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ЗкіЙШЛО CA, едины  чНДЛ рДДИ, а БЗЛШС Н)( ПИТЇА 0ДДИ. Й ПИАН
ТДМО мед ТОЙ ЛК. дній, л сзсУды не оул'длйшл CA, но ксе полны 
бышл. Й »кож  н ачата нлАдослокнтн супивши c a , и скверна» сло
веса гллти и злости чинити, И ЗЛ TÓ6 Гь Бк й ст*ый Б озм д  и 
ДеМІЛНЪ прегкоришл ИМ ПДКИ мед ВЪ ВОД#, и ТЛКО K3ÄT0 БійсТЬ 
(Р ниу WHÓ6 сладкое питіе, » ko (0 Ядд'мл роскошный й сладкій 
рай кзА т c a , й та'ко пзсты диш л c a  вей й разыйдошд с а . Гдн 
1с Хе м аткам и  суъ Б бзм ы  й Демїлна пзмилВй й спси нас. 
аминь.

Для нас у сьому варіянтї цікаве головно те, як розумів 
пізнїйший його перерібник старий термін „братчина“ або „об
щина гостинная“ , ужитий в первіснім тексті- оповіданя. Отже 
тут інтересно завважити, що наш автор переклав се слово на 
пізнїйші порядки й звичаї, які бачив у свойому часі, і задля 
сього не завагав ся ретушувати троха первісний текст, якого зре
штою держав ся досить вірно. Бо коли в первіснім тексті" ска
зано коротко, що в Корсуні- „БЫСТЬ ІѴБЧИНД ГОСТНННЛД оу моу- 
жа єдиного“, то автор нашої перерібки преспокійно робить із 
сеї згадки про староруський шинок сьвятковане празника сьв. 
Козми й Деміяна, кладучи й час події на день їх  сьвята, х а 
рактеризуючи й зібрану в домі компанію зовсім так, як това
риство зібране на нашу „комашню“, себ то як приятелів, су
сід господаря та „вбожинй“. Правда, така комашня триває лиш 
один день, а недоладність, що люди приходять до того госпо
даря їсти й пити цілих 7 день, а потому ще 12 день, якось 
не вдарила автора нашої перерібки.

В усякім разі ся перерібка старої руської леїенди варта 
уваги як один із слідів живучости староруської письменської 
традиції в нашім краю і в пізніишій добі, коли після великої 
црірви X IV — XV в. у нас на ново, в нових огнищах і по ч а 
сти з нового матеріалу почали роздувати нолумя осьвіти та 
висших духових і національних інтересів.

Ів. Франко.

З дневника гр.-к. пароха 1848— 1850 рр.
Недавно попав минї у руки дневник о. Дуткевича, сьвя- 

щеника з Росільни (Богородчанського повіта), що починає ся 
дня 20 падолиста 1838 , а кінчить ся дня 23  цьвітня 1 8 51 . 
Сей дневник складає ся з чотирох томів, а титули поодиноких 
томів ось я к і :
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I. L ib e r D iu rn a lis  p e ra c ta ru m  fu n c tio m im  ac d ev o tio n u m  
m  P a ro c h ia  r. gr. c. R o su ln e n s i a  die 2 0 -a  N ovem bris  1 8 3 8  
—  ta n q u a m  die a d v e n tu s  m ei ad  P a ro c h ia m  h a n c  ad  1 9 -a m  
A prilis  1843 . A . D utkiew icz. T o m  I -u s ; П. L ib e r d iu rn a lis  
p e ra c ta ru m  d ev o tio n u m  ac fu n c tio n u m  sp ir itu a liu m  in  P a ro 
ch ia  r. g. c. R o su ln e n s i а  die 1 9 -a  A prilis  1843  ad  12 -am  
M artii 1846  inc lu siv e  T o m  ІІ-dus. A. D u tk iew icz ; III. L ib e r 
d iu rn a lis  p e ra c ta ru m  d ev o tio n u m  ac  fu n c tio n u m  sp ir itu a liu m  
in  P a ro c h ia  r . g. c. R o su ln e n s i а die 13-а M artii 1846 . T o m  
I I I -u s ; IY . Книга дневнаго д ѣ й ствія  неновъ Ц ерковних и П а- 
рохіалнихъ въ Парохіи Росѣльна начальствоющая ся одъ дня 
15-го Ц вѣтня 1849 . Тонъ ІУ-ти.

Перші два томи сього дневника не мають для історика 
ніякої вартости. 0 . Дуткевич списує в них свої церковні за- 
нятя і доходи. Кождої днини записує, що читав службу божу, 
чи вечірню і т. и., причім нарікає дуже часто на нечисленне 
зібране народа в церкві. Всі ті уваги писані латинською мо
вою. В третім томі від мая 1846 р. записує свої уваги про по
году, і то польською мовою. До сих уваг про погоду додає від 
1848  року деякі уваги про політичне житє, а найбільше їх  є 
в 1849 р. Писані вони з початку по польськи, далі' по німець
ка, аж у IY томі запанувало руське слово. Із сього дневника 
бачимо, як тяжко вкорінювала ся руська мова у нашої тодіш
ньої інтелігенції. Інтересно читати різкі протести проти пано • 
ваня і гнету Поляків у загальних увагах про 1848 рік, писані 
польською мовою. П ід впливом розбудженого житя між Руси
нами, в якім о. Дуукевич брав досить дїяльну участь, намагає 
ся він писати по руськи, хоч в тій руській м о р і велика скіль- 
кість польонїзмів та церковщини, а під впливом переходу ро- 
сийських військ на Угорщину —  і русицизмів.

Що до самої вдачі о. Дуткевича, то бачимо в ньому зви
чайний тип сільського руського пароха, занятого поперед усього 
своєю парафією і доходами з неї, притім великого „аристокра
т а “, ворога всякої самостійної дїяльности селян, загорілого ав 
стрійського патріота, хоч се знов не стоїть йому на перепоні 
голосити горячі промови в честь росийського царя та його ар 
мії. Одним словом, се вірна дитина тодішньої нашої суспільно- 
сти, вихована на „Зорі Галицькій“, „Галичо-рускім Вістнику“ 
та на німецьких урядових часописах, які він або сам передплачу
вав, або одержував від Німців, урядників місцевої солеварні'.

Виїмки з дневника подаємо без значнїйш их змій правописи.
Антін Крушельницький.
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Р і к  1848.

