
J M i s c e l l a n e a .
Спомини руського сьвященика про різню і846 року.

(Записка о. Ю рия Гладиловича, з переднім словом дра Ів. Франка).

В лютім cero року війнуло 50 лїт від тої хвилї, коли в захід
них повітах Галичини розгуляла ся була страшенна хуртовина, що 
кілька сот людей, майже виключно шляхтичів, змела в могилу, 
а для великої більшини закінчила ся тяжкими побоями, тюрмою та 
маєтковою руїною. Була се памятна м а з у р с ь к а  р і з н я  або т а р 
ні  в с ь к а г а й д а м а ч чш н а , як її називано в 1848 роцї. *) Сю 
другу назву не треба розуміти так, буцїм то місцем її був сам тар- 
нівський округ; противно, хуртовина тая лютила ся, з більшою або 
меншою силою, по всїх округах за Сяном з виємкою, здаєть ся, но- 
восандецьких гір, де нодїї мали иньший, виключно повстаньський, 
антіавстрийський характер (тзв. повстане в Хохолові). В округах 
тарнівськім, ряшівськім, вадовицькім, бохенськім, ясельськім і ся- 
ніцькім на більше або менше' виразні рухи шляхти до повстаня 
против Австриї люд сільський відповів більш або менше сильною 
контрреволюциєю, роззброюванем панів, вязанєм і відставлюванем 
мужчин до циркулярних урядів, а далі рабунками, побоями а то 
й страшенними, инодї жорстокими муками та вбийствами.

Ті подїї зараз від першої хвилї голосно залунали по всій Ев- 
ропі і викликали голосні манЇФестациї в парламенті Французькім, 
тодї вельми ііольонофільськім (промови Моиталямбера та Віктора

*) Такий титул мала р у с ь к а  поема про сю подїю, надрукована в часописі 
Urzędnik prywatny, a також осібно.

Записки Наук. Тов. ім. Шевченка. 1
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Гкіїо) і в парламенті англійськім, сплодили цілу літературу, осо
бливо на німецькій мові. Трохи чи ненайголоснїйшою із усеї тої 
літератури була видана швидко по різні Французька брошура Мар
кіза Вєлєпольського, що підписав ся „Un gentilhomme polonais“ 
і в відкритім листі до австрийського канцлера Меттернїха явно об
винувачував сього остатнього, а враз з ним і__цїле австрийське пра
вительство, що воно викликало сю різню для своїх цілей. Можна 
сказати, що від тої хвилі була готова та концепция того сумного 
історичного Факта, яка й доси держить ся у польських писателїв, 
що говорять про сю подїю: польський селянин під’юджений австрий- 
ською бюрократиею, встає на свого „старшого брата“ в хвилї, 
коли той піднімає ся, щоби вибороти свободу для себе і для него, 
мордує його нелюдською рукою, а за голови помордованих одержує 
в циркулі Юдину премію в сумі 5—10 ренських. Фантазия людська, 
попхнута в сей бік, витворила цїлу купу ніби то Фактів на потвер
джене сеї традициї. Віцеґубернатор бар. Кріґ мав на кілька день 
перед різнею сказати: „Будемо мати три дни рухавки а три роки 
супокою“ 5 хто чув сї слова — діло непевне. Губернатор архикнязь 
Фердинанд д’ Есте буцїм то не хотів жадати скріплена військових 
залог в округах загрожених повстанем заявляючи: „І без війська 
дамо собі раду“.- Тарнівський староста Брайндль мав сказати мужи
кам, що привозили йому живих шляхтичів: „Пощо міні привозите 
живих? За живих плачу по 5, а за небіщиків по 10 зр.“ Циркуляр 
ний урядник в Тарнові, Русин Хомінський мав перебраний за се
лянина їздити по окрузі* і заохочувати Мазурів до різні, обіцюючи 
повну безкарність і власність зрабованих річей. Таких і подібних 
„Фактів“ находимо чимало в польських публїкациях в роді Тессар- 
чика „Rzeź galicyjska“ 1848, Ходзька „Les massacres de Galicie“ 
і т. и. Факти ті в значній части сумнівні, підозрені вже хоч би тим, 
що чим пізнїйша публїкация, тим більше їх виявляєть ся. Та хоч 
і як дуже ми схилялись би до того, щоби більшину таких ніби 
Фактів відсунути на поле поетичної творчости, то все таки мусимо 
сказати, що австрийський уряд супроти сих закидів поступив собі 
в високій мірі нерішучо і неполїтично, немов би почуваючи ся до 
якоїсь вини. Замісць опублікувати весь материял, нагромаджений 
в безлїчи судових процесів з агітаторами та участниками розрухів 
1846 року, він довгі лїта мовчав, а нарешті виступив з публїкациєю, 
що мала бути єго оправданєм і очищенєм (М. S a l a ,  Geschichte des 
polnischen Aufstandes im Jahre 1846), та одно те, що була запізнена, бо 
вийшла аж несповна в 20 лїт по самих подіях, а до того основана була 
на материялї доступнім тілько одному авторови, добиранім, очевидно,
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сторонннчо, обробленім безкритично, — значить, не вважаючи на 
виразну заяву автора, мала виразний характер офіциозний і апольо- 
їетнчний.

І те, що вийшло в сьвіт по появі книги Салї, не здужало ви
яснити всіх сумнівних частин сеї кровавої драми. Ми будемо мати 
нагоду поговорити про них докладнїйше, коли нам доведетъ ся го
ворити про книжки двох польських публіцистів, написані в 50-ти 
роковини кривавих подій, що мають незадовго вийти на сьвіт та по
дати крім зводу всего того, що зроблено доси для виясненя Фактів, 
також деякі нові материяли. На разі уважаемо відповідним і від 
себе докинути дещо до тих материялів, і публікуємо тут спомини 
руського сьвященика, о. Юрия Гладиловича з Хирова1) про ті 
події. Спомини ті написані в біжучім році за намовою дра Андрия 
Чайківського, котрий був ласкав прислати нам рукопис, за що йому 
тут прилюдно дякуємо. Старенький автор Споминів дуже живо тя- 
віить усі подробиці, назви, імена з перед пів столїтя. Спомини его 
писані безпретенсионально, обіймають тілько те, що автор сам бачив 
і чув і для того в повні заслугують на віру. І хоча ними обнято 
тілько малесенький закуток краю і до істориї самого руху 1846 
року вони докидають зглядно не богато нового, то для нас вони 
у двоє цїннїйші як образ житя руського сьвященика в тих часах. 
Не забуваймо, що все те, про що говорить ся в споминах, діяло ся 
при панщиняних порядках. Руське духовеньство в ту пору тілько 
недавно стало ся „salonfähig“, було допущене до товариства дідичів 
та їх офіциялїстів, а товариство те грозило йому утратою довіря 
у народа, серед котрого і для котрого мало воно працювати. Хур
товина 1846 року пригадала руському сьвященникови его властивий 
обовязок і хоча не порвала добрих зносин між шш та двором, то 
все таки дала йому почути, що в хвилях важких конфліктів его 
місце не в дворі, особливо не в двірській офіцинї, а на селі, серед 
тих темних, гноблених та баламучених, де нераз одно его слово, 
один поступок сьмілий та гуманний може пролити сьвітло в серця, 
запобігти тяжким нещастям, зробити богато добра.

