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Передмова про те, в якій землі се робило ся.
Року 1492 Італіянець Колюмб перший намисливши 

обплисти кораблем круг землі, щоб зиайти дорогу до 
богато! Індиі, поплив від гішпанського берега на захід 
сонця і проиливши кільки місяців доплив до якоісь ново!, 
невідомоі •землі'. Колюмб вірив, що знайшов дорогу до 
Індиі і прозвав людей знайдених у новім краю Індия- 
нами. Аж пізні'йше дізнали ся люде, що се зовсі'м не 
Індия і ту землю названо Америкою. Вона простягла ся 
двома великими шматками з півночи’на південь, а посе- 
редин'і ті шматки злучае вузенька емужка землі. Так ті 
шматки й звуть — той, що на північ — ІІівнічнбю Аме
рикою, а той, що на південь — Південною Америкою. 
Почувши Европейц'і від Колюмба та від його товаришів, 
що нова земля дуже багата на все та ще й на золото, 
узяли туди іхати, щоб забагатіти. Іхали Гішпанц!, Го- 
ляндці, Француза, Анілійці, Шмці; которі забагатівши, 
а то й не забагатівши, вертали ся до дому, а которі там 
зоставали ся жити. Кождий народ так уже й силкував 
ся в одному місці селити ся: Французи до Французів 
тулили ся, Анілійці до Анілійців. Як гурт людей з одного 
якого народу сселить ся в чужій землі, то те місце, де 
вони живуть, зветь ся кольонія, а люде кольоні- 
сти. I ото стали в ІІівнічній Америці европейські ко- 
льоні'і; найбілып було Французьких та анілійських. Але-ж 
осажували ся кольоністи не в безлюдній землі, бо в 
Америці жили вже люде — Европейці звали іх Індия-
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нами. Кольоністи з Европи почали в тих людей землю 
віднимати, а ’іх прогонили далі. Були, правда, й такі ко- 
льонТсти, що купували землю, та іх було мало, а більш 
таких, що однимали. Індияни не поступали ся, боронили 
свого і в Америці раз-у-раз була війна. Подужували 
Европейці, бо мали добру зброю, і вони прогонили Індиян 
усе далі в ліси.

Америка справді була дуже багата краіна: земля 
— родюча ц’ілина, ріки величезні, степи, ліси безкраі. 
По степах трава висока: чоловік верхи на коні в ній 
сховавть ся ; по лісах звіря, птаства всякого сила. У землі 
залізо, золото і всякі иньші мінерали. То й не диво, що 
Европейцѣ плавом плили в Америку. Найбілыпе-ж Ухало 
туди Анілійців, і вони осадили мало не половину Пів- 
нічноі Америки своіми кольоніями. Управляли ся вони 
тоді так: скількись міст та сіл, що були близше себе, 
вибирали собі виборних людей, щоб вони усім тпм селам 
та містам давали порядок. I така спілка з сУл та з міст 
звала ся стейт, по нашему держава. Кожда держава 
порядкувала собі сама своіми справами. Але-ж не все 
робили державн так, як Ум хотіло ся, бо люде в них 
жили Анілі'йці і над ними порядкував з Европи анілУй- 
ський король та аніл’ійський парламент. (Парламент — 
то державна рада з виборних людей; вони в купі з ко
ролем установляють закони і порядкують у державі). 
Спершу державам добре було, бо анілУйський парламент 
не дуже міпіав са в Ух справи, а далі він почав чинити 
Ум усякі кривди, накидав на них великі оплати.

Все те не за малий час ізробило са. Вже білыпе 
як двіста років минуло з того часу, як почали Европейці 
селити ся в Америці. Як не стало вже кольоністам 
Анілійцям снаги терпіти утиски від Аніліі, то р. 1774 
зібрали ся в міст’і Філядельфіі на раду виборні люде 
з усіх 13-тьох держав і врадпли воювати в Аніліею. 
I почала ся війна. Воювали довго і таки визволилп ся 
кольоніі від Аніліі і тоді заснували собі свою, ні від 
кого незалежну державу. Зветь ся вона „Північно-Аме- 
риканська Спілка". Державний лад вони собі завели 
такий. Кожда держава сама у себе порядкув як знав; 
кожде місто в нУй, кожде село вибирае виборних людей.
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Вони звуть ся депутатами. Депутати з’іздять ся у найго- 
ловнійшому місті тоі держави і там обмірковують уеякі 
справи і встановляють закони й порядки в своі'й дер- 
жаві. Се такий порядок у кождій державі, і иньша нТяка 
держава не мае права до того мішати ся. Але як у дер
жав і проміж себе спілка, то через те в такі справи, що 
спільні всТм державам, бо всі держави вкупі складають 
одну державу. Щоб такі справи ріпіати, збираеть ся 
иньша рада державна, що зветь ся конірес. Кожда дер
жава вибираѳ від себе до коніресу виборних людей. Кон
трес збираеть ся в місті Вашінітоні.

Щоб робити те діло, яке загадав конірес, та пильну- 
вати, щоб усі слухали ся законів, — треба якоісь лю- 
днни. То вся держава вибирав собі чоловіка і той чоловік 
зветь ся президент. Вибирають його на чотири роки. Від- 
буде чотири роки, тоді або знов його-ж виберуть, або 
кого иньшого. Президент у купі з коніресом порядкуе 
державними справами ІІівнічноі Америки.

Все,’про що в отс’ій книжц’і писано, робило ся в „Пів- 
нічно-Американській Спілці".

I. Лінкольнове дитинство.
В американській державі Кентукі жив хутором чо- 

лэвік Томас Лінкольн. Предки його давно вже виселили 
ся в Америку з АніліІ. Сім’я в Томаса Лінкольна була 
невелика: жінка та маленька дочка, а р. 1^09 народив 
ся ще син Абрагам (по нашому се буде Оврам).

Томас Лінкольн із жінкою хоч і щиро працювали, 
а жили вбого, бо в них господарство було ще нове.; Та 
в сім’і був лад, і любленим дітям жило ся добре. Базько 
був зовсім неписьменний, а мати вміла читати. Ім хот’іло 
ся, щоб син іх був письменний. Недалеко від іх оселі 
жив чоловік Захар Райні. Він завів у себе маленьку 
школу і як Абрагам підріс, то став до тоі школи ходити 
вчити ся. Та йому не довело ся там довго повчити ся. 
У Лінкольнів був сусі'да, багатий пан, і були в него не-
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вільникп НеГри (чорні люде), бо тоді в тій землТ в ба- 
гатих людей були невільники — от як у нас колись пан- 
ські люде були ; тільки ще гірше було тим невільникам 
жити, нТж нашим крепакам. Абрагам ходив до школа 
через Панову землю і потоваришував з його невільником. 
Невільник жалував ся Абрагамови на свое тяжке жите 
і тим панови те товаришуванне не сподобало ся, і він не 
дозволив Абрагамови ходити по своТй землТ. А иньшого 
шляху не було, то й довело ся Абрагамови кинути школу. 
Тоді віддали його й сестру до иныпоТ. До неТ ходити 
було дуже далеко і вчитель такий був, то й сам мало 
що знав. Та вже хоч і негарна була школа, а діти ^акп 
ходили до неТ. Коли-ж і тут не довело ся довше ловчити 
ся через того-ж таки сусТду-нана. Він, розсердившп ся 
на Абрагама, почав усяким способом його батькови дош- 
куляти. Через те, та ще через те, що тяжко було ди
вити ся, як сус'Тда знущаеть ся з своТх невільників, про
дав Томас ЛТнкольн свою землю і в осени 1816 року 
склав свое вбоге добро на віз та й поТхав з сім’ею шу
кати собі міеця на селитьбу.

Лінкольн іхав на захід сонця в державу Індияну. 
Іхали не день і не тиждень, а довго іхали, поки знайшли 
собі місцину до вподоби у лісі, край весело! річечки. 
Земля нТчия була, кождому вільно було займати, скільки 
схоче. То ЛТнкольни обібравши собі місце, зараз на йому 
й розташували ся. Батько нарубав россохуватого дерева, 
позабивав у землю, запл’ів з трьох боків, зверху покрив, 
і ото в тій повітцТ почала сім’я жити. Та в повітцТ довго 
не виживеш і він заходив ся рубати дерево на хату та 
обтТсувати. Батько працюе, і сип, хоч малий, а йому по
собляв. Довгенько вони працювали і таки поставили собі 
хату. Правда, вона була не велика, навіть не па помостТ, 
та все-ж у н'ій краще й захистнТше жити, ніж у повітцТ. 
ПТе зробили стіл та стільчиків скількись, та ліжко. Ото 
й усе. Перину на ліжко сухим листем замісь піря наси- 
пали. Абрагам спав не в хатТ, а на горищі (поді). Дала йому 
мати пару коців : один постелить, другим укриеть ся та 
й спить собі і хиба вже дуже змерзне було в зимі, так 
прибіжить у хату та на ліжку погрівть ся.
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Ото хату зробили, в де жити; тоді треба було про 
те подумати, щоб посіяти хлТба. А с'іяти ні на чому, бо 
круг хати л'іс густий та високий зияв ся, а поля нема. 
Взяв батько вирубувати ліс та вивозити та пеньки ви- 
корчовувати. I син не гуляв, батькови пособляв. Оба вони 
тяжко працювали, кождпй по свой силі, звісно, поки 
визволили з під л'іса клапоть земл'і і засіяли його. Отсе 
вже тепер буде в них і хлі'ба трохи, і горбдини. А в ліч'і 
багато звіря та птаства.

— Буде що Тети, не сидітимем голодні, — каже 
Томас Лінкольн.

Та з того невеличкого клаптика земл'і, що вони собі 
придбали, не можна було прожити сім’Т, хоч вона й не
велика була, то знов заходили ся Лйкольни, батько і 
син, визволяти землю з під л'іса. I вони працювали дуже 
щиро, з усеі сили. Але-ж Абрагамови ще і вчити ся хо
четъ ся, думав він собі : „От як би мен'і навчити ся чи
тати так гарно, як мама читав". I ото що вечера сі'дав 
він з книжкою проти груби. У грубі ясно-ясно горить, 
Абрагам читав книжку або нише. А пише він не пером 
і не на папері, бо того припасу не було в него, а пише 
крейдою на гладенькій дощечці; а як захоче, щоб чорне 
писание було, то заструже наличку, обпалить з одного 
боку та нею й пише. А як на полУ, то просто паличкою 
по земл'і пише. Як утомить ся працювати, то сяде одчо- 
чити та й пише собі. Ото одного разу пише він, а су- 
сідин хлопець побачив і питав:

— Що то ти робиш ?
— Пишу, — каже Абрагам.
— Овва! Умівш ти писати ! Ну, що-ж ото ти писав?
— Імя свое написав.
Хлопець не поняв віри, іюбіг і привів свого батька, 

а той трошки вмів читати. От він дививсь-дививсь і таки 
розібрав, що написано і прочитав голосно:

— Аб-ра-гам Лй-кольн.
Як прочитав, то так з повагою на Абрагама погля- 

нув, що той такий малий, а знав писати. Тоді' бо ще в 
Америці багато було таких, що не знали ні' читати, ні 
писати, — то тепер там кождий умів.
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Книжок у ЛТнкольнів небагато було, всього три : 
Бібл’ія, катехизис та буквар. Багато розділів з БіблТТ та 
ті дві книжки Абрагам, часто читаючи, вивчив на память. 
Та йому хоті'ло ся в школі вчити ся, а школи поблизу 
не було.

Отак і жили собі ЛТнкольни в лТс’Т, а тоді приіхали 
дядько й тітка Абрагамово'і матери і оселили ся біля них. 
У них був хлопчик сестрінець і з тим хлопчиком Абра- 
гам дуже потоваришував.

II. Тяжке горе. ?
Стало Линкольнам веселі'йше жити з родичами, і ото 

прожили вони з ними рік. А тоді стало ся Томасови 
Лінкольнови та його ді'тям велике нещасте. Вмерла його 
дружина й посиротила його з малими ді’тьми. Плачу та 
журби за нею було багато, а наіідужче Абрагам за нею 
журив ся, бо вона була така ласкава, така добра, так 
гарно було АбрагЯмови з нею. Він потім, уже дорослим 
бувши, завс'ігди казав було: „Коли в в мен? що добре, 
то се з материно? науки; бачивпіи И добрість, я й сам 
силкував ся бути таким, щоб люд'ім гарно було зо мною 
жити“.

Викопав Томас глибоку яму, щоб звір т'іла не ви- 
гріб, та й поховав у нТй свою дружину. Сам поховав, бо 
церкви поблизу не було, то й н’ікому було похорон від- 
правити. I дуже йому жалко було, що не відправлено 
над жінкою похорону. Коли вже так не скоро, місяцТв 
через девять після Ті смерти він прочув, що десь дале- 
ченько, верстов за сто, живе пастор (піп). Він і каже 
Абрагамови:

— Ти, сипу, вже наче добре писати навчив ся, — 
може зумівш написати листа ?

— А може й зумію, тату, — каже Абрагам.
— Ну, то с’ідай пиши!
У хлопця тодТ вже було чорнпло. От він узяв па- 

перу й чорнило, сів за стіл і налагодив ся писати. Йому 
й гарно, що от він лист писатиме, і страшно наче, бо
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вперше. От батько проказуе лист до пастора, щоб приіхав 
похорон над жінкою відправити, а Абрагам пише, що 
батько каже. Дописав, прочитав батькови і обидва зра- 
дТли : батько того, що син його так навчив ся, що вже 
й лист напише, а син і собі рад'ів, що таки написав.