Rok 1848 iest stanowczą Epoką w  dziejach Świata dla całej Eu
ropy a szczególnie dla Państwa austryackiego. W miesiącu Marcu (13) 
zrobiona Rewolucya w W iedniu, wskutek którey nadaną została Kon
stytucja dla wszystkich krajów Państwa austryackiego na najobszer- 
nieyszych zasadach — Równość wszystkim Narodowościom przyznana, 
Pańszczyzna i wszelkie poddaństwo ze wszelkiemi daninami zniesione, 
wolność druku ogłoszona, Gwardyi Narodowe zaprowadzono, Seym  
walny w  iedney Izbie zwołany, ktoren nowy prawa dla wszystkich 
Narodowości ma ustanowić. — Te owocy błogie dla ludzkości z wiel- 
kiemi bolami kraju rodziły się — i tak musiało ustąpić Ministerium 
Meternicha, potem Pillersdorfa — W isenberga —  aż nastąpiło Szwar- 
cenberga — Cesarz Jegomość Ferdynand musiał uchodzić do Insbruka, 
potem do Ołomuńca i zrekł sie nakoniec korony i Rządu, zdałszy 
koronę na Bratańca swego Franciszka Jozefa — Bombardowano Kra
kow, Pragę, W ideń i Lwów — wojna domowa w Italii i w  Węgrzech. 
— Partyia niespokojna Demokratyczna po otrzymanych iednych kon- 
cesyach innych się domagała i niczem zadowolnić się niedawała, krzy
czała zawsze na Reakcyę, na Birokracyę, na kamarylę, przez swe libe
ralne bezwstydne kłamliwe dzienniki nayrzetelnieyszym zamiarom  
Rządu zawsze podstemp i fałsz przepisywała, sama zaś iak nayniego- 
dziwiey postempywała, bo iey zamiarem było Monarchię austryacką 
w ro[z]sypkę puscic i podzielić, ba nawet zanosiło się na obwołanie 
Rzeczy pospolitey —  Przyniewiercami Monarchii Austryackiey byli 
Niemcy, szczególnie Wideńczuki, Szlachta polska w Galicyi, Italiani 
i Węgrzy, na czele których Rebelizant Koszuth —  Niemcy chcieli się 
przyłączyć do Rzeszy niemieckiey w Frankfurcie nad Menem — Italia 
toiest Lombardia i W enecya — chcieli iedne Państwo W łoskie złożyć 
z Sardynią, Rzymskim Państwem — polskiey szlachcie aristokratyczney 
Galicyiskiey zabagło się Polszczę w dawnych Granicach, a Węgrzyni 
chcieli stanowić oddzielne Królestwo Węgierskie — Kos[z]uth i Par
tyia iego czynnie działały, we Włoszech, w Widniu i w  Galicyi — Sta- 
łemi i wiernemi Austryi zostały — Tyrolczyki — Gzechi — Morawcy, 
Kroaci, Słowaki, Illyryiczyki, Siedmogrodzani — toiest Romeny i Sachsy, 
bo Seklery trzymali z Węgrzynami —  Kraińczyki, Dalmatyni i Gali- 
cyiscy Rusini. — Nam Rusinom przyznana Narodowość po pięciu- 
setney niewoli, chociaż wrogi nasi polacy Narodowość ba i imię nasze 
przed całym światem zaprzeć nam wszelkiemi siłami starali się, szcze
gólnie czynnemi dla narodu Ruskiego byli Hrabia Stadion Gubernator 
galicyiski obecnie Minister Spraw wewnętrznych i Deputat na Seymie 
walnym w W iedniu i Kremzyrze — Rada główna Narodowa Ruska,
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we Lwowie, na ktorey czele Xiądz Jachimowicz Sufragan a obecnie 
Biskup Przemyski i Deputat na Seymie walnym, X. Kuziemski Scho
lastyk — obecnie konsyliarz Gubernialny — Rady Narodowe Cyrku
larne i Dekanalne i Duchowieństwo Ruskie z małemi wyiątkami, bo 
niektórzy Xięża Ruski sprawie Narodowey sprzeniewierzyli się, tak 
szczególnie, co iest ubolewania godnym — Xiądz Onufry Krynicki 
Profesor hystoryi kościelney i Kanonik Kapituły Przemyskiey — w któ
rym Mężu Ruś wi[e]lką nadzieię pokładała — On się przyniewie- 
rzył, był przyciewnikiem sprawy Narodowey, bo trzymał z Radą pseudo 
Ruską, za iego gorszącym przykładem poszło wieluch księży i Św ie
ckich uczonych Rusinów, co wielką tamą w  popieraniu sprawy ruskiey 
stało się — Polacy iak oddawna tak i teraz są zaciętemi Wrogami 
Rusinów, niechcą im nawet dać żyć na ich własney ziemi, chcieliby 
ich mieć zawsze swemi niewolnikami i na karkach onych dźwignąć się 
do swey dawney okazałości, którą przez swój bezrząd utracili — By 
tego zamiaru dopiąć, rożnych Intryg używali, chitremi sposobami wy- 
krzykuiąc: W olność Rowność i Braterstwo chcieli sobie Ruskie chłop
stwo ująć, dlatego chłopow traktowali, poili, zniemi poufali sobie po- 
stempywali, im podchlebiali i rożne niedorzeczności robili, tak n. p. 
dawali Bale demokratyczne, naktore wszelkie klassy ludu bez różnicy 
zchadzali się, ubierała się szlachta w  odziez chłopską, poczynała już i po 
rusku gadać, damy nawet gzieniegdzie w proste ubiory przybierać się 
poczęły — ale Naród Ruski na tern się poznał, niedowierzał szlachcie 
polskiey, niedał się oszukać, poznał się natem, że tu nie szło o Rus ale
0 Polszczę, ze nie szło, o wolność Narodową, ale o wolność Arystokracyi 
polskiey[.] Do Baczności i oświaty Narodu Ruskiego, o co właściwie 
idzie, przyczyniło się naybardziey Pismo pod ty tu łem : Зора Галицка, 
które to pismo od 16 Maja 1848 wychodzić poczęło, potemu Rada 
Ruska główna i Rady filialne, iakotez w powszechności Duchowieństwo 
Ruskie, iako Inteligencya Narodu Ruskiego w Galicyi, dlatego też partya 
polska nie omieszkała wszystkiego użyć, czemby tylko Rusinów zbić 
z terminu — W  Dziennikach swoich (szczególnie w Dzienniku Naro
dowym) hańbili, paskudzili, czernili Duchowieństwo Ruskie, Biskupa 
Jachimowicza, Zorzę halicką, Radę główną i filialne, przyszkadzali w szel- 
kiemi sposobami zawiązaniu się Radom Narodowym, iak to w Stani
sławowie dnia 30 Maja 1848 działo się, grozili gorliwym Rusinom  
śmiercią posyłaiąc im w  listach to malowane szubinicy, to stryczki
1 t. p. wpaiali w umysły chłopow podeyrzenia i niedowierzania ku ich 
księżom, rozdwajali Parafian od ich parochów, atem samem odłączali 
część Narodu nieumieiętną od Inteligencyi, czego skutkim było, ze N a
ród Ruski zbałamucony na Seym walny do W iednia wysłał nieumie-
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iętnych i niepiśmiennych chłopow iako zastempcow Deputatów, niedo- 
wierzaiąc Inteligencyi, szczególnie duchowieństwu swemu, bo ludowi na
gadali i nahajali, że xięża tylko za sobą gadać będą, by się ich byt 
polepszył, a o Naród dbać nie będą — W ysłała tedy Galicya 36 chło
pow durnych — aby prawa stanowili — tak i z okręgu Sołotwińskiego 
iako Zastempca 50 tysięcy Narodu wysłany został Iwan Kapusz[cz]ak, 
ogrodnik Lachowiecki, bo za nim wyborcy chłopskie były, których Liczba 
przemagała — chociaż inteligencia ale mieyszość — 39 głosow za mną 
wotowała — tak to Bracia polacy, wczem tylko mogą Braciom Rusi
nom psuią i zbytki robią — i aby się zato nie gniewać, ale i owszem  
aby ich kochać, szanować uwielbiać i swoie karki przed niemi uginać. 
— Polacy pozawiązywali Gwardyie Narodowe po miastach — a Rusi
nom rożnemi sposobami przyszkadzali, aby Gwardyie Ruskie po wsiach 
nie wiązały się, gdzie się tylko takowa zawiązywać poczęła, krzyczeli 
i wrze[sz]czeli, ze chłopi do Rzezi Szlachty przygotowuią się — tum a
nili Rząd ba nawet i naszego metropolitę umamić potrafili, ktoren dwie 
odezwy do Kleru puścił, upominaiąc Kler by chłopow od złych zamia
rów rzucenia się na Szlachtę, (co się biednym naszym Rusinom naw et 
nie śniło) nauczaniem wstrzymywali — ato wszystko było tylko pod- 
stempem, by tern łatwiey swego dostąpić celu — Polacy bowiem od- 
dawna uroioną Ideę wskrzesienia Polszczy w dawnych iey Granicach 
w Roku obecnym, przy nadaney Konstytucyi koniecznie urzeczewiscić 
chcieli — początek tedy realizowania tey Manii miał być uczyniony 
przez oderwanie Galicyi od Monarchii Austryackiey, dlatego powcho- 
dzili лѵ związki z Radykalistami Frankfurckiemi, Wideńskiemi i Madiar- 
skiemi, a tak narabiaiąc z temi Radikalistami i maiąc gardę po mia
stach popieraiącą ich zamiary, przyszkodziwsze zaś zawiązaniu się 
Gardom po wsiach iako sprzyiaiącym Rządowi, byli niejako pewni do
piąć swego zamiaru, to iest wskrzesić Polszczę — do czego, co z ubole
waniem wyznać trzeba, W ieluch Urzędników Cesarskich dopomagało —  
Ale te wszystkie zamachi rozbiły się o skałę nieugiętey Wierności Du
chowieństwa i Narodu Ruskiego — Rusini przykonani będąc o tern, że 
z powrotem Polszczy powroci ich dawna Niewola, trzymali niezłomnie 
z Rządem Austryackim, a Idey wskrzeszenia Polszczy nietylko że się 
strachali i brzydzili, ale nawet wszelkich używali srod[k]ow, by urze- 
czewiszczeniu oney przyszkodzić — Dlatego to w adresach to w P i
smach publicznych poczęli się upominać o ową Narodowość, o zapro
wadzenie Języka Ruskiego w Urzędach i Szkołach, wywiedli i okazali 
Europie że Galicya nie iest Polszczą, iak błędnie dotychczas o Galicyi 
trzymano — że Naród polski w Galicyi stanowią Mazury w Zachodniey 
części Galicyi, a w [wsjchodney części zaś oprocz zpolszczoney Szła-
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chty, która się tylko po dworach wieyskich w szczególnych familiach 
mieści, i mieszczan po miastach, którzy łaciński obrządek przyieli, 
niema polakow ino sami Rusini, których lyczba 27a miliona wynosi — 
poczęli się Rusini domagać o podział Galicyi na dwie Prowincyi, Ru
ską i Mazowiecką, o Prymaturę dla Metropolity Ruskiego, coteź i na
stąpiło [пізнїйша замітка писана иныною рукою : prócz podziału Gali
cyi] — wszczęła się między literatami Ruskiemi i Polskiemi wojna 
piorowa, w ktorey nawzaiem zarzuty robiono i zbijano — Rusini sta
nowczo odłączyli się od Polakow niechcąc z niemi wżadne polityczne 
związki wchodzie. — Poczęli rozszerzać pismienictwo Ruskie, zwołali 
ziazd uczonych Ruskich, na którym się ukazało że Rusini Inteligencyi 
w wszelkich Galeńziach umnictwa maią; że język ruski nietylko iak to 
Polacy ogłaszaią ogranicza się na chłopach prostych i ze według ich 
zdania miałby być prostym i nieokrzesanym, ale że iest wyrobiony 
i może być użytym w  szkołach do [oj bradowania w nim wszystkie 
przedmioty — i w każdym urzędzie — iest prawdzie zaniedbanym i był 
pogardzonym, a to wszystko z winy Braci polakow, którzy chcą Ruś 
zpolszczyć, nasiedli się na obrządek i ięzyk Ruski, by obrządek z Rzym- 
szczyć a ięzyk zponiewirać i zniszczyć, atak Ruś w polszczę obrocie — 