1) Батька пок Дамяна Гладиловича, бувшого голови нашого Товариства.
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Я тодї був помічником при стареньківі 90-лїтніві пароху
о. Івані Добрянськім в Іздебках, місцевости в Сяніцькім віежи Дї- 
лавіи та вііставш Динів і Березів, що тепер до березівського повіту 
належить. За-для браку ковіунїкациї (добрих доріг) і всяких ґазет 
я нічого не знав, що діеть ся в сьвітї; а таві віала бути голосна по
говірка про революцию.

Дня 17 січня 1846 в навечериє св. Богоявленя після припи
саної відправи в церкві віатерній поїхав я до прилученого села Не
вістки, де не було церкви, але був звичай в сей день сьвятити воду 
на ставі двірськім. Я туди з охотою поїхав, бо був у дворі тавіошиїві 
знаковшй: з одним синові дідича був я колеґою, другого учив. Одні 
навіть вакациї, по четвертій клясї гімназияльній (1834), яко інструк
тор проводив я у дворі. По водосьв'ятю, при я ківі саві дідич з сьвіч- 
кою в руках був присутний, пійшов я до двору і був таві на обіді, 
В час обіду почав дідич говорити про рух революцийниіь віежи на
родові. На те сказав я : „Panie Dobrodzieju, ja wprawdzie młody 
i niedoświadczony, ale to wiem napewne, że żaden ksiądz i żaden pan 
niepotrafi naszego chłopa zbuntować przeciw rządowi (cesarzowi)“ ! 
На се дїдич в унесїню каже: „W Wadowickiem aresztują mieszczan 
i chłopów... i jak taka czerniawa przyjdzie i pow ie: bracia nie dajmy 
się dłużej uciskać i dręczyć Niemcom!“ На те стиснув я плечивіа 
і сказав: „Тодї не знаю, що би наші хлопи зробили, однак сувінї- 
ваю ся, чи би дали себе звабити,..“

З синів, яких віав він пять дорослих, не було тодї жадного довіа. 
Перед вечерові я казав запрягати свої коні до від’їзду довіів. Дідич 
випровадив віене на їанок, та ждевіо, заки віій ФІрвіан заложить 
коні до брички...

Тивічасові заїзджае з другої сторони бричка бігові перед 
ґанок, з неї вискакує найстарший син дідича і з витягненивш в пе
ред рукавні біжить до вітця, не вважаючи на віене, що стояв побіч, 
і к а ж е : „Tatku, będzie rewolucya! Wojskowi sami zrobią! Byłem 
w Samborze, Dobromilu; po restauracyach oficerowie jawnie bez ogró
dek o rewolucyi rozmawiają!“...

Коли почув я такі слова, вюроз віене перейшов... Приступаю 
до дідича та пращаю ся, тодї син его до віене: „Ту nie pojedziesz, 
ty musisz tu zostać!“ На се я :  „Nie mogę w żaden sposób, bo u mnie 
jutro wielkie święto, nabożeństwo dodnia rozpoczyna się...“ Але як 
став на віене натискати і намавляти, я вже рішив ся кілька годин
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там лишити ся, і кажу до дяка: „Виложи ще конї!“ Та дяк скри
вив ся і поскробав ся в голову та каж е: „Моя жінка хора, там 
корова не напована може, мінї коньче бути дома!“ Тоже постано
вив я зараз їхати, і всякі намови і обітницї, що він мене своїми 
кіньми відошле, не помогли, я сїв до своєї брички та поїхав, і ща
сливо доїхав через лїс до дому.

На другий день відправив я торжественно но приписаві сьвято 
Богоявленя і знов кільканайцять день сидів спокійно сам оден 
(жінка з дїтьвіи була в Лубній у своїх родичів), ніде не їздив і ні
чого не чув.

За якийсь час хотів я відвідати місцевого пароха латинського* 
що був на. довший час виїздив в Ряшівське до знайомих, а на сей 
час поручив мінї завідувати своєю парохією. Я казав конї заложити 
до санок, та ледви кільканайцять кроків від’їхав від довіу, у са
нок відпала саниця... Я зітхнув тільки вдячно до Бога, що се не 
стало ся, коли я в темний вечер лїсом вертав з Невістки... Я піелав 
нарубка до мого пароха позичити санок та й поїхав до латинського. 
Від сього не звідав ся нічого, тільки що в Ряшівськім відпуст і якесь 
весїля відправили за водою без всяких трунків, бо тоді було загальне 
заведене тверезости. За рух революцийнпй нічого не згадував, хоча, 
як пізнїйше показало ся, відав тайну.

На другий день, 15 лютого в неділю блудного енна по бого
служеніе затужив я за моїм приятелем о. Іваном Бірецькнм, тоді 
завідателем в Бахурі коло Динова, і забажав з ним побачити ся. 
Не маючи чим їхати (бо сани мінї минувшого дня попсували ся, 
а парох не хотів позичити, тому, що єго господар мав на другий 
день їхати до Березова) випадало дома зістати ся ; та мій дяк, ви
дачі! мою охоту їхати і стрінувши на дорозї до своєї хати місце
вого лісничого, попросив єго в моїм імени іґозичити санок на ко
роткий час. Коли сей згодив ся, вернув ся дяк зі звісткою, що 
лісничий дасть сани, і я піелав парібка з кіньми незапряженими на 
долїшний Фільварок по сани, відтак зібрав ся скоро і виїхав перед 
вечером.

Ідучи коло двора, ступив я до офіциеі до п. мандатора тамош
нього, що лежав в ліжку хорий на ревматизм. Там застав я також 
лісничого — і вій мінї пригадував не бавити ся довго в дорозї, бо 
може й ему прийдеть ся де їхати. Я єму подякував за позичку 
санпй, обіцяв ся на другий день вернути домів, і поїхав далі.

Коли я з’їхав дорогою на Дїл, зачало вечеріти. Я казав ФІр- 
манови станути і нагадував ся, бо на дорозї до Бахуря через Динів
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єсть шлях, тільки дорога далека і тяжка, бо великі снїги, і ще 
неутерта, — а на лїво з Діла на долї лежить село Глидно, де мій 
шваґер був парохом, та туди не було ніякого шляху. Однакож ФІр- 
ман, молодий хлопець, каже сьміло : „Не бійте ся іїомость! я спущу 
добре !...“ І ми поїхали на лїво до села. Справді*, хлопець добре 
з’їхав, просто на обору попівства.

Там у шваґра застав я .тамошнього оконома, п. мандатора 
з Ниродця і одного урядника повітового з Дубецька. Всі вони зачу- 
довали ся, що я відважив ся в таку пору і такою дорогою їхати... 
Цілий вечір опровадили ми на балаканцї про ріжні річи, але про 
рухавці* не було нїякого споминку. Я там переночував і на другий 
день рано побачивши дгаку завируху, що годї й очий показати, мусїв 
сидїти цїлий день і другу ніч заночувати.

На третий день ві второк (17 лют.) настав пречудно-красний 
тихий день, що я пустив ся в намірену подорож, хоча шваїер від
раджував.

Переїхавши добре через Динів до гостинця цісарського в Ба- 
хурі, їдучи на попівство попри дім, де жив знайомий зі мною 
н. віандатор, подувіав я собі, що дюже тут єсть сьвященник (бо тоді 
військові списували конскрипцию) і я поступив. Та й справді застав 
я цілу ковіісию конскрипцийну прп другім снїданю... Офіцер, той 
савшй що перед кільканайцятьовіа днядш в Іздебках писав кон- 
скриицию, кликнув: „Gerade von Ihnen war jetzt die Rede und Sie 
kommen!“ Я привитав ся зі всївіи знакодшвш і мене просили до 
снїданя. По снїданю ковіісарі пійшли до своєї роботи, п. віандатор 
попросив втене до себе на обід о 1-ій годині', а тиві часом від’їхав 
я на попівство.

