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хвонїкн'
ВАЧВОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНИ ШЕВЧЕНКА

У Л Ь В О В І.
Справозданє за місяці: вересень_грудень.

ЗМІСТ: Засїданя Видїлу. _ Засїданя секцій (Вол. Дорошенко _ Проба росій
ської бібліографії по українознавсгву. Др. І. Франко _ Студії над
українськими народнїии піснями. Той саи _ Справа зміни руської
азбуки в 1859 р. Др. Зенон Кузелн _ Причинки до студій над на~
шого еміґрацією, П. Ф. Срібний _ Орґанївація львівської Ставропіґії
від кінця ХУІ до половини ХТІІ в. М. Зубрнпький _ Маєтковий
стан селян у Мшанци7 Старосамбірського пов. в 1910 р. Др. Ст. Ба

лей _ Понятє психольоґічної основи почувань. Той саи _ Про ріж
нишо між ночувавями осуднилш і представними. Др. В. Охриьювич _
українські правничі приповідкн. Др. Ст. Баран _ Конфесийні і на
Ціональні перепіни в гал. серед. школах в рр. 1896-1908. Др. Я.

Ґординський
_ Уривок південно-руського Псалтира ХІІІ-ХІ)7 в.

Др. І. Франко _ Щасливий чоловік. Др. Іл. Свєнцїцький _ Бу
чацьке євангеліє. Др. З. Кузеля

_ Україн. нохоронні звичаї і обряди
в етноґрафічній лїтературі. Андрій Франко _ Григорій Ількевич як
етноґраф. В. Кучер

_ Динаміка елєктрону. В. Налїцун _ Конструкція
плоскої ІЇ-го степоня з почвірною точкою). _ Засїданя комісій. _
Справозданя з екскурзій: аитропольоґічна екскурзія Ів. Раковського,

географічна екскурзія С. Рудницькогс і етноґрафічна екскурзія З. Ку_ Яків Шульгин (некрольоґ). _ Справозданє з бібліотеки. _
Справозданє з музея.

_
Товариства й інстітуції, що приступили до

обміну виданими.
_ Нові виданя Товариства.

Засїдакя Ђкдїлу.

ХІІ вас. дня 6 вересня.
1) Постановлено запрошувати на васїданн Видїлу для інформацііі

від бібліотеки д. Ів. Кревецького, від музея д. М. Залїаняка і ві.:

біблїоґрафічного бюра д. В. Дорошенка. 2) Принято до відомости, шо
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міністерство просвітн прнаиало Товариству в 1911 р. і винлатило
2000 кор. субвенції на вакупио творів штуки до музея. З) При
иято на другого аплїканта до бібліотеки д. Ів. Крнпякевича а мі

сячною нлатнею 50 кор.і визначено йому урядові години рано
з норученєм відбирати трошеві посилки. 4) Постановлено передати

касу і заряд „Акад. Дону“ на нісце д. В. Козловського, що ви
їздить, д. О. Роздольськону. б) Постановлено помешканє но д. В.

Ковловськін прилучити до муаеяі снрнвити до нього відповідне

уладженє. 6) Принято і затверджено новий реґулямін видань та

цінннк гонорарів. 7) Відчитано аапроснни тов. „Сокіл“ у Львові

до участи в вдвигу і ностановлено виплатити на цвяшок до пра

пора 25 кор. та аакупигн два метри площі ва 10 кор. 8) Відчитано

письмо Красного Шкільного Союва в справі наложеня податку на

урядинків Товариства в користь шкільного фонду і постановлеио

иамість того стягати при виплаті гонорарів датки на Рідиу Школу
в висоті стемплів ІІ скалї. 9) Ііринято до відомости подяку проф.
Мик. Ів. Петрова в Київі за вибір його дійсним членом.

ХІІІ зас. дня 19 вересня.

1) Відчнтано і принято до відома протокол` остатних загаль

них зборів. 2) На час виїзду пра С. Томашівського нокликано до

Видїлу заступника дра Ів. Раковського. До каменичиої комісії

вибрано дра В. Охрнмовича, а тимчасовим рахунковим референтом
видань д. 0. Роадольського. З) Принято до відомостн справовданє

дра О. Томашівського ув перебігу страйку в неренлетні і одобрено
його рознорядікенє. 4) Визначено на аакунно буковинських вишивок

до музея 200 кор. 5) Постановлено передрукувати ЧІ-УІІ т. тво
рів С. Руданського в 1000 примірниках. 6) Вибрано депеґатом Ви

дїлу до комітету для завідуваня „Торговельною школого“ д. Ів.
Джиджору.

ХІІІ' вас. дня 4 жовтня.

1) Принято реґулнмін для мешканців „Академ. Домуи і ио

становлеио надрукувати його та роввісити у всіх кімнатах. 2) При
нято до відомости, що мат. нрнр. лікарська секція уконстнтуувала.
ся на ново і вибрала нову редакцію „Збірникаґд З) Принято до
відомости, що міністерство просвітн прихилило _ся до нросьби 'Го~

варнства й їменувало дра С.Тонаніівського членом римського „Іп
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ѕіііпіо апѕігіасо (іі ѕішііі віогісі" на протяг трьох місяців. 4)^11е
реведено дискусію над проектом службової праґматики для секре

таря В. Гнатюка, препложеним дром В. Охримовчем іменем окре
мої комісіі, але дефінітивне полагоджеие справи відлоівено на дальше

'васідана Дискутоваио також загально над проектом службової праг
патики` для инших урядників канцеляріі, бібліотеки й музея.

'

ХУ вас. дня 26 жовтня.

1) Постановлеио виплатити комітетови для обііоду столїтних

уродии М. Шашкевича даток у квоті 10 кор. на покрите видатків.

2) Ухвалено висилати видаия Товариства приватній укр.`ґімназ'ії
в Чорткові. З) Постаиовлеио виоилати дру М. Корпубі безплатно
ті виданя, котрі він охоче рецензувати в „Иеііѕсіігіїі Ґйг оѕі

епгор. Єгеѕсііісіііе". 4) Принято до відомости, що страйк у пере
нлетиі скінчив ся корисно для Товариства.

ХУІ вас. дпя 2 падолиста.

1) Принято до відомости заяву д. 0. Ровдольського про не

дугу секретаря В. Гнатюка. 2) [Іостановлено не давати мешкань

в „Акад. Домі“ на кредит. З) Поновлено давнїйшу ухвалу в справі
ваведеня електричного світла в льокалях Товариства і передано

переведено справи д. Гр. Пежаиському.:4) Звільнено _д. Волод.

Дорошенка від занять у музею. 5) Нідвисшено платню аилїкаитови

музея М. Залївнякови до 100 кор. місячно. 6) Ііереведепо нову

дискусію над рефератом д_ра
В. Охримовича в справі службової

праґматики для урядииків Товаристваі попаио ираґматичній ко

місії такі директиви: а) Еляборат комісії має відносити ся лише

до уі-ядииків канцеляріі, бібліотеки й музея. б) Замість загального

проекту службової праі'патикп комісія має виготовти проект окре
мих контрактів для поодиноких урядииків у звязку в загальним

фінансовим планом. 7) Постаиовлено вислати подяку послав О.

Колесеї, К. Левицькому й Т. Окуиевоькому за їх заходи коло під
висшеня державної субвенції для Товариства.

ХУ'ІІ вас. дня 15 падолиста.

1) Затверджено иововибраних дїйсних членів в історично

фііьософічиій секції: а) Миколу Василенка, приватного доцента

упїверс. в Київі. б) Дра Альфреда Єнвена, члена Нобелівського

Інститута в Штокгольмі. в) Дра Івана Крииякевича, аплїканта бі
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блїотеки Товариства. 2) Відчитано письмо н. А. Дитрієвої, вііови

по адвокаті в Полтаві, в якім повідомляв, що відповідно ііо волї

пок. мужа виплатить Товариству 300 рублів на наукові ціли.

З) Принято до відомости рахунок дра С. Рудницького з удїленоі
на його руки підмоги в квоті 300 кор. на наукову екскурзію..

4) Уноваікиепо д. Гр. Полтавського вибрати иайкориснійший кошто

рис на наведене електричного світла в льокалях Товариства і устав
ленє електричної печі в кавцеляріі. б) Принято до відомосги, ніо

вийшов ХІІ т. „Жерел“, який влапив др. М. Кордуба. 6) Поста
новлено відступитн безплатно „Лікарськпй Збірник" бібліотеці

„Руського Тов. Лїкарського“ у Львові.



Засїдакя секцій.

ЗАСЇДАНЯ ІСТОРИЧНО-ФІЛЬОСОФІЧНОЇ СЕКЦІЇ.

ХІІІ вас. дня 13 вересня.

1) Д. Іван Кревецькиіі вреферував надісланиіі початок

працї дра Я. Гординського п. н. „Кореспонденція Амвровія Шан

ковського в лїтах 1849-1894“; секція висловила свої бажаня
що до дальшого переведена сеї праці. 2) Д. Волод. Дорошенко

вреферував свою статю п. н. „Проба росиііської бібліографії по

українознавству“. Ухвалено друкувати в „Записках“.