Пастор лист одержав і за кільки тижнів приТхав. 
ШдТхав до хати, а Абрагам вибіг на зустріч, привитав ся 
й питав :

— Се ж ви мабуть мій лист відібрали, що приіхали ?
— То-б то мабуть лист від твого батька? — каже 

пастор.
— Ні, мій лист, бо то я його писав, — упевняе 

Абрагам.
Пастор осьміхнув ся :
— Відібрав, — каже, — як що справді ти сам йоге 

писав, то се гарно, бо написано добре.
Абрагам зрадів:
— Се мій перший лист, — каже.
Пастор відчравив похорон і поКхав собі.
Абрагамови після материно! смерти ще побільшало 

роботи, але він усе-ж читав та писав хоч прихапцем. 
От тільки книжок не було нових і він тим журив ся, 
бо ті книжки, що дома були, вже не то попрочитував, 
а й повивчав. Бачивши батько таку прихильність синову 
до книжок схоті'в справити йому радіолу несподі'ванку. 
Одного разу прнйшов він у вечері до дому і вузлик із 
чимсь прин'іс та якось так особливо глянув на сана. 
Хлопцеви цТкаво, думав: Що-ж то батько принТс? А батько 
помалу розвязуе вузлик. Розвязав, аж там книжка, правда, 
старенька вже, обідрана, але ж Абрагамови то був най- 
кращий подарунок. Книжка та була дуже гарна повість 
анГл'ійська. звала ся: „(Ірочанинові мандрівки". Абрагам 
швидко прочитав ІТ і вже хотів був почияати в друге, аж 
тут сусі'да дала йому прочитати „Байки Езопові". Ті 
байки так йому сподобались, що незабаром він більшу 
частину іх знав на память. А після байок він здобув собі 
ще одну книгу: про Юрка ВашінГтона. ВашінГгон -- то 
великий чоловік. Він був головним проводирем Амери
канцев у війнѴ з АнГліею, і дуже пособив 1'х визволеню. 
I він був першим презідентом, як визволені Американ-
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ські держава почали жити на свою руку. Він дуже ба- 
гато добра зробпв свойому народови, і тим кождий Аме- 
риканець добре знав, хто був Юрко Вашінітон і шануе 
ною. 1 в Лінкольновій сім’Т добре знали про него. Абра- 
гамів дТд воював ея з АнГлТйцями і часто оповідав про 
Вашінітона. Абрагам дуже радий був прочитати книжку 
про жите Вашінітонове, про жите того чоловіка, що так 
багато добра зробив свойому краеви.

III. Мачуха.
1 омасови Лінкольнови було важко господарювати 

з малими д’ітьми без жінки, то він і сдружив ся в друге 
з вдовою Саллі Джонстон. У нет було трое дТтей — син 
та дві дочки. Та з свою не стало поганТйше в Лінколь
новій сТм’і, бо і його й жінчини діти жили між себе так 
гарно, мов були рідні. Друга жінка ЛТнкольнова була 
трохи заможна. Вона перевезла свое добро, і тоді Лін- 
кольнові діти зроду вперше побачили справжнТ столп та 
стільцТ і лягли спати на справжн’іх ліжках. Ще й одежу 
і‘м справили кращу. У хатТ помещено поміет і стало в 
ній чистенько й гарненько. Мачуха чоловікових дітей 
мала за рідних і була для них дуже добра. Вона була 
трохи осьвічена і скоро помітила,’що Абрагам розумннй 
хлопець і до науки дуже охочий. Коли тут і школу по- 
близу заведено. Мачуха почала посплатп Абрагама туди. 
Він учив ся добре, за всТх школярів краще, та на жаль 
через кілька тижнів школи не стало, і довело ся йому 
знову вчити ся самому, та мачуха трохи пособляла. I вже 
аж через чотири роки знову школу заведено, та й тепер 
не надовго, але все-ж Абрагам де чего в нТй навчив ся. 
В школТ було йому добре, бо товариші його любили за 
те, що був правдивий і дуже добрий і ніколи ні з ким 
не сварив ся, а ще й товаришів мирив, як вони часом 
знпмали сварку. Хлопці школярі часто ловили пташок та 
звірючок усяких і мучили Тх та держали в неволі. Абра
гам завсігди обороняв Тх від товаришів. То словами обо
роняв, а то ще написав про те-ж і давав товарищам те 
свое писано читати.
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Книжек у Абрагама потроху більшало: мачуха ку
пила йому книгу про житѳ одного Американца^ Генрі 
Клея, — вона знала, що книжка йому найкращий пода- 
рунок; а одну книгу він сам собі заробив. Се так було : 
Як довідав ся Абрагам, що в його вчителя в книга про 
ВашінТтона — білыпа й краща від його книги, він по
просив 'іі' у вчителя прочитати. Учитель дав і каже :

— Ти-ж читай не поснішаючись. Держи книгу в 
себе поки схочеш, аби гарно прочитав та зрозумів.

От і почав Абрагам читати книжку, і вона йому 
дуже сподобала ся, так що йде він робити на поле чи 
в лі'с то бере й книжку з собою. Як в вільна хвилина, 
то почитав трохи, а тод'і сховав книжку в дупло і добре 
ІЧ там прикрив, щоб чим не пошкодило. А одного разу 
пішов великий дощ. Ііісля доту прибіг Абрагам до де
рева, вийняв із дупла книжку, а вона вся мокра, так 
і тече з неі. Аж заплакав хлопець побачивши се. Що 
його робити? Узяв він книжку, порозкидав проти сонця, 
висушир іі, пообчищав, а все-ж зопсована книжка. Думав- 
думав, що його робити, а тод'і пішов до вчителя. Той 
здивував ся, що так швидко Абрагам приніе книгу 
і питав:

— Хнба вже прочитав ?
— Н'і, не прочитав, та мені нещастя стало ся.
Він розгорнув книжку, показав учителеви і розпо- 

вів, яке лихо стало ся.
— Шкода книжки! — каже вчитель.
Абрагам каже :
— Пане вчителю, я купив би вам нову книжку 

заміето ееі, та грошей не маю. Так уже будьте ласкаві, 
дозвольте мені відробити вам за шкоду.

_  Добре, — каже вчитель, — у мене тепер женці 
жнуть, то приходь і ти завтра жати.

— Прийду, — каже Абрагам, радий, що зможе від- 
робпти вчителеви за шкоду.

Другого дня тількй розвиднило ся, уже Абрагам 
жне на вчителевій ниві. Віи увесь день щиро працював, 
а ввечері учитель сказав йому:
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, Ти так працював сьогодні, що не тільки за шкоду 
відрооив, а и заробив книжку. Візьми Гі, вона вже тепер 
твоя. *■

Щасливий Абрагам забрав зароблену книгу і веселий 
побіг до дому.

Абрагам мав дуже добру память і вмів гарно гово- 
рити, то часто він оповідав людям про те, що читав у 
книжках. А то ще він ходив на всякі збори. Його родич 
і товарищ Денис Генке ходив тудц з ним і ще де-які 
хлопці. На збори сходили ся люде Й балакали про всякі 
громадські справи та про віру; казано там промови всякі 
та проповіди, бо там проповіди можна казати не тільки 
в церкві. Хлопці все слухали уважно, а потім у своему 
гурті обмірковували те, що чули. Абрагам звичайно ви- 
ясняв, як що хлопці чого не зрозуміли. Бувало так, що 
люде жнуть, або ще яку гуртову роботу роблять, а Абра- 
гамови схочеть ся щось цікаве розказати людям то він 
скочить на пеньок і почнѳ говорити. А люде покинуть 
роботу та й слухають його.

іой же таки родич його Денис Генке казав потім 
уже: „Лк іпдемо було з Абрагамом у міетечко Джентрі- 
віль, воно було недалечко від нас, та як почне він до 
людей говорити, то ті до півночи його слухають. Я було 
натомивши ся схочу спати, та иноді не діждавши ся 
кінця піду сооі, а він усе говорить. Він не про самі по- 
важні речи говорив, а бувши зроду дуже веселий, часто 
розказуе що небудь таке чудне та веселе, що всТ люде 
сьміють ся. Иого тоді так і звали „веселий Абрагам".

IV. Парубок — наймит.
Абрагам виростав дуже швидко. Як минуло йому 

шіенацять років, то він був заввишки мало не півтора 
метра. 1 він був не тільки високий, але й дужий Він 
сам, уже дорослим бувши, казав, що не бачив, щоб хто 
так глибоко загнав сокиру в дерево, як він тоді. I дід- 
няти він міг сам те, що иньші піднимали втрьох. Мозолів 
на руках від роботи було в него не менче, як і в батька,
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бо він працював дуже богато. Як дома не було чого ро- 
битп, то ходив поденно робити до сусТдів або наймав ся 
де небудь. Роботу знаходити йому було не важно, бо 
кождий рад був веселому, працьовитому й невередливому 
робітникови. Він н'іякоі роботи не цурав ся: і звичайну 
важку мужицьку роботу робив, і дитину малу бавнв, — 
і пироги лУпив та пік — усього вмів. До одного чоловіка 
він був найняв ея за перевізннка на порой, а замісь того 
довело ся йому і на пол! робити, і кон! пасти, і кукурузу 
жорнами молоти, а часом і окропи гріти, і Усти варити. 
I все він робив так, що аж дивити ся було весело.

У того господаря Абрагамового було кілька книжок 
і між ними „Істория Північно-Американськоі Спілки“. — 
Абрагам, звісно, випросив Тх прочитати. Та в день не мо- 
жна за роботом, так він у ночи читав. А він спав ув о- 
дпій хаті з господарським сином. Той одного разу й на
пав ся :

— Гаси сьвітло!
Абрагам каже: у-
— Я ще почитаю трохи.
Тоді син господарський розлютував ся і вдарив А- 

брагама. Абрагам нТчого не сказав йому, але сьвітла не 
погасив і читати не кинув.

Одійшовши від того господаря, Абрагам побув трохи 
дома, а тоді став у містечку Джентрівілі за прикащика 
в крамницю до крамаря^ Джонса. Купецъ побачив, що 
Абрагам дуже розумний парубок і схотів пособити йому 
осьвічувати ся. Він добував гарні книжки і давав Абра- 
гамови читати. Абрагам читав і богато чого навчав ся. 
Іще він читав іазети і з них довідував ся, що робить ся 
на сьвіті, які де порядки, як живутъ люде по ріжних 
краях. У крамницю сходило ся нимало осьвічених, розум- 
них людей. — Абрагам розмовляв з ними, розпитував про 
ці’каві йому річи, про громадські справи, як що робить 
ся і в свойому краю, і по иньших краях. Та на жаль не 
довго довело ся йому бути в крамниці, бо господар кинув 
крамарство. Тоді р. 1827 Абрагам найняв ся до столяря 
Вуда. Там він не сам робив, бо ще наймити-челядники 
були. Абрагам н’іколи нічого не пив, а товарпші його 
здорово піячили. От він і написав про те, що не треба
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пити і вияснив, ному не треба, і те його писаие видру- 
кувано в іазеті. Тод! ще написав він про громадські справи, 
і те писане видрукувано теж у Газеті. Кажуть, що обидві 
ті стат!" написав дуже добре.

V. Мандрівка ріною.
Аорагам читав багато і чув багато, а бачив дуже 

мало чого, і схоті'ло ся йому хоч трохи побачити сьвіта. 
Недалечко від Тх хутора текла велика ріка Огайо, і А- 
^рагам намислив поплисти нею до міста. А щоб не дурно 
плисти, він і дТло надумав і каже батькови:

У нас, тату, нимало зерна нродажнього та й ще 
де що в, то зробімо плот, складемо на него все продажне 
та й повезу я в місто поиродаю.

Батько згодив ся, і вони зробили плот, склали на 
него все, що мали нродажнього, і поплин Абрагам плотом 
за водою у велике місто. Самому керувати плот було 
важко, а надто там, де треба обминути вир, або де ріка 
круто повергав; та дужому Абрагамови те було дарма. 
Він плив собі помалу, роздивляючи ся на зовсім нові 
йому міеця; инод! й з людьми розмовляти доводило ся, 
бо нимало плотів плило рікою.

Допливши до міста, Абрагам добре сііродав ся, трохи 
пожив у містТ, щоб роздивити ся, як там люде живутъ, 
та розпитати ся, про що хотіло ся, а тодѴ вернув до дому.

Про те, що Абрагам возив хл’іб у місто і добре спро- 
дав, прочув один богатий чоловік. Він приіхав до него 
й просить:

— У мене, — каже, — нимало хлТба нродажнього 
та солонини. Одвези, спасибі тобі, аж у місто Новий Ор
леан та попродай. I тобі добре буде, й менТ, бо ти заро- 
бипг добре, а я певний буду, що' все до Діла зроблене. 
Я й сина свого з тобою пошлю, бо плот великий, важкий 
буде, одному керувати не можна.

Мабуть той чоловік дуже вірив Абрагамови, що та
кому молодому парубкови приручав стількн добра. Плисти 
треба було не в те місто, куди Абрагам возив свій хліб,
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а в иньше, більше, а до него дуже далеко: 2500 кільо- 
метрів треба плисти величезною рікою Міссісіпі. Та А- 
брагам був певний, що зробить діло як треба і радо взяв 
ся за него.

Зроблено великий плот, навантажено його всяким 
добром, на плот стали Абрагам з господаревим сином 
Джоном (по нашому Йван) і поплили вниз за водою. — 
Свершу плили рікою Огайо, а потім виплили в ріку Міс
сісіпі. А вона широка - широка, а по нТй дерево всяке 
пливе: котре вже впало, то пливе плазом; а декотре як 
стояло, так стоячи й пливе, зелене та гарне. То вели- 
чезна ріка попідмнвала кручі, поодривала дерева з корі- 
нем і з землею, то вони й плили по Ніи. ХлопцІ так на 
ріку задавали ся, що й плота пильнуватн забули. Коли 
щось як штовхне його! — аж вони попадали. Посхоплю- 
вали ся, дивлють ся, аж то дерево, пливучи повз плот, 
зачепило його. Тоді вже хлопці год! на ріку задивляти 
ся, — узяли знов плота пильнуватн. А пильнувати добре 
треба було, бо1 раз-у-раз доводилось вири та чорториі об- 
минати, та оті дерева, що несла вода. I плотів багато 
рікою, то треба дивити ся, щоб не вдарити ся об який. 
Хлонцям важко приходило ся, бо плот був великий, важ- 
кий: треба було великоі сили, щеб керувати його. За- 
хисту від дощу та вітру не було ні'якого. Так вони й 
спали просто неба. Вогню розпалювати не можна було, 
щоб плот не зайняв ся. А тоді саме часто великі дощі 
йшли та бурі великі були. Без огню ні обігріти ся, ні 
обсушити ся ніяк, ні Тстп зварити, і вони жили без ва
рено! страви. Та ще тоді нимало лихих людей плавало 
рікою. Вони нападали на плоти й грабували. I нашим 
парубкам не минуло ся зазнайомити ся з ними.

