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СтудЩ з історії церковної унії.
Написав Б о г да н  Б у ч и н с ь к и й .

III. М ісаїл ів  лист.

І.
Признане Григорія правним мипрополитом з боку патри

арха Діонїсня зустрінужи ерархія й суспільність на Україні" 
й Білій Руси з запалом. Ми завважуємо під час переговорів про 
признане Григорія в 1469 р. замітний підем на дусі" в най
більше західній із усіх єпархій, єпархії перемиській. Довгий 
спір між єпископом перемиським Антон'їем і латинськими духов
ними та сьвітськими Перемищанами за його наслїдннка, висвя
ченого в 1458 митрополитом Григорієм, скінчив ся рішеннем 
короля Казимира в 1459 р. Се рішенне короля має те зна- 
чіннє, що вибігає поза галицькі рамці": в них вперве висказує 
ся польське правительство, що його обовязок боронити пра
вославну церкву і її вірних. Рівночасно польське правитель
ство робить цінне признание, що вказує на чинники, з котрими 
воно, займаючи оттаке становище, мусїло числити с я : свої кле
рикальні круги й Рим. , Але й на другій точці правительство 
короля Казимира пішло —  останній раз за житя короля —  на 
уступки Русинам, а саме в новгородській справі. В одному часі" з 
посольством Мануіла й патрияршого посла в Московщину й землі" 
вел. Новгорода, розпочали противники московських впливів 
в Новгороді" та проводирі литовської Руси обопільні зносини, що 
при кінци літа 1470 настільки були дозрілі, що Михайло 
Олелькович 8 падолиста 1470 війшов в Новгород й сїв на

іЗапаски Наук. Тов. їм. Шевченка.



6 Б огдан Бучинський

Городищи, яко намісник короля Казимира. Рівночасно и старший 
брат його Семен видав дочку за вел. кн. Твери, що після тра
ктату литовсько-московського 1447 був в сфері політичних впли
вів Іитви. Сей крок був би неможливий, коли-б на него не дав 
санкції король Казимир. Останній власне появив ся весною 1470 р. 
в пограничних територіях вел. кн. Литовського з Новгородом.

Тим часом в першім дни но приїзді Михайла Олельковича 
в Новгород помер архиепископ Іона (8. XI. 1476) і пляни 
Григорія на підчинене собі новгородської архиепархії були тим 
близчі реалізації, що при новім виборі владики дійсно вири
нуло питане, у кого мав елект висьвячувати ся. Одначе ланцюх 
подій, навязаний ,1470 р., урвав ся знову, на самім вступі. 
В перших днях грудня не стало кн. Семена. За тим пішла 
конфіската Київа. За нею пішло захитане становища Михайла 
Олельковича в Новгороді'. Новгородці ще за його побуту по
чали полїтикувати супроти Москви і вислане ними посольство 
Микити Савіна просило пропуску для новгородського електа 
на Москву. Далі', хоч Михайло Олелькович кинув Новгород 
і хоч партія антимосковська була так сильна, що сама собою 
навязала в друге зносини з королем Казимиром і панами радою 
вел. князівства і весною 1471 станув оборонний союз між Лит
вою і Новгородом, то для розширена київської митрополїталь- 
ної юрисдикції навіть ся кульмінацийна точка в новому курсі 
новгородської політики перейшла без результатів. Перестороги 
з боку московського митрополита перед латинством Руси литов
ської не перейшли безслідно. Грамота новгородська в справі 
юрисдикциї митрополії заявляє: там де буде випадати висвя
тити владику, там його висвятить ся. Така заява з боку Нов
городців в моменті їх  союза з королем вказує, що вже ослабло 
змагане віддати Новгород під власть Київа. З другого боку мож
ливо шукати того не так в ситуації в Новгороді, де Григорій 
втратив підпору через виїзд М. Олельковича, а в ситуації 
в вел. князівстві Литовськім, де при нагоді конфіскати Київа 
прийшло до напружена між руським і литовським елементом, 
руський елемент почув- себе слабшим і міг представляти для Нов
городців меньше важний атут політичний, ніж литовські пани, що 
також ревно занялись думкою борби з Московщиною за Нов
город 1). Тай сама грамота союза вказує безперечно на те,

*) Напружепнє ніж литовським і руським елементом констатує 
Длуїош в оповіданю нро київські подїї з початку 1471 і в промові ко-



Студії з історії церковної у н її 7

що новгородські сторонники Литви, в момент союза з Литвою 
числили са більше з литовським як з руським характером вел. 
князівства Литовського 1).

Одначе хоча й пани рада вел. кн. перли до війни, король 
на те не годив ся, найправдоподібнїйше з двох мотивів: розстрою 
в вел. князівстві і його слабости мілітарної, та династичних 
планів в чеській справі. І  воли настав оружний конфлікт між 
Москвою і Новгородом, Казимир ніякої помочи не прислав 
і з погромом Новгородців на Шелони розвіяли ся плани руської 
єрархії й суспільности у вел. кн. Литовськім.