Зміст праці д. В. Дорошенка:

Автор піддав острій критиці видане біблїоґрафічного покаж

чика Н. Рубакіна „Среди книг'ь" (Москва, 1911), докладно
'викавуючн на ряді фактів, що українські партії сього покажчика

повні грубих помилок _та баламуцтва.

ХІІ7 вас. дня 19 вересня.

1) Др. Ів. Франко предлоткпв даньшу частину розвідки п. н.

„Студії над українськими народнїмп піснями" (пісні про Хмель

ницького), яку ухвалено друкувати в „Заппсках“. 2) Тоіі сам

предложив матеріали п. н. „Справа зміни руської авбукп в 1859

р.“ Ухвалено друкувати в УІІІ т. „Укр. р. Архіва".
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Зміст І праці дра І. Франка:
В розділах нятін і шестім сеї студії подано важнійші попїі

з червня 1648 р. п. н. „Стоянка під Білою Церквоюі', а далі

з нагоди жпнівських погромів на Вкраінї лїтои тогож року розіб

рано реєстр козацьких кривд та утисків украінського народа, пе

реданий ріжннми історикапи ХІ/'ІІ_ХУІІІ в., а нарешті наведено
і схарактеризовано нуни про жпдівські погроми і означено дату їх

повстали на кінець ХУІІ віку.

Зміст ІІ праці дра І. Франка:

Автор предложив секції фільософічпо-історпчній для друку
в „Архіві“ збірку листів М. Малиновського та инших до Гр.
Шашкевича з р. 1859 в справі зміни руської азбуки. 'Гі листи

і долучені до них документи являють ся новим, иоси нелрукованнм

прнчинком до памятного запаху австрійських правительственних

орґанів на руську азбуку і доповнеиєм по того, що в тій справі

опублікував Яків Головацький у своїй книжці „Віе гпіітепіѕсііе

Ѕсіігіі'і- пшї Ѕргасііігаде іп (Заііиіеґ. До недрукованх доси ма

теріалів ухвалено долучитн друковану в початку 1859 р. про

стору куренлу С. Литвиновича про вживана руської мови в письмі;

ся куренда була друкована рівночасно по німецьки і по польськн,

„але польський друк лишився досі невідомим.

ХУ зас. дня 26 жовтня.

1) Проф М. Грушевський предложнв некрольоґічні заиіткн

про Ф. Леонтовича, В. Ключевського і Д. Самоквасова. 2) Той

сан вреферував статю дра З. Кузелі п. и. „Причинки до студій
над нашою еиіґрацією, ІІ“. Обі праці ухвалено друкувати в „За-
писках". -

Зміст праці проф. М. Грушевського:

Автор ш'нрше
снинив ся на науковій діяльности Ф. Леонто

внча, щорв початках своїх обіцювала особливо богато украін
ській науці; з нагоди ввісного „Курсу” В. Кпючевського звернув

увагу ні те, як україноанавство, спеціально _ українська історія
все більше зістаеть ся по за кругом інтересів „русскоі історіі“
в Росії.



Зміст праці дра З. Кувелї:
Автор спинює ся довше над основною студією дра Каро:

Апѕніашіегппё пші Ацѕчуапоегпнёѕроіііііч ін Сѕїеггеісіі і вико

ристовує іі для схарактеривованя української заморської і конті
нентальноі еміграції, яку на підставі урядових статистичних даних

представив у першій частині Причнпків, уміщеннх в ІОІ томі За
нисок (1911, стор. 144-158). Особливо докладно старае ся автор
представити причини і стан нашої еміграції та цоложенє наших

переселенців ва морем, беручи до номочи ще й менші студії, ров
синані по всяких журналах (прим. Сарторіюса: Віе Шапов
гитд інѕ АпѕІаші аіѕ паііопаІеѕ РгоЬІет, 1910; Пфлїґля: Віе
ііітегѕееіѕсііе бвіеггеісіііѕсііе Шангіегппд ін (Іен Іаііген 1904 ппгі

1905 і Ше Ыепогсіпппё (іеѕ Еіпиґапсіегпндѕ- пнєі Коіоніѕаііопѕ

хуеѕенѕ ін Вгаѕіііеп; Р. Шульце: Віе агнепііпіѕсііе Еіпччап
сіегипё, 1910 і Фр. Гея: Агёепііпіеп пид (їіе бѕіегг. Апѕууап
бегппЅ, 1908). Окремо обговорено далі еміграційие законодавство

евроиейських і ваморських держав та представлено вигляди'нашої

еміграції в Сполучених Державах, Канаді, Бразилії і Аргентині.

ХУІ вас. дня ЗО жовтня.

Дискутовано над вибором нових дїйспих членів секції і на

мічено для вибору трьох кандидатів.

ХУІІ вас. дня 8 надолиста.

1) Д. Федір Срібний відчитав свою працю и. н. „Організа

ція львівської Ставропіґії від кінця ХУІ до полов. ХУІІ в.“.
Ухвалено друкувати в „Записках“. 2) Др. В. Охримоиич зреферу
вав працю о. М. Зубрцького п. п. „Маєтковий стан селян у
Мшанци, Старосамб. пов. в 1910 р.“ Ухвалено друкувати в „Сту

діях а поля суспільних наук і статистики“.

Зміст праці д. Ф. Срібиого:
В шестій книжці „Записок“ ва 1911 р. вийшли дві перші

глави сеї праці під заголовком: І. Увільненє брацтва від власти

владичої. ІІ. Склад брацтва. .

В першій главі автор ровбирає ті точки львівського статута
в 1586 р., які виймають брацтво в під юрисдикції місцевого епи

своиа. В суиереч дотецерішиим ноглядам, принятия в історіографії,
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автор подає вказівки, що спір брацтва в еиископом Ґедеоном Ба

лабапом істиував уже до прибутя патріарха Йоакима у Львів і

що якраз конфлікт сей був причиною вилученя брацтва з під вла

сти епископа. ІІодібного прецеденсу братчнкн не мали, аиї канонн

східної церкви таких виємків не вналн. Як би між брацтвом, аспи
скопом були приявні відносини, то аиї братчикам ані патріархови
не було би навіть виало на думку увільняти їх в під юрисдикції
місцевого владики.

В другій главі автор подає статистику братчків. В момент

реорганізації брацтва в 1586 р. числило воно не більше як кілька

найцять членів „фуидаторів“. Ся цифра ебільшае ся і в кінцем
ХЧІ і на поч. ХІІІІ ст. досягає свого тахіпшш - пятьпесять
кілька членів. Катальоґ в 1633 р. містить, 36 імен, в 1656 р.

братчпків було 16, які приймають до себе пятьох нових членів.

Автор наводить скількість братчпків з ріжних літ від кінця ХІІІ
до половини ХІГІІ ст., при чім критично ровбирає братські реєстри
івиказує їх недокладність. При иомочи актів львівського магі

стратськото архіва доказав автор, що катальоґ в 1601 р. містить

навіть деяких членів померших. Деякі сниси е внов неновиі. Для
обчисленя скількости братчпків для кінця ХУІ ст. автор порівнує
катальоґи в кількох літ. Вкінці автор застановляє ся над малою
скількостию братчпків. Головною причиною є нечисленність укра
інського елементу в самім місті. Вступленє до брацтва залежало

від здоікени братської присяги, яка для сучасників була страшна.
Мала скількість братчпків не повинна нас дивувати. Львівська

Ставропіґія, се лише центральна організація, яка лучила всіх

львівських Русинів у часах обмеженя їх прав.

Зміст праці о. М. Зубрицького:
У вступі подано, як повстала ся статя і як вбираио стати

стичні дати. Відтак подано в поодиноких рубриках иорядкове чи

сло ґаздівств від 1-192, в тім нопівство і 6 жидівських. Дві
хиэкі циганські не виказані, бо Цигани не ґаздують, та й нічого

найѕке не роблять, а ходять день у день за прошенип хлібом.

В першій рубриці є порядкове число, в другій число челяди доа.
і на службі і в Америці (до Прус із Мшаиня не йдуть); у третій
подано, кілько ґавда має своїх покладних гроший, а в четвертій
кілько довгів. В пятій і шостій виписано обєн поля в гектарах
і арах я виказу, зладженого катастральним урядом _у Старім Сам
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борі. В дальших рубриках подано, кілько в кождім ґавдівстві по

сіяно, зібрано і намолочено пшениці, жита, голомші, ячменю, вівса,

бобу, гороху і кілько посаджеио і накопаио бульби, кілько посі
яно і зібрано ільну і конопель, виписапо скількість висіяноі тома
сиии на штучний навів і команиці і кілько вовів ії і сіна приве
вено. Подано також у кождім ґавдівстві число волів, коний, корок,

ялінок, овець, свиний, курий, качок і гусий. На осібній таблиця
виписано сумаричний викав усіх чисел. Відтак подано деякі пояс

иеия до всіх рубрик викаву.

ХУІІІ вас. дня 11 падолиста.

1) Др. Стефан Балей предложив працю'п. н. „Поняте пси
хольоґічної основи почувань". 2) Той сам зреферував працю п. и.

