ПЕРЕДМОВА
Майбутнє пароду ве.JІ,U1'ОЮ мірою за.JІ,ежиm'Ь від йо
�о МО.JІ,оді. Ko.JІ,U МО.JІ,Од'Ь розвиваєm'Ься иорма.JІ,'ЬUО, 1'0.JІ,U во
па .JІ,JOбum'Ь свою Баm'Ь1'івщииу, шаиує 1'ращі традиціі
сво�о пароду, живе висо1'uми ідеями, - парод буде йти
вперед, CU.JІ,U йо�о будуm'Ь зміциюватuс'Ь, 1'У.JІ,'Ь1nура ма
терія.JІ,'ЬUа й духова буде розвиватис'Ь. Навпаки, 1'0.JІ,U
мо.л,од'Ь деиаціоuа.JІ,ізуєm'Ься й демора.JІ,ізуєm'ЬСЯ, иацію 1te1'ae сумие майбутиє: заиепад у житті no.J1,imu1tиoмy й
uy.Jt'Ьmypno.1ty.
Все це повиіст,ю стосуєm'ЬСЯ україис'Ь1'О�о пароду.
1сторія стави.JІ,а й ставum'Ь перед иами C1'Jl,aдni й тяж
uі завдаиия. Ба�ата природа У1'раїии, родюча зем.м,
iapue підсоиия, вe.Jl,UUi підземиі ба�штства завжди вaбu
Jl,U й ваб.мm'Ь до себе сусідів - о1'уnаитів. За 1''НЯЖUХ
1tасів У1'раїиа боро.;�ася з иава.Jl,ами диких азійс'Ь1'UХ орд
і uіиец'Ь-1'іицем yna.;ia під uamuc1'0M їх. Да.JІ,і воиа підпа
.ш під в.л,аду ПОJl,'ЬЩі, а з no.Jl,oвuuu ХУ11 ст. - під 6.Jl,a
дy Мос1'вu. А.71,е у1'раїис'Ь1'Uй парод ие с1'орився. Віи бо
ровся і бореm'ЬСЯ з иаїзииками за свою Оамостійиу Оо
бориу Державу, за свою иаціоиа.Jt'ЬUУ uy.71,'Ьmypy. І тепер
перед иим стоїm'Ь завдаиия - вибороти 1'іиец'Ь-1'іицем
собі во.71,10 й творити своє uaцioua.Jl,'ЬUe життя. Хо1tеm'Ь
ся вірити, що це завдаип.я вu1'оиае паша мо.71,од'Ь.
А.71,е па ш.71,яху до ви1'оиаиия Ц'ЬО�о завдаиия стоїm'Ь
ба�ато 'труднощів. Ма.1,0 moio, - пад иашою мо.71,оддю
иавuс.71,а за�роза деиаціоuа.71,ізаціі. Це перш за все сто
суєm'ЬСЯ MO.Jl,oдi, що перебуває під ярмо.1t бо.Jl,'ЬШевuц'Ь1'ОЇ
Jfоскви. Бо.71,'Ьшевu1'и всіма засобами е1'сn.71,уатуюm'Ь у1'ра
ЇUС'Ь1'Uй парод і nocmaвu.71,u собі завдания зпuщити йо�о
иаціоuа.71,'Ьиу свідомісm'Ь, зробити йо�о "совєmС'Ь1'UМ па
родом", цебп�о, русифіuувати йо�о. Це завдаиия бо.Jt'ЬШе
виuи вu1'оиуюm'Ь з в.71,астивою ЇJt uano.71,ei.71,uвicmю й жор
сmо1'істю. Жертвою бо.71,'Ьшевиц'Ьuої русифіuаційиої по-

