіяхъ онъ ДОЛЖРНЪ дапать ОТЧРТІ, сов ту н, ві. глучаі, 

несогласія съ ніім-г., нскать под,герн;кіі СПОР.М обдоу МІ.ГСЛРЙ И 
д йствій wi, днректор народныхъ учіг.ііпці. п іп, ІЮІІРЧІПРЛІ. 
Гіебнаго округа (Полож. ст. 31), тогда в а п уілдт.ііі пррд-
ВОДІІТРЛЬ дворянства. пмі.к прапо пос іцаті, учіілища, удостопі;-
ряться в-ь нравствешк.і д, в п вПОП пррподаватвлей и по П.ІІЯІІІІІ 
нхъ на учаідихг-я, it, прл изв стш.іхъ условіяхъ, п.ібираті, пь по-
мощь себ .тацъ Шг мі.гтіімхь ЖПТРЛРІІ ДЛИ наблюденія па учи-
лшцами, упплномочеіп. РНОСІІТЬСЯ ПО д лаш. пароднмгь училтці, 
не только съ Попечнтрлрмъ учоблаго округа, но, т, глучаяхъ осо-
бві пажног-тіг, и ВЮоервДОЯвВВО гъ Міігпіг-тромч. Народнаго Про-
св щенія СПолож. ст. 40—42). Кс.ти в.!иті, пріі этомъ Вв иітма-
ніе, что у здный предводитель дворяііства РСТГ, іісгіррмі.тт мі.сг-
ный, при тоиъ, болр.шею частііо, богатміі ар.члраіад-Іирцъ, іірц-

піімаюідій на србя слуя!ебныя обпшшооіи нзг. чести, короче ма-
теріа-тьно н нравствеино невавивиныД ЧРЛОП КЪ. ішспркторъ же на-
родныхг. училищъ почти всегда «шовншгь, — ІІР ВГ, ТОМІ, ю р в о 
етлеж , что обязанъ брзуслгишымъ іюстугааніемі. спор.чу нача.тг.ртву, 
но и ш, томъ, что кормится, пері-.дко съ семмю, только оти г-луж-
бъцто станетъ до очевидиостіг штитш.імъ. что BHCneKFeOT тру.пмі. 
даже невозможно д йствовать етойко, пресл дуя одии шітересы 
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ігародпаго просв щ нія, иритимь—как-ь ихъ попимаегь государ-

ство, a ue таіп., i;aiti, іктимасгі. ихъ земство. Есть земства, какъ, 

папр., Хорольское, ІІолтаисио/І губ., которыя, не желая им ть въ 

уінідіі ііраішта.и.сттчшаго mic.ueirropa вародиыхъ училнщъ, содер-

жаопь свовго ивбранщва, оъ согшсія .Міінистерства, на свой счеі-ь. 
Иі. Іісікчіс.іамсі.іімі. у ;ід1і, сі. ивед шя Иоложепія въ д йствіе, те-

исрь сідітпадцагыіі ІІИ('ІІ('І;ТІІ|)І.: і;лі;ан тому ііричшіа, по :)ііаю точ-

но, такі. ш в ъ доипаиать :гпі п ііахипі.іі, с бя пе въ ирав ; щаао 

ГОЖЫЮ, ЧГО чаі-гаи мі.иа ИНСПвНТОрОВЪ СОСТаВіавТЪ іі|иіііад.і('ЖИОСТі. 

ив ІМІІОП) Дераясдавскаго уфеда [Іолавсвой [убврвін. 

Навазъ у зднымъ училищнымъ сов тамъ. 

Іи.удаіл Tm'iiHi.ifi СІІНІ.ТІ. іп. VIJI iiyiiinii, И ы с о ч А Й Ш К утвер-

кдевваго 26 Маа 1874 і'. МІГІІІІІИ объ уііраи.і('иііі вародвыіш учн-

.іиіцаміі • іі|)('дірі'іаіііі.гі. іМпііисі |jy ІІ:І|ІІІДІІ;ІГІІ ІІІКІІИІІІЦСЧІІЯ, взам іп. 