Te smutne czasy dla Rusinów, dzięki Bogu czey już raz ustały, gdy 
na mocy nadaney Konstytucyi wolno iest wszystkim narodowościom  
rozwijać się, otoz Bracia Polacy niech już raz tę pełną ludzkości Za
sadę, Go zyczysz sobie czyń też i drugiemu, a co niemiło tobie nie 
czyń tego drugiemu — wezmą sobie do serc, i dadzą pokoj biednym  
przez nich tak długie wieki męczonym Rusinom — Bo za tę Tyranię 
Bog ich ieszcze srodze ukarze, nietylko będą tułaczami po całey Ziemi, 
iak odrzucony Naród Izraelski, nietylko szalenie swą krew po wszyst
kich krańcach Ziemi, to na Barykadach to w polu przeliwać będą — 
ale nadto iesli swą Dumę i chęc panowania nad Rusinami nieposkro- 
mią — Plemie polskie zposrod Narodow zupełnie wyginie — albowiem  
Lew Ruski obudził się ze snu twardego, wstrząs gniewliwie swą Grzywą, 
straszliwie ryknął, aż się głos iego o Karpaty odbił, a Echo po nad 
Dniester, Bug i San się rozległo, amoże o Dniepr i Dzwinę się oparło. 
Coż tedy gdy rozjuszony ustawicznem drażnieniem rzuci się zapalczywie 
na Ciebie, Orliku b ia ły ! Czyż zdołasz za W isłę umknąć ?!

Во ми вмѣіемъ коси кути, 
втѣкаи Лаше Утѣкаи —
Нужъ ми теперь тя пѣдгонемъ 
ажъ плугаве Лаше вздрешъ1) —

Отсї віршики виняті з популярної тоді в інтелїґентних кругах 
пісеньки Каспра Денґлєвича, первісно оберненої проти Нїмцїв. Інтересно,



8 M I S C E L L A N E А

Miła i luba wam wasza Narodowość i Ojczyzna — to też i nam 
Rusinom nasza Narodowość i Ojczyzna Ziemia Ruska miła, nieczy- 
piaycie się do Rusi — a szczególnie do Galicyi —  bo my się już nie- 
damy ujarzmić, już sam Duch czasu tego niedozwoli — Rusini przyszli 
do poznania siebie, chcą i będą za pomocą Boga osobny i oddzielny 
Naród, od Narodu polskiego —

Р і к  1849.

9. J a n  u a r  i i :  W ieść rozeyszła się, że Węgry z Legionem pol
skim pod dowoctwem Jenerała Polskiego Bema mieli się wedrzyć do 
Bukowiny — postrach między ludźmi wielki.

14. J a n u a r :  Die Saliene Garde 40 Mann stark, gut adjustirt 
und bewaffnet, unter der Anführung des H. von Drücke, Salinen-Ma- 
gasiners, haben mir Kirchenparade gemacht, aus den Mörsern waren 
die üblichen Salven gegeben.

18. J a n u a r i i :  Promulgavi Proclamationem Glis Hamerstein, 
von der Erklärung Galiziens in den Kriegszustand.

25. J a n u a r :  Bei der Organisirung des Landsturmes Gegen
wärtig gewesen, und das Mögliche geholfen.

28. J a n u a r :  Promulgavi bannes et proclamationem до формо
вана полку охотников.

29. J а n u а г : W  tym dniu postawiona Wicha dla dania znaku 
w  przypadku napadu nieprzyiacielskiego — ta W icha iest 8 sążni w y
soka obwinienta słomą, i oblana smołą stoie na wzgorko koło Cerkwi 
starey, podobna iey wystawiona w Bani koło domeczku Zielińskiego, 
gdzie warta odbywa się — do Landsturmu wybrano 160 Ludzi z ko
sami — 20 Strzelców ze strzelbami — do których ma sie także przy
łączyć Garda Salinarna składaiąca się ze 40 Ludzi dobrze ekwipowa- 
nych i uzbroionych.

30. J a n u a r i i :  ...heute bei der Ankunft des Kreiskomissärs 
Hehr[....] wurde das Alarmzeichen gegeben, worauf sich zur Probe 
der Landsturm gesammelt hatte — die Landleute zeigen keine Energie, 
zu allem sind Sie apathisch — der Komissär sollte an dieselben eine 
Anrede gehalten haben, was unterlassen war — etwas unter der Nase 
gemurmelt, und dazu noch polnisch — was keinen Eindruck machte.