„Про ріжницю між почуваиями осудними і представними". Обі

праці ухвалено друкувати в „Записках“.

Зміст І праці дра Ст. Балея:

Автор аналізує поияте исихольоґічиоі основи почувань так,

як воно находить ся в творах Майнонґа, Гефлера та Вітасека

і стараеть ся докавати, що в конструкції сего поиятя є недостачі.

Майнові' хитаеть ся між двома концепціями понятя основи, в ко

трих в одній віпношене причииове, а в другій відношеие акту до

змісту висуваеть ся на перший план. Ті хитаня слідні при поділі
почуваиь в огляду на іх основу і у Майнонґа і у инших письмен

ників. Причина сих недоладпостей лежить у тім, що згадані пись

менники не ровслідили перед утворенем понятя основи взаімного

відношеия двох головних елементів складових сего ионятя, а саме

ввнви між причиною і вмістом почуваня. Тому то й не достає по

нятіо основи виутрішного повяваня, скупности.
У другій части статі автор застановляеть ся над нитапєм,

чим поясняеть ся факт відношеия почуваиь до предметів через

буденну свідомість. Вказуе на анальоґіі, які істиують між відно

шенем до предметів вражінь (тепла, вимпа, запаху) івідношепєм

иочувань, та доходить до висновку, що причина відношеия в обох

випадках та сама. Проте річ зайва иослугувати ся при поясню

ваню відношеия почувань до предметів реляцієіо акту і змісту
в ровуміню автрійськоі психольоґічної школи.

Зміст ІІ праці дра О. Балея:
Поділ почувань на представні й осудні вяжеть ся в пита
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ием, чи осуди мож уважати нобіч представлень самостійним чинни

ком при викликуваніо ночувань. Майнові' прихиляе си до погляду,

що при ґенезї т. зв. екаистенціяльних ночувань осуди є чинником

рівнорядним в представленими. Сю рівнорядііість ролі осупу оспо

рюють Еренфельс і Ліпис. Автор аналізує закиди Еренфельса та

Ліписа і доходить до висновку, що хоч їх аргументи не перекону
ііочі, то одначе також докази Майнонґа в користь рівнорндноі ролі

осудів не неоспоримі. Всі мірковапя, які мож навести в користь
попятя осудних, екзистенціяльних ночувань, докззують лишень, що

условини психічні, здатні до викликаня осуду, бувають також здатні

до викликана почуианя, не показують одначе, неначе б при пов

стававю ночуваня осуд як такий був чинником рішаючин.

ХІХ вас. дня 14 падолиста.

Вибрано дїйсними членами секції: а) Миколу Василенка, прнв_
доцента унїв. в Київі. б) Дра Альфреда Єн-іена, письменника в

Штокгольмі. в) Дра Івана Крипякевича, аплїканта бібліотеки у
Львові.

ХХ вас. дня 15 падолиста.

1) Др. Ів. Франко зреферував дальшу частину праці „Студії
над українськими народпїми піснями“, яку ухвалено друкувати
в „Заппсках“. 2) Др. В. Охримович нредложив іірацю п. н. „Укра
їнські правничі прнповідки“. З) Той сам зреферував працю дра
Ст. Барана п. н. „Конфесийні і національні переміни в галицьких

середних школах в рр. 1896-1908“. Обі останні праці ухвалено
друкувати в „Студіях з поля суспільних наук і статистики".

Зміст праці дра В. Охримовича:
Із данного збірника І,Українських прикавоки Номиса та

з монументального збірника „Га'іицько-руських приновід0к“ дра Ів.

Франка, а також з инших жерел _ з поміж кількадесятьох тисячів
українське-руських приновідок - автор вибрав кількасот таких,
що маіоть правне (юридичне) вначіпе, впорядкував ті прнповідки
систематично до того, до якої царинн права відносять ся, і до
кождоі приновідки подав ііоясненє змісту; до деяких приновідок

приложені німецькі й латинські паралелі, при инших лише ваци
товані паралелі покликані в збірнику дра І. Франка. Цілий мате
ріял поділений на такі ґрупн: І. Матеріальне право приватне:
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А. Право маєткове: а) Право власности. б) Право довгу. в) Ма
єткове право родинне. Б. Право особове: а) загальне, б) попруакне,

в) родинне. ІІ. Право карне. ІІІ. Право процесове. ІІІ. Право пу
бличне. І”. Фільософія права.

Зміст праці дра Ст. Барака:
Се друга частина розвідки, якої перша частина була поя

вила ся в ІІ томі „Стулій в поля суспільних наук і статистикґ'
під заголовком: „З поля національної статистики Галичини".

15 сій другій частині розвідки автор ділить галицькі середні школи

на ріжні ґрупи (а саме: школи східної й західної Галичини, ґімнааіі

й реальні ніколи, гімназії украінські, гімназії польські в таких містах,

де нема укр. 1'імиааіі і в таких містах, де є укр. ґімиазії) та

в кожній ґрупі зокрема обговорює національний і конфесій
пий склад загалу у'чеників, як також нереміни, що зайшли в тім

складі протягом 12 літ 1896-1908, причім ілюструє також ста

ранно зіставлеиими таблнцями цифр абсолютних і процептових для

кождоі иародности й для кождоі конфесіі зокрема. На кінпи

розвідки додані статистичні таблиці про фреквепцію учеииків по

конфесії і народносіи в кождій пооднпокій гімназії і ре
альній школі в цілій Галичині в коікіім піврочу в часі від 1896

до 1908.

зАсідАня фільольоґічноі свкції.

ІЧ вас. дня 14 вересня.

Д. Волоі. Гнатюк підвіс ріжні справи технічного характера
дотично діяльности секції.

У нас. дня 28 жовтня.

1) Др. Ів. Франко зреферував працю дра Яр. Гордпнського
п. н. „Уривок південнс-руського Псалтира ХІІІ _ХПЇ в.“ 2) Той
сам предложив свою статю п. и. „Щасливий чоловік. Образок
н житя білор. пана з ХЧІІ-ХУІІІ в.“ З) Др. Іл. Свєнціцький
предложив статю п. н. „Буч'аньке євангеліє. Палєоґрафічннй опис".

Всі три праці ухвалено друкувати з „Записках“.
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Зміст прапї дра Я. Гординського:

В овладннпї одного рукописного Служебника ХІІ'ІІІ в. знай
шло ся триІ перґанінові листки, записані церковно-славянським

текстом. Є се урнвки псальмів: 110, 111, 112, 113, 118. ІІо па

лєог'рафічним даним (букви: ч, ав і т. д.) і по граматичннм (ц'1;~

сарь вамісь: царь, уживанє глухих у приіменниках: въ, къ і т. и.)- се рукопис другої половини ХІІІ або початку ХІУ н. Писаний
він у полудневїй Руси, як на се вказують такі прояви, як пере

хід 'ь на кінні слова. перед слїдуючим и в: Ы і т. и. До статі

додано порівнанє тексту нової памятки з текстом Сипаііськоі

Псалтнрі.

Зміст праці дра Ів. Франка:

Автор подав в сїй статї польською мовою пнсані віршованіі
спомини в жити білоруського папа Криштофа Рудоміни Дусяпкого,

дані також віршовані його спомипи про коронних і лнтовських

гетьманів його часу, про виленських епіскопів латинського обряду
його часу і про снойого брата та його родину. До сих віршованих.
спомипів, не позбавлених літературної вартостн та історичного іп-'

тересу, додав їх автор іще проаовий реєстр історичних подій та

актів, у яких брали участь члени родини Рудомін. У ветупній

розвідцї до сего досить незвичайного документу подано коротку

характеристику його автора та ще деякі відомости про родину

Рудомін. ,

Зміст нередмови дра І. Свєнціцького:

Евангеліє, нааване Брацьким від місця, в якім найшли його

було колись враз із Христинопольським аностолом в Городищу
коло Христннсполя, отже могло творити в ннм пару уживаиих лі

турґічних книжок. Воно писане на нсрґамені ХІІІ в. в порядку
недільних чтеній, але без початку і кінця на 160 л. 21'8Х28 сні.А

Правопис памятки що до ъ, ь, і; на міспи грецьких и, ш, вставки

д, та уиодобленя і внуки звуків при стрічи -_ старославянські,`
але в головних варнсах він східнослнвянський з цілим рядом укра
їнських особливостей _ як т. зв. друге 'в (е), 0 після шинячих
і ц замість иравопнсного е. На осповіж роатягненх нескладових
ъ, ь до складових ы, о, н, е та оборотної появи ъ замість ы мо
авиа говорити про складовість ь

-
чому досить паралель як у

староруськнх, так і в нолудневословянських иамятнинах ХІ--ХП/7 вв.
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УІ вас. дня 28 грудня.

1) Др. І, Франко зреферував статю дра З. Кузелї и. и.
„Українські нохоронні звичаї і обряди в етнографічній літературґ'.
Ухвалено друкувати в „Етноґр. Збірнику". 2) Той сам нредложив
працю п. Андрія Франка п. п. „Григорій Ількевич, як етнограф",

яку ухвалено друкувати в ,,Записках“. З) Відчитапо лист д. М.
Павлика в справі друку листів віденських Сїчовиків до М. Дра
гоманова і постановлено просити його, щоби або вибрав листи по

мерших осіб, або від живих _предложив дотвіл на друк і тоді

предложив секції рукопись.