ііисі|)уі;цііі шіпіокторамъ 2У ОктаОрн 1871 іода, составить, по 

м.а.іііііііи оііі.гіа и по сог.іапкчіііо гь подлежаіцимн ві-.домствами, 

наказі гуоернскимь и уі.лдпыміі учпліпцнымъ сов тамг. и виести 

ІІІІЫГІ па ра.чсмитрііиіс і.о.мпгрта мііиистрові)». Такоіі иаі;а;п. учи-

.ітціи.імі. гоііі.га.мі. миГ. н изпіістеігц и гі,. і;і> воторыхь а обраг 

іцалсіі :ta ріыі.іісікміісм і.. гд .мпі. ВГО иаіітн, ооъясинли, что его, 

до вримімт ікиписнія, ламГ.іііісгі. кмпаска г. II . Аинина, іюдъ за-

главісм'!.: «Свидь r.iaiml.iimnx і. лакпііпіпіложеній п распоряженііі о 

ііачалі.мыхъ иародиі.і. і. учіі.тіцахі.г (пзд. 3, дополненное, 1890 г.), 

in. hinopdii. ікмі.дъ за текстомъ В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденііыхь 

лаі.ііііітікксіачіііі. ііаисчатат.і рааі.іп ІІРНІЯ CO іісіроны Сената, Мп-

пім гра Народпаго Просв щеніа и друпіхъ мииистровъ, по прина-

КХежносхи, DO іірнведенііо въ дііііствіе іі прпи неиію іп. ааізни 

иаіаіііоиі. или ііра.мо ОТВОСЯЩИХОв, ii-m тплыаі і.-асакицііхся нішшіхъ 

IIII|H),UII.I\ і, ЧІІ.ІИІЦІ.. Хити a'liisn. СВОДО Ь И руіаіподетвукітсм учп-

лиіцпыс совЬхы a инсаекторы н а р о п ш г ь учіілііщ-ь въ свонхі. Д Й-

СТІІІИХІ., ио ві. авщь я не могь наііиі ІІ|]ІІ.МІ.ІХІ. укаааиііі па саіше 

('уіцегпкчшыс вопросы, М(Чія ааііпманшіе прн оаиакомлонін съ 

аомскими піколами Піірраславсваго уі..і,иі. Вь ікчі пелыіа, напр., 

иаііти щиШО О И аснаго укааамііі на TO, ішчрму капдіідаты въ учи-

icm піьп.і і,, \(і рпгчііімх і. іі содориаімыхъ сельскнми обіцоствами, 

іапаіііі.і вс ВД сь, гаі;і. ііааыііасмі.иі, венсвія пнаілы. иаГиіраются 

ве обществаіш, а рредставитедяші веиства. Еісли строго держатычі 

3* 
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текста В ы с о ч A ft ш Е утперждоіпіііго Поло-.і.сиім 1874 года, гд нсно 

от.-пічаетсі[ земртпо, какт. утро ІІГПМІ.. m i , СЬроДй и оейЁЬСкмю обЩа* 

ства, какі. учредптрлрп іт.-илі, (маіі|і. сг, | ; і) . иі до игілі . ra in. 

пазываеммхъ аемркихъ шко.ть ІІрреярлаіііі.-агп уі.лда :ІРМІ ти . м т і 

оно и дартг. пмъ ПОРООІЯ, не слі.дсітіло бы имі п. т і и п к о т каса-

трльетва в ъ д л пыйора учптрлрп in. атп піколы. На СІІ КІМІ. a;»1 

ді ті; прпігпгка устаііопиларь. чтп ОПІЦРСТІШ і і р т т м а к г і ь т і д і . учп-

телей, которы.чъ пиъ пріііііліогі.. и. і.аанчги. ДОМІРЛІ.ІІІ.І. что пчь ІІР 

nacTaRTmori) осущрртплмть CHOP прапіі (РГЛІІ тбжвкб анангп. о ішьп/). 