Одного разу підогнали вони плот до берега і поля- 
гали спати. Було дуже темно. Так як опівночи Абрагам 
прокинув ся, бо щось зашелестТло. Він питав: „Хто там?11 
Ніхто не озивавть ся. Він збудив Джона. Той схопцв ся 
переляканий, питав:

— Що там? Розбійники?
Абрагам знову питав:
— Хто там ?
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Ніхто ие озиваеть ся, а тільки пути, що шепочуть 
ся люде. Коли оачуть, аж коло плота четверо людей 
і один уже лУзе на плот. А в парубків нУякоі зброУ не 
мае. Розбіиник виліз на илот та як ударить Джона кіл- 
ком по голові. Той так і присів. Абрагам виГопив кілок 
у розбійника, а його скинув у ріку. Тоді ті три кинули 
ся на плот. Та ім не пощастило : парубки таки прогнали 
іх геть. Але ж і Абрагама здорово вдарено кілком по 
РУЦІ і ножем у лице, так що мало ока не виштуркнуто 
а шрам на лиц! лишив ся на віки.

Іще Й иньші пригоди бували Ум. Одного разу така 
велика оуря звіялась, що мало плота не розбила. — Та 
хлоііц’і в пригодТ вміли собі зарадати, і плисти Ум було 
все ж дуже весело, бо раз-у-раз бачили все нове. Рікою 
плило багато плотів та кораблУв. Абрагам до всього при- 
дивляв ся пильно, розмовляв із людьми, розпитував 1щѲ 
до Нового Орлеану не доУхали, а вже він багато сьвіта 
побачив, багато чого почув.

НарештУ доплили до Нового Орлеану. Велике-велике 
місто, людьми так і загусло. Абрагам зараз по купцах 
кинув ся 1 швидко попродав усе, що привіз. Тоді вони 
роздивили ся добре на Новий Орлеан і поУхали собі до 
дому. Абрагам був дуже радий, що Уздив так далеко — 
I той чоловік, що його наймав, теж був радий, бо Його 
добро гарно попродали.

VI. На нових оселях.
Жпве собі Абрагам Лінкольн, працюе, книжки до- 

бувае та читав. Вже йому двацять перший рік. Нарубок 
з него був надзвичайно дужий, але зовсТм нечепурний. 
Високий аж гнеть ся, а в плечах вузький, голова проти 
тіла дуже мала, вуха стирчать, рот великий, високе чоло 
все в зморшках, над ним волосе стирчить. Брови густі, 
а з під них дивлять ся очи розумні, ясні та ласкаві. Як 
веселий Абрагам, так очи в него аж сяють. Руки довгі 
з величезними кулаками. Він потім уже так про них 
казав: г
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— Я своім рукам не міг цТни скласти. Може ні 
один дука не дивив ся на сво'і скарби з такою радістю 
та любовю, як я на своі руки. У мене було богато вся
ких замірів, і все мусіли зробити мо'і плечі й руки.

Одежа на ньому завсігди була вбога, бо він заро- 
блені гропіі віддавав батькови, а на себе тратив дуже 
мало. Про одежу він так казав:

— Краще купити гарну книжку, ніж справити до
рогу одежу.

Як минув йому двацять перший рік, то він поду
мав : „Тепер уже в батька господарство добре йде, то 
піду від нього і буду вже на себе заробляти, собі госпо
дарство буду дбати“. От же так нс вийшло, бо Абрагамів 
батько прочув, іцо в державі Іллінойсі багато краща зе
мля і схотів туди переселити ся. То вже Абрагамовп не 
випадало під такий час іти від батька. Батько продав 
свій хутір, і тоді переѣхали вони в державу Іллінойс. — 
Там справді" земля була богатша і жити буко краще. — 
Абрагам.у двох із дядьком нарубали дерева, поставили 
хату, більшу й кращу, н'іж на давній хуторі, побудували 
в дворі, що треба було, тоді обгородили поле, 12 моріів, 
що купив батько. Обробпвшп ся, Абрагам думав уже йти 
на себе заробляти, та знов не довело ся. ІІо тих місцях 
прокинула ся велика пошесть, багато людей умирало, 
і батько Абрагамів, тТкаючи від пошестп, переехав звідти 
в иньше місце в тій самій державі ІллінойсТ. Абрагам 
і тут пбробив усе, що треба було батькови на новій осел! 
і аж тоді пішов від батька заробляти на себе.

Саме тоді один крамарь із міста Нью-Салему, на 
прізвище Оффст, попросив Абрагамового дядька одвезтп 
баркою в Новий-Орлеан пшенпцю й кукурузу. Той каже:

— Як Абрагам поіде, то й я по’іду, а без него не 
хочу.

Оффст тоді попросив і Абрагама іхатп. Той каже:
— Добре, поіду.
I вони поТхали в чотпрьох: Оффст, Абрагам з дядь

ком та ще один чоловік. Абрагам добре вже знав, як 
іхати і кому продавати, і вони добре доіхалп і спро- 
далп все.

2



18

VII. Про невільників Неі^рів.
Ходячи в Новім Орлеан! по базарі, побачив Абра- 

гам уперше на віку, як продавано невільників Неірів. — 
Чорні жінки, чоловіки, д'іти майже. голі сиділи закуті 
в кайдани, щоб не втекли. Коло невільників похожали Тх 
пани та доглядачі з довгими канчуками в руках. Деякі 
кричали, закликаючи купців та вихваляли свій край.

— Ось продажній невільник, мае трицять і пять 
років, страшенно дужий, годящий на найтяжчу роботу.

— Ось д'івчина вісімнацяти років, чепурна, здорова, 
вміе прибирати в хатах, прати, шити і всяку пишу зріночу 
роботу.

Деякі невільники, найбілыпе жінки, плакали, і іх 
за те' бито канчуками.

Приходили покупці, вибпрали собі невільника, об- 
глядали його мов коня чи вола, а пан підгонив його кан
чуком, щоб швпдче повертав ся.

При Абрагамі продано одну с'імю. Спершу хтось 
почав торгувати чоловіка, але не купив, бо дорого за него 
правлено. Бідні чоловік та жінка кинули ся пану до ніг, 
благали, щоб не розлучав іх, а продав у одні руки, але 
пан крикнув: „Гетьте, собаки!" — вдарив іх ногою і пі- 
шов геть.

Трохи згодом чоловіка таки куплено. Він не хотів 
іти від жінки та від спна; жінка та син не пускали його 
від себе. Іх усіх дуже бито: бив і той пан, що продав, 
і той, що купив; чоловіка взято й поведено. Тод! прий- 
шов іще якпйсь пан і купив хлопця. Його відірвано від 
матери й поведено, а мати лишила ся сама. Вона спершу 
кричала, і пан бив іі нагаем і ногами, а тод’і вопа за- 
мовкла й сид’іла як мертва.

Абрагам Лінкольн бачив те все. Він і ранійше знав, 
як тяжко жити невільнпкам Неірам, як над ними знуща- 
ють ся; ще малим хлопцем він товаришував із Неіром 
і багато від нього чув про невільнпцьке жите, але те 
вперше бачив, як Іх продаютъ. I він заприсяг собі, що 
все жите свое боротиметь ся як могтиме проти велико! 
кривди людям, проти рабства.
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Спершу в Америці НеГрів не було. Вони родом із 
Африки. На колір вони не такі як ми, не білі, а чорні. 
У тих американських краях, що лежать південнійше, ду- 
же добре росте тютюн, риж, цукрова тростина і бавовна. 
3 тих ростнн добрий прибуток, але ж і праця коло них 
дуже важка, бо там дуже душно, а вс! ті ростини лю- 
блять болотяні місця, а робити на болоті дуже шкідливо, 
бо нападав пропасниця така люта, що вмирають із не!. 
Та ще бавовна як поспів, то від не! дуже поганий дух, 
і він шкодить здоровлю. Ще не задовго по відкритю А- 
мерики Европейці придумали замісь слабосилих Індіян 
спроваджувати з Африки НеГрів для се! тяжко! праці. — 
Тілько при Іх помочи було можливо заводити широкі 
лани з тими пожиточними ростинами. Ті лани називали 
ся плянтаци’і, а іх властител! плантаторами. Перші по
чали заводити в себе рабів Французи та ГішпанцІ. Раб — 
то все одно, що віл чи кінь. Нан мав право його продати, 
чи подарувати, чи проміняти хоч би й за собаку. Міг за
бити свого раба, і його за те не карано. Часто й густо, 
продаючи, розлучали сімю, і всім байдуже було до того, 
що почувають ті нещасливі люде, бо іх не вважано за 
людей, а за товарииу; а в тім товарину чи собаку дужче 
жалувано, ніж Неіра. Коня пан годував добре, дадав йому 
відпочити. НеГрів годовано поганіййіе як собак і хатв іх 
були поганійші як хліви. Коли етомлений і знесплений 
або хорий Негр падав, не можучи робити, то доглядач 
бив його канчуком, аж поки той не схопив ся до роботи, 
хоч би мав згинути на місці.

НеГрп, живучи зроду в душній краіні, возникали до 
духоти і ім не так важко було робити під палючим сон- 
цем, як Американцам. Але все ж і вони не впдержували 
тяжко! праці та поганого житя, і дуже богато іх уми
рало. А де які втікали. Утече Неір та й ховаеть ся по 
болотах та по всяких нетрах, простуючи до північних 
Держав, де не було рабства. Він знав, що як пощастить 
ііому добути ся до тако! краіни, то буде там вільний. Та 
Дуже-дуже мало було таких, що визволяли ся, бо планта
тора добре вміли довити втікачів. У них були добре ви- 
муштровані собаки, і скоро втік Негр, зараз пускано со
бак, вони по сліду приводили людей до втікача, а тод!

*
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його брали і люто карали. А коли й пощастить утектн 
так, що й собаки не винюшать, то блукаѳ-блукае бідо- 
лашний такими ветрами, де не можиа зустрінути людини, 
та й умре з голоду. Отже хоч і знав раб, що тяжка ка
ра, а то й смерть дожидав його, а все ж тікав, щоб хоч 
малу часинку пожити на волі.

Де далі, все більше привожено Неірів у Америку. 
Постали такі куіщі, що торгу вали „чорним крамом “ або 
„живим крамом", —так вони звали Неірів. Зусяким на
шим крамом купці поводили ся краще н’іж з Неірамп. Ще 
Ідучи з Африки в Америку зазнавали Неіри багато лиха, 
іх набирали на корабель дуже багато і загоняли в трюм 
(спідню часть корабля). Іх бідних нагонено туди стільки, 
що ніде було не то лягти, а й сісти; дихатн нічйм, не 
стае повітря. Ще в день хоч ляду відчинювано, то віль- 
нійше було дихатн, а на ніч ляду зачинювано й замикано, 
і бідні люде ледво могли дихати; з того хорували, а 
слабші вмпрали. Рано ляду в трюмі відчиняли, і як уже 
трохи провітрило ся там, тоді йшли туди матроси, заби
рали тих Неірів, що за ніч повмирали, і кидали в море, 
а живим давали Істи. Годовано іх дуже погано, не дивили 
ся, що іжа васнітіла чи гнила. I з тоі іжи багато вми- 
рало. Та купецъ не дуже тим журив ся, що „чорнпй 
крам" мре. Аби хоч половину довезти, то й то баршп 
буде добрпй.

Спершу раби були по всіх державах, а потім у пів- 
нічних іх усе менчало, а в південних білыпало. У пів- 
нічних державах багато людей почало повставати проти 
рабства, Ще як Американські держави були під Аніліею, 
то держава Вірджінія кілька разів просила анілійського 
короля Джорджа III. затвердити закон, щоб заборонити 
привіз рабів із Африки. Во хоч на соймі в Вірджініі 
і встановлено такий закон, але щоб той закон мав силу, 
мусів король потвердити його. Та король не потвердив 
і навіть сам своею рукою написав лист до Губернатора, 
щоб той ніяким робом не позволяв касувати невільництво. 
Але серед людей усе дужче ширили ся думки про те, 
що рабство — то велика кривда людям, і в решті почали 
засновувати товариства, щоб гуртом повставати проти тоі 
кривди. До Вірджініі хотіли прилучити ся ще три держави,
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щоб знову писати до короля. Але саме тод’і американ- 
ські держави визволили ся з під Анілі'і і заснували свою 
Спілку.

Оголоіпуючи свою незалежність від Анілі'і нова дер
жава писала, що Бог ус'ім людям дав однакові права, 
через те і в Північно-Американській Спілц'і всі люде 
матимуть однакові права і всі могтимуть дбати про свое 
щасте. В північних державах жили здебілыпого потомки 
Анілійців та Німц’ів. Там працю поважано и піановано, 
але-ж працю вільну, а невільницьку працю вважано за 
кривду нещасливим людям. I ось скоро американські 
держави відокремили ся від АнГлКУ, зараз північні дер
жави скасували в себе рабство. А в півдепних державах 
жили потомки Гішпанців та Французов. Там працею тор
цовано, самі працювати не хот’іли й соромили ся, то-ж 
не тілько не скасували в себе рабства, а з усеі сили 
обстоювали за ним і хотіли, щоб і в північних державах 
були раби.