І так з царгородських переговорів остав ся перший їх 
результат: признание Григорія законним митрополитом. Але 
всеж таки се був важний результат. На ново були навазані 
в момент розриву з Московщиною ерархічні звязи з Цар- 
городом, а поруч нього із останнім православним сходом. Не 
забуваймо, як Московщина добивала ся признана в Царгородї, 
а не добившись його навязала зносини і дістала признання 
у иньших східних патріархів. Приклад Московщини міг в тім 
напрямі вплинути на Русь вел. князівства. В світлі відносин 
між Московщиною і східними патріархатами поза Даргородом 
стає ясним загадковий на перший погляд факт, що висилаючи 
1476 р. послів в Рим, православні вел. князівства кажуть, що 
Русь приняла хрещене від 4 -х  вселеньских патріархів. Далі' 
офіціально признаючи зверхником руської церковної організації 
одного із вселеньских патріархів Русь вел. князівства знов 
входила в контакт з Москвою та одиноким її ще кілька літ 
соперником Тверею, в контакт з православними Балкана. Падали 
тяжкі перегороди, котрі унїя в 40-их рр. здавалось позабивала 
між славянський Схід. А в середині вел. князівства православна 
реакція втягала в справи церковні світських л ю д е й  так на 
ділі, як в очах правительства Казимира Ягайловича. Останнє 
зовсім ясно здавало собі справу з ситуації: Русь була, як по
казалось при нагоді київської й новгородської справи, за сла
ба, щоб власними силами опертись впливам папським в короні 
і впливам литовських католиків у вел. князівстві. Але вже під 
1471 р. вкладає Длуїош в уста короля важний висказ: нехай

роля Казимира до литовських католиків панів-ради в справі евентуальної 
боротьби з Москвою.

*) Застереження проти використання кор. Казимиром —  хоч на
місник був би православним — ситуації в користь латинської пропаганди.
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Литва не зриваєть ся до бою з Москвою без помочи з Польщі 
докладаючи ся на Русинів: „ті через ріжницї у вірі були їм 
радше неприхильні й на випадок війни з Москвою, готові рад
ше причинити ся до загибели, ніж до побіди Литовців“. Зна
чить: перед усуненем обох причин не зривати ся до війни 
з Москвою. Сей raison d’etat став дійсно для литовських полі
тиків вихідною точкою.

В рр. 1479— 1485 війна дійсно грозить, але паматаймо, 
що король аж до серпня 1479 не має вільних рук в своїй 
західній династичній політиці і відразу, як лиш дістав вільні 
руки, став ладити ся до борби. З того можна приняти, що оба 
погроми Новгорода 1471 і 1478 дійсно освоїли литовських полі
тиків з думкою боротьби з Москвою. Але поруч польської помочи 
(се впрочім доволі проблематичне, чи тут не говорить у Длуїошу 
польський патріот) оставалась друга поважна перепона в боротьбі 
з Москвою: розділ релігійний між Русию і Литвою. Повстане 
в тих обставинах в державних кругах вел. кн. думки —  ще раз 
спробувати з унією —  ставало тільки дїлом часу. Але король 
Казимир мав звязані руки чеською справою, значить ся, він 
поки що старав ся війну з Москвою як можна дальше про
тягнути, а з тим і з пробами унїї не поспішав ся. Поки що сам 
митрополит Григорій (король признавав його митрополитом 
не тільки в вел. князівстві, але й короні) навіть робив йому 
деякі чемности. Одначе рівночасно він не спиняв клерикальні 
сфери в короні робити в Римі дуже виразні заяви: король 
добре обчисляв, що Рим з огляду на прецеденти своєї номіна
ції 1458 р. не спроможен на офіціальне сконстатоване, і Рим не 
тільки Григорія від церкви офіціально не вилучив, але що біль
ше —  1472 папа так говорив про нього, мов би він був унїятом! 
Ми не можемо сконстатувати, чи ще перед смертию митропо
лита Григорія почались важкі репресії з боку латинської цер
кви против руського обряду і силувані перетягана з православя 
на латинство; але констатуємо значний підем на дусі в сучаснім 
поколїню Бернардинів: відгук його в традиції ордена в першій 
чверти X VI в. приписував пробу ун'її в 1470 рр. агітації Бер
нардинів в Київі і своєю акцією на Руси польські Бернардини 
добре записались в Римі.

Григорій, що через свою галицьку єпархію міг мати кон
такт з Русию коронною і міг завважити, що король поки що 
має руки звязані, а через зносини з світськими членами ради 
вел. князівства міг мати докладні відомости про настрій в на
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прямі війни з Москвою між панами радою та про залежні від 
того пляни унїї, мусів добре призадуматись над долею митро
полії. Головні його підпори —  єрархія й руська суспільність 
вел. князівства та царгородські сфери не були величинами, на 
котрі би можна було безпечно покладатись. В такій ситуації 
а priori зовсім правдоподібно, що в нього повстала думка ди- 
пльоматизувати й далі' з Римом і що він її переказав свому 
окруженю. Він помер при кінци 1472, а в першій половині 
січня 1473 православний собор в Новгородку звертається вже до 
папи Сікста: значить можна припустити, що плян отсей —  звер
нути ся в Рим з декларацією й поклоном папі зародив ся вже 
за його житя. В такім разі, з огляду на те, що неможливо при
пустити, аби собор прийняв проект противний покійному митро- 
политови, виходить що Григорій на плян згодив ся. До cero 
могла спонукати митрополита зміна на престолі патріаршім: 1472 
патріархом став чоловік, від котрого посол Григорія дармо добивав 
ся посвячення; був він, о скільки мож виміркувати, для руської 
церкви неприхильний, що найменше апатичний. Та й важке 
розчарованне, котре Руси вел. кн. приніс рік 1471, могло о ба
витись у плянї: при нагоді змін на митрополії всїми силами 
стреміти до вибору нового митрополита. Заінтересоване між 
світською суспільностию до отсеї справи, що виявляеть ся в її 
участи на соборі в сїчни 1473, поруч змагань єпархії оперти 
ся на ній супроти латинської церкви й правительства, могло ви
пливати зі змагань спонтанїчних в самій суспільности —  шукати 
терену до обединеня у спільній акції.