Jtimuкu в першу чер�у опає уh:раїнсьпа .ttолодь, на лh·у
вон,и діють через 1шко.д,у, пре(',у, радіо, піпо, meam.p, 1,:0.:н,
СОJtо.Jt,ЬСькі й професійиі ор�шн:ізаціі ). яку воии жtca.1f1t ви,
возять з України в азійські степи.
Iuuie стаиовище україись'Jі,ої моJl,оді - щ1 е.1tі!рrщії.
Розсіяиа по всмму світі, втш все ж таки жuве на во.:�і
і в біл,ииості вuпадпів не знає тих злиднів, Лh:і me1mu11u,
ui парод на рідиих зnt.tлx. А пр01пе, ие можна сh·аза
ти, що паша мо.1/;одь н.а с.�tіfрацй t�озбавлсиа нrбезпе1ш
щодо духово�о 1юзвипту її.
Jlк і MOJl,Oдi на рідних зе.1tлях, їй, mакож за�рожує
денаціоuаJ1,ізація. AJl,e остаин.я па емі!раціі .лtає 'інший
харантер, ніж па рідиих зеМJl,ЯХ. В країнах ві.,?,ьн,о�о сві
ту ніхто свідомо ие примушує naiay .молодь забувати
свою мову, иехтуват,и свої зви1юї, зиеваж.�иво стави
тися до традицій сво�о uapoдJJ.
А проте, процес денаціона.Jt,ізаиJі но,тої Jto.ioдi на
еміfраціі відбуваєт,ься meм1ia.�tu, .1fожливо,, ш,видuшJtu,
'1tіж 1ш рідиих зе.11лях. П{об переконтти:я в цьо:ttу, до
силпь Jl,UШe npucJl,yxamitcя до 1юзм,ов у1,·ра'ін.см.uх д ,t'тей
на вJJJl,UЦi і па дюпл1�uх маіідана.r,. Паві,ть Jtiж собою
україпсмсі діти часrпо роз.11tовляюиzь .11,овою moio наро
ду, серед яко�о воиu живуть. А коли mt 1101fi'l{aвumec1,
родиппи.� ж�иптя.1f 1tих діте1ї. то довідаєтесь, що 1щ
жою .�овою вони 1юзмов.1яют,, до:на :чіж rобою. а іноді і
з батмшми. Відходя11,и від свой рідної .-н,ови, діти відхо
дять і від своїх у,к.раїнсьни.r, традицій.
AJl,e цьо�о мало, - дРн,аціопш�ізаці,я 'Ча(·mо вєде за
собою й де,-н,ора.,�ізацію. Діти перестають ·поважати
своїх бать1,,·ів, в родиtиtо.щ; жurnrni виявляють �])убіст1,,
а іиоді навіть доходять до XJ/Jl,iiaнcmвa.
Де при11ина ma1їoio CJ/.it.нoio явища?
ІІричии тут де'КіJl,ь-ка. Перию з н.их - ото11,еиня,
в Я'І{,ому живуть uaiai дjтu на е.�і!раціі. Серед cmapiuux
україисм-.их є.мИраюпів нот.ча е людєй, що байдуже
став.Jt,яmься до н.тtіонад,ьно�о життя. На 1iepшo.1iy міс
ці для них стоїть .:натерін.н,uтt добробут. ,7,ля здобу
ваипя йо�о воии витрачають усі свої сили. l.1t байднже,
в якому иапрям'Ку виховуються й розви,ваються їхиі ді
ти. А дея'І{,і баmь'Кu навіть бува1оть задовоJ1,еuі, ко✓�и
11ш
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чuw,шь, що їхпі діти роз;лtовляют,ь 11,ужою Jtовою: .ltoв