Як заснувала ся Північно-Американська Спілка, то 
всіх держав у н'ій було пятнацять. Але богато людей 
виходило з держав і селило ся дал! на захід на вільних 
землях. Як заселяв ся значний шмат землі, то називано 
йою те риторія, і конірес із презідеитом настановляли 
люден,щоб там порядкуналн. ІІотім,* як уже людей у те- 
риториі ставало багато, вона ставала державою. Держава 
выбирала собі свій сойм, прилучала ся до „Північно-Аме- 
рикансько’і Спілки“ і мала такі самі права, як і старі 
держави. Північні держави хотіли, щоб у нових держа
вах не було рабства, а південні — щоб було. 3 сього 
повставали сварки. Нарешті року 1820 конірес видав 
такпи закон, що рабство може бути тілько в південних 
державах, а в північних і в ус’іх нових ус! люде мусять 

Ути вільні. Закон сей звав ся Міссурійська згода, 
оо ріка Міёсурі ділила вілыіі держави від рабських. 
іравда, люде в північних державах хотіли, щоб иТде не 

оуло рабства, та бачили, що плянтатори ні за що не зре 
чуть ся його і бу дуть навіть за него воювати ся. Північні 
Держави не хотіли заводити війни і попускали плантато
рам. А ім і гроіпеві втрати були з того, що південні дер
жави мала рабів. У північних державах було багато за-
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VIII. 3 купця землеміром.
Повернувши ся з Нового Орлеану до домѵ С)м,»т 

намаслив завести в міеті Ню-Салемі крамншпо 6 
ватн в ніи він покликав Абрагама ЛГнгпл/ ' г У^г^' 
бачнв, як він гарно спродав у Новому Орлеанѣ А б° »г»даВ«а. Перед ™„, іт,Л.ому Х%Лав“.',; ±Ге"

водів та Фабрик. Там багато ткялп
били, і тими виробами торгѵвалп А ’» * ° ВСЯЧ1ІНН Р°" 
заводів було мало, там усе були плянтапиГ Н^РЖаВаХ 
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така пригода. Приходить до него один чоловік, Даніель 
Нідгам. А се був славетний на всю округу борецъ. От 
він і каже:

— Доси мене ще ніколи н'іхто не поборов, а тепер 
кажуть, що ти дужчий від мене. Так я отсе й принтов 
побороти ся з тобою і показати, що я дужчий від тебе.

Абрагам каже:
— Добре, давай бороти ся!
Узяли ся вони. От Абрагам раз і в друге кинув 

Нідгама об землю. Тон розлютував ся, кричить:
— ЛТнкольне, хоча ти й кинув мене, але не побеш! 

Давай бити ся!
Абрагам засьміяв ся і сказав :
— НТдгаме, коли тобі мало того, що я тебе кинув, 

то я, коли хоч, ще й стусанів тобі надаю I
Нідгам тоді роздумав ся, каже:
— Ні, не хочу. Бачу, що ти таки дужчий від мене. 

— I вже не зачіпав ЛТнкольна.
Як приіхав Абрагам у Ню-Салем, то краму Оффѳ- 

товп ще не привезено, і Абрагама попросили побутп покн 
секретарем у тій конторі, що завідувала виборамп. Він 
там секрета.рював, аж поки край привезено, а тоді почав 
торгувати. Його в Ню-Салемі дуже полюбили, і покупців 
було аавсігди багато, бо він не дурив нікого. За те його 
навіть прозвали „чесний Абрагам*. Сходили ся люде і 
так у крамницю, щоб побалакати з Абрагамом. Дійшло 
до того, що він був немов судия: всякі суперечки роз- 
суджував; хто з ким засперечаеть ся, зараз ідуть до 
Абрагама, і вже як він скаже, так і буде.

Але-ж були й такі, що заздрили Абрагамови і були 
йому ворожі. У Ню-Салемі Абрагам жив недовго, бо його 
господареви не пощастпло в якихсь крамарських справах, 
він зовсім закрутив ся і не було за що крам у крам
ницю купуватп. Крамниці не стало, і Абрагам лишив ся 
без роботи.

А тут саме Індияне почали на амернканські села та 
на міста набігати та палити, а людей убивати. Почала ся 
війна. Кликано до війська охочих людей. I Абрагам за
писав ся туди. Як записало ся людей нимало, то зібрано 
іх, а Лінкольна настановлено над ними капитаном. Та не
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довело ся сему війську не то воювати з Індиянами, а й 
бачпти іх. Абрагам потім уже, сьміючи ся, казав : .На
падали ми не на Індиян, а на лісові ягоди та на дику 
цибулю, а воювали, і то кріваво з москітами (дуже ку- 
сливі комарі). Правда, ми мало не повмирали, але-ж не 
з ран, а з голоду".

Як Абрагам вернув ся з війни у Ню-Салем, то саме 
тоді' треба було вибирати депутата до сонму. Абрагамови 
сказали, що часть виборців хоче вибрати його. Він зго- 
див ся надТючи ся яко депутат причинити ся до уста 
новленя користних людям законів.

У АмерицТ хто вводить ся, щоб його впбирано, зветь 
ся кандидатом на депутата і мусить казати своі'м вибор- 
цям промови про те, що він робитиме, як його вибе]5уть, 
про що він дбатпме. Промови ті бувають звичайно дуже 
довгі, бо покп то розкаже кандидат, як він у тій чи в 
тій справі робитиме. Ото-ж і Л’інкольн мусів казати про- 
мову. Він вийшов на високий поміст, щоб усТм його видко 
було і хотів уже казати, коли гляне, аж серед людей 
бійка, і його товарища бють. Він тоді мерщій з помоста 
туди, де били ся. Оборонив товарища, тоді знову зійшов 
на поміст і почав казати промову:

— Люде добрі, думаю, що вп всі знаете мене: я 
вбогий собі чоловік Абрагам Л’інкольн. Моі друзі про
сили мене кандидувати до сойму. Як що ви мене вибе- 
рете, то я обстоюватиму там за те, щоб заведено в нас 
банк, щоб заведено кращі порядки і щоб на европейські 
впроби було велике мпто. Як що виберете мене — дяку- 
ватиму, а не виберете, то як знаете.

Отже сього разу Лі'нкольнови не пощастило — не 
вибрали його. Тоді він із одним чоловіком, на прозвище 
Беррі, познчплп грошей і завели в Ню-Салемі крамнпцю. 
Та Беррі одурив його і втік, забравши гроші. Торгувати 
було вже нТ за що, довело ся Лінкольнови лишити кра- 
марство і самому вшілачувати гроші, що вдвох із Беррі 
позпчали. Бін іх впплачував років із сім. Як не стало 
свое!' крамниці, то він найняв ся знов у крамницю до 
купця Елліса. Плата йому там була дуже мала, а ро- 
боти дуже багато. Та вже робпв, бо шіьшого заробітку 
не міг тоді' знайти, а йти з Ню-Салему не хотів. Один
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знайомий землемір, бачивши, як йому важко приходить 
ся, каже:

— НаВчіть ся хоч трохи землемірства, то я візьму 
вас до себе за помічника.

Лінкольн залюбки згодив ся. Землемір надавав йому 
книжек, і він почав учити ся землемірства та ще ходив 
із тим землеміром на роботу і дивив ся, як він землю 
міряе. За шість тижн’ів він трохи навчив ся і міг сам 
робити, і землемір узяв його до себе за помічника.

Робота землемірська по тих краях тоді була дуже 
важна. Лінкольн мусі'в відмірювати землю переселениям. 
I так було, що як наспіе робота, то вже пе таись, а за
раз іди й роби, хоч би яка там негода була. Часто так 
було, що відміряючи землю доводило ся прорубуватп собі 
стежку сокпрою, бо всюди були густі ліси. Л'інкольн за
знав нимало всяких пригод бувши землеміром. Одного 
разу мало не втопив ся. С’ів він відпочити в лісТ над 
річкою. Коли се зовсі'м неспод'івано як зашумить! Глянув 
Лінкольн, а то вода в струмочку прибувае. Десь мабуть 
у горах великий дощ іпіов. Так несподівано й швндко 
прибула вода, що трохи-трохи не забрала Лінкольна, та 
якось ухопив ся він за гиляку і повис на ній. Під ним 
вода реве та все прибувае, а він висить держучн ся за 
іиляку. Почав Лінкольн, якось там Туками перебираючи, 
до цівки добуватн ся і таки добув ся. Злі'з на дерево, 
глянув — замісь струмочка ріка бурхлпва рине. I книжки 
його та струмент вода заорала. Так і сидів на дереві 
аж поки вода збігла.

Хоч як було він натомить ся за день землю міря- 
ючи, а ввечері розпалить огонь, сидить коло него сам 
ОДнн У лі'сі і чптае та вчить ся. Заробляв і тепер він 
дуже мало і через те року 1833 взяв ся ще одну роботу 
робити. Як привожено в місто почту, то він розбврав, 
Кому які лпсти прийшли та іазети і роздавав Тх, а листи 
в Ню Салему віддавав почтаревн. Роботи було небагато, 
бо почту привожено раз на тиждень, тай то листів та Газет 
було трохи. То осе як прнйде почта, люде поприходять 
по лпсти, Лінкольн пороздае, що кому прийшло, непись- 
менним листи попрочитуе, а тоді читае людям і'азети, 
виясняе, як хто чого не розуміе.
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IX. Лінкольн депутатом.
Року 1834 треба було вибирати депутата до сойму» 

Почали люде на мітініи (віча) сходити ся та радити ся, 
кого вибирати, а кандидата казали промови. I Лі'нкольн 
ходив та іздив на мітініи і казав там промови, бо хотів, 
щоб його вибрано депутатом. Ото приіздпть він у одно 
село, а люде на пол! жнуть. Його поведено туди до ви- 
борців. Вони кинули жати, посходили ся до Лінкольна. 
Він зараз із ними познакомив ся, і сказав промову. Тоді 
один чоловік сказав :

— Ми подамо голоси тільки за того, хто так як ми 
вмів робити на полі. <•

Лі’нкольн зараз за серп і почав жати. Ті женц'і ба- 
чуть, що він жне так, як і вони, і вс’і трийцятеро 
сказали :

—■ За вас подамо голоси.
Поіхав Лі'нкольн далі". Він хоч і більше те пер за- 

робляв, а вдягав ся вбого, бо пе хот'ів грошей марнувати 
на дорогу одежу. Одного разу йде він на мітіні, а якийсь 
виборець побачив, що він такий нечепурний і одежа на 
ньому стара й проста, засьміяв ся и каже:

— Невже не можна було зпайти кого кращого на 
кандидата?

А йому відмовлено :
— Підіть на мітіні та послу хайте, як він говорити- 

ме, а тоді вже й скажете, чи треба кращого.
Чоловік пішов на мітіні, а прийшовши звідти, казав:
— Ну, сей усіх переважить, бо він сам один знав 

більше за всіх кандидатів.
Тепер Лінкольна таки вибрано депутатом до сойму 

в державі Іллінойсі, і він поіхав у місто, де вбирав ся 
сойм. Збираеть ся сойм на два, чи на три місяці, і се 
зветь ся сой мо в а се си я. А як еесия скінчить ся, тоді 
депутати роз’іздять ся. У першу сесию Лі'нкольн мало що 
казав, а все придпвляв ся та дослухав ся, і його виборц'і 
вже каяли ся, що вибрали його, бо думали, що він так 
усе й мовчатиме.
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Як сесия скінчила ся, то ЛТнкольн приіхав знов у 
Ню-Салем. Вія намаслив вивчити ся і здати екзамен на 
адвоката. Гроші собі на прожиток ЛТнкольн заробляв 
знов землемірством, а вчив ся в вечері та в ночи. Вчити 
ся ному було дуже важко, бо на адвокатів звичайно 
вчать ся по найвисших школах (університетах), а Лін- 
кольн учив ся самотужки. Та вже хоч як важко було, 
а він свого не кидав — учив ся, бо звик, почавши щось 
робитп, доводити д'Тло до краю. Важна праця його ніколи 
не лякала. Він казав: „Кождий сам на себе повинен 
ппацювати, а не над'іяти ся на чию поміч. Господь кож- 
дому дав не тільки рот, щоб Лети, а ще й дві руки, щоб 
добувати іжу. Коли-б він схотТв, щоб були такі люде, 
щоб не робили, а тільки Тли, то дав би ім рот, але рук 
не дав би“.

А тим часом надійшла вже друга соймова сесия. 
Треба було в друге туди Тхати. Ще в першу сеспю Лін- 
кольн добре обізнав ся з усі'ма справами, які обговорю- 
вано на соймі, роздивив ся, серед яких людей він опи- 
нив ся, чого доброго й чого лихого від них сподТвати ся 
можна. '

В Північно-Американській СпілцТ люде, що дбалн 
про громадські справи, роздТлили ся на дві партиі. Одна 
партия хотТла, щоб було рабство, а.друга — щоб ні. Люде 
з тоТ партиТ, що не хотіла рабства, звали ся в і і и. Голо
вою вііів був Генрі Клей. ЛТнкольн пристав до вітів.

На другій сесиі він почав говорит, обстоюючи за 
користні людям закони і повстаючи проти таких, що з 
них могла вийти людям кривда. Він говорив звичайно 
дуже гарно, так що чутка про його промови широко ро- 
зійшла ся. Повстаючи на соймі проти всяко! кривди, Лін
кольн завсі'гди повставав і проти рабства. Прихильні до 
рабства звичайно казали, що не мае гріха повертатп на 
раба НеТра, бо він хоч і людина, але не така, як ми, він 
усе одно, що товарина. ЛТнкольн ім казав на те:

— Ви кажете, що НеТрп не такі люде, як ми. Се 
правда, що де в чому вони справді не такі : от, сказати, 
ми білі, а вони чорні. Ми білыпе знаемо, бо маемо змогу 
вчити ся, а ім учити ся н'іколи, бо вони без відпо чинку 
працюють на плянтаторів. Але-ж вони не товар, а люде
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і мають рівне з усіма людьми право робити на себе, на 
свою с’ім’ю, а не на плантатора, Істи зароблений своею 
працею хліб тоді як схочеть ся і скільки схочеть ся, а 
не з панових рук.

Але партия плянтаторська була дуже велика і мала 
силу. В деяких державах навіть зроблено було постанови, 
ще хто повстае проти рабства, той повстае проти закона 
державного, а значить, його за те треба судити. Та Ва- 
шінітонський конірес не затвердив такоі постанови.

Як і в державі ІллІнойсІ року 1837 зроблено на 
соймі таку постанову, що хто проти рабства, той проти 
державного закона, то Лінкольн сьміливо повстав і проти 
тоі постанови, і проти рабства, хоч і знав, що небагато 
людей до него прилучить ся. I справд'і, до него приру
чив ся тільки один чоловік, Дан Стон.