Рік 1472, що приніс руській суспільности зі зміною па
тріарха в Царгородї отсей новий плян, приніс і ситуацію, що 
силувала руську суспільність й церковну єрархію як найскорше 
реалізувати отсей плян: престол митрополії став порожним десь 
в осени, як судити із того, що в грудни 1472 знали про те 
в Пскові. Я не маю ніяких документів психольоїічних до розвязаня 
темного питаня, чим властиво в глибині своєї душі оставав ся 
Григорій по своїм потвердженю в Царгородї? Для мене певним 
остаєть ся тільки вовнїшний факт: офіціально нї він з Римом не 
зірвав, нї Рим з ним. Виказати, з митр. Макаріем, що Григорий 
мав намір злучити ся з православно́ю церквою, я на основі даних 
притягнених до отсего питання Макаріем не можу 1). *

*) Митрополит Макаріи виводив, що митрополит Григорій „скон
чался въ общеніи съ православною цорквію“, па основі того, що його
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Иныпі джерела про те, що настало по сверти митропо- 
лита, дуже скупі. Вона —  а властиво одно одиноке джерело, 
гравота Місаіла подав ось що. В сїчни 1478 православний 
собор, правдоподібно той, що зібрав ся до обсади нитрополїї, 
як влучно завічае проф. Грушевсышй, передав через посла 
папського Антонія послание до папи1). До пояснена скупої 
ввістки вожу притягнути тільки сї факти: що посилка відбулась 
через папського леїата, що вертав з Москви, і що вона відбу
лась перед савив сойвов у Бильні2).

Коментуючи нашу звістку одним фактов, ви з правдопо
дібністю будем могти при помочи обіцянок московських в Римі 
1471 та змісту грамоти Місаіла 1476 конструувати основні лінії 
грамоти з 1473, значить приняти з деякою правдоподібністю, 
що її головними точками були: обговоренне теоретичної сторони 
фльорентийського декрету і правильного переведення унії присла- 
нєм леїата. Коментуючи її тим фактом будем могли замітити дещо 
до їенези нашої петиції: чи з факту, що її довершене відбуло 
ся при нагоді переїзду через Москву папського леїата, не можна 
виказати, що зносини вел. кн. московського з Римом в рр. 
1439— 1472 не остались в цїлости тайною для литовського 
правительства і воно рішило не оставати за московським?

З тим виводом збігає ся другий, коли будемо інтерпретувати 
нашу звістку тим фактом, що собор звернув ся до папи на ко
роткий час перед соймом виленським. Король по соймі вертає ся 
в воронні землі і оставляє добра галицької митрополії в руках 
людий, що завідували ними за житя Григорія; після 1475 надає 
їх кому иньшому. Король рішив ся ждати відповіди від папи, 
і ждав її майже два роки. В другого боку на інїеренцію міродат- 
них сфер вел. кн. вказує бернардинська традиція з кінця XV в.

І  так вважаю можливим здогади проф. Грушевсьвого про 
вміст грамоти 1473 розширити на точці її змісту і їенези. 
Завважити мушу, що сей крок руського собору відбув ся з^

V\UYL V і U
попинали з иньшими православними митрополитами: доказом служердик- 
в рр. 1489— 1526 і суботник з першої чверти XYI в. Одначе ми в по- 
мянику 8 рр, 1486—1526 зустрічаємо м ит р о п .  І с и д о р а  і тільки 
півнїіде його імя затерли. Отже матеріял джерельний Макарія сам со
бою не дає підстави до його виказу.

*) У Грушевського V. 531.
*) Зверну увагу, що посли московські обіцяли: приняти декрет 

собора, Припяти папського лєїата, і ті-ж думки зустрічаємо в посланні 
Місаіла 1473,
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значною участию суснідьности вел. князівства, що слова грамота 
Місаіла потверджує пізнїйший відгук в традиції бернардинській. 
Завважу далі, що найбільш інтересне, що як раз західня Укра
їна —  Галичина і  Холмщина стояли осторонь; в сїчни 1473 р. 
подибуємо обох енискояів холмського 3 перемиського в Галичині, 
а трудно припустити, щоби за оден місяць подорож на собор 
і з собору відбули. Той факт знаменито гармонізує з ситуацією 
в грамоті Місаіла, де також між людьми, що підписали її, нема 
нікого з країв коронних. Завважу під кінець, що король Казимир 
був тоді сам дуже поважно занятий також справою чеською; 
воно мусїло мати свій вплив на становище короля в сїй справі1).

Цілий 1473 і 1474  рік справа осталась в завішеню, аж 
1475 рік вводить зміну в ситуації. Причина лежала в Римі: 
він не дав відповіди на послание Русинів. Проф. Грушевський 
добачив причину в тому, що папу звела Москва: в такому 
разі одначе можемо припустити, що папа не спішив ся з від
повідні на лист Русинів, бо чейже аж згодом показало ся, що 
Москва не думає придержувати своїх обіцянок на тему у н її* 2). 
Значить аж 1474 року Рим в тій справі здецидував ея і вона 
стала звісна на Р уси3). Найскорше витягнув консеквенцію з 
того король Казимир: він надає галицькі митрополичі добра
А. Свистельницькому. Митрополія була вповні здезорїанїзована 
і Свистельницький de facto зараджуючи добрами крилоськими, 
лишає ся, виступаючи 8 мая 1475 між судиями мировими на 
другім місци по латинськім -арцибіскупі, яко „митрополит“ і пов
нить на пів духовну функцію. Але в кінци року того пишного 
титулу не має, хоч в актах виступає і має в завідуванні добра 
крилоські: видно що з липня 1475 стало заносити ся на вибір 
київського митрополита. Дійсно елєкт виступає в мартї 1476 
в первий й останній раз, кладучи підпис на звісному „листі 
Місаїла“ 4). Король сим своїм кроком давав до пізнаня, що

х) Папа в грудня 1473 р. заняв прихильно для короля становище 
в справі ґнезненського арцнбіскупства; сен факт ножна вявати з стано
ва ще» короля в акті 1473.