.utв, ї;л� .л,е�ще буде !/лаштуватися в житті.
Ве;и1,uий деиаціопалізую1mй вп.щв на 1ши1,их дітей
.lfae й ву.нщя, де вomt 3,1;стрі 1tаються з діrп ЬJШ інших
націоиальиостей і вступають з uлt.)(,U в стосунк1t.
Велиuу рол,1O в деиаціона.�ізmfії нашої .1t0.10ді ш1е
також и,кола. Ч JJIOЧU rщ;т вюі.шди чужою ;лtовою й з чу
жшt з.1tістом, уu1юїпсь1ї-і діт.и час1по проймаються дум
ною, що це е с1�ровжня ку.:t-ьтуриа .1tова, і у 1-шх вu,н�t
пtє непоттш до своє."і рідної Jtoвu. Здійснюєnи,ся те, про
що сто ро'Ків 1nON.1J писав �ені.я.:,,ьниіі neдaioi Нонстян
тии JТuшнський. На йо�о дyNJi.1/, .)(,.ова є найціинітою
сuарбншцею, в тrій збері�ают·ься h·.IJ.H,mypнi здобутпи
пароду. Ко.т останнііі забуває свою .1тву, віи нr- тіль
ки від.-пов.1яється від спарбів ющ1;.1о�.о" а й �убить свою
·національніст1,. Разо.1t із mu.'rt він розн.7((даєтьr я і спри
яє роз1f.шдові тт.о народ.11, серед Яh,no він живе. Зроау
.1tі.10, ,що денаціонrиізована 11, де.мора.1ізована JJ1і,раїисьна
Jto.ioдь не тіль1,п не з.1шже, а. й не за.rоче бортпись за
свою са.чостійщ; дРржав.11 й розбудовувтпи. свою uaцio
нa.iи-t,JJ 1,;_1;.iьrnypJJ. To.1ty уh·раїнсь1,·і патріоти .щJс.ял�ь
· аціоналізацію
.11жипш всіх засобів, щоб приттити дРн
нираїнсьuої .-ио"иді на eмifpm(JЇ й прищепити :ій .vюбов
до своєї Батьuівщиии, ви.ховати з неї борців за й во
.'f.ю та за ії иаціо'І-lальиу щ;льmiJPJJ.
Tmie впсо1іе зовдrтня й nоfїnавив перед собою
Оле'Кса Кобець, автор 1,,uтаиuи-дек�яматора під 1шзвою
,,Оходи,ть Ооии,е". Л.u засіб виховання ухраїиської .1ило
ді, автор .11зяв рідне с.1юво. Це цілко.;к відповідає помя
да,;л, К. .Vumuc.ь1foio, про що .�и з�адували вище.
Олово, Я'К засіб ви.товаиия, 1�о'Ч�tнає діяти на дити
Щ/ з само�о иароджеиия її. Тоді воиа ще не розуJtіє .-п,о
ви. Пcux0Jioii1me жилптя ії снладаеться з елемеюпариих
відчуттів, іишпинюпивиих рухів і рефле'І(сів. Почат01r
розвитжу .1шви J/ ошпиии .чожиа no.1timumu .щш,е иа nipe
mьoJty .1�іс.яці жшптя. Це період так зв. ,,�уління". Ди
типа ба�ато разів 1io6'Jnopwє iy-iy-iy" або подібиі до
" до .чови, інстин'Кm,ив
ць01.о звуuи. Це ті.�ьки. під�отов'Ка
Н'і вправи .1ioвuoio апарату. Перші cJt.oвa дитииа почи
нає вимовд.яти Jf/ltuM в uіиці перш,о�о і в початкu друІП