П на друіихг. прим рахь можно 6ы покааать, что ираіпіи.а. сопут-

ствуеяая вышрукаланнмми ра.ті>і(оііРіііііміі, ирііпрла кі, тавоА аапи-

спмоспі обществрнныи иінолі.і от-г. яемства, что послііднее прп-

знано и Мшшстерртпомъ Народнаго Просп-Ііщеиія правоспособ-

ньгаъ зам пять ш> п которыхъ рлучаііхі> и шірцркторп. и учііліпц-

ный сов тъ. Такппо цврНухярВое [і&шоряжешё Міііііичра Иарод-

наго Проев щеніп 2о Іюля 1881 года. і.ипмі. т м і . и с і т бШО 

циркулярное же распоряжепіе І\Іітііст|)а 17 Ноиирп 1879 r m i . 

Въ ПОРЛІІДНРМЬ цирь-уляр ycranoiuPiibi ГРІ.ІЛІІ ііраипла. ні, сил 

которыхь кни и долааім «nocTj-паті, въ учмлііща ИР т і а ч с , і.акі. 

чрр.ть посредство у .чдиыхіі учііліііціімхі. СОЯ іЧШЪ или ІІІІРІКМ.ТП-

ров-ь пародных-f, учіілітгь» и дплжиы раліч.ілатьоя "ііри (ІСОГЮМІ. 

сгаіск , засвпд тельстноваіпюмі, подпхпю инспсктора пароднмхі. 

училищъ или члена o n . Лтіирторстпа Народпаго Проспіацрти т , 

учіілітщомъ сов т », а «учнтрліпп. пачальшлхі, учііліііц-ь вОСПрёща-

лось, подъ отрогот отп тственностію 38 паруігіРИІР. пріппіматі. илп до-

пускать в ъ уішлпща КІПІГП», хотя бм гіортупаітіія огь ПОІІРЧІГГРЛРГІ. 

попечіітр.тыпщъ, ПОЧРТЯЬІХЛ.'>ЛЛ)І-ГІІТРЛРГІ училіицт. и т. п. Эти строгія 

правнла, к а т . пнже будеп. сказапо. ІІР могли достигать ціии, a 

потому чрезі. два года п были от.ч1.ііот,і: <;іл. ііаи ііРііІР ІІІ.ІІІІІ'-

означешіыхъ правилт., г о в о р і т , Сводъ г. II. Л и т т а , пррдостаіирцо 

лр.мііаічі. учррл;деиія.мь прапо: в-г. школы (•ІІ.ІС|)Л,ІІМІ.ІЯ иа РЧРТІ. ПЛІІ 

п]іп участіи земспт, гкгсчллать непосредственно отъ ссои ННИІІІ 

И учебныіі поробііі игп, числа одобренныхі, Мияй<У№р<Я,вОМгь Парод-

наго ТІросв-Іііцрнія для иачалыімхг. училшці.. сь гілп,. чточі.т кипііі 

учебныя руководртва и ггоробія. пррдпазиачртімя для того или дру-

гого училшца, білли дортавлігрмы in. онор при Особбй бумаіі. оті, 

поддежащей управы на имя учитрля свго учіглпща. і-ь іірііложічгіемъ 

требуеиаго упомяцутыми правнлами спйсва книгъ, скріиілрііиаго 

предр датрлрмі, ИЛІІ ЧЛРНОМЬ fnpiMs, по прііЕіадлРлатсти» (paararcn. 
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hi. ст. 20 Иііо'і|)укці" 1871 г.). Такшп. образомъ пъ 1881 году искліо-

чмимыіпс прлікр, дми года НІКШДГ. прішадлпжапшее учнлпщпоиу со-

ііі.т , исрпдапо зпмскоіі уираиі;, а (ібалаигіог-ть скр плить реестрті 

посылар.мыхъ іаіпгг., іім ікіемаа дпа года иаладъ агеіггамТ) Миіпістра. 