2) Ще в сїчни 1474 вислав папа свого посла на Москву.
8) Можливо, що сі звістки, котрі посол папський Антін Венециянин 

привіз з своєї подорожі через вел. кн. Литовське в Московщину — на
строїли Рим на ще більше вижидаючу воту.

4) Мусимо не забувати при тім ще одного чинника: відносин між 
короною і вел. князівством, що знов заострились 1474 року. Посеред 
поголосок „що пани литовські стягнули напад Татарви на землі руську
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обсадженнє київського стола по його думці' не зараз відбудеть 
ся —  але як банимо православні думали инакшѳ.

На літо 1476 приходять дві акції, що мали одну цїль, 
обсаду митрополії, але стреміли до неї неоднаковими дорогами. 
Перший раз —  коли на їрунтї справи ривалїзації між київ
ською й галицькою митрополіями Русини розбили ся на два та
бори. Перший невеликий: з одного епископа-кандидата на митро
полію, двох архимандритів королівського подаваня, трохи „умір- 
кованих“ княжих династіи, вісьмох урядників вел. княжих і двох 
боярів звязаних інтересами з вел. князем. Як бачимо, гурток 
людий звязаних матеріальними інтересами з вел. кн. правитель
ством, яке як раз в тих роках було вельми льояльне супроти захід- 
дних інтересів вел. князя і короля. Одначе склад осіб вперве 
висуває перед нас внутрішні мотиви: виступають люде, що дійсно 
своїми симпатіями були на боці Заходу. Другий табор звісний 
нам з акції в Царгородї, з принятя його вибраня на Литві, 
з переговорів його ще в р. 1481 з вел. кн. московським. Він 
впрочім остає в тїни —  на сцені являє ся одна особа, Спири
дон Сотона. Родом з Твери, він мовою та політичними погля
дами притикає до літератури московської, освітою та діяль
ністю до кругів руських у вел. князівстві. Нарешті між обома 
крайними напрямами знаходять ся і посередні, що 1481 р. ви
ступили поза особою Спиридона з кандидатурою нового чоловіка 
на митрополію.

Те що доперва 1476 в мартї виступає новий елект, воно 
зрозуміло супроти того, що він собі десь аж в лютім 1476 здобуває 
галицьку митрополію, коли вже від липня 1475 сподівались 
в Галичині' вибору нового митрополита. Видко перешкоди й далі 
були, і се кидає сьвітло на становище нового митрополита. Ті 
перешкоди з боку латинської церковної єрархії вел. князівства, 
отже в першій лінії біскупа виленського Яна Жосовича (біскупом 
від 1467) не могли-б бути проти волї кор. Казимира, котрому 
тоді послушними були коронні капітули й біскупи. Можемо при- 
няти, що вони відбувались за відомостию короля тим більше, 
що в акті Місаіла маємо точки звязані з антитурецькою полі
тикою короля в сих роках. Вкінцї папа Сікст IV в 1475 і 1476 р. 
оставляв вільну руку королеви в його внутрішній церковній 
політиці

й подільську і в тій цїли слали кн. Глинського з царей до Татарви“ 
иогла виринути в останнє думка церковної окремішности руських земель 
Корони.
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Значить в лютім 1476 король згодив ся на вибір нового 
митрополита, але згодив ся під умовою, що митрополит зверне 
ся до Риму. З другого боку факт, що виленський синод зібрав 
ся в неприсутности кор. Казимира давав синодови деяку само
стійність.

Щоб оцінити ситуацію, посеред якої відбулась отся пер
ша заява, яка вийшла з поміж Руси вел. кн. в користь унії, 
треба кинути оком на внутрішню та загальну ситуацію в вел. кн. 
1476 р. Вважаю се потрібним ще більше задля того, що инакше 
друга акція 1476, акція противників унії, стає незрозумілою. 
Пани-ради вел. кн. були переважно Литовці'. Уряди низші мали 
більшу примітку Русинів2). Поміж княжем удільним Русини 
мали перевагу. Міста хоч переважно руські —  при слабім роз- 
вою права маїдебурського й слабім розвою економічнім взагалі, 
оставали ся в тїни, а ще більше маса селянська. Між верхною 
верствою —  від бояр в гору, перебігали слабі конвульсії антаґо- 
нїзма русько-литовського; 1471 заявляють Кияни: „воліємо радше 
смерти пожити, або вибрати иньшого володаря, як бути підда
ними Литвинам і голови перед ними схиляти“. Длуїош бачить 
головні причини в тім, що „Гаштольд був їм рівня й иньшої 
віри“, хоч наведений ним постулят Київлян вказує, що з під 
покришки релігійної став виступати національний антаіонїзм: 
„Русини не терпіли Литвинів як ізза ріжниць у вірі так для 
свого рода нерівности, бо давними часами Литовці були данниками 
Киян, а тепер Русь мала слухати Литви“ .

Розбите в середині —  вел. кн. Литовське на внї провадило 
політику мирну. Москва спалила вел. Новгород, Турки заграбили 
Кафу. Біля тих важких неповоджень на ділі якимсь дивним кон
трастом являєть ся плян війни на двох фронтах, з котрим зу
стрічаємо ся в цілій останній четвертині XV в.

х) Воєводи Ян Несутич нам. берестейський 1475, Мартин Гаштовт 
воєвода витебський 1471— 1480, Михайло Монтовтович староста луць
кий 1463 -1 4 7 5 , Олїзар Шилович староста володимирський 1461— 1485, 
маршалок 1475—1481, староста луцький 1480 — 1485, кн. Іван Юрієвич 
намісник минський 1468— 1473, полоцький Олехно Судпмонтович 1465— 
1476, смоленський Микола Немирович 1467, каштелян троцький vacat?  
воєв. виленський і канцлер в вересни 1476 Михайло Кезґайлович, ка
штелян виленський Радивил Остикович к. 1475 f  1477, Ян Кезґайлович 
староста жмудський, канцлер Михайло Кезґайлович 1 446—1479, марша
лок земський Радивил Остикович 1 4 6 8 —1477, маршалок дворний Ян 
Кучукович 1473—1478, підскарбій Олександр Юрєвпч 1474. Як бачимо, 
з поміж панів-рад Литовці мати величезну перевагу.