Зміст праці дра З. Кузелї:

Автор дав просторий огляд праць про нохоронні звичаї

і обряди, і переходить та оцінює наперед описи похоронів, відтак
вірувапя в душу і позагробове житє, поодинокі теми, ззязапі в по

хороном, а вкіици обговорює научні нрацї в Хронольоґічиім порядку.

Автор старав ся вичерпати український матеріал, оцінити його з на

учного боку і виказати неваповнепі ще прогалини в розслїдї похо

рониого обряду.
В другій частині подано бібліографію матеріялів і праць, що

дотикають українського похороиу'і вірувань у позагробове жите.

Зміст праці д. Андрія Франка:
Під таким заголовком предложнв др. Іван Франко фільольо

ґічпій секції розвідку свойого сина Андрія Франка, в якій у перве

зібрано дати про житє та літературну діяльність Григорія Ільке

вича, що дсси відомий був тілько як збнрач народнїх приповідок,

виданих під редакцією Якова Головацького у Віднї 1841 р. На

основі рукописиого иатєріялу та власних пошукуваиь автор роз
відки виясннв відносини того, що дійсно зібрав Ількевич, до пру
кованої книжки, внпснив далі, що Ількевич крім приповідок ві

брав значне число народнїх пісень, якими покористував ся Голо

вацький у чотиротомовій збірці. Надто був Ількевич автором де

кількох розвідок про звичаї та віруваия руського народа, друко
ваних у ріжних поіьських публікаціях під псевдонімом Мирослав
з Городенка. Не тілько Головацький покористував ся записами

Ількевича; також Жеґога [Іавлї дістав від нього дещо записів пі

сень, в тім числі також одцнокий, дохований до нашого часу пов
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ний текст вірші Йосифа Шумляньского про похід під Відень
1683 р. Деякі його записи нійшлн також у першу збірку галицько

руськнх пісень, видану Вацлавом з Олеська і в перший руський
альманах „Русалка Дністрова".

зАсідАня мАтЕнАтично - пРиРодописно - ліквРсЬкоІ

свкції.

ІІГ вас. дня 8 вересня.

І) Др. С. Рудницький предложив снрнвозданє з внкацийноі

екскурзії в марамороські гори. З причини великих дощів і понений

удало ся перейти, розмірити і сфотоґрафувати лише численні кари
на північній і східній убочн пасма марамор. Пона Івана, Верле
башкп та ІІетрозуля. Дослїди внказали, що в марамор. горах було

дворазове обледенінє, а ледняки були не лиш висячі, але й до

линні і то великих розмірів. 2) Др. І. Раковський нредложив „Фі

віоґрафічпі замітки" дра І. Франка, які ухвалено друкувати
в „Збірнпку“. З) ІІереведено дискусію над способом дальшого ре
даґованн Збірника. Постановлено: а) Ііоміщуватн в „Збірннкук

рецензії на всі важпїйші природописнї праці, що дотикають укра
інськоі теріторіі. б) Застунити дотеперішну хроніку ширшими одно

цїльними оглядаии поступу в поодиноких галузях мат. природои.
знаня. в) Містити рецензії на иайважнїііпіі мат. природои. твори.

У вас. дня 4 жовтня.

1) Секція уконституувала ся на пово так:

Директор: Др. Іван Горбачевський.
Заст. дир.: Др. Волод. Левицький.

Секретар: Др. Стефан Рудницький.
Заст. секр.: Др. Юліан Гірник.

Делеґатом секції до Видїлу вибрано на дальше дра С. Руд
нииького.

2) Вибрана новий комітет редакцийний „Збірнн`ка“ н такім

складі: Др. В. Левнпький,›др. І. Раковський, др. С. Рудницький.
З) Ухвалено вислати подяку д.^Ів. Верхратському за довголітиу
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діяльність у секції і ії „Збірпику“. 4) Дискутовано над працянн
фівіоі'рафічної комісії.

Ш вас. дня “20 падолиста.

1) Др. В. Левицький иредложив працю д. В. Кучера п. и.

„Динаміка електрону", яку ухвалено друкувати в „Збірнику“°

2) Др. І. Раковський зреферував статю дра Малиняка и. н. „Єд
ність законів природи“.

*

Зміст праці д. В. Кучера:
На початку статі повідуемо ся про ріжницї між електромаг

петною та клясичною механікою про поияте елєктромаґнетноі маси.

По такім вступі слідують в рівнань Махууеііа, справлених Льо

ренпом для елєктроиовоі теорії виводи основних динамічних рів
иань для елєктроиу. Опісля маємо аналізу рівномірно поступного

руху електрону; тут находять ся передовсім три теорії деформації

елєктрону, а се: теорія Льореица, Абрагама і Бухерера. З понятя
однак чисто електромаґнетноі маси електрону удалось авторови
зовсім самостійно дійти до тих самих взорів на електромаґнетну
масу, що Абрагам, отже тим самим вбиває автор теорію здеформо
ваного електрону. Під конець розвідки подана коротка аналіза

оборотового руху елєктрону.
г

УІІзасдня 28 падолиста.
у

-

і) Др. В. Левицький препложив працю д. В. Каиіцупа п. и.
„Конструкція илоскоі кривої У-го степепя з иочвіриою точкою“,

яку ухвалено друкувати в „Збірнику'. 2) Др. Ів. Раковський зло

жив справовдапе ві своїх антропольоґічних екскурсій, яке ири
нято до відомости.

Зміст праці д. В. Каліцуна:
В роввідцї п. н. „ЙЬег (ііе Еіёепѕсііаііеп сіег еЬепеп Кпг

уеп еіс.“, предложеиій Академії Наук у Відни 9 червня 1910,

подав автор загальні прикмети кривої Ч-го степени в иочвірною
точкою і спосіб, яким можна би нарисуиати ту криву при помочи

двох одночотирозпачппх нязок лучів.
В отсій роввідці перепроваджуе автор конструкцію допов

непя двох одно чотироапачних вявокІ а відтак рисуе образ двох
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родів згаданої кривої Что степени, якого, на скілько йому звісно,
ніхто Ще не пробував нарисукатн.

УІІІ вас. дня б грудня.
1) Др. В. Левицький вреферував працю дра М. Чайковського

п. н. „Про деякі прикмети кривих ІІ-го степени", яку ухвалено
друкувати в „Збірнику“. 2) Др. Ів. Раковський повідомив, що зла

див уже проґраму'і інструкцію для збираня фізіоґрафічних мате~

ріялів. Постановлено відбити її в кількох прииірпикахі опісля пе

ревести над нею дискусію.
`



Засїдакя комісій.

зАсідАня Авхноівафічноі комісії.

УІ зао. дня 13 вересня.

1) Др. Сг. 'Гомаіпівський зреферував передмеву до і'І-т.
„Жерел“. 2) Поручено дру С. Томашівському в часі побуту
в Римі познайомити ся в матеріалами до української історії в ар
хіві Пропаі'анди. З) Принято до відома стан друку розпочатих

видань комісії. а

УІІ зас. дня 30 жовтня.

1) Д. Вас. Герасимчук подав до відомости, що мігби вже
приступити до друку матеріалів з часів гетьманованя Виговського

іТедері. 2) Проф. М. Грушевський пі1ніс потребу порозуміння
з иншими археоґрафічпими видавництвами що до матеріалів ири
вначеннх до найблпзших томів „Жерел“.

УІІІ вас. дня 8 падолиста.

Д. Василь Герасимчук предложив пляп виданя матеріалів

до української історії від років 1657-1665. Дискутовано над
системою укладу матеріялу і ностановлено в одній части зібрати

листи й документи, а в другій дневники, меморіяли іі тазетиі

звістка.
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зАсїдАня вівлІоіГРАФічноЇ комісії.

ІІ вас. дни 13 вересня.
1) Проф. М. Грушевський подав до відомости, що др. З. Ку

вепя підняв ся у спілці в Вол. Дорошеиком виготовити бібліогра

фію українських друків за рр. 1901-1910 і рівночасно предло
жив такий плнн: а) Часоиисн виділити окремо й видавати їх що

пять літ. б) Показники поіменні давати що пять літ, річеві до

коікдого тому. Др. З. Куволя зобовязав ся також виготовити іп

струкцію для такої біблїоґрафічиої роботи. 2) Д. Ів. Кревецький
повідомив про стан друку ІІІ т. Бібпіоі'рафії Ів. Е. Левипького.
Постановлено просити автора, щоби предложив рукопис на дальші

томи. З) [Ірианано бажаним, аби в ЛНВістнику друкував ся систе

матичний внказ українських публікацій, який буде доставляти бі

блїоі'р. бюроі постаііовлепо просити Виділ, аби уможлпппв се,

причинивши ся до покрити коштів такого викаау.

зАсїдАня статистичної комісії.