«ходаіцимі. иі. го.-пип. уміі.тіцмапі совЪІПЦ поилагасптм теперь на 

ІІПЧГПНІІ. :;ІМІСГІІ!І. ііліірпііпі.і і. имч. іп. состапи лсмсіаіГі упраш.і. Въ 

ііиду ПЯОГО іі 1111,1,(10111,1 \'і, cr^'iacni,. сі-г(,(-гіичііт думать, что если 

ni.i І;І. inici.Miiii'ciiTi.io in,іі.і іі.in •iciifpi. riii-raiuii.ica ііаі;аль уі^ідіп.ім-і, 

учіі.ітциымі. гііпі.гамі., гріміусмі.ііі п. VIII. И і.м; о ч А П in к утис])-

лмсшіап) ш, 28 дспь Мам ІН7І г.. мігішіа Государгпіоііпаго ('ов та, 

in iijiyupuic SeKCTBj оорааіиіаііііі магсм пародной (Чістаіимло бы 

гопподстііуіоіцуіп. ('( ш по іісіиючігголыіуіи мысль этого паказа. По 

ІІп.іііаіічііиі 187І г.. Міптс.терстпо имііегь Ші состав ближаАшаго 

уираімічііи учііліііцаміі гпоего агеита іп. лиці'. ипопрктора, еслп не 

счнтать такіжымъ u Ч.ІРІШ соп та o n . Мііпистсрстпа иастолько aic 

малп лііачуіц.іпі. каім, п ч.тоиь ропі.та o n . епархіалыіаго ігі-.домгтпа. 

\\п Miiiiin-rpi. Ііарп.іімгіі ІІріич І.іцсиііі ііамілиті. воамоиаіі.пп./ітоГчл 

іі іііігпрктпрі., іапгі. ПОКВЯЫВавТ примі.рі. Хііріілі.гіиігп уі.лда. Ги.і.гг, 

o n . яекстйа. Вё міи. гудиті., что и.ті. тбічі ПЫЙДРП., ОІ-ЛИ такая мыслъ 

Гіудсгі. иіуіцсі-ін.ісма І І. іі;іаідаііііцомсіі пакааіі: моріі аадачрй были. im 

ііііамііисіііитіі, путр.мъ .тчнаго оаііакомлрніа or. ПО.ІПИ;РИІР>ГЬ вещей 

іп. :ІРМІІ;ПГІ miai.ii, ц т , (ікруаіаиріцріі іррді.. на пее д Аствуіоіцріі. 

уап.чть причвяы такого, В ІІР іфугого РОСТОЯПІЯ начальнаго обра-

лпііаіііа ш. ІІРііРііслаиРКомі. уі.ад . 

Иі. рилу ціі|іі;. .і!іриаго расікіраа.-ріііа Мііииртра 25 Іюля 1881 

года, паі. ІІРррасіавгкоГі аомскоП управы разсыла.тіісь и раясыла-

ются І;ІІИГІІ по :ІРМСІ;ІІМІ, ііпаі.іамі.. Mai; ИЛПІ.СТРНТ. одтп> только 

і іііііиігі. іаіигі., ііоглапиі.ім. пррдр датрлрмь армской управы, за его 

иодтіРі.ю. !) Ммрта 1890 года, па X: 745, учитрлышц Карн ев-

СКагО армі-каго учпліііца ОльгІ; Макоимоппчт., дочери нзв стпаго 

олавітофпла и річ.-тпра ІІІРіісь-агп уиииріхчітрга. таиічпшпри і;урр-і. 