*) Гл. реєстр низших урядппків у Бонєцкого.
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Чотири підставні їрупи фактів політичної історії вол. кня
зівства лягли в основу історії обох залітних проб піддати 
руську церкву Рииови 1476 і 1500 рр. З поміж їруп фактів 
руської церковної історії та ерерхічних відносин, унії, тон 
надають біля унїї сї ерархічні відносини: тою прикметою ті події 
з рр. 1476 і 1500 замітно вяжуть ся з відносинами 1457 р. 
Зате тут, як довело ся минї замітити, виступає ще один фактор: 
внутрішні мотиви. Акт 1476 р. підписують люди, що побу
вали на Апенінському півострові, бачилц красу відродженя, 
та вже передше, не оглядаючись на загал, складали послух 
(oboedientia) папі.

II.
В мартї 1476 собор, що вибрав митрополитом Місаіла 

єпископа смоленського і мабуть дістав на те признане з боку 
короля тільки під умовою, дальших кроків в напрямі признаня 
старшинства папи, —  а радше та його частина, що рішилась 
на той важний крок: вислав послів в Рим з листом’ до папи, ма
буть з інструкціями, але ті до нас не дійшли.

Спогляньмо на людий, що вчинили отсей —  на перший 
погляд многоважний в історії руської церкви —  крок, а відтак 
на нього самого. По всій правдоподібности, старшинство єпископа 
Місаіла ніж руським єпископатом, що тоді вже в цїлости скла
дав ся зі ставлеників Григорія, поруч із його можливими звязями, 
вивели сього першого із довгої низки митрополитів Білорусів на 
ширшу арену зі смоленського закутка. Між тими, що акт під
писали, одинокі його краяни кн. Федір Більський та кн. Семен 
Вяземський; було занадто мало сих m inorum  gentium  щоб ви
тягнути чоловіка на широку арену: тим розбором обставин вва
жаємо можливим ствердити погляд про участь короля в виборі Мі
саіла на митрополита. В тїни смоленського владики криють ся два 
иньші достойники церковні —  архимандрит печерський й вилен- 
ський; тільки перший встиг дістатись на карту лїтописей, та крім 
печерського катальоїу і в писцеву записку Марїарита 1474 р.: се 
разом з деякими натяками самого послания насуває думку про його 
участь в авторстві нашого памятника. За єрархаии висуває ся 
трьох князів, а десять панів: мов симболь занепаду князівських 
земель, занепаду верстви княжої, а зросту верстви пансько- 
боярської. Кн. Михайло Олелькович, кн. Федір Більський, кн. 
Вяземський —  се знов пишне князівство трьох ріжних типів
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між удільним княжем: еке- князь „київський“, екс-намісник 
новгородський, „брат короля Казимира“, володар величезних 
волостей Копиля й Слуцька, що печатував свої акти княжою пе
чати) і був „государем отчичем“ для своїх підданих; малий але 
все ж таки ще удільний князь Білої, і зовсім дрібний, мабуть 
без удїла князь Вяземський. Степень їх сили зависимий і від 
короля й від становища супроти загалу. Теж саме можна ска
зати й про людий з верстви пансько-шляхотської. Біля урядни
ків : намістників витебського, каменецького й путивльського, пи
саря вел. князівства та.Івана Ходкевича став двох поважних 
волинських бояр, та трьох |юдей на дорібку. Тільки й усього; 
по землям було трьох Смольнян, пятьох з воев. виленського, 
трьох Киян і двох космополитів, Михайло Олелькович і Іван 
Ходкевич.

Гляньмо-ж тепер в кількох хвилях на їхнє становище су
проти питань політичних й культурно-національних 1476 р. 
Біля людей королівських (Ходкевич,* Якуб, оба Івашенцовичі) 
виступають врархи (два з корпорації, оден вибраний землею), 
князі- удільні й бояри земські. Біля людей що побували на За
ході' (Ходкевич, Олелькович?, Якуб, оба Олександровичі), стають 
ерархи й люде закопані в глуші земель. Але всї вони біля ци
вілізації західної стояли певно (Місаіл, Солтан, Іоаю Ходкевич). 
Становище їх до суспільности ріжнородне: свої суспільні позиції 
позаймали одні з поміж них ласкою королівською, иньші уро- 
дженєм, на своїх позиціях суспільних одні були в більшім, 
другі в менші контакті з суспільністю. В кождому разі та 
невеличка їрупа людей, що виступає перед нами —  на місце 
загальникових висловів (пр. єпископів, князів, панів) —  нараз 
показує нам, як з індівідуально здебільшого аморфних середно- 
вічних іруп-станів виринають одиниці: чуємо, що ми набли
жаємо ся на землях руських до репесансових часів.

По людях гляньмо на їх діло. Воно перед нами тільки 
в половині —  тільки в листі до папи; інструкції до папи дані 
послам пропали, а з переговорів маємо ледви слід. Оцінки кро
ку їх з боку сучасників ми майже не маємо: я притягнув вже 
висше справу Спиридона в серпни 1476 в Царгородї до оцінки 
їхнього кроку останньою руською суспільністю, але се тільки 
імовірна конструкція фактів, бо наші джерела обох фактів зі 
собою не вяжуть ;* я притягнув тимжѳ робом справу вибору 
Симеона архиепископа полоцького. До оцінки їх кроку з боку
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латинської церкви й литовсько-польського правительства — 
маемо знов тільки дорогу ще більше непевних конструкцій.