X. Лінкольн адвокатом.
Три роки Лінкольн тяжко працював, усе вчив ся, 

і врештТ року 1837 здав екзамен на адвоката. Тоді він 
оселив ся в місті СпрініФІльдІ і почав адвокатувати. 
Адвокат з него був добрий і багато людей удавало ся до 
него. Та Лінкольн не за кожду справу брав ся, а тільки 
тоді, коли бачив, що справа слушна. Він, як з кого, то 
й грошей не брав, а бувало так, що й своіх докладав, 
як наприклад у отсьому ділі. Приходить до него стара 
жінка Неіритянка і розказуе, що, каже, е в мене одним 
один син; він не раб, бо ми вільні і жпвемо у вільній 
державі. Тепер же віи приіхав у Новий Орлеан і там 
його вхоплено й посаджено в тюрму і кажуть: або викуп 
за себе дай, або рабом будет.

А тоді такий безбожний закон був, що як приіде 
Ыеір, хоч і вільний, у рабську державу, то його схоплять 
і повернуть на раба, хиба що впкупить ся. Отаке лихо 
спіткало й сина сеі Негритянки. А вони були вбогі, на 
викуп грошей не було. Стара мати прочула про Лінкольна, 
що він добрий чоловік і за рабів оступавть ся і прийшла 
до него, благаючи, щоб визволив II сина.
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ЛТнкольн почав клопотати ся. Він Тздив просити вся
ких людей, що могли тут пособити, писав до Губернатора 
— н'Тчого не помогло. Тод! він з одним чоловіком ски
нули ся гріпіми та й викупили того бідолашного Неіра.

Але велико! слави адвокатськоТ придбав собі ЛТн
кольн, обороняючи на суд!' молодого парубка АрмстронТа. 
Колись, ще як ЛТнкольн пішов від батька і став жити 
серед чужих людей, то часто ходив до одних людей — 
АрмстронТи вони прозивали ся. Вони його привітали як 
рідного і Лінкольнови було в тій сім’і дуже гарно. I от 
тепер почув ЛТнкольн, що старий АрмстронТ умер, зістала 
ся вдова з сином, і ІТ единого сина забрано в тюрму за 
те, що наче б то він убив людину. Почувши се Лінкольн 
зараз написав до його матери, що він оборонятпме на 
суд! ТТ сина, без грошей, звісно. А сам тим часом узяв 
читати судові папери про АрмстронГову справу. Попро- 
читувавши всТ папери він упевнив ся, що АрмстронТ не 
винен, не він убив того чоловіка. Але-ж люде були певні, 
що вбив АрмстронТ і вимагали, щоб його дуже покарано. 
Як би -АрмстронТ не був замкнений у тюрмі, то, здаеть 
ся, люде самі його скарали-б, не дожидаючи ся судовоТ 
кари, такі на него вс! були обурені. Бачивши таке Лін
кольн попросив, щоб Армстронга суджено не зараз, а 
трохи згодом і в иньшому містТ. Суд згодив ся на Лін- 
кольнову просьбу.

За кільки часу почав ся суд. Приведено з тюрми 
Армстронга, і мати його приіхала. Людей зійшло ся ба- 
гато — велика хата в суд! була повнТсінька. Питаютъ 
АрмстронТа, чи він убив чоловіка. Він каже:

— Ні, не я I — ТодТ стали питати сьвідків. Вони всТ 
один по одному кажуть, що не бачили, як АрмстронТ 
убивав, але певні, що се він убив. Тільки один сьвідок, 
ворог АрмстронТів, каже:

— Місяць тодТ ясно сьвітив, і я бачнв, як Армстронг 
устромив ніж у серце тому чоловікови.

Слухаючи се, всТ люде були певні, що суд страш
ною карою скарав душогуба АрмстронТа.

Як прийшла черта Лінкольновн говорити, то він 
почав розбирати все, що сьвідчили сьвідки. Він розбйрав, 
і вс! люде й суди! бачуть, що сьвідки багато казали не
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ньому,

по правду. На кінц'і Лінкольн питав найголовнУйшого 
сьвідка, яка була година, як Армстронг убивав чоловіка 
і он каже:

—- Було пів до десято?. Я добре памятаю, бо мі- 
сяць сьвітив ясно, і я подивив ся на годинник.

Тод? Лінкольн виймае календаря і читав в 
що місяць| того вечера зійшов аж о одинацятій годин? 
Значить, шв до десято!’ було темно. Тод? вже вс? бачуть 
що Армстронг не винен, що сьвідок казав неправду. Вра- 
жении сьвідок збл?д і хитаючи ся вийшов із хати. Л?н- 
кольн каже до присяглих, щоб вони судили по правд! не 
зважаючи па ті чутки, що ранУйше чули про Армстронга

1 присяглі оправдали його.
™™пМдаТИ йо™ 30мліла 3 ве™і радости, а сам вільний 
тепер Армстрон? ридаючп обн?мав ЛУнкольна.

Адвокатам часто доводилось Уздити по тих містах 
де були суди, бо всюди були в них судові справи. I Л?н- 
кольн Уздив; але сперму в него не було свого коня то 
доводило ся наймати, а тодУ вже як заробив грошпй,’ то 
купив собі коня і сам його доглядав. Іздити доводило ся 
иноді місяців два Й три вряд, то Лінкольн завсігди на
бирав 13 собою книжок, бо вже він так ізвпк, що як 
вільна година, зараз до книжок беретъ ся. Тим він хоч 
і не вчив ся по великих школах, а знав не менче від 
их, що вчили ся. Скоро по всУм Іллінойс? люде пізнали 

Лінкольна, і всюди він був дорогим гостем; а надто 
проси люде дуже любили його, бо зрісши сам у вбогій 
хліборобській сім’У, він добре знав жите вбогих людей 
Розумів іх горе і завсігди радий був стати ім у пригоді’ 
Свое! с?м? В1Н не забував нуколи і пособляв батькови 
січльки змога. А як став адвокатом, то зібрав грошей 
і К} пив мачусУ сто морі'ів землУ. Він казав, шо се тільки 
малесенька подяка за всю іі любов до нього.

Адвокатські справи не перешкаджали ЛУнкольнови 
бути депутатом у соймі, і він був ним до 1840 р. Ті вііи 
що були в соймі, вибрали його своім головою і він за
всігди говорив на соймі іменем цілоі партиі. Він ніколи 
не зрікав ся своіх думок, коли був певний, що войн прав
дивъ доч на соймі повставали проти нього, він усе сьмі- 
ливо оостоював за свою правду.
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Року 1842 д. 4 листопада Абрагам Лінкольн одру- 
жив ся з Мері Тодд. Жінка його була добре осьвічена 
й гарна людпна, і Лінкольн був із нею дуже щаслпвий.

XI. Лінкольн оборонке Не^рів.
Сдруживши ся, Лінкольн хотів жити серед свое! 

сім’і і не мішати ся до громадських справ. Отже так не 
вийпіло. Року 1844 був вибір президента, і партия вігів 
визначила сво’ім кандидатом на президента Генрі Клея. 
Лінкольнови припоручено від його партиі поіхати по 
Іллінойсі і аіітувати за вибором Генрі Клея. Лінкольн 
поіхав. Іздив по містах, по селах, но хуторах і майже 
що дня говорив промови про те, що треба вибирати пре
зидентом Генрі Клея і скасувати рабство. В Іллінойсі 
були раби, і багато людей обстоювали за рабством, та 
падкими промовами Лінкольн таки зумів прихилити не 
одного ка свій бік.

Оо іздпвши Іллінойс поіхав у Індияну і там усюди 
говорив промови за Клея та проти рабства. Та про те 
Клея президентом не вибрано. За те самого Лінкольна 
так уже добре знали, що р. 1846 вибрано його до Вашіні- 
тонського конГресу і на виборах за него подано стільки 
голосів, як ні перед тим ні потім ні за кого. Лінкольн 
у конірес'і був наймолодший із усіх членів.

Саме тоді американські державп воювали з сусід- 
ною державою Мексикою за територпю Техас. Мексика 
вважала ту землю за свою, а Спілка за свою. Лінкольн 
повстав протп сеі війни, бо Техас прилучити до Спілки 
хоті'ли прихилыіпкп рабства, маючи над'ію зробити з него 
невілыіицьку державу. Ім дуже хотіло ся встановитп та- 
кий закон, щоб у кождій новій державі заводити рабство. 
Та Лінкольн дуже боров ся проти сього, і ім не гіоща- 
стило з тим законом. Але вони все ж досягли того; що 
конірес видав ось який закон: „Коли Неір утече у вільну 
державу, то він не стае вільною людиною, як було доси, 
а треба його піймати й вернути панови“. Се був без- 
божний, немилосердніій закон, і люде багато горя зазнали
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через него, бо дуже щпро ловлено втеклих рабів і веп- 
тано іх панам, за гроші, звісно. 1

Лінкольн дуже повставав проти сего закона і плян- 
татори зненавидТли його. Вонп бояли ея, що Неіри збун 
тують ся і раз-у-раз брали тих, що здавали ся ім непев- 
ними, I допитували іх. На допитах Неірів били й кату- 
вали і оувало так, що вони, не стерпівши муки, казали 
на себе, що вони справді мислили щось лихе сво'ім па
нам, хоч иноді й не винні були в тому, і тоді іх дуже 
карано, здебілыпого на смерть. Одного разу в державі 
Іенессі (севже було геть дал! — року 1857) від разу 
повішено 250 Неірів, хоч і не було доводу, що вони 
справді хотіли повстати проти плянтаторів.

Вибувши в конГресі скільки було треба, Л'інеольн 
не схотів у друге кандидувати, а вернув ся до дому і 
знов узяв ся адвокатувати. Іноді він Тздив і казав про- 
мовп. Один дуже багатий член коніресу й сенатор, на 
прозвище Дуіляс, великий прнхильник рабства, Тздив по 
ІллТнойсі і казав промови про те, що рабство дуже гарна 
річ, що треба з усеі сили дбати, щоб його не скасовано. 
Іо як він скаже де небудь промову, Лінкольн зараз і 
сооі іде туди і каже промову проти рабства.

Дуіляс був чоловік дуже багатий, розумний і мав 
багато прихильників у коніресУ, бо там багато членів 
було з плянтаторськоТ партий Року 1854 він зняв у кон- 
ірес'і мову про те, що треба скасувати місурийську згоду 
і позволити вільним західним землям заводити в себе 
раоів. Найдужче хоті'ло ся плянтаторам завести рабство 
в двох териториях: у Канзас! та в Небрасці. Всюди на 
заход! і найбільше в сих двох землях жили здебілыпого 
люде з півиічиих держав, що й самі вміли робити і по- 
звикали до вільноі праці; от плянтатори й бояли ся, 
що вони, як стане іх багато, заснуютъ у себе вільні 
держави.

Лінкольн бачив, до чого воно йдеть ся. Він розумів, 
що коли прихильники рабства, заводючи його в нових 
державах, візьмуть тим ще білыпу силу, то заведутъ 
рабство вже по всій держав!. I тоді він ще дужче почав 
проти них бороти ся. Саме тоді Дуіляс приіхав у Спріні- 
фільд, прихиляти людей до того нового закона, що хотів
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завести. Зійпіли ся люде, і він почав говорити про те, 
що треба знищити Місурійську згоду і завести рабство 
в нових державах. Скоро він доказав, вийшов на поміст 
ЛУнкольн і почав йому відказувати, що новий закон ціл- 
ком несправедливий і доведе до лиха, до війни. Ще нТ- 
коли не казав Ліпкольн так гарно, як сього разу, і люде 
послухали його, а не ДуУляса. ТодУ Дугляс поіхав далі 
по краю казати промови, а ЛТнкольн за ним слУдком. До 
його думок прихиляло ся білыпе людей нУж до ДуГля- 
сових і року 1855 його хотіли вибрати в конГресУ сена
тором. Але він не схотів кандидувати. Потім Його хотіли 
настановити Губернатором у ІллУнойсУ, але він і того зрік 
ся, бо хотів мати вільний час та добре впорядкувати 
свою партию.

Коли плантаторам не пощастпло завести отой закон 
про нові землі, тодУ вони задумали, щоб примусдти ті 
землУ, щоб ніби добровільио заводили в себе рабствЗ, Ро- 
)илп .се так: вишукували всяких розбпшак, гультаУв 

злодУУв і підмовляли іх селити ся в Канзас!. Оселцвши 
ся там вони мали право голосуватп, і голосували нщ за- 
ведене рабства. А тих людей, що ранійше виселили ся 
з лівнічних держав і не хотіли рабства, ті пройдисьвіти 
підпалювали, грабували і навіть убивали. Таким робом 
плянтатори думали або повпгонити Ух із Канзасу, або 
примусити голосуватп за рабство.'I вони таки добили ся 
чого хотіли: Канзас оголошено рабською державою.

Але з північних держав пішли люде своУм на поміч 
Тоді побілыпало в чесних людей сили, і вони почали 
воювати з плянтаторськими прислужками. Велико! слави 
зажив тодУ один чоловік, Джон Броун. Він ще змалечку 
побачивши, як знущають ся з рабів, зненавидів рабство 
і заприсяг ся до загину протн його бороти ся. Коли вчи
нила ся в Канзас! колотнеча, то він поУхав тудц вою- 
вати за волю. Одного разу він з невеличкам гуртком лю
дей зважив ся здобути у ворогів зброУвню. Але ім не по
щадило : Джона Броуна зловлено живого, а тих шіснацять 

оИ 8 к уСІХ побито. Між ними були три сини 
і д а зяті Ьроунові. Його самого посаджено в тюрму й 
присуджено повісити. 1
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Великий жаль обняв людей за тим непохитним бор
цом проти кривди людеько'Т. Прошено, щоб конГрес осту- 
пив ея за него. Та конГрес не міг відмінити присуду, бо 
не мав права мішати ея в справи держави. По всТх віль- 
них державах сходили ся люде на мітінГи і писали гур- 
тові просьби, просячи помилувати Джона Броуна. По всіх 
Газетах писано про те ж. Але Броунові судит не шали 
жалю: Тм треба було збути ся сього ворога. I справдТ 
д. 2 грудня 1859 р. Броуна повішено. Та його смерть 
була початком побіди тоі справи, за яку він наложив 
головою. Незабаром Канзас став вільною державою.