'I'yiuVbMPPiiciaiii иіРіігіамі гіпіпааііі. Иъ rmisrb ciiiirKli uaaaano 72 

lamni. in. чиімі. іаиіхі. 68 паланіа «Посредпика». Въ препрово-

.ІПТР.П.ИПІІ бумагі; ііредііигыналік ь: «по прочтеніи учеітка.ми. КІИІРІІ 

ііііаіірагигь ш, уираиу. иріічрмі., іа. впду того, что он поеылаютсм 

іііісмічіііо, т , ката,тпп. учіі.пііца пхъ вовге ие ВПОРИТЬ», каковор 

.і Г.Гп-гпіп р-иа ііррдрГ,,іігі'(,ліі ар.мсіаііі уцрапм. по оГтаруа;ріііи опаро 

іи.імітпгі. ткчіРі.-тріімі, мі, І8У2 РОДу, И ПриЮ&НО бі.мо CO сторопы 

im.мі.ціигіі ііріірапіілі.іп.імі,. Для учитРЛРІі такаа бнбліотека соста-
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BJiierf. обьппіую, хотя ciy'iaihiyin, іірпиадл жпость Гиіп.ііотек-ь зем-
СКШПЬ шкіиь ІІрреясливскаго у'1і.чда: киіігіі ; т і ис ашшсягся в-ь 
каталорь п, ііі) ііричтеііііі п.чь учотіка.ми, передакігоі въ другое, 
сос днее учіілпще, а ІІУЬ него—въ третье п т. д.; m. 'HUMі. квигь, 
вид нныхъ мною вь школ с. Хорьков цъ есть п не рекоіюндрваДг 
ныя Ыишістерствомъ Народнаго ІІросв щеиіи, вакь охшиось при 
сравн ніи г. Соболевымъ, въ моемі. присук гіііи, мхі. ааі.іаііііі іі. 
каталогомь дозполоппыхь книгь, іі.мі.ііііііімси т , ;поіі іт.сі.гі,. Лесо. 
мн нно, чго такоП оборотъ дікіа о ирапі. аощсіп. равсыдаігь іаііігп 
по школамь ие внЬіса вь виду при ііздаіііи вдркулярнаго расаоря-
жепіи Miiiimrpa 25 Іюля 1881 года. По словамъ бывшаго пррд-
с дателя земскоіі управы, ктігп разсмлас.мыи иаі. уираим ІШІДНГІ. 
въ состав-ь сущесгвующен при неИ а мскоА біібліктоіаі. cociait-icmioii 
съ участіемь умершагі) ннспектора народныхк учііліпці. г, Шмита. 
Но—это св д ніе а иа\оа;у и ис ііодлса.аіцимь моеГі riponl.pi.l. п. 
можепі быть, теперь вевозможнымъ д.ія пріигіфкл. ІГрп томі. ве 
теперь, какъ мн достов-Ьрно ііаігі.ітно, . . прсдіікдігкмі. кворянствб 
п предс датель земской управы, оть которі.іхь in, Ма ІІ похьаОт 
вался необходіімыми рааі.ясненіямн, и не у д-Ьла иародпагс) рбраао-
ванія; теперь въ Переяславскомъ ^ІІЗДІІ и ноиыіі првдаоди^ л ((ВО-
рянсгва-и новые земцы; отъ взгдядоші н ("громлсиііі вострржесіво-
вавшаго большііиства будеп. ааіапіль т чешв кЬгь in. у 8ДН0ІГЬ 
учнлііщііо.мъ сов т . 