І вас. дпя 15 надолиста.
1)Др. В. Охримович предложив свою статю про „Украін

ські правиичі приповідки“, о. М. Зубрицького про „Маєтковий
стан селян у Мшанци 1910 р.' і дра 0. Барана про „Конфе
сійні й національні переміпи в галицьких середних пікодах в рр.
1896-1898“. 2) Д. Мик. Залізняк повідомив, що готовить до
,;Студій“ працю про аґрарні рухи на Україні в 1905-1907 р.
та другу про фільософііо історії Рікерта. З) Др. Іл. Свєнііїцький
подав до відома, що ііриготовляє до „Студій“ працю п. н. „Ота
тистика угорської Руси в кінця ХУІІІ ст.“

зАсідАня вгноґвдфічної комісії.

ІІІ зас. дня 24 грудня.
1) Секретар В. Гнатюк подав до відома стан друку видань

комісії. 2) Принято до відома, що від комісії внесено до
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міністерства просвіти петицію о субвенцію на видаванє корпуса
пісень та на екскурзії. З) Принято до відома снравоздаиє
в екскурзії д. Евг. Форостинн, на якій він записав два обряди
весільні в Хищеничах і Купновнчах, Рудецького нов. та кілька

мельодій пісень. 4) Принято до відомости, що д. Ф. Колесса

передав уже до музея валки з мельодіями дум та відповіднин

катальожком.



Справозданя з єкскурзій.

І. Єправорданє з антропольогічноі гакскурзії.І

Др. Іван Раковський подає тимчасове снравозданв про ви

слїди сноеі антронольоґічноі екскурвії на галнцьку Волинь, в ро
ках 1909 і 1910.

Автор прослїдив докладно повіти Брідський і Збараясський.

Поміряио 281 осіб, з сього 59120,'о чоловіків, а40'880/о жінок.

Висота у чоловіків: найвнсша висота 1890 мм.; найменша в.

1560 нм.; ріікниця 330 мм.

Висота у жінок: найбільша висота 1650 мм.; найменша в

1430 мм.; ріжпнця 220 ми.

Пересїчна висота: у чоловіків 1684 мм., у жінок 1547 мм.,

загалом 1628'5 мм.

Показник: _

у'чоловіків: найбільший 89'6; найменший 75'4; пересічно 85'4;

у жінок: ,, 90'6; ,, 76'4; „ 83'98;
загалом нересічно виносить покаачнк 84'69.

Волосе:

у чоловіків: ясне 1'8 0/0; мішане 34'9 0/0; темне 63'3 О/,,;

у жіпот „ 5.3 °/0; „ 44'1 0/0; „ 5013010;

загало: ,, 3'320/0; , 39'770/0; ,, 56'910/0;

Очи:

у чоловіків: ясні 22'6 0/0; мішані 45'2 0/0; темні 32'2 0/о;

у жінок: ,, 22'6 0/,,; ,, 36'6 “[0; ,, 41'4 0/0;

загалом: ,, 22'760/0; ,, 41'540/0; , 35700/0.
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Ііорівнаиє галицько-волнноького типу з ипшими україн
оькини нленеиаии й другими Олавянаин:

Висота тїла:
е

Показник:

Дальиагинцї . . . . .1715 Дальиагинцї. . . . . .87'0

Босн.-Герцо1'овинцї . . .11'10 Сербо-Хорвати . . . .86'0

Серби . . . . . . . .1709 Босн.-Серби. . . . . .85-7

Кубаноькі Козаки. . . .1701 Чернигівцї . . . . . .85'5

Угорські Гуцули . . . .1700 Чехи й Оловенцї . . .У . 85'4

Буковинські Гуцули. . 1696 Болгаре . . . . .84'7
Галицькі Гуцули . . . .1690 Галицькі Волинцї . . .84'69

Галицькі Волиняне . . .І684 Кияне(часть)іГагі.Гуиули84о
Росийські Українці . . . 1670 Угор. Гуцулиізах. Бойки 84'5

Чернигівцї . . . . . 1666 Півн. Бойки і Долівцї

Угорські Бойки . . . .1664 А [(Гаиич.). .83'4

Тухольцї . . . . . . .1660 Леики . . . . . . . .83-3

Росийські Волиняне. . .1657 Харківцї . . . . , . .83-1

Москалі. . . . . . . .1657 Полтавці, серед. Бойки .82'7
Галицькі Бойки . . . .1655 Москалі . . . ь . . .82'3
Поляки _ . . ., . . .'1654 Кубаиоькі Козаки _ . .82'1

Харківцї . . 1 . . . .1645 Поляки. . . . . . . -82'1

Воронїжцї . . . . . . .1632 Воронїжцї . . . . . .81:7
Росийоькі Волинине . .797

Із сього короткого иіставленя показуєть ся, що галицьких
Волинин безумовно треба вачиолити до високого, круглоголового,

темного типу, що дуже близько підходить до типу галицьких Гу

цулів і Киян.

Окрім того зібрано ще підчао згаданих екокураій около

500 антропольоґічнпх і егноґрафічиих фотоґрнфічних клинок, які

передано до музея Наукового Товариства іиепи Шевченка

у Львові.

Рефереиг бажає вкоротнї оголосити дальші висгїди його

студій над здобутии иатеріялои, що нричинить он дуже до прояо~
неия сього нитанн.



ІІ. Єправозданє з географічної екскурзії в Марма
роські гори в липни 1911 року.

Екскурзія мала метою пізпаие загальних орфольоґічних від

ііосин сеї дуже мало дослїджепої части нашої Верховинн. Спе

ціальне завданє наукове було: близше пізнанє відкритих уже дав

ііїйіне мііою ледпякових слідів під верхами [Іона Івана, Фархаула,

Михайлєка, Нениски, Нетроэуля (від Руської Поляни), Будиів
ськоі і пп. Екскурвія виїхала зі Львова 5/УІІ 1911 під моїм про
водом (7 учасників) і прибула над вечером до 'Гребупіап (Тете

Ьеѕі'ејеі'раіаіх). Другий день 6/УІІ з причини слоти присвячено
розглядинам у долині гГиси і Вишевої, де найдено цілу систему

терас. 7/УІІ рушила екскурзія на верхи Пона Івана, де пробу
вала до 12/і/'ІІ. ІІросліджеио шість великих ледпякових кітлів

(Каг) ііо східній збочи ІІопа Івана і найдено безсумнївні сліди

дворазового обіедеиіня сего пасма вдділювіяльній добі. Ледпяки

були не лиш висячі збочеві, але й долиниі. Постійна хляка, дощ

і мрака позволювали лишень на дорнвочні розвідки і вкінци при
неволили екскурзію нонехати дальші досліди в околицн. Поворот

утрудніовали великі повеии, що ііонищили дороги, зелїзниці, водну

комупікацііо дарабами. ІІри поворотї розглядано навздовжну до

липу Ворохта-Жаба Часть екскурзантів вернула до Львова по

напрані зелізничого шляху через Ворохту, друга з Жаби до Кутів,

де екскурзііо розвязано 16/УІІ 1911.

Др. Степан Рудницький.

ІІІ. Єправозданє з етнографічних екскурзій по пів
нічне-східній Буковині в 1911 р.

Літом і осепию 1911 року робив я кількаразові короткі екс

курвії в околиці иівнічно- і східно-буковинські, щоби приглянути
ся близіне ііобутови Буковинця на пограиичу Галичини і Буковини.

ІІри тій нагоді удало ся мені зробити знайомість із кількома осо

бами, піо живучи між народом зможуть займати ся збиранвм етно

графічних матеріалів і номожуть заповнити важпі прогалини в роз
слїдах над житем буковинських Українців. Результати екскурзій
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ще по завершені, і думаю продовжати ровслїди і 1912 року під
час літиих ферій.

Підчас згаданих екскурзііі зібрав я ніж иишии більшу
скількість обрядових і баиядових пісень, кількасот загадок і по
словиць, описи игор і забав, деякі замітиїйші віруваия, а крім
того значний запас топоґрафічних і оноиастичних виразів. Зібрані

матеріали будуть використані в ириготовлюваиих ниою збірках ва

гадок, баляд і игор та забав.
З. Кузеля.



Яків Шульгин.
(Некрольоґ.)

Дня 28 надолнста, 1911 р., помер у Киіві (урод. 19 лютого,

1851 р.), учитель першої державної гімназії і дійсний член істор.

фільософічноі секції Наук. Тов. ін. Шевченка від 1899 р., т. є

від першого вибору дїйсних членів, Яків Шульгин. Педаґоі' з но

кликаня, по скінченю київського університету мав намір віддати ся

цілковито недяґоґічно учительській службі, на жаль судило ся

ь
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інакше. За „політику” заикнено його до вязнииі, оиісли вислано

на заслаиѕ, а коли воно скінчило ся, не иозволено йому учителіо
вати, через що він мусів довгі літа зараблятн на житє працею
в банку. Аж 1899 р. дістав дозвіл стати учителем. Наслідком

таких обставин не могла розвинути ся його наукова діяльність

так, як він бажав собі. Та все таки його науковий дорібок
не маловажний. Його праця: „Україна після р. 165›4“, підписана

криитонімом „11. Ч.“, друкувала ся свого часу в „Записках Наук.
Тов. ім. Шевченка". Другу більшу і вартиу його працю, друко-^

ваиу зразу по російськи и. н. „Очерк'ь Коліивщиньі по изданньгиъ

и неизданнымъ докуиентамъ 1768 и ближайших'ь гоновъ“, видало

Товариство перекладом у „Руській Історинній Бібліотеці“ и. н.