4. F e b r u a r i i :  Promulgavi... Cerkulare de Nominatione Comitis 
Gołuchowski pro gubernatore Galiciae.

що слова Ценґлевича, який у 1848 родї був власне найгорячійшим во
рогом Русинів, перекували тодїшнї Русини на антіпольське оружє. І. Ф,
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14 F e b r  u ar  i i :  ...in diesem Tage hat der Brigade General von 
Kräubner die Abtheilung des Landsturmes in Rosulna in Augenschein  
genohmen.

13. M a r t i i :  ...Merkwürdigkeiten in diesen Tagen — der R eichs
tag in Kremsir aufgelöst — viele Abgeordneten, namentlich Smolka... 
Fischhof etc. gehaftet — eine octroirte Verfassung herausgegeben — der 
Bemische Korps soll sich in unsere Gränze drängen und will in Ga
lizien einbrechen.

23. M a r t i i :  Wahlspruch S. Majst. —  а. e. i. o. u. — Bedeu
tung : Aller Ehren ist Österreich voll. — Austria erit in Orbe ultima, 
Austriae est imperium Orbis universi — Aquila electa juste omnia vin- 
cet — Austria erit invincibilis Omnium unione.

30. M a r t i i :  Legi missam s-am in Stopczaviensi Ecclesia [Стоп- 
чатів А. К.] — В. Cerkiew murowana z Organem niczego, dzwonica 
także murowana z czteroma dzwonami dosyć dużemi. — Rezydencya  
licha, zabudowania gospodarczego wcale nic. — Administrator Julian 
Soniewiecki zahonysty — demokrat zapalony, zdaie się ze ludzi zde
moralizował.

6. A p r i l :  ...promulgavi proclamationem (Ради Головної) de festo 
celebrando in memoriam sublatae subditalitiae in diem 15 Maji.

25. М ая ...Сеи днѳни переходивъ через село наше полкъ улановъ 
Росіискихъ Новомиргородскій уланскій полкъ. Командиръ полка полков
никъ и кавалеръ бго Сіятельство графъ Александръ Евстафіевичь Го
сподинъ Ниродъ. У меня имѣли ночлегъ полковой докторъ сего полка 
Господинъ штабслѣкаръ Афанасій Платоновичь Григоровичь и протоіерей 
сего же полка Стефанъ Патенковъ, которий своеручао здѣсь и подпи
сался. Протоіерей Стефанъ ІІатенковъ*).

26. Мая.  Ненѣ полкъ новомиргородскій улановъ, пошовъ въ по
ходъ на стаціу до Розпятова — вѣпровадзовалесьмо сеи прекрасни 
пол[к]ъ торжественно, зъ процесію, зъ заженними свѣіціми и ударе- 
ниіемъ въ дзвони — я, протоіереи ІІатенковъ u иарохъ зъ Лѣховецъ 
въ фелони одѣянѣ, зъ крестами —  егда полкъ приблизился ку каплица, 
тогда закомендеровалъ полковник — Стоі — чапки доловъ — и якъ 
вѳсъ полкъ чака поздоимавъ, наветъ и полковникъ и всѣ офѣцири — 
тогда я до полковника слѣдуюче мавъ слово : Чувством радости и ве
селия исполнены сердца наша, яко Ѳго Величество Самодержавпѣши 
Императоръ всей Росій Николай Великой, въ дружномъ союзѣ со Ве
ликодержавномъ Императоромъ нашимъ Францѣшкомъ Іосифомъ пребу-

*) Від слів: Новомиргородскій уланскій полкъ писане по росий- 
ськи Стефаном Патенковим.

Записки Наук. Тол. іх. Шевченка т. LII. 2
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ваючи, благоѣзволшш всеславною и непобѣдимою Армію Своіо на побі- 
джение Мятезниковъ послати, сладко прѳнуждаютъ насъ, достоинихъ 
и храбрихъ воиновъ черезъ облаетъ нашу на брань путешествующихъ 
дружно повптати и желания наша изнутринити:

Даби Богъ Вседержитель изливаючи обелно благодать свою на все 
православное воіеньство боголюбивихъ царей, давъ совершену побѣду 
на врага, а неюже повертаючи миръ Аустріи миръ всему міру дабу 
[даби] приподавъ. Изволти Ваше Сіятельство сия желания благо въепри- 
яти отъ тихъ которій пепоколѣбимо вѣрнѣй возлюблену Императору сво
ему, щасливими ся бити чувствуютъ, же при томъ случаю братни собѣ 
народъ увздѣты, здраствовати, и ему многія лѣта во здравие и спасе
ние всѣмъ сердцемъ своимъ желати благодатъ преобрили-есьмо — при 
которомъ желанию идиногласно воскличаемъ — Его Величество Само- 
державнішому Императору всей Росіи Николаю Великому Многая лѣта —  
Гура — Гура — Гура.

бгда весъ полкъ при неустанномъ возглашению гура переишовъ, 
которой священою водою бувъ черезъ мене кроплени — подало ся 
Аріеръ Гардѣ на таци хлебъ, солъ и вино (мовитъ мовити ся слова — 
Изволти Ваше Сіятелство благо прияти сия дари во знамение, яко то 
всечесному полку вашему желаіомъ крѣпости силъ, веселия сердецъ 
и соблудения одъ всякого лукаваго). Потому протоіерей прекрасно премо- 
вивъ до народу, указавше намѣрение походу армій Росіиской черезъ 
нашу обласьтъ, тѣшивъ и покоивъ народъ собрани, и многолѣтствовавъ 
Императору Францѣшку, Аустріи, арміи, народу галицко рускому, на
шимъ священикомъ, яасилѳнию Росульнянскому etc. etc. — Радецкому, 
Вѣндишгрецови, а всегда глашалисьмо гура — напослѣдокъ въ каплеци 
одправивъ Ѳктению — кропивъ собрание и дававъ кресіъ лоблсати — 
полкъ той якъ естъ прекрасни въ мужа и коня, такъ честно, снокоіпо, 
иоредно, лубезно заховався, такъ жесъмо вси цѣломъ сердчимъ іѳго по- 
лубили и покохали, запрекро намъ навитъ було такъ шведко зъ нимъ 
ся розстати — Богъ да го благословитъ и дасьт му щаслеви до Оте
чества повернути.

13. Ч е р в ц я .  Донского козацкего Демидова N. 50 полка имѣвши 
ночлегъ въ Д. Россульной были въ гостяхъ у священика урядники изъ 
дворянъ Александръ Демко и урядникъ Александръ Караивъ*).

14. Ч е р в ц я .  Полк Донско козацки пошовъ въ походъ на стацію 
до Рознѣтова — луди храбри, здоровѣ и мѣцнѣ, конѣ мѣзернѣ, соблу- 
дали ся спокойно, однако коньми потрохѣ шкоди наробели. — Раса тихъ 
лудеи до нашой дуже подобна, нашѣ луди шведко ся зъ неми побратали

*) Сеся записка написана по росийськи Александром Демком.
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такъ якоби ся зяѳми уже одъ сто лѣтъ знали. — Постава тихъ Коза

ковъ нѳуказовала той храбрости, мужиства и звіености, якъ гѣстория 
о казакахъ Доньскихъ нише.

21 ч е р в ц я  ...днесъ преходилъ черезъ Росілну всечестни полкъ 
украінски уланьски — имѣли ночлегъ и Растакъ. —

22 ч е р в ц я .  [Нечитка записка в росийській мові про гостину 
українських уланів в Росільній — писана одним з урядників сього 
полку].