zozo рону. АJІ,е все це пе озиачає, що мова в цей період
жи1п:тя дитипи зовсім пе має па пеї вnJІ,uву. Навпани,
цей вплив дуже веJІ,uний. Вражіипя, що їх одержує мала
дитииа від иавнолиитьоzо світу, �либоно западаюm'Ь в їі
душу і маюm'Ь вплив па все їі життя. 3онрема, веJІ,uний
вплив па дитипу має мова JІ,юдей, що оточуюm'Ь їі. Xo1t
дитииа й пе розуміє mozo, про що розмовJІ,яЮm'Ь дорос
лі, але звуни мови заJІ,uшаюm'ЬСЯ в їі душіj вопа бодай
песвідомо засвоює вимову СJІ,ів, іитопацію �олосу і т. іи.
ОсобJІ,uво велиний вnJІ,uв па дитипу має мова матері пайбJl,иж1tої, паймилі�иої дJІ,Я диmипи істоти. Тому то
велине виховпе зпачеппя в паціопал'Ьnому розвитну ди
типи має НОJІ,Uснова піспя. Дитииа пе розуміє сJІ,ів піс
пі, аJІ,е відчуває �олос матері й любов, що зву1tиm'Ь у пій.
На дуже висоному рівпі стояm'Ь унраїnс'Ьні НОJІ,uсно
ві піспі. Біл'Ьшісm'Ь їх снладепо ще в старі 'Часи. В пих
відбито дух унраїnс'Ьно�о пароду, йо�о світо�JІ,яд, вопи
пройняті мибоною любов'ю до дитипи, Jtaюm'Ь пренрас
пі мотиви. Тому буJІ,о б бажапи;л�, щоб лнес'Ь україnс'Ьне
видавпицтво па емі!раціі видаJІ,о збірпин унраїnс'Ьнuх ио
JІ,Uснових пісеn'Ь з потами. Кожпа унраїпсмса маmи па
емі!раціі мусиm'Ь засвоїти ці піспі і співати їх пад но
Jl,UСнами своїх дітей, виховую1tи у пих любов до рідпо�о
слова й своєї Бтпмсівщини.
Пишучи свій денJІ,.яматор-чиmаину, О. КобеЦ'Ь пе
мав па увазі дітей-иемовJІ,яm. йozo 1и�ижна no1tunaєm'Ь
cя з творів, присвячепих виховаппю дітей 3-4 ронів. Це
дуже важ.�ивий період у розвитну людиии. Тепер дуже
швидно розвиваєm'Ься мова, що має міцпий зв'язон із роз
виmно:м усіх психічпих фуинцій і, в першу чер�у, з роз
витном у.яви й MUCJl,eUUЯ.
За Штерпом, словпин дитипи в 3 рони СНJІ,адаєm'Ь
ся з 1000-1100 слів, в 4 рони - з 1600, в 5 - з 2200,
в 6 ронів - з 2500-3000. Дитипа в цей період ціна
виm'Ьс.Я пазвою речей, що оточуюm'Ь їі й часmо запитує
дорослих: ,,Що це?" ПрuбJІ,uзпо з 4 ронів дитипа почи
пає цінавитuс'Ь причииови;л�и зв'язна;л�и між речами, і то
му часто сmави1n'Ь питаппя доросJІ,uм: ,,Чому? Від чо�о?"
Це є початон розви1пну mан зв. навзал'Ьnо�о мислеппя,
що ;лшє тане веJІ,uне зиачеппя в прантичпій і теоретич
пій діяJІ,'Ьиості людипи. Крім moio, в період від 3 ронів
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у дшпини інтенсивно діє фаитазія, -що вияв.�яється в
дтпшtих ipax і в цікавості до каЗ'Іі',U. До цьо�о ще слід
додати, що вражіння дшпини доткі.�·ьно�о й .мо.лодutо�о
Ш-'Іі',ілмю�о tiepioдy час1по залиutаються у людипи на все
жu/mmя. J.Іюди па старості часто забуваюm'Ь 1пе, що во
пи пережили де'Іі',і.�ька JІtісяців mo.1ty, a.ie добре па.�t'ята
юm'Ь те, що вони пережи,.ли в дитинстві.
Всі ці особливості дитячої психі'Іщ 1преба JІtamu на
увазі tipu вихованні дітей дошкільпо�о віну. Треба дба
ти 1ipo зба�ачеппя мови дітей, а 1пакож про те, щоб
слова, яні вживає дитина, ие бу.;,и1, ,,порож·ні.-ни", а від
повіда.�и певпим 1і,О11,1і,ретиим ре1юм. Слід та'Іі',ОЖ зверта
ти ува�у па те, щоб діти засвоюва.�и у'Іі',раїпсису мову
в її чистій JІtи.1,озв,lJчnій вимові.
3 мето·ю розвum1іу у дітей уяви, сл-ід 'Частіше роз
повідати їм каЗ'Іі',U. Остапні мусяm'Ь бут�� пройпяті у'Іі',ра
їис'Ьки.-w, духом, відбивати в собі природн У'Іі',раїни, їі по
бут ·і св·іто�ляд. При цмму С.і1,ід упинати страшпих 'Іі',а
зон, -що викли'Іі',аЮm'Ь у дітей in·imю1ti по1tутт,я і .-ножуrп'Ь
шнідливо впливат,и н.а первову c1.tcmeJІty їх. Натшни, слід
добирати кажи, що будяm'Ь у дітей бадмрі пастрої,
сприлюm'Ь виховаппю у пих по1tутт.я життєрадісиости.