„Начерк Коліівщини на підставі виданих і невидаипх документів
1768 і блиаших років“. Кріп того в „Записках“ иоявило ся кілька

поменших його статей. Ииші свої праці дРуКував він по росій
ськи, з яких важнійші: „Правда о Коліивщин'і; польскаго историка

Кораона”, „Н'всколько цанныхъ о школахъ _ в'ь Правобережной

Украина въ половині; ХУІІІ в.“ і „Павелъ Полуботокъ, полков
ник'ь черниговскій". Багато дрібних заиіток і рецензій друкував
ио часоиисях, як: Кіевская Старииа, Русская Мысль (Москва),

Кіов. ТелеграфЪ, Заря (Київ), Правда (Одеса) і инші. Про його
іиеалізи та зкертволгобність свідчить найкрасше факт, що увесь свій

маєток жертвував віиіще за иододу на украінські громадські ціли.

Честь його памяти І



Справозданє з вівліотеки

за час від 1 вересня до 31 грудня 1911 р.

І ВІДДІЛ.
(Книжки, часописи, карти й іін.)

а) Загально. В часі від 1 вересня до 31 грудня 1911 р.
вписано в катальог І-ого відділу 713 нових чисел (21.761-22.474)
уј877 томах і винусках; крім того до впнсапих давнійше донисано
1235 тт.і зв. Разом вписано в катальог 2122 нових томів і ви

пусків.

До відділу І-ого закуплено: кннгирською дорогою 254 творів.

у 310 томах і внііусках за 709'34 кор. (362'75 к. -І- 124'37 рб.
-І- 20'50 мар. + 6'20 фр.); аитикварською й приватною дорогою
109 тв. у 309 тт. і вв. за 512'69 кор. (149'99 к. + 119'96 рб.
+ 47 фр. + 1055 мар.). Разом: 363 тв. у 619 тт. і вв. за
1222'03 корон.

'

З обміну (виданими й дублетами) з науковими інстітуціями,

редакціями й приватними особами бібліотека дістала 684 тт.,

бр. і вв.

З дарів прибуло: 1675 тт., бр. і вв. -|- 4 карти + кілька.
збірок листковнх друків.

і

Разом з кунна, обміну й дарів (І відділ): 2978 тт., бр. і вв.
-І- 4 карти -і- кілька збірок листк. друків.
До Іого відділу бібліотеки дарували отсї особи, інституції

й видавництва:
'
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1) 11. Бажанський (Перенишль) _ 9; 2) Ю. Балицький
(Львів) _ 2; 3) М. Баран (Львів _ З; 4) Др. Б. Барвінський
(Львів) _ 1; 5) О. Барвінський (Львів) _ 1; 6) Д. Бачинський
(Вижниця) _ збірку листк. нруків; 7) Благотв. Общество изд.
общест. и деш. книг (С.Петербург) -- 14; 8) В. Боберський
(Львів) -- 1; у

9
)

11. Буґель (Краковець)
_ 10 + 1 мапу; 10) Я.

Весоловський (Львів) _ 7; 11) Випавн. оо. Василіян (Жовква)_ 14; 12) Вид. Оп. укр. учит. (Коломия) _ 7; 13) Ів. Возняк
(Львів) _ 190; 14) М. Возняк (Львів) -- 4; 15) Г. Войташев
ський (Львів)

_ 1
;

16) М. Гаврилко (Париж) _ 1
;

17) В. Гва
тюк (Львів) _ З; 18) Вид. „Госпоіь Калєндаря" (Вижниця) _ 2;
19) М. Грінченко (Київ) _ 45; 20) В. Гришко (Скрентон) _ 2;
21) Ред. „Гром .Голосу“ (Львів) _ 1

;

22) А. Грушевський (С.
Ііетербург) _ 5; 23) М. Грушевський (Львів) _ 1; 24) Др. Я.
Грушкевич (Стаииславів) _ 17; 25) Др. В. Гуркевич (Тернопіль)_ збірку листк. друків; 26) О. Ґорук (Львів) _ 8; 27) Ред.
„Діла.“ (Львів) _ 5; 28) О. Діхтяр (Диканька) _ 2; 29) В. До
рошенко (Львів) _ 210; 30) Друкарня „Нової Громапи" (Ед
монтои)._ 1

;

31) І. Елюк (Бережани) _ 1
;

32) 0. Єфренов

(Київ) _ 2; 33) О. Іванчук (Косів) _ 46; 34) Б. Загайкевпч
(Львів) _ 1

;

35) Б. Заклинськй (Жаба) _ 16 -І
-

збірку листк.

друків; 36) Закорд. ґрупа У
.

О. Д
. Р. ІІ. (Львів) _ 1
;

37) М.

Залізняк (Львів) _ 55; 38) Г. Г. Замисловский (0.-Петербург) _

1
;

39) Вид. календаря „Запорожець“ (Коломия) _ 2; 40) Др. Ів.
Зілинський (Станнславів) _ збірку листк. пруків; 41) о. М. Зу
брицький (Мшанець)

_ збірку листк. друків; 42) Вил. „2усіе“
(Краків) _ 1

;

43) Жін. Кружок Р. ІІ. Т. (Львів) _ 1; 44) В.
Калїцун (Львів)

_ 1
;

45) Др. В. Кентшпвьский (Львів)
_ 1

;

46) Г
.

Коваленко-Коломацький (Київ) -- 1; 47) В. Козловський
(Львів) _ 1; 48) о. І. Колесннків (Торонто) _ 11; 49) Іоѕё
Іѕаас Соггаі (Наууаппа, СпЬа) _ 1; 50) Др. М._Кордуба (Чер
нівпї) _ 1

;

51) М. Коцовський (Львів) _ 3; 52) Кр. Союз Ре
віаийний (Львів) _ 1; 53) Кр. Шкільний Союз (Львів) _ 1;
54) Ів. Кревецький (Львів) _ 2; 55) 0. Кривий (Львів) _ 1;
56) Ів. Крижановський (Бучач) _ 1; 57) Вид. „Криниця“ (Київ)_ 6; 58) Тов. „Кружок Правників“ (Львів) 144; 59) В. Кудрик
(Вінніпеґ)
_ 2; 60) А. Лебедев (Київ) _ 2; 61) В. Левинський

(Львів) _ 42; 62) В. Левицький (Львів) _ 1
;

63) М. Левицький

(Радивилів)
_ 12; 64) Я. Левицький (Олесько) _ 25 + збірку
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листк. друків; 65) Ст. Липинський (Затурці)
_ і; 06) Ред.

,,Літ. Наук. Віетникаи (Львів) _ 4; 67) В. Лотопький (Львів) _
З; 68) Др. О. Маковей (Львів) _ 4; 69) С. Масляк (Львів) _
2; 70) о. С. Мапюрак (Дорогошів) _ 159; '11) Ы. Ы. _ 7;
72) Ы. Ы. (Камінець-Под.)

_ 7; 73) Ы. Ы. (Львів) _ 43; 74) К.
_1\І. (Львів) _ 1; 75) Ы. Ы. (Чернівці) _ 2; 76) О. Навропький
(Львів) _ 2; 77) Ред. „Нар. Воля' (Оліфант) _ 2; 78) Ред.
„Народне Слово” (Львів)

_ 1; 79) Ред. „Нашої Школи“ (Львів)_ 2; 80) Д. Николишин (Коломия) _ 1; 81) А. Новак (Вінніпеґ)
~¬ 2; 82) П. Огоновський (Львів) _ 1; 83) С. Олеськівна (Львів)_ 88; 84) А. Онищук (Карлів) _ 22; 85) Ів. Павлик (Львів)_ 1; 86) Ю. Ііавііок (Кадовбівіії) -- 1; 87) В. Панейко (Львів)_ З; 88) о. Ів. [Іастернак (Зіболкн) _ 112; 89) Я. Пастернак
(Львів) 10 + 2 мапи + збірку листк. друків; 90) Тов. „Про
світа (Катеринослав)

_ 1; 91) В. Радзикевич (Лвів) _ 1;
92) Т. Ревакович (Львів) _ 2; 93) Ред. „Робоч. Народу“ (Він
нїпеі') _ 1; 94) „Руська Книґарня“ (Вінніпеґ) _ 21; 95) Ред.
„Русск Слово" (Львів) _ 1; 96) о. Н. Садовський, Шибалии _
14; 97) Др. Іл. Свєнціцькнй (Львів) _ 28; 98) 0. Стадник (Кра
ків) _ 1; 100) Вид. „Струмок“ (Житомір) _ 1; 101) В. Стру
севич (Судова Вишня) _ 1; 102) М. Суицов (Харків) _ 4;
103) В. Супранівський (Львів) _ 2; 104) М. Тершаковець (Львів)_ 1; 105) Др.-Ст. Томашівський (Львів) _ 1; 106) Укр-ру
ська Вид. Спілка (Львів) _ З; 107) Укр. Студ. Союз (Львів)_ 1; 108) Я. Федорчук (Париж) _ 2; 109) Філія „Просвітак
в Тернополі _ 5; 110) Філія Тов. „Укр Школа' в Чернівцях
-- 6; 111) П. Франко (Львів) _ 2 + збірку лисгк. друків;
112) Н. Хомин (Львів) _ 4; 113) М. Хоркавнй (Львів) _ 1;
114) Г. Хоткевич (Львів) _ 41; '115) Др. Р. Цегельський (Чер
нівці) _ 1; 116) Вид. „Час'І (Київ) _ 1; 117) Ів. Чупрей
(Яблонів) _ 2 -1- збірку листи. друків; 118) С. Шелухин (Одесса)_ 7; 119) Ів. Шпитковський (Перемпшль) _ 1; 120) В. Щер
баківський (Київ) _ 19; 121) Др. В. Щурат (Львів) _ 4;
122) В. ІОринець (Львів)

_ 1; 123) Б. Януш (Львів) _ 2.
До дублєтів відкипепо при катальоґованю 1018 тт. і вв.