23 ч е р в н я .  Полкъ Українски Уланьски пошовъ въ Походъ на 
Стацію до Рознятова —  випровадзовалисьмо его зъ процесию, зазенни- 
ми Свѣіцами и удареннемъ въ Дзвони, я мавъ мову до Полковника въ 
сиди: Ми уже такъ щасливи били Полки Всеславной и непобѣдимой 
Арміи бго Величиства Самодержавнѣшаго Императора всей Россіи Че
резъ облаетъ нашу на брань путишѳетвующій ведѣти и тій дружно ви
тати — Всечестни Полкъ Новомиргогородскїй уланскій подъ Комендою 
бго Сіятѳлства Господина Графа Нїрода, и Полкъ Демѣдовъ Доньскихъ 
Козаковъ. Въ честъ и славу сего Полковъ извѣствуетъ, що они честию 
соблудали Порядокъ и устроіство, а зъ жителеми сеи веси обѣшли ся 
кротко и дружёлубно такъ же преобрѣли собѣ въ насъ истинихъ 
дла себи ÄpygOB^ которїи дружно зъ ними разстали ся, о ихъ 
чѳмности Братолубѣю, крѣпкой хробрости и взорной побожности 
слодко воспоменаютъ и всегда воспоминати будутъ. А понеже соклучи- 
лосъ, що инной Полкъ тойжѳ непобѣдимой Арміи черезъ облаетъ нашу 
втомъ намѣрению путешествиетъ — Всечесни Полкъ Ураіньски улань
ски, подъ комендою Вашого Високоблагородия, то и той дружно вита
емъ и сердечно здраствуемъ, а желания наша въ сихъ словахъ возгла
шаемъ : Даби Богъ Вседержителъ, изливаючи обелно благодатъ свою 
на все православное Воиньство богулюбимихъ Царей, давъ совершенную 
Побѣду на все общого врага, а нѳюж повертаючи муръ (миръ) Аустріи, же- 
лаеми миръ всему міру даби преподалъ — Изволти Ваше Високоблаго- 
родие, сия желания благо восприяти о тихъ, которїи непоколѣбемо вѣр- 
пи возлюбленому Императорови своему Франзъ Йосифу, щаслевими ся 
бути чувствують, же при тому случаю братни собѣ народъ у ведѣти 
дружно здраствовити и купно снимъ въ благимъ намѣрению союзнишъ 
Царемъ нашимъ — бго Величиство Великодержавному Императору Всей 
Аустріи, и Ѳго Величеству Самодержавнѣшому Императорови всей Рос
сіи Николаю Великому многа Лѣта въ здравие и спас[е]ние всѣмъ серд- 
чемъ нашимъ желати благодатъ прообрѣли есьмо. — Ура Ура Ура. Но 
скончанию слова кропивимъ весь Полкъ священою водою — а народъ 
совокуилени возглашавъ всегда Ура — Той Полкъ имѣвъ въ Росолии 
Растакъ дпину - он честно и ) стройно заховилъ ся — такъ що его
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лешѳ хвалити и лубити годится — особлеви Гафѣцири достоини, чести и, 
умны — Да благословитъ Го Бог и дастъ бму совершеною Побѣду на 
врага — Пополудню прійшовъ Полкъ Архангелской Улански зъ конною 
Батерею — осмъ 8 Пушокъ — дѣли полк мавъ конѣ севѣ. —

24. ч е р в ц я .  ...По утрени випроваджалисьмо Полкъ Архангел- 
ской Уланской зъ таковъ Парадовъ як вчера Полкъ Украінеки — но 
же згромаджениѳ болше було — мавимъ такожъ мову до Полковника — 
Командаръ Полка естъ Князъ Ландской генералъ Брі'гади — Артиле
рій. И той Полкъ честно ся заховалъ.

2 л и п д я. Полкъ Новомѣргородеки Улаеьски повертаючи зъ 
Стрия имѣлъ ночлегъ въ Росольнѣ. Протоерей Стефанъ Патенковъ но- 
човалъ у мени.

3 л и п ц я .  Полк Новомѣргородеки пошолъ въ Походъ на ночлег 
до Надворной.

G л и п ц я .  Ярмарокъ въ Богородченахъ. Нашъ народъ рускій 
самохотъ Самъ себе ганьбитъ сквернитъ свой Свята и не даетъ ся до 
доброго наклонети. Склѣнносьцъ до Пиятикѣ Апатия совершена до 
всего що человѣка на вижши стеленъ человѣчества поставити можетъ, 
Презвичаеиие въ другу натуру нреѣсточившоіе ся, же безъ насилия нѣцъ 
содѣлати нехоче, хотяй очевидно естъ зъ его пожиткомъ; смердящѳ 
лѣиевство до працѣ, держание ся твердое старого въ окономѣчномъ за
водѣ и Господарцѣ, невдячносьцъ ку Добродителемъ, Лакомство на чу
жое, Латвовѣрносьцъ въ всякую пусту баіку и Басьню — Нерител- 
носьцъ и двоязечносьтъ, склѣнносьцъ оклевитати и обсудити и Наівиж- 
шу особу — совершена тимнота въ Вѣрѣ и въ [в]сякомъ инномъ заводѣ 
Простота и Грубѣаньство обходження ся между собою — Смиренносцъ 
фалшива, бо лише на око, егда Букъ надъ собою ведитъ, Гордосьцъ 
хлопска и зухвалство егда му ся що колвѣкъ попуститъ — указуетъ що 
народъ Галицко Рускій естъ плугавимъ хамомъ, на которомъ Проклацтво 
Божйё тяжитъ — и будетъ „Рабомъ — Рабовъ братій своихъ“ — так 
я преведжую — що Русииъ будетъ ще робити Папыцину жидамъ — 
а затокъ будетъ — Рабомъ Рабовъ — братіи своихъ то, естъ Поля
ковъ — Храни Господи одъ того злого Народъ Рускій — але вей об- 
стоятилства оказуютъ що^сій совершится. Похмурно1), студено, дощъ, 
потом погода.

10 л и п ц я .  Чутку зробели якоби Мадяри мали ся через 
Яблѣпицю2) сюда передерти, бувъ велеки Алармъ, а вѣхѣ азъ до На 
двѣрной попалѳли.

*) Мабуть слота настроїла автора так пессимістично.
2) Кою Ворохти (Яблониця пов. Надвірна).
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18 А в г у с т а .  ...Я мавъ казаніе, въ двохъ частяхъ— въ першой 
части указавъ що Царїй народами владѣти маютъ а же спротпвленне 
ся сему постановлению смутнїи наступности наводятъ, доказуѣче сій 
зъ теперѣшноѣ Ворохобнѣ и мятези — въ другой части о Повеносгихъ 
подданихъ ку своѣмъ Монархамъ.

26 А у г у с т а .  ..Литахъ одозву Белдена взглядѣ утворення фун- 
душу на Інвалѣдовъ и розговоръ зъ Вѣстника ч. 16 той одозви каса- 
телни1).

16 В е р е с н я .  ...Голосивимъ походъ воиновъ Россійских черезъ 
насиление нашое и упоменавимъ даби ся ку честному ихъ прийатию 
прилагодили.