В назначеніві часї пійінов я .на  сендзївку на ковіісийний обід. 
Час обіду зійшов наді дуже весело. Опісля каже до віене сьвященик, 
діій сердешний друг, щоб я пійшов на попівство; він віусить ще 
зістати, бо богато ще мають списувати. У вечір завчасу повернув 
і весь вечір аж пізно в ніч перевели вій на довірочних дружних 
розмовах.

В середу (18 лют.) рано вставши навііряв я вертати довіів, та 
сьвященик просив, щоб погодити, бо він на коротку хвилю віусїв 
іти до ковіісиї та незабавові верне. І справді скоро вернув, але 
й просив зістати ся на вечір, бо він запросив до себе членів ко-, 
віісиї конекрипцийної, тож весело забавивю ся... І я зістав... за се був 
я євту вдячний, бо перед вечерові повстала і лютила ся незвичайна 
буря, що була-б втене з ФІрвіаноді і кіньвш де на Ділу засипала
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снїгом, — і з  запрошених гостий мало хто на вечір у еьвященника 
явив ся. Однакож перевели ми сей вечір доволї приємно.

На другий день в четвер (19 лют.) стало знов тихо, красно, 
що аж мило було на сьвіт Божий подивити ся. Я зачав до від’їзду 
збирати ся та щиро забажав повернути з Динова на право яких 
4 км. до Лубної, де віоя жінка з двома хлопчиками у своїх родичів 
перебувала. Кажу до мого друга: „Дай мінї твоїх коний на при
пряжку, бо як я в Динові звідаю ся, що до Лубної єсть який шлях, 
поїду там — а як нема, то твої конї вернуть назад, а я просто 
поїду до Іздебок. І мій приятель на се пристав... Приїхавши до 
Динова, вивідую ся межи жидами, чи не було кого з Лубної та чи 
єсть там який шлях... В Динові мінї сказано, що був тут польський 
ксьондз з Лубної і п. посесор. Отже я пустив ся тим шляхом.

В Лубній на попівстві зчудовали ся не мало, побачивши мене, 
а я врадував ся, побачивши жінку, дїточок і родичів здорових. На 
другий день треба їхати домів, всть з звідси коротша дорога полева 
Ділами на Глидно, та про великі снїги не мож було про сю дорогу 
й думати... Треба було отже вертати до Динова назад. Дали мінї 
припряжку і я по обідї виїхав з Лубни, нічого не прочуваючи... 
В Динові купив я в склепі кави, цукру etc., що мінї поручив шваїер 
з Глидна — і поїхав.

їдучи через Воздрець поступив я до п. мандатора, що жив- при 
дорозї, аби куплені шваґрови річи лишити у нього для передачі 
в-Глидно (бо тут одно паньство та часта комунїкация). П. манда
тора не застав дома. Ѳго жінка каже, що він зараз буде, бо він 
тільки на Фільварок поїхав подивити ся. І по правдї небавом при
їхав. А побачивши мене к тикну в: „Як ся маєте? та де їдете? До 
Іздебок не можете їхати, там засипана дорога анї шляху!“ Така 
мова переразила мене. Я подумав собі: ФІрман тій молодий хло
пець, готов під вечір в яке провале заїхати, та погинемо. Дав ся 
я намовити ночувати там. В тім жінка оповідає єму, що був тут 
молодий пан Бобчинський (той сам, що в навечериє Богоявленя при
їхав був до вітця свого, як я від’їзджав) казав єму зараз прийти 
на пробоство і лишив картку. На нїй було написано : Żadna chwila 
do stracenia, przychodź Pan bezzwłocznie na probostwo!“ Ж інка на 
те каже до мужа: „Daj sobie powagę і nie idź, on myśli, że on pan, 
a ty sługa, musisz być na jego zawołanie!“ Мандатор каж е: „Trzeba 
pójść, albowiem on przyjechał zapewne względem ułożenia co do po 
stawienia organistówki, bo strony konkurencyjne dostały z c. k. cyrkułu 
zagrożenie sekwestracyą“ — і пійшов. По якімсь часї вернув захму-
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рений, вуса ему звисли, перейшов через покій, де я сидів, і не- 
сказавши до мене нї слова, пійінов до другого покою, поіпипотїв 
з жінкою і виходить... Побачивши через вікно конї запряжені до 
санок перед їанком, відзиваю ся до нього: „Gdzie Pan jedzie ?сс 
„Do księdza!“ відповідає. Я тою ляконїчною відповідю учув ся обра
жений... Чому не сказав: „jedź ksiądz ze m ną!“ — таж я знав ся 
з тамошнім пробощом і з п. Б. то й думав, що дуже приємно були-б 
ми забавили ся...

Пані „сендзїна“ дала вечерю, що міні не смаковала, бо вона 
сиділа сумна та й я без гумору, гнівний сам на себе, що дав ся 
намовити в чужім домі ночувати, коли свій мав під носові.. По ве
чері завели мене до канцеляриї, де було ліжко для мене зготовлене. 
Засумований минувшою подією не міг довго заснути, але заснувши 
спав добре. Раненько в суботу (21 лют.) приходить п. „сендзя“ 
в шляфроку з сьвічкою в руках до канцеляриї і каже до мене, що 
саме пробудив ся: „Dzień dobry!“ Я єго питаю просто : „Gdzieś.Pan 
wczoraj jeździł?“ Він каже: „Do księdza“. „Не правда“ — кажу я. 
Тоді* він: „Dziś rewolucya!“ І оповідає, які порученя дав п. Б . : Ото 
пробощ і він мають всіх господарів і взагалі' дорослих мущин па- 
рохії візвати на 8 годину до костела. Пробощ по відправі служби 
Божої має відчитати їм з амбони лишену проклямацию, далі 
в стулї і з хрестом в руках має відпровадити всіх узброєних косами, 
сокирами і иньшим оружєм на 12 год. в полуднє за 1% милї до 
села Кремяна, де зі всіх сторін узброєні громади мають зібрати ся, 
а звідти масою рушити на Сяиік, бо „о takim czasie Sanokvmusi 
być nasz“. П. Б ,  сказавши те, мав обернути ся до мантатора і ска
зати: „Pan urzędnik, możesz mnie aresztować, a ja Panu powiadam, 
że do rewolucyi należę, i jeśli Pan nie wykonasz, co Panu poleciłem, 
to zobaczysz, co się z Panem stanie!“ x

На се кажу я, чи би не можна дати до циркулу знати? Але 
„сендзя“ каже, що уже всюди мають бути варти розставлені, що 
Львів і почта мають бути в руках революционїстів. При тім роз
казав, що він з пробощом їздили в ночи до Глидна до мого шваґра 
на нараду, та той нічого не знав, не мав анї устного анї письмен
ного заклику до участи в революцій.

Почувши ненадійно таке dictum acerbum, зірвав ся я з ліжка 
і погадав собі, що не поїду до Іздебок, бо там напевно такий 
самий „паштет“ жде. Я постановив їхати до Глидна до шваїра 
і казав зараз свої конї до санок закладати. Панї дому плаче, за
водить, що вона нещасна, бо муж її пропав !... Наколи не пристане 
до революциї, а вона удержить^ ся — зле з ним; а як пристане,
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а вона не остоїть ся, знов зле... Я по трохи потішав, а сам зі страху 
ледво стою.