KuKDii бы ни д йствовалъ цпркуляр'!. Мптктра СПІІКСІІТСЛЫПР 
снабженія земскихъ школъ іаіигамн—отмі.непный (1879 г.), илн 
зам нішшій его (1881 г.),—ожидать огь него много добра, пли зла 
для земгкихъ школъ, значило бм обманывать себя, такі. каіп. ді.іі-
ствіе дурныхъ кшігь на умственное и нравственное paasifxie учіі-
телей п учіггелышцъ земічаіхі. іпиоа і.. а чроаі. mixi, п иа уча-
іцихса, ІІ])ІІ васхоящеш положепіл вещей, только отчасти обуслов-
лено таіаімь, или друшм-ь цнрігу.піромі. іМіііпігтра Иародпаіо llp.j-
сіі щеиія. Кніігн, подъ д Пствіемь которыхі. вцра^ксываится уб -
жденія и нраііртвенныіі обликі> земсчаіхі, учігіслсіі. по.іучаіогсіі имп 
па мі.ст ,—вь ііриход ІІЛІІ ІШЪ СОСІ.ДІІІІХ7. приходопі.,—оть знако-
мыхь ииъ частныхъ лицъ, выписываіощихъ оныя для (•обствеітиіі 
погребиости, иногда даже оть попечнтелеН и іюііечительниц'і> гбзсь 
же земскііхт. ІІІКОЛ'Ь. Д ло и вв вь іапігахъ, а въ умственной не-
пімготкиі.і. іиііыхь учителей и учіітелыиіці. ііа,іл(';і;аіці> ікілыіииагі.іа 
ктігаяп. Ири пос щевиі асмгіаічі, ппаі.гь. in. ВНОВЬ ііааііачеііііымі. 
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іті'ііоі;тіі|)і)мі, r. Г.ооолоиымч.. пимі. ІІР.ІІ.ЛП ГП.ІЛО TIP знакомиться 

гі, niiMt.inoiiiPM'i. і.-пждоіі ивъ ііп іі І!(І пс хтэ его частяхъ, почему 

п ю М иасснБпеъ воиш/гь, ИЫ поб щаяи и кпартирі.г учитрлей и 

учитрлі.иииі). Н СНОЛЬВО мтіуі і.. ІІ[)ІІІІО,ІОИНЫХ7. ш. комнат учителя, 

т . котороіі даіио гтраііио Гч.іло бы ІІР внд ть КНИГЪ, невольно 

ііашміііміісі. равГОВОроКЬ <> iipPiipmw;i:,iPiiiii учптрлиміі свободнаго 

т і. уроновъ врвн ви, объ и п . ЧТРНІ», ічіакомствахъ, о томіі, от-

к .іа ОНИ ііплум ТЪ ТанІЯ дорогіи кпнпі (ІКТЛЫІІІР и;урііалы) и т. П. 

ііріімміілогі. гавже аоо щаФБ дома аоИаячяпявЛ и аопвчапршщь 

земекихі. іпколъ ІІР ТОЛГ.ІІСІ ИІ. Порраславгкомі. и Прилукскомл., но 

и иі. лруги і. уіьідахь ІІолтавсі.міі Г ПР])ІІІІІ, при какомъ м п е т . 