17 В е р е с н я .  Ненѣ черезъ насиленне нашое переходила Всече
стна Брїгада съ одновъ конною Батѳріею Россійской Арміи подъ Дово
дительствомъ II. М. П. Gro Сіателства князя Ландскоя, по побѣджению 
Мятѳзй въ Венгріи въ Отчину возвращаючи — Во Стрѣтение сей Брі- 
гади пійшло Духовеньство Деканату Богородчаньского (Я, Е. Антоний 
Березѣньскй и Николай Вѣлѣчковски) приодіаній въ свѣтлій Ружи [ри
зи] , и чесленноѳ Собрание Парафіанъ мужеского и женьского 
Полу, съ Хрестами Хоруг[в]ами зъ жаженими Свѣщами — такожъ квѣ- 
тами і Ваями, которій прй ударению во вей дзвони при обохъ Цер
квахъ металй подъ ноги войновъ а я мавъ до Брігади слѣдуючѳ слово:

Всѳчесній Полки, Всеславной и Побѣдоносной Арміи Его Вели- 
чиства Самодержавнѣшаго Імператора всей Россій Николая Великого, 
а именно Всечестний Полкъ Новомѣргородзкй, Украіньскп, Архангель- 
схой Уланьскй, и Полкъ Доньскихъ Козаковъ Демідова въ Місяцй Мая 
и Іуния, черезъ насилениё нашое на Побѣждение мятези въ Веньгрій 
путешествовали. Мй тій Всечестнїй Полкй дружно витали, желаючи 
имъ совершеной Побѣди на всеобщаго врага, а хотяя Сердца наша, ра- 
достию сего ради исполненй були, же ми въ Всеславной Армій Россій
ской зашиту [защиту] и захорону, для областй нашой ведѣли, а упо
ваючи на силу и храбросьць сей пепобідимой Армій і Генію Героя 
Россійской) Его Свіетлости Князя Варшавского, Побѣдй надѣалисмося; 
однако Прескорбна була душа наша сею Гадкою, же въ той жестоко
сердной Борбѣ много дорогоцѣнной руской Крови пролеетъ ся, же не 
одно сердце во вѣки бети поперестани а чужая землицѣ въ могилахъ 
своихъ нокрйётъ многихъ, которій мелихъ друговъ й сродниковъ своихъ, 
которій лубезной Отчини своей Святой Россіи уже нѣколи бачити не- *)

*) В Розговорах з 16 ч. Галичо-Руского Вѣстника говорить ся про 
поділ людности при виборах на три кляси, а то верству вельмож, мі
щан і селян.
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будутъ. Такїй гадки, которїй великодушныхъ Войновъ неустрашаютъ, 
нами метали, а сего ради и Радосьцъ наша тогди небула совершена — 
но йенѣ, егда ведимо Васъ здравыхъ и яко побѣдителей Мятези Ма- 
дярской возвращающихъ въ Отчину свою, увѣпченихъ вѣнцемъ слави 
и чести Геройской, егда Фама возлѣтающи на скорихъ крелахъ, по всей 
Вселенній рознесла вѣсьтъ, же ужасна й гордая Мятез мадярска пре- 
клонела колѣно свое предъ непобѣдимомъ оружіемъ Россійскомъ, а Діа- 
нпя міра золотими буквами занешутъ же Россія купно со Аустріею муръ 
[миръ] мірови преподала, —  йенѣ глаголю естъ Радосьцъ наша со
вершено исполнена, йенѣ радуемся радостею вѳлиѳю зѣло и воздви- 
жаемъ Рудѣ нашій къ Вамъ яко освободителемъ и защититѳлемъ нашимъ, 
лобизаючи Васъ лобжаниѳмъ и сердечной Вдзячностй, и молимъ дабисьти 
Насъ яко истиннихъ друговъ Вашихъ всегда почитали и вспоминали —  
а теперъ желаючи Вамъ всймъ сердцемъ нашимъ благополучной Пути 
до лубезнаго отечиства, обѣщаемъ творити Памятъ о Преставшихъ ся 
во тойже Бранй достойныхъ войнахъ, даби ихъ Господъ Богъ удворивъ 
въ Царствій своимъ небесномъ, идиже нѣсьтъ болѣзни нѣ печали нѣ воз
дыхания, но жижъ [жизнь] безконечная — а возносящи по словамъ 
Gro Вѳличиства, в Посланию, зъ дня l -о Аугуста до внералъ Гу
бернатора перваго престолнаго Града изреченныхъ — „благодарствен
ная молитви до Господа Бога и Цара всихъ Царей, которій такъ оче
видно справедлевую справу покровителствуетъ“, за однисенную По
бѣду и дарованы муръ [миръ] мїрови — умелно просимъ, да благо
словитъ Господъ Богъ отъ Сѣона Его Величиство Імператора всей 
нераздѣлной Аустріи Богатырскаго Франц Іосифа и найсѣятѳльнѣшоё 
Си[я]телъство ихъ, да благословитъ Господъ Богъ Союзную всеславную 
побѣдоносную Армію и начальныхъ Героевъ Ей князя Ііашкъѳвича и Ба
рона Гайнауа и всихъ прочіихъ и прочіихъ богатырскихъ Начальниковъ 
и Командоровъ Корпусовъ и Полковъ Всего Православнаго Войнства, 
и да сотворитъ имъ всймъ Господъ Богъ Многая Лѣта во здравие 
и Спасение — ура. Сия Брігада имѣла ночлег въ Солотвенѣ, и бу
детъ путишествовати черезъ Надворну, Ланчинъ, Коломею, Черновцѣ 
до Россіи. Во чесьтъ и славу сей Брїгади скаэати можна же она такъ 
идучи въ Веньгрію, якожъ и возвращаючи отъ тамъ, въ Походѣ своимъ 
соблюдала всегда Порядокъ и устройство, а зъ жителями обходила ся 
кротко и дружелубно такъ же преобрѣла собѣ в нихъ истиннихъ дру
говъ, которій о Сей Чемности, Братолюбию, крѣпкой храбрости и пре
мѣрной Побожности всегда сладко воспоменати будутъ — Слава Побѣ
доносной Россійской Армій.

31 с т у д н я . . .  G e d a n k e n .  Die Inteligenz der ruthenischen Na- 
ion, an deren Spitze die Hauptnational-Versamlung zu Lemberg sammt
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der ganzen ruthenischen Geistlichkeit, trachtet aus allen Kräften die 
Galizisch Ruthenische Nation emporzuheben und sie auf den gleichen  
Fuss der Bildung mit anderen Europeischen Nationen zu bringen — 
ich meine aber, dass es nicht gehen wird und dass alle Mühe und 
Anstrengung der ruthenischen Filiantropen verlohren sey, denn es 
stehen dieser edlen Bestrebung sowohl die äusserlichen als auch die 
innerlichen Hindernisse entgegen —

A. d i e  ä u s s e r l i c h e n  — 1) die ruthenische Nation in Gali
zien steht in der Mitte der fremdartigen Elementen, hauptsächlich aber 
zwischen Polen, Deutschen und Juden, welche Fremdlinge ihr nicht 
nur nichts gutes wünschen, aber aus materiellen Interessen, um nur 
aus ihr den Nutzen zu ziehen, dieselbe auf alle mögliche Art zu unter
drücken und zu erniedrigen trachten. 2) Die Herschsucht und.... des la
teinischen Ritus sowohl bey der Geistlichkeit als auch bei den W elt
lichen. 3) Die Verdrängung des griech.-slavischen Ritus auf den 
Bauerstand. 4) Die Entblössung der Ruthenen vom Handel, Erwerb 
und Industrie. 5) Der Mangel der Vertrettung nicht nur bey den ho
hen, aber auch bey den münderen Subselien. 6) Die tief eingewurzelte 
Verachtung bei den fremdartigen Elementen, gegen alles was nur Ru- 
thenisch ist und heist, 7) die allseitige Erschwerung in Bezug der 
Bildung der ruthenischen Schrift und Sprache.