**
*

Всім в1і,азаиим вище вимо�а.-н диш�я1tої ricuxoлoiїi ціл
ком відповідає 1t·u1панлса О. Кобця. Уже в першому вiputi
"
11.ід назвою "На св-ітаи'Іі',у", npucв.я1teno.-r.ty "найметиим ,
вірпо відбита психіна малих дітей, що часто na1te в
спах летяm'Ь у .Я'Іі',UUС'Ь радіспий світ. Вірш вза�алі прой
пятий духо.'4t радости й бадмрости й кіпчаєm'Ься при
вітапилм:
,,Добрий день тобі, ясний,
Невсипущий ранку!"

"
Вірші, присвячені "найJІtениtим , за'Іілuка-ють .1юби
uш "безмірно рідпий край паш Україну'�. J.Існравою .1,ю
бов'ю до Україпи пройнятий вірш, ,,Л .иоблю". Диrпииа
любиrп'Ь рідну землю, .рідпу хату "Бо мене в цій �rращій з хат
Колисала рідна мати,
Вчила пе·рший крок ступать,
Перше слово -вимовляти .. , "

V

А у вірu(,і За Уuраїиу" мати ианааує доищі щове
'ЧОра й щораи1{,у" MOJlu1nucь аа У1{,раїиу, аа Л1{,у в бою аа
�ииув її тат'К,О. AJle дів'Чииа мoJlumьcл, uрім 1noio, аа це
ще й по обіді.
У віршах дJlл паймепших" 'Часто авучить Jlюбов
" до мштері, а та'К,ОЖ .любов до приро
до рідиих, особ.ливо
ди й тварин.. Ця любов пе є Jluшe спо�ллдаJlьна, а й ді
ЛJlьnа. XJlonчu1{, у вірші ,_.ЛбJlуnька" пе miJlb1{,U ми.ц1є1пь
сл а лбJlуnь1{,и, що весною цвіте, лк дівчипа у віn'ЩІ, а й
пома�ає дідусеві роапуи(,увати аеМ.Jt,ю в сад;у й �усіиь об
бира1пи. У вірші Коти1{,-Ворк01пи1{, і л" дів'Чиnка пе
"
miJlьuu просшпь Нотижа,
щоб віп воркотав їй чарівпу
кааО'Ч1{,У, а й ще обіцяє pan1{,0Jt поді.л�ипися а пим .¾о
JlО'Ч'К,ОМ.

Л']{, арааои, працеадатности, у 'Чumшщі О. Нобця виведе·иа бджілка" що пе �аєтьсл ,, ••• Ні ХВИЛИНКИ,

Ані квітки не минає,
Солоденькі порОІШинки
Все збира� та З'бирає ... "

У вірuшх О. Кобцл д.ІJже влучно відбиті амію1, в щ1и
роді протя�ом року. Це вiputi: ,,Літом у �ай1{,у", ,,Ocint
прийшла", ,,Не 1�.ла'Чmе, беріаки", ,,Прийшла aUJнa" .. ,,В
метелицю". ,.Зимою", ..Різдвяна Ніч".
Вміще·n'і в абірни1{,у та'К,ОЖ вірші, спрЯАt0вапі ·на nie,
щоб вию�и'hаmи у діпtей peJliiiйny свідомість, Jlюбов до
цер1{,ви, поиюпу до уn,раїись1{,UХ релі�ійпих ави'Чаїв. Ta1.-iмt, nanpU1ї,.1taд, є вірш ,,.XO'Ч.lf до церкви". В чu1nrmцi є
11tа1і,0Ж вірu1,і, пройняті ЩJtopo.1t, лкий ЦЇJl'КО.�t відповідає
психіці малих дітей - .._ За uра·шаю;у - писанка", .. Три
мисливці".
Форма вірUlів О. Нобця стоїт·ь на висоh·о.щ1 рівні.
Biputi йо�о дуже Atu.ioaвyчni; дітu беапере'Чnо а вe.JtU'К,OIO
1�риєАтістю буд_ІJть слухати їх. ЛІожн.а радити бать1шм, щоб вопи по декіл,ь'];,а рааів npoчumyвaJlu своїJt ді
тям вір�иі О. Кобця. Тоді вони на все ж1типя аалuтать
сл в пам'яті,. і ко.ли діти стан.1Jт1> доросл,ими, будут1,
на�адувап�и їм про радіс-ні xвuJlunu дитипства. Було б
тrшож бажани.1t, !щоб деяні а віршів О. Нобця бyJlu по1,.тден.і на поти. і щоб .¾amepi пе тіл1,юt прокааували,
УІ