Року 1856 вибирано президента, і ЛТнкольна вистав- 
лено кандидатом на віце-президента. I сим разом ще пе
ремогли противники. ТодТ р. 1858 партия вігів вистйвила 
його своім кандидатом на сенатора в конГрес. В тій же 
окрузі другим кандидатом був ДуГляс. За ЛТнкольна по
дано на 4000 голосів більше, ніж за Дугласа і його во
брано. Та про те як виявилось, що сенаторів вибрано 
більше ніж треба, то затверджено не Лінкольна, а Ду
гласа. ЛТнкольн дуже тим журив ся, але не знеохотив 
ся. Ще два роки Тздив по всій державі, аіітуючи та 
підіймаючи всіх чесних людей против рабства. Він заТхав 
і в Канзас, і там його витали як найдорожшого гостя. 
Він заходив і в школи. Один учитель з Ню-Йорку роз- 
казував, як Лінкольн був у нього в школі:

— Сидимо ми, — каже, — в клясі і вчимо ся, коли 
входить якийсь високий чоловік. С'ів на ослон'і і слухав. 
Впдав ся він мені якимсь надзвичайним, і я попросив 
йото сказати дещо дТтям. Він згодив ся, став перед дТтьми 
і почав до них говорити. В хаті стало тихо-тихо. Діти 
слухали уважно, впдко було, що він словами своТми 
вразив дитячі душі. Разів зо два, як він спиняв ся, діти 
просили: „Кажіть іще! будьте ласкаві, кажіть іще!“ Я 
дивив ся на сього високого, дужого, нечепурного чоло- 
віка, на його енерГічне лице, що ставало таке добре й 
ласкаве, як він говорив і мені дуже хотіло ся знати, хто 
він. Як він уже пішов із кляси, я вийшов з ним 
і спитав:



—- Скажіть, будьте ласкаві, хто ви ? 
Віи увічливо відповів:
— Абрагам Линкольн із ІллТнойса.
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XII. іТПнкольн президентом.
Тепер Лінкольна знали по всій державі, бо всюди 

гриміло його палке слово в оборону нещасливих покрив- 
дж'ених Негрів. Але-ж і плянтаторська партия не сидТла 
мовчки: прихильники рабства з усе’і сили прихиляли лю
дей до своіх думок. Борня між двома партиями все біль- 
шала, бо підходив час вибору президента, а всі розуміли, 
що тепер якій партиі пощастить вибрати на президента 
свою людину, та й подужае. Мітініів, промов усяких було 
стільки, як ніколи ще. Вііи бачили, що н'іхто серед них 
не вміб так обстоювати за правду, як Абрагам Лі'нкольн, 
і зважили ся вибрати його на президента. \

Року 1860 д. 9 мая в Іллінойсі зібрав ся мітіні. 
Зійшло "ся до 5 тисяч людей. Був там і Лі'нкольн. Як 
уже всі посходили ся, то іубернатор, що був головою на 
мітінГу, сказав :

„ ТУт серед нас сидитъ найдостойнійший із усі'х 
людей у. нашій державі. Ми всі його любимо й поважа- 
вмо. Сей чоловік Абрагам Лі’нкольн. Я прошу його 
сісти на отсьому почесному місці.

Всі почали плескати в долоні. Лінкольна піднято й 
посаджено на почесне місце. Як трохи стихло, то голова 
зборів спитав:

— Чи хочете вибрати Абрагама Лінкольна канди
датом на президента Швнічно-Американськоі Спілки ?

Всі як один відмовпли: — Хочемо.
За тиждень у міст'і Чікаіо вибирано кандидата на 

президента. Там зійшло ся на мітіні 26 тисяч людей 
і з між сімох людей теж впбрано Лінкольна.

Того-ж року 1860 д. 6 листопада в міст'і Вашіні- 
тоні визначені були вибори на президента. Народу зійшло 
ся у Ваішиітон сила. Все місто було повне. Людям роз- 
давано друковані карточки. На тих карточках кожда
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партия вихваляла свого кандидата і впевняла, що конче 
його, а не кого вньшого треба вибрати. Все місто, обмір- 
ковуючи справу, гуділо як велетенський вулий.

I от скінчили ся вибори : 1,866,452 виборців подало 
голоси за Абрагама Лінкольна, і його вибрано президен
том ІІівнічно-АмериканськоТ Спілки. Переважили вільно- 
любні північні держави, переважила правда.

Дуже багато людей раділи, що вибрано Лінкольна, 
але-ж багато, звісно, було й таких, що Тх се дуже за- 
смутило. Між иньшими і якихсь двацять пасторів голо- 
сували проти Лінкольна, і він потім казав про них одному 
чоловікови:

— Двацять пасторів голосували проти мене. Вони 
добре знаютъ, що я законно обстоюю проти рабства ?в те- 
риториях, проти рабства всюди, а та партия обстоюе за 
рабством. Воня знають се і з отсею книгою в руках (він 
показав евангеліе), з книгою, що не допускав нТякого 
рабства, вони голосуютъ проти мене. Я не розумію, як 
можна так робити.

Він замовк; на очах у нього були сльози.
По виборі Лінкольн схотів побачити ся з мачухою 

і поіхав до неі. Батько його тоді вже вмер. ЛТнкольн 
побув у мачухи кілька день, а як уже од’іздив, то вона, 
прощаючи ся з ним, сказала-:

— Чуе мое серце, що я вже не побачу свого доро
гого Абрагама, вороги вбють його.

Хоча Лінкольна й вибрано, але він не зараз міг 
стати президентом, а тількп за пів року, бо старий ще 
мусів добути свого курсу. ЛТнкольн жив поки що в 
СпрініФІльдТ.

Як уже вийшло пів року, то д. 11 лютого 1861 
року Лінкольн виіхав у ВашінГтон. Ідучи він спиняв ся 
по містах і казав промови. Вороги кілька разів хот’іли 
заподТяти йому щось, та не пощастило, і він д. 22 лю
того прибув у Вашінітон і оселив ся в „Білому домі“. 
Так зветь ся палац, де живе президент ІІівнічно-Аме
риканськоі Спілки.
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XIII. Початок війни.
А тим часом у державі починало ся недобре.
Як вибрано президентом Лінкольна, то побачила 

плянтаторска партия, що тепер уже ій не доведетъ ся 
орудувати. Вона бояла ся, що тепер не то не пощастить 
заводити рабство по иових краях, а може воно не вдер- 
жить ся й там, де було доси. Ото-ж за тиждень до 
Різдва в рабській державі ІІівденна Карол'іна зро- 
блено таку постанову, що ся держава виступае з Пів- 
нічно-Американсько'і Спілки, бо на президента й на віце- 
президента повибирано людей неприхильних до рабства. 
Тод? ще вибрано кільки людей і посляи<- іх по иныпих 
південних державах підмовляти, щоб і ті виступали зі 
Спілки. Незабаром іще шість держав прилучило ся до 
Південноі Кароліни, і тоді сі сім південних держа^ за- 
снували свою Спілку, назвали іі КонФедеральні амери- 
канські держави, вибрали собі президентом Джефферсона 
Девіса і почали готувати ся до війни з північними дер
жавами, бо добре знали, що ті не попустятъ ім руйну- 
вати державу. Се було ще тоді, як Лінкольн жив у Спріні- 
фільді і ще не президентував, а президентом був іще 
Бюканан, чоловік з плянтаторськоі партиі, і міністри були 
в то'і-ж партиі. Вони не то не спиняли південні держави, 
а навіть пособляли ім, бо взяли і за державні гропіі на
купили дуже богато зброі та харчу для війська і повід- 
возили в південні держави, а те, що лишило ся в північ- 
них державах, поскладали в таких містах, де південне 
військо легко могло його здобути. Військові кораблі по- 
розсилано далеко. I всяким робом президент із міністрами 
дбали про те, щоб зміцнити південні держави, поки ще 
мали на те змогу, себ то, поки ще Лінкольн не став 
президентом. I вони таки встигли багато чого зробити на 
користь південним та на шкоду північним державам.

Таке робилэсь у державі, коли д. 5 марта 1860 р. 
Лінкольн у - перше вийшов до народу яко президент і 
сказав свою першу президентську промову. Він у тій 
промові просив південні держави заспокоіти ся, це зни- 
мати колотнечі в ріднім краю, не воювати з братамн.
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Та ся промова не помогла. Почувши про неі Девіс ппр 
зиденг південних держав, сказав: Р Д ’ ре’

- Із зброею в руках, убываючи й руйнуючи пілемо 
ми туда, де запевне подужаемо, підемо в Хо заселені 
швнічні міста. 0 заселені

За місяць прибули в ВашінГтон посланці від Кон- 
деральних держав умовляти ся про те, як подУлптп 

позички ті, що всі держави вкупі позичали, ще як пів- 
денні держави не віддУлили ся, і скілько хто гнусить те- 
пер выплачувати. Але у ВашіиУтонТ Ум сказано що як 
засновувано державу „Північно-Американську СпіІкѵ“ 
™ СВп“лкиРТа ПрИСТаЛИ На Те’ Щ° «У одаа “е «оже вХи 

1 Спілки, не маючи на те згоди від усі'х лепжав Трпрп 
бсЛіГмалГнГ теЙШЛ° ЗІ °ПІЛК-’ не маючи на те п₽ава, 
оо не мала на те згоди від спільників і том ноламалп 
основнии державной закон. I конУрес і президент не ппи 
“йй\Х.°КРеМУ Де₽ЖаВУ- ТИМ 1 “*в «их 

ВоНІД±ІПВДеИНІ ^0НФедеРальн> держава почали віину. 
ГЛобули ИКРШ°-СТЬ ^тер У північних 
браДтн°яУЛайнаД- 11 ЧЬВ1ТНЯ 1861 Р- “-ала ся правдива

Як ще війна не починала ся, то багато людей в Пів- 
іх^волю^аТ^як півлеЛИ'УСТУПИТИ’ ЛИШИІИ нлянТа^оХ 
IX волю. Але як південні почали війну, то вже всі одно- 
стаине обстала за те, щоб не уступити. Д °

о АмерицУ нема стільки війська, як у нас Там 
справы ВзаТмаХлИи-аТ0 ЗВИЧаЙН0 люде навчать ся військовоТ 
жа₽ва д™ „ ЧЙС’ а Т°.дУ йдуть до ДОМУ> а як дер- 
, „ Д\ ай В0К)вати, тоді іх скликаютъ, і з них стае 
писав закликПеи.обК “а’™ °Я ВІЙ“а’ зараз Л’нкольн на
писав заклик, щоб зійшло ся 7э тысяч оыолченців. Саме 
тоді приишов до него колишнУй Його ворог Дуглас прий- 
шов мирити ся, бо впевнив ся, що півдІнні держави₽по- 
олять не по правду і відкинув ся від своеУ партіи. Лин
кольн прочитав йому свій заклик, то він і каже ■

— Кличте не 75, а 200 тысяч ополченцУв, бо я добое 
знаю ворожі заміри і знаю, що з таким військом вы Ух не подужаѳте. зевком вы іх

3 того часу ЛУнкольн і Дуглас стали приятелями.
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Лінкольн покликав таки 75 тисяч ополченців. Але 
швидко виявило ся, що іх справді дуже мало, і тод'і він, 
красше обізнавши ся во справою, попросив у коніресу 
дозволу скликати ще 400 тисяч ополченців і взяти на 
війну грошей 400 міліонів доллярів. (Долляр — наших 
5 корон). Конірес позволив йому скликати 500 тисяч 
ополченців і зібрати на війну 500 міліонів долярів гро
шей. Південні держави подужували, бо вони заздалегідь 
наготовили ся до війни, і Генерали іх краще знали вій- 
ськову справу, а Лінкольнови довело ся почивати війну 
без зброі, без готового війська, -без готового харчу, без 
готових грошей. Але ополченці охочо йшли до війська, 
а конірес сказав, що буде збирати гроші й давати, 
скільки буде треба.

V

XIV. Війна. Рабів вивволено.
Минув рік, а війні не було кінця і південним дер

жавам дужче щастило, ніж північним. Довело ся Лін
кольнови ще раз ів друге покликати по 300 тисяч опол
ченців. Війна ся, як і всяка війна, була справді „велике 
горе . Кров лила ся, міста й села палили, ниви витопту- 
вано військом. Понабігали горбами всякі розбишаки і собі 
руйнували краіну. Лінкольн з усеі сили дбав про те, щоб 
хоч там, де не воювали ся, кра'Тна не бідніла. Він нака- 
зував сіяти більше хлі’ба, щоб було що і істи й прода
вити. Заводив усякі заводи та Фабрики, щоб було де лю
дям зарооляти. А те, що на заводах впробляло ся, про- 
давано в чужі кра’і і так добувано гроші. Ще будовано 
військові кораблі, щоб воювати ся і на морі.

Поки південні держава корили ся коніресови, то 
конірес не мае права заборонити ім держати рабів, бо 
се була власна хатня справа кождо'і держави. Як же 
вони відрізнили ся і зламали основний закон державний 
та ще й почали воювати ся, то подумав Лінкольн, що 
тепер він мае право своею волею скасувати рабство. 
Тільки він не хотів сего робити тод'і, як південні дер
жави подужували, бо воин могли-б сказати, що Неірів
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випущено на волю на те, щоб войн помагали північним 
державам подужати південні. Самі-ж південні держави 
примушували НеУрів воювати з північним військом, що • 
иіпло визволятн іх. ТодУ Лінкольн зважпв ея сказати 
рабство і написав про те відозву, але сховав Уі до того 
часу, покп почнутъ північні подужувати. В відозві було 
написано, що рабство касув ся, і Неіри стаютъ вільні 
оо держава викупить у плянтаторів усУх рабів. I плянта- 
тори не маютъ права не випускати рабів за викуп. УсУх 
раоів держава не може від разу викупити, бо іх дуже 
багато, але викупить за 38 років, і викуилених оселюва- 
тиме там де вони самі схочуть, і даватиме Ум землю. 
ЙС1-Ж раби, якйх визволено тепер підчас війни, вже стали 
вільні, і іх не можна повернути знов на рабів.