B. d i e  i n n e r e n  — 1) Mangel bey der ruthen. Nation des Na
tionalstolzes. 2) Eine gewisse Scheu und Kriechende Knechtschaft vor 
allem was nur nicht ruthenisch ist. 3) Eine allgemeine Apathie zu 
allem, was edel und erhaben genannt werden kann. 4) Der unüber
windliche Zuug [Zug] zur Trunkenheit und Faulenzerey. 5) Eine dunkle 
Finsterniss sowohl in religiöser als auch politischer Hinsicht. 6) Keine 
Lust zur Aufklärung und zum Fortschritte, sondern der Trotz bey dem 
alten obwohl Schlechtem zu verbleiben. 7) Mangel des Gefühls aus 
eigenem Antriebe etwas Nützliches für das allgemeine W ohl, oder für 
sich selbst etwas zu thun oder zu unternehmen, sondern eine stete 
Erwartung auf die Zwangsmitteln. 8) Die vorherschende bettlerische 
Armuth und Nothdurft. 9) Der Star und Eigensinn bey Belehrungen 
und Ermahnungen. 10) Der krasse Materialismus und Egoismus wie 
auch der unerträgliche Bauerstolz beym mindesten W ohlergehen. 11) 
Die Präsumtion des Vielwissens bey der evidenten Stupidität. 12) Eine 
leichte Hinneigung zu der fremden Sprache und fremden Sitten bey 
der geringsten Änderung des Bauerstandes in einen anderen, bey Hinter
setzung der ruthenischen Sprache und der ruthenischen Sitten. 13) 
Der Zuug [Zug] zum Aberglauben, Hexereyen, Beschwörungen und 
dergleichen Albernheiten. 14) Die Sorglosigkeit für den Unterricht und
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die Erziehung der Kinder. 15) Die invitative bäuerische Grobheit und 
predominirende Undankbarkeit gegen die W ohlthäter. 16) Das einge
streute Misstrauen zu den Sellsorgern. 17) Das unbegränzte Zu
trauen, welches der gemeine Mann dem verkörperten Teufel (dem 
Juden) schenkt. 18) Der Eigennutz und Ausserachtlassung der Berufs
pflichten bey der meisten Geistlichkeit. 19) Die Nachlässigkeit des 
Klerus im Gegenstände der Hebung und Verbreitung der ruthen. Zeit
schriften. 20) Die Hinneigung vieler ruth. Geistlichen zu der polnischen 
Partey. 21) Eine sehr geringe Anzahl der energischen Männer, welche 
die ruthen. Nationalität gegen die Angreifer verfechten. 22) Keine 
Vorliebe zu der ruthen. Sprache sowohl beym schönen Geschlechte 
der gebildeten Klasse als auch bei der studirenden Jugend.

Встидаю ся свого роду тай рускоій мови, 
бо то нею мовлять дйвкіе, що доятъ корови*).

Ihm Jahre 849 ist die Revolution in Italien durch den Helden 
Radecki, und die wüthende Anarchie in Ungarn durch die Hilfe Russ
lands unter der Anführung des Fürsten Paszkiewicz gedämpft.

Р і к  1850.

18 ма р т а .  . . .  На службу божу прійшло леше трое лудей — 
корчма була полна — такий наш народъ мерзенн тай плугавій, за Го- 
рѣвкою пѣшовъ би и въ. Пекло, нѣц іему анѣ упомнения, анѣ наукѣ, 
анѣ власна нещасна долѣ непоможй — до набоженьства, до побожности 
жадного замелования — але до Лайдацтва, до Иіятекѣ до пустоти до 
Лѣневства найсклопнѣйши — Доколь сйіе панщизняное, неволничоіе 
Племя нѳвигибне, допути ненадій ся честнаго Руского народа.

24 м а р т а .  Неделя 1-а посту... Ярмарокъ въ Перѳгѣнску — Дѣ- 
дич Метрополѣта, комісаръ Священик — Воинъ зъ медалемъ, а въ селѣ 
така Соблазнъ. Въ Солотвинѣ, въ Богородченахъ, в Лесдю, в Ста- 
нѣславѣ въ которихъ містахъ населеніе есть розлѣчного исповѣдания —  
Ярмаркіе неодбуваютъ ся — а Бойчинѳ Перегински и на Великдень бу
дутъ ярмарковати, бо Велѳкдинъ въ томъ Року препадаіе въ день Ста 
Георгия — а въ Нерегинску на Іурѣ Ярмарокъ.

26 ма р т а .  ...вчора имѣли ночлег вояки цѣсарскй — охотникй — 
(Gränzerbatalion) 4 компаніи, ненѣ пошли до Солотвини. Луди нарекаютъ 
же воякй лехи и збиточнѣ. Залуютъ за Россіянамй.

31 м а р т а .  ...въ Латениковъ Велекденъ — Луди латиньского 
обряда дуже побѣсорманенѣ, задно з нехъ нѳбуло на набожѳньствѣ такъ 
зъ Пановъ якожъ и з той такъ названой паршевой шлахти — ледве за-

*) Зоря галицка 1849 ч. 6 ст. 36, з народньої пісні записаної від 
Гуцула з над Прута.
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зорѣло а оне якъ пацѣета до коршми якъ собаки на стерво — кенули 
ся на свещене — которое имъ ихъ свещенек въ Соботу щѳ предъ по
луднемъ поблагословивъ — водело то ся черезъ цѣлий денъ та жерло 
тай пило — а Нани забавлили ся то картами та музекою то таньцями 
—  а особлево пустовала молодежъ въ Злѣсного Гаузѳра — той ста
рей человѣкъ нѣколи въ Церквѣ небуваетъ, а въ найболшй свята 
у него гулнѣ — нема въ правдѣ велекой Побожности меже мойми Па- 
рафіанами рускими — але ся однакожъ незнаіде русинъ которій би на 
Вѳлекденъ небувъ въ Церквѣ — тай йлъ брашна безъ служби — добре 
Неколай Даръ Російский сказавъ — На Западѣ нѣтъ Вѣри — тамъ 
существовав може або фанатизмъ або совершеное Безвѣриіѳ — таки 
ся дѣіе и у нась между исповѣдниками латиньского обрядку —

4. A p r i l .  ...Чотери компаніи Регѣмѳнту Руменовъ корпуса слав
наго Урбана —  ймїли ночлегъ въ Росольнѣ, у мене ночовало тихъ 
двохъ пбдписаних1) офизеровъ зъ трома фуришицами и трома конми —  
официри честны лудй особлеви обѳрлятнантъ — путешествуютъ до 
Отчинй т. е до Семогроду — неохочо тамъ поспѣшаютъ, бо ненади- 
ютъ ся що застатй, бо Мадяри все имъ попалели, ноплундровали и спо- 
стошили.

15 мая.  Памятка наданои свободи. Одправивъ службу божу спѣ- 
вапу зъ прелогомъ служби благодарной мавъ науку — зъ упомнѳниемъ, 
даби ся Народъ рускій трохъ вороговъ свободи и водности стрѣгъ 
сирѣч: темноти умной — Лѣневства до Працѣ тай Пѣятѳкѣ. Увага. 
Собрание було малое — Богато въ той денъ робятъ, хотай не собѣ —  
то ся понаймали — Солотвенскіи Ноборцѣ Податковъ на денъ сей ви
значили риченицъ до побору податковъ — то указує, же урадники по- 
лаки и зполщенѣ Нѣмцѣ такой народови Рускому вредятъ — они нехо- 
чутъ допустети аби ся народъ свободою веселевъ тай радовавъ — та- 
кожъ и народъ самъ невиликую радостъ указує — онъ анѣ студени анѣ 
теплій 2).