Відходжу, щоб виїздити, та в дверех стрічаю ся з тамошнім 
пробощом, що привитавши ся зі мною каже: „Pan nic nie wiesz?“ 
Я кажу що нич. Він дає міні проклямацию. В великім страху пе
речитав я пяте через десяте і довідав ся з неї, що пн. дїдичі да
рують своїм підданим паньщину і усї данини; халупникам, що не 
мають ґрунту, дістанеть ся кождому по 5 моргів з панських ланів, 
що сіль вільна, тютюн вільний і т. д. Переглянувши поверховно, 
віддав я пробощови, а сам сів на сани і поїхав до шваґра. Ѳго 
застав я сумного і неспокійного. Він гриз ся тим, що стане ся 
з нами, руськими сьвященниками, як революция остоїть ся.

В селї Глиднї межи народом був рух, бо мешканці* лат. обр. 
належали до парохії в Іздебках, з відки в ночи приходило 4 хлопів 
завзивати тутешніх господарів і халупників лат. до костела на 8 го
дину на набоженьство. Декотрі господарі лат. з Глидна йшли до 
Іздебок, але деякі, не дійшовши, вертали з дороги. Сесї оповідали 
несотворені неправдиві річи. Усе те не успокоювало.. В такім не
спокою і непевности, що дїєть ся, перевели ми майже цїлий 'день. 
Над вечером кажу до шваґра: „Завтра неділя, я обовязаний бути 
в своїй парохії, отже поїду, нехай дїєсь, що хоче...“ І я поїхав.

Коли переїхав я щасливо діл і був вже на долині в Іздебках, 
хтось над;їхав за мною з гори і кличе: гов, гов! Я на хвилю ста
нув, але зараз казав затяти конї і поїхав домів. Як я пізнїйше до
відав ся, се того п. Б., що проклямациї революцийні розвозив 
і в Динові від якогось післанця громадського гроші податкові ві
добрав і від rządu rewolucyjn-oro поквітував, — арештованого до 
Сянока везено. І я, що мав на другий день вернути, вернув аж 
семого дня вечером.

Приїхавши домів, застав я людий в великім переполоху. За мене 
були різні невеселі вісти, що мене в дорозі арештовано і десь да
леко вивезено, бо я в тій справі революцийній мав їздити. Опові
дано міні, що вчора перед вечером приїздив один пан (аґент рево- 
люцийний, так званий емісариюш, давний мій товариш шкільний), 
але не заставши мене, поїхав до двора і до лат. пароха, а до мого 
старенького пароха не хотів вступити, сказавши; „Co mnie po sta
rym bzdyku!“ В пятницю у вечір по від’їзді п. емісари молодий 
ґраФ Бонавентура Буковский і лат. парох О. Шосткевич видавали 
розкази слугам двірським, щоби всі мущини з цілого села зібрали 
ся о 8 год. рано на другий день в суботу (21 лют.), Поляки до

1*Записки Наук. Тов. ім. Шевченка.
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костела, а Русини до церкви на богослуженє. В суботу рано при
силав лат. парох два рази післанця звідати ся; чи я вже дома. 
Коли мене не було, то заповів, що по відправі в костелї сам приїде 
до церкви оголосити проклямацию. Акция его в костелї невдала ся, 
хоча молодий ґраФ, що був на богослуженю, підпирав її, сказавши^ 
що двір зі всім в проклямациї оголошенні згоджуєть с я : хлопи 
мовчки, не кажучи анї слова, порозходили ся домів. Тож не мав 
охоти тепер парох лат. їхати до церкви. Руські господарі, постоявши 
довший час коло церкви, також порозходили ся. Коло полудня мо
лодий ґраФ з своїм братом тїточним п. Шиманьчевським на одних 
санях, а лат. парох зі своїм рідним братом, що тодї без занятя при 
нїм зоставав ся, на других санях, узброені в рушниці виїхали з двора 
в намірі поїхати до Кримяної, де громади зі всіх сторін зі збруєю 
мали явити ся, — побачити, що там робить ся. Ледви вони виїхали 
аж тут приїзджає п, Кабат, властитель Гумниск коло Березова, 
великий приятель молодого їраФа, а не заставши єго, сїв чим скорше 
на коня, таки без сїдла, і погнав за ними. Дігнавши їх ще в селі 
задержав їх, зліз з коня, а вони повисїдали з саний та довгий час 
мали ходити по дорозі* і розмовляти! Правдоподібно п. Кабат 
звідав ся в Березові про події на Мазурщинї і поспішив з тою звіст
кою до Іздебок. Всі* повернули до двора. Що вони там говорили 
і робили, не знати... По моїм приїзді, довідавши ся о всім тім, пій- 
шов я до ліжка спочити.

На другий день рано в неділю мясопустну \22 лют.) приходить 
до мене дяк і застає мене ще в ліжку. Я питаю єго: „П. реєнте, 
що там чувати?“ — „О зле еїомосць — каже він. Тої ночи їазди 
не спали. Приходив один іазда до другого з легка запукав до вікна 
і кликав: „Куме, ставайте! беріть сокиру або косу і ходіть!“ Так 
узброені цілу ніч ходили по селу і вартовали, бо надїяли ся, що 
прийдуть повстанці. Та і пароха лат. в ночи стягнули з ліжка, по
вязали і повезли до Сянока. Як сьвященник лат. оголосив прокля
мацию, в сей час 4 урльопників казали війтови дати ,4 коні і пої
хали до Сянока мельдувати старості*, що ксьондз і панове намовля
ють їх до бунту. Там мали їм сказати: „Привозїть тут нам ксьон
дза і панів!“ Вони повернувши впали ненадійно на ксьондза, повя
зали єго і повезли до Сянока. До двора бояли ся, бо там богато 
було панів і як вони гадали, узброені.

Я підчас конскрипциї запримітив, що Офіцер зробив рондо 
з урльопників і абшитииків, сам ввійшов в середину і щось довго 
до них говорив. Мабуть, щоби сейчас донесли, наколи-ó їх хто до 
бунту намовляв. Вислухавши оповідана дяка, кажу : „У нас нині*
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неділя, задзвони до церкви, треба,пійти правити богослуженє“. 
(Того рана ходила моя служниця до корчми по сіль. На дорозі один 
ґазда, Русин, питав ї ї : „Молодий ксєндз чи єсть, дома ? і буде мати 
Службу Б ож у?“ — „Ѳсть і буде мати службу Б .“ каже вона. На 
те він: „А пійде ему хто! Тепер всі молоді ксьондзи на. гак!“ Но 
за се довідав ся я аж пізнїйше).