Ще в відозві було написано, що коли південні дер- 
жавп не покинуть воювати ся до нового 1863 року то 
з першим днем сього року всУ раби без викупу стаютъ

Ь вересню 1862 р. північному війську трохи поща- 
стило, і тодУ д._ 22 того місяця Лінкольн післав сю ві
дозву в південні держави. Але там не згодили ся нУ при- 
пинити війну, нУ выпустити рабів за викуп на волю. ТодУ 
д. 1 січня 1863 року ЛУнкольн підписав заяву, що з сього 
дня всі раои НеУри по всУй державі стаютъ вільні. Тою 
заявою возводив Лінкольн з тяжкого рабства чотири 
міліони людей. 1

Роз,кЛ37Ють’ Р'к ПОТЧ а саме в перший день 
нового 1864 року багато Неірів прийшло у ВашінУтон 
подивити ся на свого визволителя й подякувати йому. 
Вонн обступили „Вілий дім“. Деякі сьміливіщі підійшли 
олизше 1 побачили, що двері відчинені. ТодУ вони пішли 
у хату. У ЛУнкольна було багато гостей, приіздили ви
тати його з Новим роком. ЛУнкольн уже дві години сти- 
скав руки своУм білим гостям і дуже втомив ся. Коли 
тут входятъ гості чорні. Він страх ізрадів і почав іх ви
тати. А вони обступили його, сьміючи ся й плачучи з ра
дости і кричали: „Хай вас Бог благословить! Хай Бог 
благословить добродУя Лінкума!11 Се вони так його про
звище впмовляли.
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Південні держави хоч і втратили рабів, але мали 
надію, що таки повоюютъ північні, матимуть свою окрему 
державу і тоді знову заведутъ рабство. А північні не 
хот'іли ім сього дозволити і ні ті, ні ті не кидали вою- 
вати ся. Тільки-ж люде вже втомили ся війною і не 
охоче йшли до війська. Тут у пригоді стали визволені 
НеГри. Вони йшли до. північного війська і добре воювалп 
ся проти своіх колшпнТх гнобителів.

XV. Ъйінець еійні.
Війні все ще не було краю, і не знати було, хто 

подужав. Врешті з червня 1863 року північному війську 
пііпло ся на краще, і в південних державах поменцала 
надТя на те, що вони подужають. Але-ж війна не спи- 
няла ся, і кров лила ся й лила ся. Обидва війська пона
бирали багато бранців. I тепер виявилось, як озвірили 
ся люде в південних державах, що маючи рабів зви^ли 
катувати людей. Північне військо дуже гарно поводило 
ся з бранцями, а в південному війську іх катовано, бідо- 
лашні зазнавали і голоду й холоду і всякого лиха. Най- 
лютійшим доглядачем коло бранців був Генріх Віртц. 
ІІід його доглядом було трицять" тисяч бранців. Вони 
жили, чи краще сказати, мучили ся в великій, сказав би, 
загород!'. Але місця там було найбільше на десять тисяч, 
а туди загнано трпцять тисяч. Істи давано дуже мало, 
та й та іжа була гнила, цьвіла, червива. Бранців пекло 
сонце, мочив дощ, пронизував вітер, бо даху не було над 
ними. Жили просто неба в грязюцТ, в багні. Зрозуміло, 
яке повітря було там, де було скуплено стільки людей. 
Виходити з загороди Ім не дозволяло ся. 3 голоду, з не
чист!, з попсованого повітря бранц! дуже хворіли. Заго
рода була обгороджена високим парканом, а в середин! 
був ще один парканчик, менш як аршин заввишки. Його 
звано „межею смерти11, бо як бранець переступав через 
нього, то вартовий його застрілював. За се вартового пу- 
скано на трицять день до дому. Змучені голодом та хо
робами бранц! не видержували такого житя і вмпсне пе-
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реступали через паркан, щоб Ух застрілено. Але й без 
того Ух дуже багато вмирало: що місяця зо дві тисячі. 
А одна ніч така вдала ея, що як піщди вранц'У виносити 
труни, то винесли 207. Віртц вел’ів заковувати бранців у 
кайданп, часом по кілька душ до купи і начіплювати на 
них важкі гарматні кулі по 30 Фунтів, і всякі иньші муки 
вигадував Ум еобі на втіху. Одного бранця дотп топтав 
і бив чобітьми, пока не вбив. Найбілыпа вті’ха ному була, 
як бранці тікали. ТодУ він пускав за ними на здогінці 
собак. Ті знаходили втікачів і задавлювали. Білып як 
тринацять тисяч бранців загнав на той сьвіт самий Віртц. 
Та й иньші доглядачі не дуже були кращі. Багато тисяч 
людей з північного війська полягло не в бою від кулУ, 
а замучено Ух забравши в неволю. г

Уже нимало людей у північних державах ремству- 
вало на ЛУнкольна, що війна така довга, що багато лю
дей полягло. У військб йшли вже дуже неохоче, грошей 
давати не хотіли. Лінкольнови так скрутно приходило ся, 
що иньший може давно-б кинув справу, а він не кидав 
і стерплював усі докори й нарікання, бо зважив ся до
вести почате дУло до кінця. Він уже визволив з неволУ 
чотири міліони людей і тепер хотТв утихомирити „незгоду 
в домі“ і виратувати свою краУну, щоб не розшматували 
УУ своі-ж дУти. Хотів не дати змоги плантаторам завести 
рабську державу. I він просто й сьміливо йшов до своеУ 
мети і иньших закликав так робитн. Одного разу після 
великого бою на тому-ж полі, де били ся, сьвячено місце 
на кладовище, щоб ховати побитих. Тут був і ЛУнкольн, 
і він сказав:

— Як наші предки засновували сю державу, то 
вони зробилп заповіт, щоб народ у пій був завсУгди віль- 
ний, і щоб усі мали однакові права. Тепер у сУй дер- 
жаві велика братня війна, і вона покаже нам, чи довго- 
вічня та держава, що мае такий заповіт. Ми зібрали ся 
тут, на сьому полУ, щоб посьвятити його і поховати тих, 
що віддали свое жите за других. Ми се зробимо, але-ж 
дужче посьвятити, нУж його вже посьвячено, мп не мо- 
жемо, бо ті, що на ньому полягли, вже посьвятили його 
своею кровю. Ті слова, що тут казано, люде скоро забу
дутъ, а того, що тут зроблено, не забудутъ ніколи... Нам,
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живим, треба віддати свое жите на те д'іло, за яке отсі 
мертві віддали свою кров, нам треба повчити ся в них 
і не шкодуючи сили робити те діло, за яке вони тут 
нолягли. Мусимо засьвідчити, що вони полягли не дурно, 
що наш народ з божоТ волі буде завсігди вільний і сам 
порядкуватиме свін державний лад так, як ному буде 
краще.

Почав ся вже й 1864-й рік, а війна все тягла ся. 
3 початку того року Лінкольн зібрав ще 5'!0 тисяч во- 
яків і настановив начальником над військом Генерала 
Гранта. Сей Генерал добре знав військову справу, і під 
його приводом північному війську стало все дужче ща- 
стити. А тут саме вийшло чотири роки, як вибрано Лін- 
кольна президентом, треба було знов президента виби- 
рати. Люде невдоволені з довго’і війни казали, що нехай 
уже ті південні держави будуть собі нарізно, аби шви'дче 
скінчила ся війна. I багато вже стало таких, що не хо- 
тТли Лі’нкольна, а поставлено кандидатом Мак-Клелляна, 
маючи надТю, що він спинить війну.

А дим часом північне військо здобуло найважнТщу 
кріпость’па півдні і все побивало плянтаторське військо. 
Тоді вже знов ті, що нарікали на Лі’нкольна за війну, 
почали казати, що таки треба довести діло до краю. I іх 
кандидат тепер уже казав, що трефа прилучити південні 
держави, але-ж рабство в них щоб таки було. А Лін
кольн усе за одно обстоював: щоб не розривати держави, 
та щоб навіки скасувати рабство. Роздумавши ся виборці 
таки виставили Лінкольна кандидатом і він сказав у своій 
промові, що се добре, бо незручно переміняти президента, 
як війна ще не скінчила ся, і він ще не впорядкував 
того, що думав упорядкуватн, а тільки порозпочинав.

— Я, звісно, не думаю, — казав він, — що люде, 
виставляючи мене кандидатом, показують тпм, що вва- 
жають мене за найкращого чи за розумніщого чодовіка 
у веТй державі. Я думаю тільки, що незручно перепря
тати конТ переіздючи річку, і що вони не вважають мене 
за таку вже нікчемну коняку, що й серед річки грдить 
ся И перепрягти.
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Мабуть Ліикольна вибирано вдруге президентом не 
через те тільки, що не годить ся перепрятати коня серед 
річки, бо за него тепер голосувало 2,213,035 виборців, — 
на 356,583 душ білыпе, ніж при першім виборі.

В цьвітнУ 1865 року північне військо здобуло ще 
два міста — Річмонд та Пітерсборо- Як узято Річмонд, 
найголовнТще місто в південних державах, то другого дня 
поУхав туда Лінкольн. I як приТхав, то зараз обступили 
його визволені НеУри і як ді'ти виявляли свою радість : 
сьміяли ся, скакали, плакали й кричали: „Хвала Богу ! 
Президент ЛУнкум прийшов!" Одна стара жінка вздрівши 
ЛУнкольна склада побожно руки й сказала:

— Спасибі тобі, Господи Ісусе, що поміг менУ поба- 
чпти президента Лінкума. ,

Лінкольн радів безмірно, що „велике горе“, війна 
доходить до краю. А радіти було чого, бо за ті чотири 
роки краіна справдУ зазнавала тяжкого горя: багато лю
дей повбивано, покалУчено, міста, села поруйновано. Гроші 
державні всі вптрачено, ще й задовжила ся держава мало 
не на два тисячі мілТонів долярів. Та Лінкольн думав : 
„Найбілыпе лихо, що побито людей: Ух уже не вернеш, 
а те все владнаемо, аби тихо стало в державі".

Над тими людьми, що наробили стільки лиха, над 
повстанцами Лінкольн не хотУв мстити ся, караючи Ух. 
Він наказав своУм Генералам не карати нікого, а як пов
станцу кидають зброю, то вони знов стаютъ синами свого 
рідного краю і можуть вільно йти до дому. Президент 
південних держав Джефферсон Девіс був у РічмондУ. 
Перед тим, як узяти се місто, Уенерал Шерман питав 
Ліикольна:

— Пане президенте! Що менУ робити з Девісом ? 
Чи взяти його, чи хай тУкае ?

А Лінкольн каже;
— Що менУ вам на се сказати ? В Сангамонськім 

окрузУ жив один проповідник. Він нічого сам не пив: ні 
горілки, ні вина, ні пива і проповідував, щоб і люде не 
пили. От одного разу довго він іхав верхи, а було душно. 
Він дуже втомив ся і за’іхав до свого друга відпочити. 
Той зараз зробив йому лімоняду (напій з цукру і цятрини), 
а наливаючи в склянку питав:
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— А може крапнути сюди чого міцніщого, щоб вам 
покріпити ся ?

— Ні, — каже проповідник, — у мене вже така 
постанова, щоб ніколп не пити такого, що опяняе.

А потім глянувши на пляшку:
— Але-ж я думаю, — каже, — що як би ви могли 

так зробити, щоб я не бачив, як воно крайне, то се би ні 
трохи мене не засмутило.

— Отак і я скажу, як той проповідник: Я повинен 
вам сказати, щоб ви не дали Девісови втекти. Але як 
що ви позволите йому втекти так що я сього не знатиму, 
то се ні трохи мене не засмутило-б.

Як узято Річмонд, то Девіс утік.
Еге, Лінкольн не хот'ів карати найголовніщого пов

станца і попустив йому втекти. А повстанці, відколи його 
вперше вибрано президентом і до сього часу не покидали 
думки вбити його. Лінкольнови раз-у-раз присилано листи 
з погрозами, що його вбють, як що він не кине війни 
і не заведе знов рабства. I міністрів його теж лякайо. 
ПриятелѴ просили Л'інкольна берегти себе, не ходити 
всюди. Се йому часто казано, і одного разу врешті він 
виняв цілу купу листів і сказав:

— Гляньте, скільки листів, і„в кождому страхають 
мене тим, що вбють. Як би на них зважати, то й жити 
не можна було-б. А я так собі думаю: мене що дня 
дуже легко можна вбити, і як що який зрадник схоче 
се зробити, то вже я не вбережу ся. Так чого-ж про се 
й думати, на що ховати ся і турбувати ся?

I він справді не ховав ся, а робив свое діло сьмі- 
ливо, не зважаючи ні на які погрози.

Д. 9 цьвітня знов була велика баталія, але вже 
остання. Північне військо подужало, і війна скінчила ся. 
Лінкольн досяг свові великоі мети; його край не розір- 
вано на двое і рабство було скасоване на віки.
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XVI. Яким був Лінкольн президентом.
Президентови дуже багато всякого діла, а як по

чала ся війна, то його аж надто багато стало. Та Лін
кольн хоч і який заклопотаний, але завсігди був до всіх 
привітний і ласкавий, завсігди розмова його була весела 
із прпказками та з жартами. Людей до нього приходило’ 
дуже багато, і він кождого вислухав і робив усе, що міг 
зробити.

Одного разу бачить Лінкольн, стоіть серед людей 
хлопя років тринацять, дуже змучене на погляд. Лин
кольн приязно питав:

— А тобі, хлопчику, чого треба?
Я, каже, хлопець — довго нездужав, лежав 

у шпиталю, а отсе трохи видужав, так прийшов до вас 
пане президенте, може ви чим зарадите мене?

— Аз ким ти живет? — питав Лінкольн. — 
6 в тебе батько й мати ?

. Нікого нема. Батька на війні вбито, і мати вмерла. 
Ьратів не маю, нікого нема — сказав хлопець і заплакав.