(э. І у л и я .  ...Промовивимъ до Собрания жалующи ся, же, якъ до- 
вѣдавимъ ся — дня 30 Іуния, Бурлакъ Антоний Ломнѣцкй (Oberauf

*) Franz Asenti Oberlieut., Johann Staff Lieutenant.
2) Сю байдужність до сьвята знесѳня панщини мож подибати 

взагалі у всіх майже гірських селах, бо панщина не лежала на 
гірським мужику таким ярмом як на долах. Причини дуже прості: 1) Тут 
нема рільної Господарки, лише в більшій части лісова, тим то і панщину 
відрабляли люди так, що вирубав який шуг дров та звіз його та й на 
сім конець. 2) Села належали в більшій части до камери, а там звісно 
лекше було мужикови жити. 3) Ліси давали захист утікачам від панських 
буків. Навіть, як уже з сього дневника бачимо, не знущали ся тут

Записки Наук. Тов. ім. Шевченка т. LIIt З
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seher bey der Finanz W ache) — мавъ ми публѣчне въ корчмѣ при 
пѣятицѣ чести урвати. Той вспомнени Ломнѣдки бетъ Русинъ, вида
вався такожъ за виликого Ревиитѳла Народности Руской, ходивъ такожъ 
и до Церкви, спѣвавъ, читавъ Апостолъ, Вѣрую и проч. Я его сего 
ради полубивъ и чисомъ у себи гостивъ — але то бувъ лисъ въ вов- 
чой скирѣ егоже закрѳти хвостъ безчестного характеру и найганѳбнишой 
подлости почасѣ указавъ ся. Вей его Поступкѣ, кромѣ того же бувъ 
Лаідакомъ и Піякомъ тнули леше самолюбностію, хапчивостею, его цѣлѳ 
дѣлание до того иамѣрало, аби у кого грошей вѣдерти, даби мавъ за 
ідо пити тай лайдачити ся, за сребро готовъ бувъ и власного Баітка 
[батька] на шебиницю вѣдати, нетокмо народности, але и Вѣри изречѳ 
се. При томъ естъ загонистій злослевїй и хто тилко зъ нимъ хотяй би 
и въ наіподлѣшимъ учинку нетремавъ, того почитувавъ за неприятиля 
свого и старавъ ся якѣемъ колвѣкъ будъ способомъ погубити — мае 
писокъ невипарѳній а язикъ лстивій немже яко мечемъ славу и Гоноръ

дуже над людьми, бо в цілім дневнику подибуємо лиш один випадок, де 
мужика били в шкіру, а з тону, в якім сю приключку записав автор 
дневника, можна припускати, що не міг би він поминути важнїйшого такого 
випадку. Я тут наведу той уступ, де автор згадує про побите одного па
рубка : Za rządów Verwaltera Fortuny popełniaią się w  kancelaryi So- 
łotwińskiey wielki bezprawia szczególne w Katowaniu i biciu podda
nych, tak iż można nazwać ten rząd ferwalteryczny Epochą terorizmu 
któremu tylko ieszcze Guillotyny brakuie. Na Dniu dzisiejszym przyszedł 
nieiaki Fedor Mandryn z Bani urlopowany żołnierz — uczciwy i do
brze się zachowuiący człowiek w wieku średnim i zaczoł się skarżyć 
iż mu w Verwalteryi bez wszelkiey winy i poprzedniey Indagacyi Pan  
Verwalter w  swey Kanibalney złości kazał wyliczyć 25 kijów. Tenże 
takie swe zdanie dał o tey zacney kancelaryi: to ne kancelaryia — ałe 
Fleischernia — to ne kancelista ne Pane ałe Hakere —  jak woła pre- 
prowadiuł do Fleyszerni a Juda chopiut sia do neho ieden za rohy, 
druhi za nohy, trety za [chjwist i postoronkamy zwalit ieho na zariz 
z krekom i jojkom, tak i w  kancelaryi Sołotwińskiy do bednoho cze- 
łowika czepajut sia tyi Hakere, i nedajut sobi ani słowa premowete. 
Bu[w] win w wojsku czerez kilkanaycie lit, tam za naymenszu ricz nim 
karałi, buw Verhör, a tu Bestyi ne pohodi, słowa za soboju premowite 
nedadut, no jak woła na zariz tak one bidnoho czełowifka] na ławku 
rozcihajut i biut szczo sia wlize. Verwalter sam w złoste złapaw mene 
za hołowu, a cztere ludy prysiłe na hołowu i nohy, a Baselko bew — 
a ciła moja wena buło toje, żem ne ichaw do Stanisława z drowamy 
za hroszy, bo moi beczkie, na kotoryi iako Komirnek łedwe scihnuwym  
sia, i mali i słabi sut. (Bo Spekulacya Vetwalteryi to, iż poddanych 
przymusza do odstawienia drzewa do Stanisławowa za zapłatą, przy 
ktorey oczewisci nie tylko że żadnego zarobku poddany niema, ale 
i owszem straty ponosi, nieulżaiąc przytem w Pańszczyznie, iest wielką 
krzywdą ucięzliwością dla gromad, co się zapewne na złem ukończy).
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каждого сѣче, безъ всякого одлучия стану и особъ, естъ напневй, себе 
тремае за наірозумиѣшого, а хотѣвби надъ всѣма верховати, хотіай естъ 
въ самой рѣчи недовареній и недопеченій Русинъ, Простакъ безъ вся
кого образования и Полѣтурй. Хю нъ простій естъ честнѣшимъ въ своімъ 
поступованию, якъ онъ. — Гордостъ въ нимъ правдева хлопская, хо
тѣвъ аби го поважати, чтити, зъ нимъ обцовати, хотяй собѣ на тое зъ 
жадного взгляду незаслуговавъ — естъ Ворогомъ стану духовѣенского, 
и всякого с[т]ану яковое иминие мающого — естъ ултра Демократъ 
и здає ся бути напоіеній засадами Соцѣалѣзму и Комунѣзму, а не безъ 
того, аби тій по меже народъ простій которому занадто популарнимъ 
оказуіе ся вредительно не розсі'вавъ.

7 Л и с т о п а д а .  ...Мавемъ слово до Народу касательно до завя- 
заня Коміссій собератѳлнои на Церковъ и Домъ Народній.

10 Л и с т о п а д а .  Одѣхавъ до Богородчанъ Старихъ, тамъ ѣмѣлемъ 
Науку и Завязавъ комїссїю соберателную — жителѣ Старобогородчин- 
скіи добре ся пописали, склонними указали ся ку завязанию коміссій, 
и охочо жертви складали — узберавемъ 49 зр. 22 кр. сребр.

20 Л и с т о н .  ...мав науку застосовану до потребы Сочинения скла
докъ на Создание Церкви и Дому Народного въ Львовѣ.

1. С т у д н я .  Завязавъ комїссїю соберателну... — Складка1) не 
пошла ведла желания — такой мудъ мудѣомъ — Хамъ хамомъ, тяжко 
зъ Гадюги зробити человѣка, такой Русин свенею —

8. С т у д н я .  ...додавъ обяснение о складкахъ на создание дому 
народного и Церкви народной.

15. С т у д н я .  ...заохочовавъ до складокъ на Домъ народній.

Як складають ся лєґенди, I I * *).
В Одесі недавно було кілька випадків чуми. Людність, що 

дуже спокійно ставила ся супроти неї, бо за 5 місяців було 
всього 46  випадків занедужання й 15 випадків смерти, —  дуже 
скептично, як і все в подібних обставинах, дивила ся на зов
сім поважні, охоронні зарядженя зі сторони адміністрації, л і
карів, санітарів, тим більше, що заведение сих порядків викли
кує значні видатки. На такій основі, як звісно, прокидують ся 
в часі' епідемій леїенди, напр. про се, як лікарі троять людей 
і т. ин. Один з таких епізодів, що став причиною повстання 
леїенди, трафив ся був і в Одесі.

*) На Народній Дім.
*) Див. Записки т. XLVI.