б) Старі 'дру/ки. У відділі стародруків прибуло в часі від

ЦІХ-Зі/ХІІ 1911 р. 25 нових чисел у 26 томах (всі у відділі
стародруків чужих). З'кінііем 1911 р. було: І ііерковпо-словяп
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ських й українських стародруків 171 чч. у 172 тт.; ІІ стародру
ків чуівих 44І_чч. у 520 тт. Разом усіх: 582 чч. у 692 тт.

ІІ ВІДДІЛ.

(Рукописи, автографи, дипльомати).

В часі, обнятім сим справозданєм, скатальогоиано у відділі

руконисів даньших 200 чч., так що з кінцем 1911 р. відділ сей

числив 415 чч.

Купдено в тім часі рукопнсів за 35'55 корои (10 рб. +
10 кор.) :

1) Ірмологіон ХУІІІ в (з рос. України); 2) Требник ХУІІ в.
(а угорської Руси); З) Сніваииик печ. ХІХ в. (а угорської Руси).
Дарували отсї дд.:

1) В. Гнатюк (Львів) _ 1 рук. (нов.); 2) Др. Я. Гордин
ський (Коломия)

_ 3 нерг. листки Псаитирі ХШ-ХІ)7 вв. (Га
личина); З) Др. Я. Грушкевич (Станиславів)

_ Ргоїоіхпі Воіпеу
Рагосіііі Орасісіеу 1779_1791; 4) Б. Загайкевич (Львів) _'
а) Підручник реторикц і поетики з ХУІІ в.; б) співаниик (нов.)
б) 0. Кривий (Львів)<_ 1 рукоп. (иов.); 6) Др. 0. Маковей

(Львів) _ а) папери Йосифа Лозинського; б-г) рук. (нов),
7) о. С. Мацюрак (Дорогошів)

_
а) Пролог (ХУІІ в. _ Гали

чина); б) Негптепеиіісеѕ (пол. ХІХ в. _ 12 вшитків); в) 1308
шаііса Ѕенегайѕ (пол. ХІХ в. _ 12 зшнтків); г) Воєтаііса ѕре
сіаііѕ (пол. ХІХ в. _ 35 зшитків); д) Інігосіпсііо іп ЬіЬгоѕ Ѕа
сгоѕ Ы. Т. (пол. ХІХ в. _ 8 зшитків); е) цереписка між нротоєр.
М. Добрянським (ректором духовної семінарії у Холмі) і о. Т. По

лянськнм (парохом у Дорогошеві) з рр. 1880-1893; 8) А. Они

щук (Карлів) _ 1 рук. (нов.); 9) Я. Пастернак (Львів) _
збірка актів ХУІІІ_ХІХ вв.; 10) Т. Ревакович (Львів) _ пере
писка (з 0. Коииським, К. Устіяновичом й ин.).

~

Всім Ви. Жертводавцям Упрана бібліотеки складає щиру'
подяку.
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Ф р е к в е н ц і я.

В часі від 1/Х-31/ХІІ 1911 р. визичено в бібліотеки:

і
тт. на реверсів

до „Наукової
робішїц

1056 582

до дому 1096 912

рлзом 2І52 1494

Управа бібліотеки.



Справозданє з музея
за час від 1 вересня до 31 грудня 1911 р.

В 1911 році иризиало міністерство освіти музеєвн Товарн
ства в перший раз субвенцію в квоті 2000 кор. На рахунок сеі

субвенції закуплено вже отсі річи:

Б. Зак'линський, учитель у Зеленім Жабщзакуиив
предмети: скатерть вишивана, Розтоки; скатерть вишивана, Мо

скалівка; жіноча сорочка вишпвана, с. Черешеньки, Буковина;
киитар, Довгополе; перемітка, Тюнів; пара наручниць, Путилів;

три шалі гуиульські; одна шаль, Виженка, Буковина; жіноча со

рочка вишивана, Банилів; гачі черлені; шкіряні з реиенями, ви
-бивані бляхоіо; реміиь з трьома чипрагами, с. Плоска; дві мо

шонки шкіряні; пара панчіх, Буковина; пара гуцульських иаичіх

селянського виробу; пара рукавиць; пояс; клепаня, с. Виэкеика;

реміиь; опинка гуцульська; платина; пара иаручниць; пацьорки
гуцульські; уиоэкик до ременя; ланиушок мідяний до ременя; дві

пари чипраг до ременя; бочілка деревляна; старий бордюг; старе
пістолє; кутка деревляна; шість иерстенів гуцульських, с. Зелене;

великий перстень, іЬіті; хрестик міияиий, іЬіті.; чільне гуцуль
ське, іЬікі.; три вишивки, іЬіті.; деревляне гуцульське сідло різь
блене; три ракви гуцульські; гуц. ключ деревляний; два коло

кольці зелізні; сплєика (гердаи); деревляні пацьорки; пацьорки
коралі; дві иідкови до дараб; чотири веретепа; кушка; бабка;

хрест деревляний гуцульський з 465 кавалків, звязаних „в залгок“,
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Соколівка, п. Косів; чотири людьки гуцульські; ретьизка; веиецькі

пзцьорки гуцульські; берівка; дві наручииці; модель ступи; коно

вочкп близннта; клевець писаиий; ріг на капелі; пара наручниць;

коповочка на гуслєнку; дві нідкови до дараби; тайстра; пара чи

нраг; зґарда; 21 вишивка; гуцульська шапка.

Через М. Грушевського у Київі закуплено: 10 кили
мів; одна доріжка; 2 рушники; спідниця; юпка; колнак; пояс;

75 плахт; корогва; 3 ікони мідаиі.

М. Біляшевський у Киіві закупив: 2 скляні медве
дики; лїра, с. Олишевка, Чериигівська і'у., Корелецьвого пов.;

43 вишивки; 3 сорочки жіночі вишивані; 2 фартухи; 2 спідниці,

богато вишизаві; 2 корогви, пеиена.

Від А. Онищука одержано отої річн з с. Зелевицї, нов.

Надвірна: З куделі; 4 веретеиа; важок деревляний; веретінник;

ложка; смолак; липина; лушпица; вертлюг до спусканя волоків;

ІЗ деревляні голки до штя мішків; 4 камені з дїрками (селяни
вірять в іх чудодійну силу), Карлін, пов. Снятин.

Від М. Біляшевського у Київі одержано: З відби
вачі з креміня, Овруцький нов. на Волиии; 5 камяних відбивачів,

іЬісі.; 6 камяних сокирок, іЬііІ; кремінь з ночатками оброблена,
іЬі(і.; каияний молоток з ночатко сверлини, іЬісІ.; 5 камяних мо

лотків (канапки), іЬііі.; 2 точилки, іЬіс1.; ріг лося, іЬі(І.; 4 камяні
товкачі, с. Грицннцї, Канівського пов., Київщина; уламок камяного

молотка, іЬісі.; 2 роги лося, ХІ_ХІІ вв., с. Конопча, Каиївськ..
пов.; камінь кубічноі форми, с. Пекарі, Каиївськ. пов.; бронзовий.
наконечиик списа, ІІоділє; бронзовий сііис, с. 'Грипілє коло Київа;
2 зелїзпі кіиікали з скитськоі доби, с. Грищинцї, Канівського пов.;

2 горщикн з чорної глини, знайдені разом з паленими кістками

ІІІ-ІУ в. по Хр., с. Лебедин, Лїтинського пов.; горщичок Х-~
ХІІ в., Київ, Львівська ул.; амфора Х-ХІІ в., іЬісі.; 20 хрести
ків ХІ-ХІІ в. з ріікннх місцевостей; таблица (23 пр.) ріжних
викопалип; бронзова пряжка, доба переселеня народів, с. Гри

щинцї, Канївськ. пов.; 2 оковки держалець до булав ХІ-ХІІІ в.,
с. Бабичі, Канївськ. пов.