ЗМІСТ
Проф. Д-р Г. Г. Ващенко - передмова ..
НАйМЕНШИМ
На світанку ..
Хто мій друг?
Ранньою весною ..
Яблунька
Котик - Воркотик і я
Маленька
Хотіла б я літати
За крашанку - писанка
Хочу на волю
Бджілка
Хочу до церкви
Я люблю
За Україну ..
Сходить сонце золоте
Про неслухняне Лисенятко
в ліс по ЯГОДИ
Дощик ..
Три мисливці
Куроччина помилка
Говірлива дівчинка
Соняшник
Літом у ,гайку ..
Осінь прийшла ..
Люблю ліс ..
Не плачте, берізки
Прийшла зима
В метелицю ..
Зимою ..
В Різдвяну ніч
Хто пташці життя врятував?
Два вперті
Хотів би я знати
Пролетіли журавлі
Сонце кличе
На Теплого Олексія
Чайка
Влітку ..
Вивірка ..
Невгамовні
Дві х�маринки
На пасіці
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ТРОХИ СГАРШИМ

І- XVI
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
19
21
22
24
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
42
49
51
52
53
55
56
57
58
59
60

Закуй мені, зозуленько
Мій вінок
Царівна квіток ..
Українській дівчинці, що її звуть Зірка
Петрусь іменинник
Сам - хазяїн . .
Я - рибалка
Найсолодше свято
Ластівка
Мудрий Дід і дурні Зайчики
Про сіренького бичка
Два і третій . .
Не для чого у Котика хвостик?
Бідний Рябко
Восени . .
Про Зайчика - Недбая
Різдвяні пригоди трьох ведмедиків
Про Зайчика Доброго, про Зайчика Хороброго, про
Зайчика Дужого і про Зайчика Байдужого ..

62
63
65
67
68
70
72
74
75
77
78
79
80
81
82
84
86
98

ЩЕ ТРОХИ СТАРШИМ

Школярка
Як Веселка воду брала
Косар
На ставку
Перекотиполе
Три хрести
Ранком ..
Удень
Увечорі ..
Уночі
Хотіла б бути ... (До свята Матері).
Мама і я
Колискова
Дитині ..
Сирітки
В журбі
На баштані
,,І я думаю так само ..."
Два хоробрі молодці
Про Зайчика - Брехунця
Про мудру Лисицю і Півника - простака
По гриби
Берізка ..
Восени ..
Не журися, яблунька
В горах ..

115
117
119
1:21
123
125
126
127
128
129
130
132
134
136
137
138
139
142
144
145
147
150
151
152
153
155
271

Перший сніг
Вітер у біді ..
Сніжинки
Колядник
Різдвяна ніч
Був {:Обі Дід та Баба
Про хлопчика Івася, що вміє сам себе оборонити
,,Справжній -солдат"
Без милосердя
НАРІСТАРШИМ

Земле моя!
Од синього Дону
Втікачі ..
На перехресті
Хвала Шевченкові
У Києві ..
Крути
На Крути
Отаман наш поліг
Поклін Тобі, Тарасе
Герої Базару
Сестра - жалібниця
В небі ..
Що співав мій тато на Вкраїні далекій
Чотири синочки ..
Рибалки
Волошка
Орли
Незабудька
На Свят - Вечір
В Різдвяну Ніч
з чужини
Дід Єремія бідніший за мене (Різдвяне)
Коли задзвонить Великий Дзвін (Великоднє)
Великий злочин малень.коrо Михася
Христова ялинка
ПОМІЧЕНІ ДРУКАРСЬКІ ПОМИЛКИ
Надрук о ван о
26 - 4-й рядок з низу гуртку
Сто рінка
,
80 - 4-й
"
"
буркунув
240 - 3-й
навколішніх
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156
157
158
159
161
163
172
174
179
187
188
189
190
193
194
196
198
200
201
204
206
207
208
210
213
214
215
216
217
218
219
220
226
243
252

треб а
гурту
буркнув
навколишніх