Я пійшов до церкви правив утреню, службу Б. з суплїкациями, 
пояснив євангеліє тої недїлї, о страшнім суді. Людий в церкві було 
меньше як звичайно, всі переполохані дивили ся на мене невірно. 
Після відправи вийшов я з церкви. Перед церквою стояла купка 
людий. Я до' них відзиваю ся: „Що то дїєсь на сьвітї? Я пре
цінь бував, як знаєте, у дворі і у польського ксьондза,' но я ні
чого не чув про якусь рухавку, ніколи там бесіди не було про те“. 
На се ніхто словечком не відозвав ся. Я пійшов до себе і кажу до 
дяка: „Я би рад зараз поїхати до Глидна“. Присутний паламар від- 
зиваєть ся: „Іґовюсць, небезпечно, на сам огонь траФилиби-сьте!“ 
Треба було їхати коло двора і. коршми, де тьма людий була зібра
них. Отже мав я зіслатись дома. В тій хвилї приходить льокай 
з двора і каже: „Pan hrabia kłania się i prosi, żeby Jegomość tam 
przyszli“. „Що там чувати?“ — питаю. „Та nic — одвічає — р. 
Bonawenturę, р. Szymańczewskiego і р. sędziego wzięli і powieźli do 
Sanoka.“ „Що люди роблять?“ — питаю далї. „Rozchodzą się.“ Я 
подумав, що мабуть з Сянока з циркулу прислали по тих підозрі
лих і забрали, а иньші можуть спокійно зіставати... Тимчасові, як 
нізнїйше звідав ся я, инакіне стало ся. Староста сяніцький покликав 
сторожів Фінансових зі всіх постерунків свого повіту до Сянока. 
Вони переходили з Динова через Іздебки. Тут побачили тьму хлопів 
коло коршми. Хлопи оповідали їм, що у дворі панове і намо
вляють їх до бунту. Вони боять ся там приступити, бо їх бо
гато, і певно узброєні. (А було панів там тодї: старий ґраФ, старший 
єго син, жонатий, що приїхав з жінкою з Королївства, вюлодший 
син коло ЗО лїтний, сестрінець ґраФа, зять Котарський, що приїхав 
з Ясельського з жінкою, п. Кабат з Гумниск і мандатор віісцевий). 
Длятого просили, щоб сторожі пійшли з ними до двора арештовати 
панів. Сторожі повитягали свої баґнети, ступили на перед, а за ними 
Цїла кальвакада хлопів.

Коли прийшли до двора, ґраФиня виходить перша на ґанок, 
кладе свою руку на рамя першого ФІнанеера, мабуть респіциєнта, 
і промовляє ласкаво: „Panowie, nie bójcie się! tu niema nikogo cu- 
dzego jeno sama rodzina.“ Потому вийшли всі пани і панї на ґанок, 
а ціле просторе місце перед ґанком заняли хлопи. ҐраФиня відзива-
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єть ся до людий: „Taż wam nikt nic nie mówił, nikt nie buntował 
w as!“ А з гурту відозвали ся голоси: п. Бонавентура, п. Піймань- 
чевський! По короткій пересправі казано до трьох санок заложити 
конї. На перші сїв п. Бонавентура з одним сторожем, на другі п. 
Щиманьчевськи-й з другим, а на третї п. мандатор, що хиба Богу 
душу винен, також зі сторожем — і поїхали на Березів до Сянока.

Я за сю подію нічого не знав і на слова льокая іду до двора, 
взявши з собою дяка, щоби ему сказати, коли має прислати коні 
по мене з відти поїхати до Глидна. В селі на стежцї, якою ми 
йшли до двора, стояв одищмінї знакомий господар лат., пяннй, що 
каже до мене: „księże! dziś nasza rewolucya!“ На се я ему: „Ma
cieju, a z kim prowadzicie rewolucyę, z żydem?“ Він хотів до мене 
ставити ся, але льокай пхнув его з горбка. Він поточив ся в долину, 
а ми пійшли далї.

Коли прийшли до двора, казав я дякови почекати на ґанку 
трохи, а сам ступив я до покоїв. Стара ґраФиня піднесеним голо
сом промовила до мене: „Widzisz, księże, co nam nasz kanonik (лат. 
парох) narobił, w jakie nieszczęście nas wtrącił!“ І стала нарікати 
і жалїти ся на нього. Вона оповідала мінї, що він прийшов до двора 
кілька днїв перед вибухом революциї і згадав за неї, що в короткім 
часі підійметь ся. Одначе молодий ґраФ мав сказати, що се бути 
не може, прецїнь і він єсть членом суспільности, а о всім нічого 
не знає. На се парох мав сказати: „Бо не кождий заслугує довіря“. 
Тоді ґраФиня ображена сказала: „Jeśli tacy (półgłówki мабуть, чи 
щось подібного)-biorą udział w jakiej sprawie, to porządny człowiek 
nie ma zaufania“. Парох замовк і пійшов домів. Коли прийшов емі
сар з проклямациєю, прийшов він (ксьондз) до двора і сказав: 
„Widzicie, państwo, żem prawdę mówił!“ Тодї молодий ґраФ мав ска
зати: „Wynik powstania jest niepewny, a ponieważ u n a s  jest rodzina 
liczna, aby uniknąć prześladowania ze strony obywateli, to ja ofiaro
wuję się za rodzinę“. Длятого пійшов він до костела і заявив пе
ред людьми, що двір згоджуєть ся на всьо, що було в проклямациї 
оголошено.

Се мінї розказала ґраФиня на вступі. Відтак не пригадую собі 
і не можу зрозуміти, як се стало ся, що я замісць казати дякови, 
аби прислав о якійсь годині конї їхати до Глидна, як я наміряв — 
казав єму принести подушку мою, колдру і простирало до офіцин 
двірських, де мав я ночувати. Він се зробив і я зістав в дворі межи 
паньством.
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ҐраФиня десперовала за своїм сином Бонусьові, як він там 
буде спати, не взявши собі своєї постелї. Хотїла посилати, та не 
знала як і ким. Фірмани, що повезли арештованих панів до Сянока, 
вернули пяні, стали як тумани, не вюж було нічого від них зві
дати ся. Тільки по-за-плечі перед челядю оповідали, іцо від Бере
зова до Сянока по обох боках гостинця повно людий, що гукали 
на панів везених до Сянока і штовхали, як хто міг...

Цїлу ніч ми не спали, тільки говорили про те негцастє. Панї 
плакали та навколїшки втолили ся. В селї галас, гук, бо хтось пус
тив поголоску, що від Обарима ідуть повстанці*, палять, ріжуть... 
Всі люди біжать туди, приходять на місце, а там нема нікого. 
З иньшої сторони другу несупокійну вість хтось пустив. В такім 
несупокою і страху перейшла ціла ніч. Коли стало сьвитати, стар
ший син ґраФа каже: „My w niebezpieczeństwie życia, nie mamy 
żadnej opieki, trzeba napisać do starosty w Sanoku, żeby nam przy
słał jaką obronę“. І зачав щось писати, та не було ким передати, 
бо люди не тілько богатші але й біднїйші відхилялись від двора 
тодї і вагували ся приступити. Прикликано якогось жидка, але й той 
відмовив своєї услуги, хоч за добрі гроші...