Дарували до музея:

Д. Сластьон з Мнргоропа, через М. Грушевського _ вели
кий стариниий килим; о. М. Грушевський з Суботова - бран
золєта бронзовоі доби; Союз Промисловий у Вижниці - 14 пи
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санок, с. Красноїля, н. Косів; Б. Заклинський _ 10 писанок-і-З
деревпяні, Старі Кути; Марія Галицька _ самотока (до ввиваня
пряжі на полотно); гуцульський ключ деревлнний; Олександрович_ кавалок старинного пояса; Сїдельників _ старинна пла
щанипн.

І

З кінцем листопада дістав музей наслідком ухвали виділу ще

один покій в партері так, шо тепер нувей займає ціле праве крило

партеру (4 покоі). В новім покою уміщено частину етноґрафічної

збірки предиетів з Гуцульщини. По викінченю відповідних сто

.лярських робіт уиіщено буде решту предметів в Гуцульщини, і тоді

покій буде випоннеиий цілковито.

М Залізняк.



гЇоварлства й інстітуці'і,

що приступили до обміну виданями.

ВгіѕЬаііе (Австралія). Опеепѕіаші Мпѕеппі.

Сііісазо. Асаііепіу оі' Ѕсіепсеѕ.
Ві ј оп. Асаііёпіу (іеѕ ѕсіепсеѕ агіѕ & Ье11еѕ Іеіігеѕ.
Кіевъ. Редакція журнала „Природа Украины".
Полтава. Полтавская Учеиая Архивпая Коммисія.



Нові видана Товариства.

Записки Наукового Товариства імени Шевченка. Наукова
часопись, присвячена передовсім українській історії, фільольогії
й етнографії, виходить у Львові що два місяці під редакцією М.

Грушевського. Рік ХХ. Р. 1911, кн. У, Т. СУ. Львів, 1911.
Ст. 244, 80. Ціна 3-кор. Зміст: 1. Зміст тому ст. 3_4. 2. Бу
чацьке Євангеліє (палєографічний опис), подав Іляріон Свєнцїць
кий, ст. 5-17. З. Студії над українськими иародніми піснями, по
дає Іван Франко: Бптви на Жовтнх Водах і під Корсунем, ст. 18

-49. 4. Економічна політика росийського правительства. супроти
України в рр. 1710-1730 (кінець), написав Іван Джнджора, ст.
бО-91. 5. До жнтєписи Маркіяна Шашкевича, написав Михайло
Тершаковець, ст. 92_115. 6. Про ионятє исихольогічної основи
почуваиь, подав Стефан Балей, ст. 116_147. 7. Міѕсеііапеа:

а) Щасливий чоловік. Образок із житя білоруського пана з ХУІІ
_ХІГІІІ в, под. Ів. Франко; б) Дві дрібнички до характеристики
Маркіяна Шашкевича, под. М. Возняк; в) Ф. Леонтович _ В.
Ключевський _ Д. Самоквасов (некрольогічні замітки), под. М.
Грушевський, ст. 148 -174. 8. Наукова Хроніка: Причинки до

студій над нашою еміґрацією, ІІ, под. З. Кузеля. 9. Бібліографія:
антропольоґія, преісторія, історія штуки, історія політична і куль
турна, література, нова (реєстр ширших обговорень), ст. 205

242. 10 Оголошеня, ст. 248-244.

Записки Наукового Товариства імени Шевченка. Наукова
часопись, присвячена передовсім українській історії, фільольоґії
й етнографії, виходить у Львові що два місяці під редакцією М.

О
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Грушевського. Рік ХХ. Р. 1911, ки. УІ. Т. СУ'І. Львів, 1911. Ст.
240, 80. Ціна 3 кор. Зміст: 1. Зміст тому, ст. 3-4. 2. Урнвок
Псалтнри ХПГ-ХІІЇ в., подав Ярослав Гординськнй, ст. 5-24.
3. Студії над організацією львівської Ставропіґіі від кінця ХУІ
до половини ХУІІ ст., написав Федір Срібний, І-ІІ, ст. 25-40.
4. Студії над українськими народнїми піснями, подає Іван Франко:

Стоянка Хмельницького під Білого Церквою і жидівські погроми
літом 1648 р., ст. 41-76. 5. До житєписи Маркіяна Шашкевича,
написав Михайло Тершаковець (докінчеиє), ст. '77-134. 6. Про
ріікницю між иочуванями осуднимн іиредставними, написав Стефан

Балей, ст. 135-168. 7. МіѕсеІіапеа: а) Салдатська пісня про Су
ворова, под. Ів. Франко; б) До історії виданя Ількевичених при
повідок, под. М. Возняк; в) Бронїслав Ловїньскиіі (некропьог),

под. 1. Кревецький, ст. 168-191. 8. Наукова Хроніка: Новий

курс вахідно-евроиеііської археольоґіі, под. М. Залізняк, ст. 192

-199. 9. Бібліографія: історія політична і культурна, право, лї
тература, житє суспільне і культурнс (реєстр шнрших обговорень),

ст. 200-240. 10. Отолошеня, ст. 2111-2411.

Хроніка Наукового Товариства імеии Шевченка у Львові. Р.

1911. Вин. ІІ. Ч. 47. Справозданє за місяці: січень-цвітень.
Львів, 1911. Ст. 24, 8". Ціна 30 сот. Зміст: Засїданя Видїлу. -
Засіданя секцій (І

.

Кревецький _- Неоправдані докори. Ол. На

заріїв -- Етноґрафічна теріторія угор. Українців. Др. Ів. Франко:
`_- Сліди Русинів у Сентородї в ХІІ-ХУ'І ст. К. Широцький -
Дещо в української творчости артиста-малярії Тропінїна (1776

1857). М. Грушевський
- Нові конструкції початків словянського

і укр-руського житя. Я. Білецький - Утро-руські лїтописні за
писки. М. Зубрицький - Канонїчна візитація нарохії Рінник

в коросн. деканаті в 1780 р
.

Др. І. Франко - Празник святого
Спаса. Др. Д

.

Лукіянович - Снірні і сумнівні пнтаня в житєнисп

О. Ю. Федьковича. М. Возняк _ Іа за кулїс віденського „Віст
ника“ і „Зорі Галицької". Др. Іл. Свєнціцький - Про украін
ські народні нохоронні голосїня). Засіданя комісій.

- Справозданє

в бібліотеки. _ Справозданє з иувея. _ Нові виданя Това
рнства.

Жерела до історії України-Руси. Виіає археоґрафічна комі

сія Наукового Товариства імени Шевченка. Том ХІІ. Матеріали
до історії української коваччини, видані під загальною
редакцією Михайла Грушевського. Том У. Акти до Хмельниччини
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(1648-1657). Зібрав і видав Мирон Кордуба. У Львові, 1911.
От. 17111-1-546, 8°. Ціна 5 кор. Зміст: 1. Передне слово, ст. 17

УІ. 2. Замічені іохибкп друку, ст. 1711-7111. З. Боротьба за
польський престіл по смерти Володислава. 11”, ст. 1-60. 4. Акти,
ст. 63-513. 5. Показчик імен осіб, ст. 515-532. 6. Показник

географічних і етнографічних імен, ст. 533-545.

Матеріали до української біблїоґраФії. Вииає оіблїоґрафічна
комісія Наукового Товариства інеии Шевченка. Том ІІІ. Україн
ська бібліографія Австро-Угорщинн за роки 1887
-1900. Уложив на. підставі автопсіі Ів. Ем. Левицький. Том ІІІ.
[Роки 1892-1893]. У Львові, 1911. Ст. 117-1-290, 80. Ціна 6 кор.
Українсько-руська Бібліотека. Видав фільольотічна секція

Наукового Товариства іиени Шевченка. Том ІІІІІ. Жптепись
Осипа Юрія Гордииського-Федьковича. Написав др.
Осип Маковей. У Львові, 1911. Ст. УІ+592, мал. 80. Ціна 5 кор.
Зміст: 1. Передмова, ст. У-УІ. 2. Оцінка жерел до житєписи Федь
ковича, ст. 1-24. З. Показник друкованих уже статей про Федь
ковича, ст. 25-32. 4. І. Родина Федьковича і його хлопячі літа,
ст. 33-68. 5. ІІ. Федькович у Молдові, ст. 69-83. 6. ІІІ. Федь
нович у війску 1852-1859 р., ст. 84-112. 7. ІУ. Феиькович

у Чернівцях 1859-1861 р., ст. 113-162. 8. Федькович у Семи

городі 1861-1863 р., ст. 163-240. 9. МІ. Суспільне житє па

Буковині в роках 1848 ›1884, ст. 241-315. 10. УІІ. Федькович
у Сторонцн-Путилові 1863-1872 р., ст. 316-446. 11. УІІІ.
Фепькович у Львові 1872 - 1873 р., ст. 446-483. 12. ІХ. Фель
кович знову у Путилові 1873-1876 р., ст. 484-514. 13. Х. Федь
кович у Чернівцях 1876-1888 р., ст. 515-583. 14.. Доповиеия,
ст. 584. 15. Зиіст, ст. 585-589. 16. Обраакн, ст. 590-591.