Послание до папи само від себе мотивує своє; висланне 
в Рим двома висказами: одним виразно,, другий можна випитати 
між стрічками (Арх. 206 і 229). Але рівночасно оба ті вискази 
мають инші завдання: перший мотивує »вірую0 зложене перед 
напою, другий мотивує домаганє від папи, щоб пояснив, ізза чого 
православні не одержали відповіди на лист з січня 1473 р. 
З тою диспозицією вяжеть ся друга, принципіально! натури, вона 
знов заложена на представленю, чим є папа і чим є Русини вел. 
кн., щоб з того вивести „вірую“ Русинів і постуляти предло
ж ат  папі.

Обі диспозиції прислонені навмисно неясністю форми, спону
каною многословністю та недостачею спрецизованя правної під
стави обох сторін і жаданя Русинів. Полууставні букви кревської 
книги відкривають нам документ історичний писаний красками 
письменства ХУ в. Се многословіе, ті пишні фрази, те аморфне 
представление правної підстави постулятів та самих постулятів —  
воно таке близьке своєю формою до середно-болгарського стиля. 
Але де шукати змісту, де шукати думки, що нараз дала таке 
а не иньше поставленнє постулятів і зладженнє дипльоматич- 
ного акту? Її пошукати-б в обставинах 147G р . : так можна ви
вести із того, що 1500 р. митрополит Йосиф Болгаринович ко- 
ристував ся нашим актом для зладженя свого і як раз ті харак
терні прикмети^ кинув: значить ся, порівнянне обставини 1500 р. 
і становища Йосифа Болгариновича з обставинами 1476 р. 
і становищем Місаіла, рішить нам цілу справу. Місаіл рахує ся 
зі своєю суспільністю і з Царгородои, рахує ся тому, що король 
Казимир дальше як 1500 р. в. кн. Олександер. Неясне постав
леннє цілої справи — неясне з розмислом, стає доказом рахо
вана з чинниками, котрих ясне поставленнє цілої справи могло б 
спровокувати, і числення з тим, що кор. Казимир має руки за- 
ияті на Заході. Рівночасно таке поставленнє справи як раз 
ясне для тої ще напів індівідуадїстичної їенерації 1470 рр., 
ще чверть віка до 1500 р., коли в історії України-Руси прийдуть 
часи одиниць.

Від загальної конструкції перейдемо до детайлїв змісту 
і форми. Представление обох головних факторів: Русинів і папи 
висуваеть ся на перший, представлене короля й латинського 
духовенства, вел. кн. московського та східної церкви стає на 
другому плянї. Образ нравного стану річи на першому плянї
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—  образ постулатів руських на другому: тим вичерпують ся 
всі деталі'. Таке уїрупованє деталїв само собою з одного боку 
дасть ся пояснити змаганем в зносинах із папою бути самим на 
першому плані.

Послание насамперед густо накладаючи барви і тони убрані 
з псальмів Давидових нарисувало загальний образ Руси вел. кня
зівства. Але він випадає за густою верствою тих колїрів браних 
з псальмів вповні невиразно. Ясною остаеть ся тільки Телєольо- 
їічна історіозофія душі: Бог відібрав руську землю діяводови, 
хрестить Русинів і хоче їх привести, не зважаючи на перешкоди, 
в зединену церков.

Далі послание розводить неясні зариси, котрими воно 
в тім першім образі представило Русь. Воно розвиває його 
в напрямі становища руської церкви супроти латинської церкви 
руських земель і супроти східних церков, переходить через не
ясні з фактичного боку паралелі, змістом і формою ̂ виняті з єван
гелія Матвія, щоб дати кілька конкретних черт в послїсловію.

Звідки взяли автори таку концепцію представити Русь? 
Ми чуємо тут про мову „россійскую, чуємо про обряд східний, 
але ані сліду иншпх прикмет, що чеиже різко відріжняли 
культурну фізіономію Руси від Заходу. Я вважав би ниткою до 
знайденя джерела отсеї концепції ту манеру, котрою послание 
навязуе Русь до останнього східного словянства, а за ним до 
грецьких східних церков; значить ся, я би бачив в тім думку 
сьвідому —  звернути увагу папи через Русь на схід. Формально 
таке представлене могло бути взяте не з руської а південно 
словянської літературної манери.

Зате яркими красками 1 браними із апостольських листів і по
слань начеркнув „лист Місаіла“ становище пани, формальний 
вигляд папської власти і її правні справи. Я би вважав можли
вим припускати звязь отсеї концепції правної підстави власти 
папської з булею фльорентийського собора та сліди проповіди 
Ізидора: може не оставались автори листу незвістною мова Славян, 
може е в тім й відгук мови Русинів 1435 р. Ті прикмети, що вка
зують на те, що авторам листу не оставала ся незвістною історія 
францїсканського ордену, зіставлені з пізними відгуками бернадин- 
ської традиції, отвирають перед нами ще одно вповнї імовірне 
джерело. Бо ж у чім шукати тих ярких красок на представлене 
урочистої служби правленої папою і римського ювілею (211). Чи 

^ е  не безпосередні вражіня тих з поміж Русинів, що то бачили 
/власними очима, чулп слова quatrocen to?
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Де шукати причини такого а не иншого представлена папи. 
Може не оставав ся незвістним й індівідуальний характер Сикста 
IV  і той дух італійського ренесансу XV в. охочий до кадил, 
похвал і т. д. Русини в трете звертають ся до папи з постула
тами : нічого й дивного в тім, що _ етрѳмлять його зеднати собі 
кадилами.