I в Лінкольна забреніли сльози на очах. Він 
спитав :

— Чи не міг би ти продавати Іазети?
Ні> ~~ каже хлопець, — я ще слабий, не здужаю 

ходити. А лікарь не дозволяв довше лежати в шпитали. 
А в мене ні хати, ні грошей нема, — куди-ж я тепер 
піду ? 1

Лінкольн написав записку, віддав хлопцеви і сказав, 
куди з нею піти:

— Там, — каже, — тобі добре буде.
Хлопець пішов веселий, бо знав, що тепер йому 

буде добре, бо за него піклувть ся президент Ліпкольн.
Якась жінка прийшла й розказала, що іі чоловік 

і всі три сини пішли до війська. Чоловіка недавно вбпто. 
Тепер я сама занедужала, не можу робити, то прийшла 
просити, щоб пустили мені старшого сина з війська.

Лінкольн пильно на неі подивив ся і сказав:
Так, ви віддали все, що мали найдорожчого 

і вам повинні тепер вернути сина.
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I він зараз написав наказ, щоб пущено з війська і'і 
найстаршого спна.

Через тиждень нещасна жінка прийшла знову і ска
зала Лінкольнови, що вже старшого і'і еина вбито. Тоді 
Лінкольн сказав:

— Я знаю, чого ви хочете просити; я зараз напишу 
наказ, щоб вам пущено другого сина.

Він написав наказ і віддаючи його жінці сказав:
— Тепер ми з вами под'ілили ся: один син вам, 

а один нам. Так буде по правд?.
А бувало й так, що справдТ прийде чоловік за якою 

дурницею, і Л'інкольи марнув дорогий час слухаючи його. 
От, напримір, приходить один чоловік і розказув :

Пане президенте! Вояки забрали в мене коня 
і от стільки сіна, — так розберіть мое діло і нехай мені 
заплатятъ.

Лінкольн усьміхнув ся й каже:
— Ви мені нагадали одну історію. У мене був один 

знайомий чоловік, капітан із пароходу. Він завсігди сам 
переводив парохід через пороги. От одного разу йде пц- 
рохід через поріг. Хвиля його кидав страшенно, і капі
тан з усеі сили держпть стерно та пильнуе, що не ки- 
нУла *виля пароходом об скелю. Коли підбігав хлопець, 
сіпав його за одежу і кричитъ: „Пане капітане! Спині'ть 
на хвилинку парохід: я впустив у вЪду яблуко!“ Бачите, 
як би я сам розбирав кожду таку справу, я'к отся ваша 
то діла стало-б на двацять президентов. Там і без мене’ 
е кому розібрати і вас удовольнити.

Негарнпм людям Лінкольн не потурав. Одного куп
ца, що торгував невільниками, посаджено в тюрму, ще 

, й оштрафовано на тисячу долярів. Як уже він відсидів 
у тюрмі, то написав до Лінкольна, просячи, щоб йому 
прощено грошеву кару, бо, — каже, — не маю змоги 
заплатити, і мені звелено за не’і ще в тюрмі відсидіти, 
так дозвольте не відсиджувати Лінкольн прочитав листа 
і сказав;

Можна простити навіть душогуба. Але такий чо
ловік,що Уде в Африку, хапав там дітей і продав іх 
у довічне рабство, такий чоловік гидкійший за найлют'і-
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шого розбійника. Хоч би йому довело ся весь вік проси- 
діти в тюрмі, то я все-ж йому не дарую кари.

Лінкольн дуже повставав проти кари смерти і ніколи 
не підппсував таких присудів. Ось як оповідав про се 
один Генерал: У мене першого тижня втекло з війська 
24,вояків. Іх піймано, і військовий суд присудив і'х по- 
розстрілювати. Присуд послано президентови до підпису, 
але він не підписав. ТодТ я сам поіхав до него й кажу : 
„Пане президенте! се конче треба зробити, а то військо 
не слухатиметь ся“. А він менТ відказав : „Генерале! Вже 
й так багато вдів у нас плаче. Не вимагайте, щоб через 
мене іх ще побільшало, бо я сього не зроблю". Так і не 
підписав, і зістали ся ті двацять чотири вояки живі.

А один Генерал кинув службу через те, що ЛТнкольн 
не схот'ів підппсати смертного присуду воякам. г

I бувши президентом Лінкольн жив дуже просто, 
а спнам своі'м казав: „Не пиите, не куріть, не жвіть 
тютюну, не лайте ся, не грайте в карти, не кажіть не
правду, любіть Бога, людей, правду та добро, і будете 
щасливі".

XVII. Смерть Лшкольнова.
Війна скінчила ся. Д. 11 цьвітня 1861 р., як вона 

починала ся, повстанці здобулп Форт Самтер, зияли з него 
державну коругву Північно-Американськоі Спілки і за- 
місь не! вивісили свою. Минули чотири тяжкі роки 
і тепер, д. 14 цьвітня 1865 року, прийшла у Вашінітон 
звістка, що на Форті Самтер знову висить коругва Пів
нічно-Американськоі Спілки. Радість у Ваіпінітоні була 
велика, і той, день ознаймлено великим национальним 
сьвятом.

Веселощів усяких багато роблено людям у той ра- 
дісний день, а ввечір була в театрі вистава і на ній му- 
сів бути президент. Він приТхав у театр із жінкою, з од
ною. знайомою панночкою і Іі родичем майором Ратбо- 
ном Президентови приготували велику льожу біля сцени, 
а над нею спереду була державна коругов. В театрі було



49 '

иовно людей. Як при’іхав Лінкольн, то його витали щиро 
й радісно. Віи сів на кріелі поруч із жінкою. Почала ся 
вистава. Вс'і дивили ся на сцену. В театрі тихо, тілько 
на сцені актори розмовляють. I параз гукнув вистріл, 
і Лінкольн упав. За його кріслом стояв якийсь чоловік 
із пістолем. Майор Ратбон схопив його, але він кинув 
пістоль і хотів ударити майора великим ножем у груди. 
Майор вппустив злочпнця і затулив ся рукою, тоді зло- 
чинець скочпв на загородку в льожі і з неі стрибнув на 
сцену, відірвавши острогами піматок коругви. Він упав, 
аЛе зараз ісхопив ся, скрикнув, що се пімста за південні 
держави, кинув ся за сцену, вибіг з театру, скочив на 
коня і втік. Усе те зробило ся за одну хвилинку.

Лінкольн лежав непритомний: куля пробила ному 
голову.

За одну мить зникла в театрі веселість і вс'іх обняв 
тяжкий смуток та жаль. Лінкольна перенесено з театру 
У чиюсь хату поблизу і там його положено. Лікарі обгля- 
діли рану: вона була смертельна. Вся сімя його була 
тут. Посходили ся міністри, приятелі. Він лежав спокійно 
з зажмуреними очима, непритомний. Перед сьвітом він 
умер.

У Вашінітоні запанував загальний смуток. Державні 
коругви всюди спущено і все вбрало ся в чорне. Смуток 
запанував по всій великій краіні, гбо міліони людей за
плакали за Лінкольном.

Т’іло його лежало в конГресовій салТ, і люде йшли 
в останне поклонити ся свойому батькови (так його звано). 
Тяжко сумували за ним білі люде, а ще тяжче тоже 
сумували чорні. 3 ус’іх краів сьвіта присилано листп 
повні жалю й смутку, бо вс’і розуміли, що смерть Лін- 
кольнова — всесьвітня втрата.

Спершу хотіли були поховати його в ВашіиГтоні. 
А-ле рідна держава його Іллінойс вимагала, щоб його 
привезено туди. Так і стало ся.

Д. 19 цьвітня сумно задзвонили дзвони у Вашіні- 
тон'і і по вс'ій рідній землТ Л’інкольновій. То вся краіна 
правила по ньому похорон. Положено тіло в труну і по
везено його в Іллінойс, повезено тіею вулицею, якою він 
іпіов у Білий Дім, щоб стати президентом.
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Тіло Л'інкольнове привезено в СирінГфільд, туди, де 
він прожив найспокійнГщий, найлюбіщий час свого житя. 
СотнТ тисяч людей пріійшли туди і принесли квітки йоту 
на труну. Д. 4 мая Гюго поковано. ?

На зеленому кладовищу в СпрінГФІльді тихо лежитъ 
те, що було смертне в Лінкольні. Імя-ж його зостало ся 
на віки безсмертне, бо заслужив він се своімп ділами 
й своею смертю.

Ще не довезено іі’ла, як піймано душогуба. То був 
актор Бут. Його наздогналн и хотТли взяти. Але він 
ускочив у якусь будівлю, замкнув ся і не хотТв віддатн 
ся воякам. Тоді його застрілили. У нього знайдено папери 
і з них виявило ся, іцо він не сам намислив лихе дТло: 
багато людей з плянтаторськоі партпТ змовили ся вбити 
Лі'нкольна і вс'іх мінТстрів. Але вбито самого ЛТнкольна 
і ще поранено його секретаря, а більш ні'кого не займано.



я

п

я

я

п

або

я

я
2

1

2

30
30

я 
я 
я 
я 
я 
я 
я 
я

я 
я 
я

50
10
30
60

20
60

8. Марко Вовчок ч. II. 
Проскурка, Юр. Фѳдьковича і 
Віяскова такса .
Про вивлащене під зѳлізнжц! ’ 
Портрет Т. Шеачеика 
Скажім собі правду в очж

162. Забобомв та ворожбитство 
і“: Е&™'рі ■ "р*""”' *» **««■*

168. 3 Маркіяновоі спадщинж 
?^?”‘А70,.Про кжсж позичкові і щаднжці .
171. Напп дітж . . . ...
172. Паи Кригулець

Кобзар Т. Шевчеика ч. І. (оправіенжй)
Народно-рускжй катехжзм '

178—179. Сад прж хат! .
181. Д-р Омеляи Огоновскжй
182. Про вільиі зеилі 
оао‘ Про ,РУНІОВИй катаотер ...

Яв Х°Д"ТЖ коло хорях . 
“іо. "овий процео цжвільнлй . . ’ ’
«*]• 2 иоввх податках особжстжх 
214. Добра порада ....

ХкиятьДесятУ річиж'цю з'несеня п’анщмж 
9іо ооп 2браз ’гьми 1 сьвітла . .
991 о<1> Хро ,обіРнив * «нші навозж

Г^.иѵ1 роковжнж народного пжоьменьства 
од? п ДЯг? Хмельницкий. Часть П. . 
99я о?о оУЕа СгѲФ*цовича Караджича . 
ш п Ро2мов».про держави і народи Европи
230. Ватько Петро і его діти . ...
231. Дещо про молоко . 
очо~Л33- Пржписи для оглядачів кудоби і мяса 
238. Старорускі Оповіданя 
240. Спілки для ощадности і пожичок 
211 ярема. Оповіданв з запорожского житя

®і5“ѵ пеРеотороги Для хліборобів . 
243 244. Книжка приказок . . . ’ .
246-^47 ЮпС 1юднооти- Старорускі оповіданя' 
94Я >10 ѵ)р' феДькович фармазони і поезиі 
248—^49. Календар на р. 1901

II. Видавництва, котрі ИПРОСЬВІТА“ закупила 
дістала:

Непропаща сила, д-ра I. Пулюя 
Ссрбські думи і пісні

40 сот
24
20
30
30
20
20
50
12
30
30
16
10
50
40
40
12
50
40
40
32
24
24
40
20 \
20
40
40
40
25
25
40
20
40
60

дарои

. 80 сот.
2 кор. —
1 »

1.

3. Вечери на"хуторі, повісти Гоголя, 2 томи
4. Дещо про сьвіт Божий
г' По".?1ТоХ*' ”У’ ■*■“““■(» «Ртемн) 1 '

9.
10.
11.
12.
13. кукажім сооі правду В очж
14. Драматжчні творж ^ржг. Бораковсіого'
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60
80
50
40
24

80
80

4
3
3
1

10

4
6
2

я
я
я

Іловайский ч.
ч.П

6
2

Паныцина д-ра 1в. Франка
III. Молитвенней.

Народней молитвеник для дітей V. вид., а) 
опр. 60 сот.; б) в д'іпшій опр. 50 сот.

Великий народний молитвенна в явичайній

2 кор. 40 сот. на велін. папері брошур. 1 кор. 40 
оправний . . 

50 ,
80 „
80 „
80 я
80 „
Е0„
04 „
80 „

19. Про вжбори до сойму (друге вндани) .
20. ~
21.
23.
29.
34.
35.
36.
37.
39.
45.

Про вжбори до радж дѳржавноі .
О позичках 
О опікуиах та кураторах 
Устиянович, Ярополк, драма .
Історичиі моногра«іІ, М. Костомарова . 
Княжий період Руси-Украіии. Г. Іловай

„ Г) »
Учебник сьпіву, Ів. Кипріяи .
Богдан Хмельницкий. М. Костомарів, 3 томи 
Люборадекі, повість А Свидиицкого . 

53. Юрій Горовснко  
54 Наука о товарах, К. Кахжикевича 
56^ Гайдамаки Т. Шевчеикя
57. Коляди і щедрівки . . .
58. Велика народописна карта Руси .
59. Істория Скиту Манявского. д-ра Цѳлевича .
60. Паньщина д-ра Ів. Франка ....

Збсот.
20 „ 
16 ,
12 я
20 .
30 „
12 ,
70.
~ я
“ »

»
п
»
»
» 
п

40.
60.

IV. Формуляр!.
1. Дневник касовий, одна лібра .
2. Книга довжників, одна лібра.
3. Книжочка для позичаючого, 100 пр. .
4. Книжочка вкладкова (щаднича) 100 прим.
5. Запио або скрипт, 100 пр. . • ■
6; Книжка товарова для крамнпць, лібра по
7. Книжка касова . .
8. Спис членів, лібра по ■ •
9. Повиовласть процесова, одна лібра

10. Позов в справах дрібних, одна лібра по
14. Гпамоти членьскі читалень „Просьвіти , ир
15. Дневник для кас щадничо-позичкових лібра

 - -- оправі
брошурований””1 кор~20‘ сот. аоправні по 1 кор. 80 сот.
о ..... лПспт и* велін. папепі бпошѵр. 1 кор. 40 сот.

3 кор. 20