А я післав стріжа двірського на попівство звідати ся, що там 
чувати. З ним прийшла і моя служниця до двора. Я вийшов до неї 
до сїний і що чувати, питаю. Вона каже, нічого, але просить іти 
до дому. Я ввійшов до покою, щоб попрощати ся з паньством. Пані 
вийшли до другого покою і поклали ся на канапах в одежі на хви
левий відпочинок. Панове готовили ся також до відпочинку; мо
лодші мали іти до офіцини. Коли я з стариві їрафом прощаюсь і він 
мене, а я єго потішаю і успокоюю, відзивавсь п. Кабат до мене: 
„Księże, ta росо pójdziesz do domu, tam będziesz sam jeden, a tu 
jest kilku, to śmielej...!“ Правду каже — думаю собі. Вже був я го
тов позістати і з ними пійти до офіциніі на супочинок, де була моя 
подушка і колдра. Виходжу проте до сїний і кажу служниці, що 
не піду домів, бо бою ся.. Вона стала плакати і просити йти і не 
бояти ся. Переходила тамтуда сестра їраФа і питає мене: „Go to 
za kobieta?“ Я кажу, що вюя служниця. „A czego ona chce?“ — 
„Żebym szedł do domu“ — відвічаю. Панї пійшла до покою, не 
кажучи ані слова. Іду я також до покою, прощаю ся зі всївіа, не 
даючись навювити лишитись у дворі. Зайшов довіів добре і супо
кійно. Ввійшов до одного покою, другого — всюди сувіно, неприємно. 
Пі йшов я до старенького пароха, що в старій хатї на печи в кухнї 
лежав та чудовав ся, що то дїє ся на сьвітї, що він такого не па- 
мятае. Вийшов я знов на обійстє та обзираю ся на всі сторони:



и M I S C E L L A N E A

заповідаеть ся красний день погідний, та в душі щось сумно. В тім 
приступає до мене якась незнакома мінї дївка і питає, чи буду мав 
службу Б. Я кажу на те : „Могла-б бути, я натіцо, но хтож мінї 
послужить? Не знати, де глядати( дяка“. — „Моя господиня, каже 
вона, по слабости нё̂  ходила еще на вивід, а тут страх, треба десь 
утїкати!“ „Но, кажу, коли тільки про вивід ходить, то іди до сусїда, 
най єго хлопець прийде, возьме ключ і отворить церков, а я її ви
веду“ (хоч була лат. обряду). І так стало ся. Я пійшов до церкви, 
зачав молитву читати в дверех входових над жінкою, аж тут біжить 
моя служниця, задихана і кличе: „Jegomość, czerniawa idzie!“ 
„Gdzie?“ — питаю. „Od mostka zwróciła się ku plebanii!“ Скінчивши 
вивід (бо се коротке дїйство) роздумую, що тепер робити. Чи іти на 
плебанїю, чи від церкви на право в недалекий потік сховати ся, чи 
зістати ся в церкві... На конець клякнув я в царських дверех перед 
престолові та вюлю ся...

Незабарові дав ся чути говіін і галас коло церкви і сейчас 
входить віаса людий з тупотові до церкви. Побачивши віене на ко- 
лїнах, попадали і савіі на коліна. Я обернув ся до них і к аж у : 
„Чи так християни входять до довіу Божого?“ Один з них відзи- 
ваєть ся: „А уже, їїовюсць, не дасте наві і пацїру звювити!“ Тож, 
аби знати, коли скінчать, приклякнув і я та на ново говорю в голос 
Отче наш і Богородице Дїво. Потім встаю, йду до них і кажу: 
„Люди, що то робить ся? що ви дїєте ? Чи чули ви коли від віене 
щось противного постанові Божій V“ А з повіежи них відзиваєсь один 
господар: „Не треба було казати наві шлюбовати!“ — „Таж я се, 
кажу, не робив сам з себе! Було призволїнє від цїсаря, а єпископ 
так красний лист до вас написав, що я ваві тут в церкві читав і по
ясняв... Вкінцї я вас не силував, а ви добровільно шлюбовали, як 
хто хотів, одні на віірність, другі зі всїві на рік, на два, пять, як 
собі хто желав“. А савіе коло віене стояв один господар, що був 
шлюбовав на два роки і я кажу: „От сей чоловік шлюбовав на два 
роки, та нехай скаже, чи євіу зле з тим, що за сей час єсть тве
резий, порядний чоловік! Усе те робило ся і робить ся для ва
шого добра!“ А той самий господар відзиваєть ся: „Ні, то було на 
тую бунтацию ! Вам каса платила по 3 цванциїери на день а ви 
(сьвященники) бунта робите!“ — „Ви знаєте, кажу я далі, що я бував 
у дворі і у лат. сьвященника, то в циркулї будуть і мене дещо пи
тати — поїду до Сянока!“ На се каже все той самий господар: 
„Може треба буде піхотою іти!“ „Но як треба буде, кажу, то може 
й зайду!“ — „Може будуть били як тамтого (лат. пароха)“. А пе
реділе сказав той ґазда: „Ми нашого ксендза (мовляв, мене) любили,
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шановали, а тепер на те прийшли!“ „Противно, кажу я'на се, я вас 
любив, бо я через сьвята до сьогрдня саві на самоті* без жінки 
і дїтий сиджу межи вами, невигоди зношу, щоб ви в своїм часі 
мали набоженьство та иньші услуги духовні“.

Зі слів, що треба буде йти піхотою, що будуть били, внджу, 
що нема з ними що говорити. Виходжу з церкви, а той господар 
іде за мною і к а ж е : „На те вш прийшли: не треба нам анї 
ксендза анї панка — кавіінь і вода! “ Всі вювчали тільки один 
все говорив і то старший чоловік, вислужений війт, якого я вже 
старшим братові церковним зробив. Вийшовши з церкви, подивив 
ся я на нього і кажу: „Василю, Василю! ніколи не надїяв ся 
я по тобі!“ Сказавши те, іду на попівство, а люди за мною. 
Коло віешканя стояла також купка хлопів. Я ввійшов до ковтати, 
люди за мною. Я взяв паличку до рук і каж у: „То єсть вюя збруя, 
з якою віене щоденно бачите. Иньшої не віаю, глядайте!“ Один 
відсунув шуфлядку у стола. Увидївши ножі і вилки столові, відсту
пив. Я поотвирав куфри, постіль на ліжку поперевертав: „Так гля
дайте!“ Подивив ся на шафу, а таві лежав лист, пастирський о тве^ 
резости, по польськи писаний. Взяв я его і кажу до віельника та- 
вюшнього, що побіч стояв: „Panie Slotarski, może Pan umie po pol
sku czytać, to czytaj, co tu Jego Ekscelencya nasz biskup do swoich 
wiernych pisze“. Мельник взяв сей лист до рук, але не читав, бо 
сей час провювив до віене проводир, що в церкві промовляв : „Коли 
наш їіомосць чистий, няй остануть...“ і цілує мене в руку. Всі хо
тіли відходити, но я кажу, аби з двох господарів при мнї зістало 
ся, щоб я дечого не сховав. Він на се в другий раз: „Коли наш 
їґомосць чистий, няй остануть...“ і опять поцілував мене в руку. 
Я з притиском відзиваю ся: „Але я вас прошу, щоби хто при мнї 
остав ся!“ Проводир третій раз зновлює своє і зближивши ся до 
мене, з жалем каже: „їіомосць казали, що по мнї не сподївали ся 
того...“ і поцілував мене третій раз в руку. Відтак пійшов, а за 
ниві всі, вювби вивіетав. Тільки я саві лишив ся в ковінатї.

Всі вони пійшли до двора, де за той час, як у мене ревізия 
відбувала ся, иньша чернява з сусїдних сіл з провідникавіи якивіись, 
уже цивілїзованивш дворакавіи напала на двір. Як ввійшли на їа- 
лєрпю, а пані вийшли з покоїв і щось до них провювили лагідно, 
вони крикнули: „Wy szelmy, arystokratki 1“ і бух костуравш чи ці- 
павіи по вікнах, так що всі вікна від іалєриї поторощили. Потіві 
ввійшли до покоїв, половіали крісла, порозбивали шафи, Фортепян, 
столи, порозкидували і на обістє повикидували папери і иньші річи.
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Далї стали панів бити, калічити, а стара їраФиня, що свого ста
ренького мужа ослонювала, дістала кілька разів по плечах і руках, 
так що довгий час синцї носила. Найбільше покалічені були: стар
ший син їраФа, що з Королівства був приїхав, і зять Котарський. 
Всіх повязали і посадили на сани. П. Кабат дістав своє, і хоча був 
мущина великого росту і сильної будови, таки дав ся хлопам звя- 
зати. Коли єго на санках не могли легко змістити, з гурту дав ся 
чути голос: „Nogi mu poodcinać!“ Та якось там єго змістили. По 
тому всїх повезли до Сянока.