ІІПГІ.ІЦРІІІИ этп іісьррііпір рад трлп о пародномъ ооразовапііт, гпворя 

(і СВОРМІ. іюіірчриіи UP тилі.ко объ учаіцпхси. но И пбъ учащихъ, 

ІШ.ІІІ-ІІИЛІІ. МР;І;.І прпмим ь. И <) ТОНЪ, чти ихл. бпбліотекл н выписы-

иармі.и' илріиілм п ПІ:ІРТМ иаходятся ігь распоряженін учіітелей и 

уміпр.іыііііП'. ІІрііходилосі. ДЯЖР пмслуішівать сожал нія, что НР 

ІІІІЛІІПЮІІП пмі,. ІІІІІІРЧІГПМІ.ІІІЩІІМЪ. читать д тямъ ш. воскресные 

папр.. дии ігі.киторі.іи оаввршвВВО, DO ихі. мнііпію, безвредныя 

йрпткірм графа Льва Толстого и т. п. Ннкакоіі ппспекторъ п иіі-

ВваоЯ циркулпрі. АІіптстра UP іп. ПІ.ІМХІ. оградіггь учитрлен зем-

паіх і. іііі.м.п. DTT. В.ІІІІИІІІ ЛТІІІІ іііпр.і.ііігрниіп, привязанной къ сво-

ннъ уеахьбаігь, скучающей безъ кппп. и гчитаюіцей своею обя-

ВвВНОвгііО помогаті. умртцрниому разліітіиі мало учившихся учитр-

.ТРІІ и учіітрлі.ниці.. риабжііи ихч. еваяшя книгамп. Вс мъ изв стна 

іі|ірі,рлі-иаіі іі ковоаво угтоичііиая подготовленность къ зав дыва-

нію школамн пканчиваіпіцііхъ ь ріт. рпархіалт>пыхъ женсклхъ учи-

.іиіці.. Къ спжалі.нііп. мпі. прііііілоіч. нид ті, такую епархіалку, 

которан, подъ д пстпіемъ вышенам ченныхіі вліяніп, дошла уже 

до того, что и предсі.датель Пррряолавркаго nтдtaeнiя епархіальнаго 

учііліпцііііго іпг.іла, и ннспеьторъ, по дошедіііпмт» до него слухамъ, 

пыіьааа.іпгь предо мітю, і;аі;і. 0 «гбившейся съ пути»: она была 

ііо.міііцііііиеі кыіііруііомпііутоіі учіітрлыпіці.і Ольги ЙІаксимовнчъ, 

nnippii iKiKdiinani рекгора Кіевскаго уііипррритета, и сч. нею порр-

ведена была пзі. ВарвЬ всноЯ шнмы (при томъ же ІІИДЧІІНРНІІІ ей) 

пі. другос училтцр, гд , вел дъ за смертію Д-ІІНПЦЫ Мат.'ішовнчъ, 

iiopdiiiBiiiPio МИІІГІІ ТОЛІІОВ-Ь, 0 ішпхъ зді-.сь іірумі.стнп гпворить, сд -

лана была заиі.дыиаіоіцею учііліпцрмі. и, не поставивъ оебя in. 

иадлежаіціп іткііііРіііп кі. приходскому свяіцрііііпку, (іста.іаіч. подъ 

ІІ.ІІ!ІІІІРМІ. ІКЧІРЧІГГРЛП ІІІКІІЛІ.І, осуждрииаго, no время моего пррбы-
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ванія въ г. П ренслакі.. Харыювокою Судрйиоіо ЦахаіЕОЮ І̂ІІ орог 

стуіікіі, въ бытнос.ть міірош.імі. с льгчі), ІІ;І .mmiMiif» [фвва МВШШП 

(•лужроныл должностн. ЙІІЮГО у этой учітмыіпці . і иаі. (ИИфТІаіКМИІ 

ц хорошнхъ порывовъ, н мало и св рхдолжііііпі T|).v,vfi, ві.іран;аі<ііца-

гося, налр., преподаваніемъ в ъ посл пйі-.лрііипр иремн лучииімі. 

ученнкамь грографіи, пріучрніемь пхі. к ь самостоятелыіому іі;и()же-

нію своихь МЫСЛРІІ и т. п., но ея учрнпки, дрри.-пыиіо экзам ігіі 

на льготу по НОІІІІСКОІІ ПОПІІПНОРТІІ, UP JMIWUI ч п т а п . по слаііиііокп, 

не могли прашілыю паппсать ДПКІМІІІІС , лакаааіш іп ІШШІ КГОРОКЬ) 

и оказа.іііеь слабымп въ ари м тикіі. Вь квартпр-Ь ея миого і.ііип., 

чтенір кіугорыхъ дли учитрлыіицы таі;;кр ВвЯвШЕвтво, і;аі;і. и ІІР 

соотвгЬтствениыя знакомства, достааінюіція efi эти кіііпіі. Ксли 

прошедшір такую серьезную школу воспнтанія, какь еііаі)хіпльное 

женское учпліііце. сбиваются съ путп, всліідствів раиияго всту-

пленія на путь нкобы самостоятельноіі жііаііи. а иа самчмі, діиі. 