Король Казимир зраджуеть ся тілько наставанем на нього: 
мова про круціату; зате латинські ерархи зображені хоч неясно 
в контурах, та ясно в їх відносинах до руської церкви. Автори 
послания мотивують їхними вихватами саме вислане послання, 
їхним перехрещуванєм поясняють свій постулат, щоб папа рі
шив, чи годить ся хрестити вдруге. Автори не пожалували кра
сок, щоб змалювати лихі поступки папських ерархів —  але 
тільки й всього. Вони остають на другому плані: мабуть щоб 
заслонити перед папою стан річий на Руси. Так само на дру
гому плані стають східні церкви і велике князівство московське. 
Тільки неповні й принагідні вискази доторкують ся справи. 
Причину можна бачити в тім, що се були вельми ненаручно 
розводити ся про грецьких патріархів перед папою ще й в об
ставинах 1476 р.

Збираючи все сказане посланіем про фактори, що виступають 
в справі 1476 р., стає замітною з одного боку безпосередність, 
однакож з другого боку недостача історичної перспективи. Перший 
факт стане важним для оцінки самого кроку Русинів 1476 р., 
другий е в гармонії з релятивним вбожеством історичної літе
ратури переходових століть в порівнаню зі староруськими чи піз- 
нїйшини часами.

З иншх детайлїв стан правний стоїть на першому місці: 
руська церква, правовірна і зі свого боку і в очах східної та 
західної церкви атакована безправно на точці своїх вірувань 
та обрядів звертаеть ся до одинокого компетентного судії, папи. 
Представлене нравного положеня руської церкви виступає на 
обох точках, на доїматичній і обрядовій, зовсім ясно і докладно, 
одначе з навмисне поданою і навмисно зміненою історичною 
перспективою. По їх представленю Русь пасивно реципувала 
христіянство від 4-ох патріярхів, перейняла їхню науку, обряд 
і празники церковні. Тут свідомо за чотирма патріархами укри
тий патріарх царгородський: про причину імовірну буду гово
рив понизиш. Далі виводить послание слова апостольського ли
сту : нема ріжницї о Христї Грекам і Римлянам, і додає: і нам 
руським Словянам. А на основі того воно конклюдуе: всі одно



Студ ії з істо рії церковної у н ії 19

і те сане, а кождий нехай в тону остаєть ся, в чім був при
званий. Потім йде в противнім того правильного вивода, много 
говорить про Рим і латинських ерархів і апелює до папи, яко до 
того, що є заступником Христа на землі. Вкінци конклюдуе: 
супроти правовірности Русинів папа повинен їх допустити до 
благодатей ювілея.

По тій черзі преміє і конклюзій йде друга. Русини зараз 
по постулаті в напрямі благодатей ювілея виголошують своє 
„вірую“, по всій правдоподібности оперте на компромісовім про
екті Греків 1439 р., вірую вповні одначе католицьке й по їх 
думці, бо по щоб його подавали, коли б його вважали некато- 
лицькии? Вірую обмежено до одної правди про Тройцю —  на 
боці оставлено опрісноки і найвисше становище папи, але їх  
другою дорогою на инших місцях признає послание. З  наукою
0 Тройці послание лучить справу хрещена руського і подає 
постулат: вислана инших двох лєїатів. Значить ті дві точки: 
одна догматична, друга обрядова були в фокусі спорів про унію 
на Україні й Білій Руси XV в. Як пояснити повстане думки про 
двох лєїатів? Яко уарїументоване постулатів виступає небезпека 
від Турків і план хрестового походу. І потім ще раз збір всіх 
мотивів в парафразі про 6 добрих діл в просьбі відповіди.

Таким виступає представлене нравного становища руської 
церкви. Поруч недостачі жерел сьвітської історії вражає пере
вага елементу нравного над ідеольоїічним —  в тїни лиш стрі
немо представлена доїми, явно одно основне бажане задержати 
свою доїму, обряд, орїанїзацію, як мога більше. Руська церков 
виступає яко церков фундована зі сходу: важне воно m e
m ento для напи і його бажань централістичних. Руська церков 
виступає як рівнорядна з латинською і східною: важна прикмета 
індеферентизму культурного, над котрою міг призадумати ся
1 гордий квінтоцентин. Руська церков змальована неслушно кри
кунами від латинської провінціоналїї, складає поклін централі
стичному Римови.

Латинська церков виступає в двох зовсім инших формах 
папської і латинської церкви вел. кн. Литовського. О скілько 
правні прероїативи першого в річах віри і морали (не в спра
вах організації церкви) виступають як мога лучше, о стільки друга 
оставлена в тїни і доволі аморфна. Форма незвичайно принижена 
для папи, стає гордою, далі й іронічною й саркастичною су
проти латинської церкви.
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Перейдемо до постулатів. їх  диспозиція подає постуляти дої- 
матичні з обрядовими та звязаними з питаними орїанїзації ру
ської церкви. По постулаті, щоб папа вглянув в справу пере- 
хрещуваня, йде поступят, щоб папа влупив Русинів до тих, що 
дізнаватимуть ювілейних благодатий. По тім іде жадане вислана 
папою двох відиорунників, щоб з задержанєм доїми обряда і ор
їанїзації руської і латинської церкви уможливити m odus vivendi, 
вкінци просьба відповіди.

Як бачимо постуляти доїматипні на першім місци, обря
дові на другім, орїанїзацийні на третім —  одначе як вважати 
на інтензивність постулатів, та на подрібне представлене спо
собів, як їх перевести, то побачимо, що точкою кульмінацийною 
стає трета точка.

Коли зважати на те, що з представлена чинників інтересо- 
ваних в тій цілій справі випливає представлене нравного стану, 
а з того знов виводить посланіе свої постуляти —  то в посту
латах бачити мемо кульмінацийну точку всього змісту нашої 
грамоти. А основна точка постулатів стає таким чином succus rei.