Панї в великім сумі, жалю і розпуцї зістали ся на обійстю. 
Вже не повернули до зруйнованих комнат двірських, тільки пійшли 
до недалекого млина над ставком і вмістили ся в вузкій млиницї, 
невеличкій комнатцї. А було їх  значне число: дві їраФинї з своїми 
паннами покоєвими, сестра ЇраФа з дорослою донькою і. п. Ко- 
тарська. ^

Коли мене хлопи лишили самого дома, а самі пійшли до двора, 
моя служниця з цїкавости за ними нійшла також. Побачивши 
з далека так кроваву різню, зараз вернула ся і казала мінї схо,- 
вати ся. Порадила, щоб я виліз на оборіх сусідський, приставила 
драбинку і, як я вилїз, відставила, так що ніхто не бачив. Відтак 
побігла знов до двора і там ждала до кінця. Коли панів повезли 
і люди стали розходити ся, вона побачивши межи розкинешши рі
чами мою подушку і колдру, хопила скоро та вернула домів. По
тому приставила драбинку, я злїз і пійшов до своєї хати. Я розду
мував про минулі події, і що то єще може бути... — По полудни 
сього дня (23 лют.) прийшло до мене чотирьох господарів лат. 
обряду з просьбою, щоби я на другий день в костелі перед престо
лом Pana Jezusa відправив службу Б. в інтенциї, щоби Господь Бог 
відвернув нещастє. На се кажу я : „Cieszy mnie, że się do Boga na
wracacie, od którego odstąpiliście byli“. Обіцяв пійти до костела, 
тільки просив я, щоби з двох порядних, певних господарів прийшло 
по мене і відпровадили до костела. Я бояв ся якої напасти по до
розі. При тім. радили мінї згадані господарі одягти на себе кожух 
хлопський і пійти межи них, а вони будуть мене як ока в голові 
доглядати, щоби зміні нічого злого не стало. Але я на те відповів, 
що бажаня їх сповнити не можу, бо коли маю згинути, то нехай 
•гину яко сьвященник в одежі сьвященичій.

Ві второк рано прийшли до мене деякі господарі латинські 
і відпровадили до костела, де я торжественне богослуженє з суплї- 
кациями і відповідною проновідю відправив. З нагоди, що наступала 
у латинників середа попельцова, сказав я, що прийду на другий
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день до костела відправити службу Б. і по їх рптуалови і звичаєви 
посьвячу попіл і посиплю їм голови. Вертаючи з костела домів по
ступив я до млина відвідати панї, що там в тісній комнатї три днї 
і ночи містили ся, а по тому поїхали до*Сянока, куди їх старий їраФ 
(якого скоро; яко невинного, випущено з-вязницї) покликав і там 
якийсь час мешкали.

Женьщини дякували мінї сердечно за ті відвідини, жалували 
ся, плакали і нарікали на лат. пароха, що за ним в таке нещасте 
впали. Я їх потїшав, як міг, відтак пійшов до себе на попівство.

Другого дня, як заповів, пійшов я до костела, відправив всьо, 
як належало ся (бо ми руські сьвященники тоді лучше знали і ро
зуміли лат. богослужене, як своє). Тьма людий прийшла до сповіди, 
найбільше жінок, що з переполоху і непевности дальшого трясли ся 
і плакали. Я висповідав всїх і сидїв в костелї до 3 чи 4 год. з по
лудня. Латинські комунїканти, що були в пушцї, дробив я на кус- 
нички, щоби всїх запричащати.

По дорозї поступив я опять на хвильку до млиницї, щоби панї 
яко тако успокоїти і потішити. Прийшовши над вечером домів, за
став я картку з Глидна від шваґра з повідомлїнем, що минулої ночи 
був напад в Лубній у мого тестя і всьо зрабовано. Я перестрашив 
ся тою звісткою і став неспокійний, що там з моєю жінкою і ді
точками дїє ся. На другий день по відправі богослуженя, що я за
повів, постановив я поїхати до Лубної. На се богослужене в четвер 
зібрало ся богато людий, мов в яке сьвято, церков була бптком за
повнена. Служба Б. відправила ся торжественно з еуплїкациями 
і проповідю. Межи своїми людьми був один чоловік чужий, вго взяли 
за шпігуна і, коли він вийшов з церкви, обступили й хотіли взяти 
під свій суд. Він став кликали до мене, як я виходив з церкви: 
„Księże, ratuj m nie!“ Я казав єго пустити.

Прийшовши з церкви до хати, застав я в сїнях того парохія- 
нина, проводира, що то минулого понеділка в церкві промовляв до 
мене і межи иньїиим казав, що „не треба нам иї ксєндза нї панка“, 
з жінкою і обоє впали мінї до ніг, цілували но ногах і руках, про
сячи дарованя. Віц каж е: „їґомосць, даруйте, я не знаю, що мінї 
стало ся, до мене тоді* щось приступило“. Ж інка єго цілує мою служ
ницю, щоби вона за ним вставила ся до мене. Дають на службу 
Божу, він заповідає, що бажає перед мною висповідати ся. Я єму 
кажу, що я на нього роздражнений, проте нехай перед иньшим 
сьвященником сповідаєть ся, але він доконьче сповідати ся перед 
мною. Отже я єму прощаю, а службу Б. і сповідь на другу суботу 
призначую.
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Поснідавши поїхав я до Лубної. Тут належить згадати, що я ті 
три ночи, від понеділка до четверга, не ночував в своїй хатї, ли
шень в селі у недалекого сусіда, доброго ґазди лат. обряду, що 
я его жінцї в понеділок перед нападом дав вивід. Господар з вдяч
ності! сам мінї се запропонував, аби у нього ночувати. На середині 
хати вистелили мінї ліжко чисто і вигідно, а що сей господар був 
лісним, то мав рушницю і поставив її коло дверий на сторожі і нїхто 
чужий не сьмів тодї увійти до сьвітлицї, коли я там був. Всї тепер 
доглядали мене4 як ока в голові, бо пізнали, що їм таки ксендза 
треба. Як на те, одному ґаздї уродила ся дитина, другому умерла, 
приходять до мене, щоби охрестити та похоронити — а я їм кажу, 
що їм не треба ксендза, нехай самі сповняють сї Функциї. На се 
вони: „А де нам бути без ксендза, то тамтой старий війт ошалїв 
чи упив ся та наговорив дурниць!..“

Приїхавши до Лубної застав я на попівстві пустку. Не було 
нїкого, тільки челядь. Тесть з матїрю і молодшою донькою поїхали 
до Динова, а моя жінка з дїточками забрала ся на мешкане на час 
до дяка, на другім боці потока. ІІійшов я туди, застав — славити 
Бога — всїх здорових. Привитавши ся сердечно, стала мінї опо
відати, що про Іздебки ходили різні страшні вісти, всї мене, яко 
пропащого, оплак}пвали. Ві второк (24 лют.) у вечір стала і там вість, 
що на село сеї ночи буде напад і пізно в ночи почали голосити, що 
чернява з гори від гостинця суне до села. Мати (теща) на сю вість, 
не стративши притомности духа, стала річи цїннїйші складати, звя- 
зала і винесла до огороду чи десь в потік сховати. Ватага вступила 
насамперед по дорозї до лат. сьвященника, не зробила там ніякої 
шкоди материяльної, тільки опасала сьвященника посторонками 
і привела его на попівство. Тесть мій лежав уже в ліжку, всї иньші 
були на ногах, бо сподївали ся неирошених гостий, яких прийшла 
велика сила чужих і своїх, так що в двох комнатах помістити ся 
не могли. Ті, що зістали ся за дверми, стали люшувати по коморі 
і стриху та пряжу, полотно, біле, сир, масло в судинах, солонину, 
сало і всьо, що попало їм в руки, з собою забирати.