на путь подчинеиіп разньип. случайнымі. І(.ІІИІІІИМ-Ь, то что іьа-

зать о гЬхъ учителяхъ и учнтрлыіицахъ, которые были подъ д іі-

СТВІРМЪ методпческаго востгганія всвго два-три года, къ чнслу 

каковыхь пужно прнчнс-іить йолііііііііптво земскихъ учптелей и 

ЧИТРЛЬИИЦЪ Переяславскаго у зда, или даже были щашочовы и.п. 

воспитательнаго заврдрпія за дурное поведенір. кавовы уіісілічиіі.ір 

нзі. духовно-учебныхъ заведеній, и, по сдач ваавИЮВЯ на дилжпость 

народнаго учителя. портупаіоиу вгь земскіе учители Палі. инмн 

нуженъ блііжаіішій и постояиимп иадзпрі,, пажовсЛ можио иайтп 

не въ предводител дворянстпа и ицрпрктор , ИІІІМ ІЦНМИ за де-

г-ятки и сс>тни в е р с п . о т ь вшхъ, а тооыво в ь приходскомъ СВЯІЦРІІ-

ннк и в ъ весьма НРМНОПІХЪ ПОЧРТИЫХЪ попечнтеляхъ, по направле-

пію своего образованія дающпхь православію и самодержавію зна-

ченіе огповиыхъ п а ч а т ь жизни ругч-каго иарода. И хотя По<0Пв« 

ніемч. 1874 года не узакон нь такг»іі падзорі,, по должно отм тить, 

что миогіе K B учиірл п, а овобвНЯО учіпрлі.ипці. га.ми пебя под-

чипяютт., если не надзору, то вліяпію такихі. прііродпыхі.. ношшо 

сказать, надзирателей, обжяяфяеь съ пііми ві. форм домаіііияго 

знакомства. Ні.которыр и.ть учіітрлріі, ист ггиіп. иа НТОТІІ путь ІІ 

поліобив-ь рррду духопенства и црркоіто і і і,. піц п . п^аломіціічр-

І-І.-ИХІ. Mt.f-rF., и ПрвоевящвввыЯ ІЗявріошв ожоіво дает-r. имі. ташн 

ГІТЛИ. ВОГІПОДІГІЬ ва ОГвОеиь діаігоиства, а иііноторыхъ—и ОВЯЩва-

ства. ІІо такнх-ь шало, Вохышшетво (ггдаетея еяроЛвыіа вліяпіямі. 

всякаго рода, соотв тсі г.рітіі СІІОРМУ возрасту, полу и склотшггяиъ, 



- 41 -

а, такж соотв тстпенно тому, къ какой сред гфиюшутъ. Вс ж 

вообще смотрятъ на учительское званіе, какъ на переходно со-

стояніе, всл дстві го необ зп ченности. Тотъ тиігь земскаго учи-

теля, р зшіми предотавителями коего служатъ Я. Артюхъ, Коно-

валъ и Гопкало, хотя довольно распространенъ, но н есть исклю-

чительні.ій. Вступлеиі вгь бракъ, при скудости учительскаго жа-

лованья, есть шагъ ігг, перем п состоянія. Т изъ учителей, ко-

MJjii.ir ЖРНІШШИСЬ no могуті. заннматііся х.гЬбопашествомъ, пчело-

водствомъ, табаководотвомъ и т. п., вынуждаются зарабатывать 

хл1ю7> занятііши, которыя можно бы назвать селмкою адвокатурою, 

а п(ітому или часто п реводятся начальствомъ, всл дствіс доносовТ) 

на нихъ н жалобъ, илн совс мъ отчисляются отъ службы. Занятію 

учіггрлей хозяйствомъ міипаютъ обратившіеся у начальства въ 

обычай частые переводы изъ школы въ школу, о чеиъ сказано 

выіпе подробно. 

і Ноября lft'J2 года. 

Свсудірственяая 
Бй „ 

I 
' w- В. И. Ленина 
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