З тих, що були в комнатї, одні стояли коло сьвященника (тестя), 
що лежав на ліжку, і розговорювали, другі плюндрували по всїх 
кутах комнатщ розтягали, розкидали різні річи та папери, навіть 
шуфляди з комоди витягали і шафи отвирали, шукаючи якогось 
повстанця, лат. сьвященника, що, як їм сказано, на попівстві мав 
сховати ся. В шафі подибали трохи дрібних гроший та стали над 
ними тлумити ся та від тещі домагати ся ще більше гроший. Вона 
вказуючи на якогось: „Та тамтой, каже, взяв!“ І межи собою сва
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рили ся. До тих, що коло ліжка стояли, зачав тесть, яко старий 
сьвященник і декан, з становища релїґійно - морального говорити 
і каже межи иньшим: „Ludzie, taże te papiery, po których depczecie, 
są urzędowe, na nich podpisani są JWX. biskup i p. starosta“. Ha ce 
каже один: „Ja dziś starosta!“ Далї один з них заявляє, що якийсь 
комісар єсть в сусіднім селї при гостинці*. На се каже тесть : „Як 
день зробить ся, то поїду до нього“. Один з них відзиваєть ся: „Do 
orczyków cię przywiążemy i pociągniemy!“

На такі dicta acerba не було що далї говорити. На жадане тих 
розбійників встає з ліжка, мати і наймолодша донька помагають 
зібрати ся, напастники опасують посторонком в пів і обох сьвящен- 
ників на посторонках провадять до коршми. Тим часом моя жінка 
з тривіісячниві хлопчикові (Давіянові) тиснесь крізь товпу хлопів до 
вітця, щоби попроїдати ся з ниві — та дивить ся, а дитина головку 
звісила вюв нежива... Наробила крику, лявіент}^ на що ЇЇ старша 
завіужна сестра каже: „Та що плачеш? Біг знає, що з навій єще 
станесь?!“ Ж інка положила аіертву дитину до колиски на голу со- 
ловіу, бо иодушочки і простирало позабирали непрошеиі гості. Сївши 
при колисці*, плаче над смертю дитини... По якійсь хвнлї глянула на 
дитину, а вона дивить ся спокійно і, вложивши свій пальчик до 
губи, ссе... Врадувана взяла на руки і, плачучи з радости, пестила її.

Ворохобники запровадили сьвященників до коршаш, посадили 
їх на лаві, савіі якийсь час крутили ся по коршвіі, а по товіу пови
ходили всї, бо в близьківі селі їх товариші бровар рабували. Сьвя- 
щенники самі посиділи трохи в коршвіі, день зробив ся і вони пій-' 
шли спокійно ДОВїІВ.

По повороті, привитанях і нарадах вибрали ся всї крім вюєї 
жінки до Динова і таві були до другого дна з полудня. В сусідстві 
Динова, в Бахурі, був вшнулої ночи напад на двір п. Скшиньского, 
а що паньства не було дома, зрабували. Ковіісар Найзер в Пере
їм ишли, довідавіїш ся за той рабунок, взяв швадрон гузарів і чим 
скорше иійшов на віісце провини. Що він таві дїяв, віінї не відовю. 
Лишень кілька гузарів прийшло до Динова, а довідавши ся, що 
в Лубній був рабунок, зараз пійшли чи поїхали туди. Зачали деяких 
пяних, що волочили ся по селу, шаблявш обкладати, а чотирьох, 
що їм ставили ся, посікли на свіерть. Трупи поскладали на віз чи 
сани, казали відвезти до Динова, де їх закопано.

Ся пригода рознесла ся блискавицею по веїх закутках Сяніць- 
кого. Новий проте страх найшов на людіь Нїде більше не було чути 
за нові напади і рабунки.
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В тім вельми небезпечнім часі загального і несподіваного зво
рушена в краю і моїм селї я не потерпів ніякої шкоди материяль- 
ної, хіба що простирало, в якім дяк колдру і подушку заніс до 
двора, пропало. Що до сторони моральної себто мого значіня і по
ваги у простого народу, правительства і двора; не тільки нічого не 
стратив я, але дуже богато зискав.

Коли на другий рік (1847) приїхав я до пп. їраФІв Буковских 
до Ярославля, куди вони просто з Сянока, не вступаючи до своїх дібр, 
на мешкане спровадили ся, принято мене сердечно, мовби якого, 
з ріднї. Граф, представляючи мене якомусь панови, майорови військ 
польских, так сказав: То jest nasz proboszcz, nasz przyjaciel, nasz 
dobrodziej!“ Також і до Сянока запросили вони мене недовго по 
тім зворушеню. Там мене радо приймали, в костелї Францїшкан- 
ськім відправив я службу Б. на їх інтенцию, старий ґраФ і его 
сестріниця сповідали ся передо мною. Тодї Сянік виглядав мов 
який великий кримінал. Мандаторів і всякого роду сурдутовдїв було 
в нїм ! Кляштор Францїшканів і кілька камениць ужито на вязницї 
перед якими варта стояла військова. Дуже богато голов арештованих 
виглядало із-за вікон закратованих. Одиц дїдич, колишний товариш 
шкільний, побачивши мене на ринку, кликав: Гл. Г л .! Я оглянув 
ся з почутем, пізнав і пійшов далі.

До Сянока з’їхала зі Львова комісия слїдча і в короткім часї 
дуже богато арештованих випущено на волю. З тих, що в Із- 
дебках були арештовані, вийшли всі крім молодого їраФа Бонавен- 
тури і сьвященника. їх  відіслано незабаром до Львова до конфрон
тацій і обох засуджено: сьвященника на 15 лїт, ґраФа на 12 літ на 
Шпільберї, куди їх і відіслано...

Коли п. Кабат, що мінї в Іздебках відраджував був з двора 
відходити, бо там безпечнїйше — по увільненю зійшов ся раз зі мною 
в Сяноцї і сказав: „Masz szczęście, księże, żeś odszedł, bo byłbyś 
dostał namaszczenie...“ По правдї, тодї може-б були мене на смерть 
убили, бо панове були-б мене, яко сьвященника, наперед виправляли 
промовляти до людий, що тодї нї ксендза нї панка не знали... Моїми 
кроками і дїлами в тім нещаснім часї кермовали обставини чи радше 
Боже ировидїне, що ему нехай буде честь і слава в безконечні віки. 
А такі часи нехай нікому не сняться!...

Хирів, дня 21 лютого 1896 в роковий день повстаня перед 50 
роками, тільки тодї припадав в суботу.