Воно пояснює нам ціле навмисне тушоване фактичних по
дробиць: по що-ж в посланію, що є тільки, так сказати б, пре- 
лїмінарем, виповідати отсї подробиці' ясно й виразно. Буде час 
їх витягнути, коли лєїати стануть на їрунтї. А знов im plicite 
в тій точці містить ся домагане признана Місаіла митрополи
том: лєїати не мають власти юрисдикцийної, а тільки доїма- 
матичну, обрядову, реформацийну. Тим чином з поза форми вис
ілої, неясної, притемненої, з поза змісту навмисне неясно розло- 
женого виступає головна причина, ізза котрої собор 1476 р. 
виступив з поклоном наїш. Сей поклін се катеїоричне на ділі' 
хоч скрите під неясною формулою проголошене принципів фло- 
рѳнтийського собора —  але внесене тільки невеликою горсткою 
людей, дізнає з ус їх боків неприхильної оцінки.

Посли, що вибрали ся в Рим, вернули звідти з порож
ними руками, хоч мабуть сповнили совісно свої завдана. Папа 
Сикст став згодом для Русинів вельми неприхильний — як се 
показав аж в 80 рр. Одначе посольство все-ж таки без резуль
татів в Римі не перейшло, папа заказав Русинів хрестити вдруге 
—  своєю дорогою, що з сього скористали не Русини, а хто ин- 
ший, і що папа се вчинив зовсім неясно.

Але фіаско, котре зустрінуло послів собора в Римі, було 
зовсім зайве, щоб викликати реакцію, до кількох місяців ми зу
стрічаємо ся з митрополитом висвяченим в Царгородї.
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Значить маємо до діла із фактом безпосередної реакції на 
сам акт 1476 р.

18 серпня 1476 р. висвятив патріярх Рафаїл чернця із 
Руси вел. кн. Литовського на митрополита всеї Руси. Спиридон 
Сотона, чоловік освічений і образований в подвійній, аїіоїрафіч- 
нім і так сказати політично-історичнім напрямі, здатний до зведеня 
тяжкої боротьби з латинським духовенством вел. кн. Литовського, 
до відограня ролї „возбранятеля противляющих ся закону наше
му и уста таковѣмъ затыкатся“, зявив ся в Царгородї на 
короткий час перед своїм посвященем яко простий чернець. 
Еоли патріярх його поставив митрополитом, на се видно крім 
його особистих чеснот впливало і поперте з боку православних 
вел. кн. Литовського *).

Його протектори остали ся в тїни, але їх істноване певне. 
Спиридон остае далі митрополитом всеї Руси; се разом із його 
тверським походженем вяже його з тверською династією, котра 
була знов споріднена з Олельковичами. Не забувати, що Твер 
знов став ся хилити до Бел. Кн. Литовського, і що в Новгороді 
перед погромом 1478 р. були ще замітні останки партії ли
товської. Хоч голова його військ Михайло Оделькович підпи
сав акт Мисаїла, то вдова кн. Семена, теща вел. кн. тверського 
могла як раз попирати Спиридона, —  але то тільки здогади.

В мартї 1477 р. Спиридон явив ся на Руси. Наші ува
жали цілком його прихід правильним, але Москва хоче се запе
речувати, а митрополит московський зажадав від єпископів своєї 
митрополії присяги, що не муть признавати Спиридона. Значить 
Москва числить ся з ним; характеристичне, що 1477 ще не ви
плинув закид, що він поставлений на издї. Так Спиридон знай
шов собі сторонників, і на хвилю був грізний для Москви — 
і може пособляло йому фяско місії собора 1476 р. в Римі. Але 
за хвилю все присло як банька з мила. Патріярх Рафаїл впав 
весною 1477 незвичайно скандально, се захитало становище Спи
ридона, стали кружити звістки перенесені з того патріярха на 
нього самого, що його поставили неправно підкупством1 2). Потім 
на розказ неприсутного короля його арештували і замкнули —

1) 1477 кажуть серіозно, що він хотів простягнути руку на мо
сковську митрополію; що 1482 має він своїх прихильників.

2) Завважу, що ті поголоски повстали аж по тім, як московський 
митрополит казав присягати йому. Як би вони істнували вже тоді, він 
би їх зовсім певно не лишив.

Записки Наук. Тов. ім Шевченка, т. ХС. 2
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коже в однім із городів властивої Литви. Став ся факт нечуваний 
від часу арештована Гарасика: Русь московська протестувала (се 
зовсім правдоподібне з огляду на те, що весною 1478 пани ли
товські чули себе захитаними у вел. кн. Литовськім, а Іван Ва
силевич також констатував, що вел. кн. Литовське не здібне йому 
помішати звести остаточноі рахунки з Новгородом). Одначе про
тестом і то здаеть ся слабким все й покінчили. Спирпдон ще най
менше одно літо перебував у вязницї і вже 1478 р. уступив ся 
з історичної сцени.

Одначе здобутки, які поробив вел. кн. московський 1478 р., 
відбивали ся голосним ѳхом на вел. кн. Литовськім, Польщі й 
решті Европи: вже давнїйше рішена війна із Москвою опану
вала голови панів Ради і мусїла з хвилею своєї реалізації до
вести до якогось бодай хвилевого m odus vivendi з Русяю вел. 
кн. Актуальною стала знову справа аж у серпни 1479 р .: 
король мав вже зовсім вільні руки на Западї і ніщо не ставало 
иа перепоні борбі з Москвою. Весною 1480 стає кор. Казимир 
у вел. князівстві, але ще не чув ся на силах перед своїм по
воротом з Корони вести борбу і провізорів в обсадї митро
поличого стола тревае ще цілий рік 1480. В кінци весни 1480 р. 
король уступив: зібраний собор вибрав єпископа полоцького 
Симеона й післав послів в Царгород.

Переговори потягнули ся: що найменше від лютого по 
червень, а може почали ся ще борше; причиною крім того, що 
патриярх мав по акті Місаіла доволі* оправдане підозрінє в пра- 
вовірности Русинів, було ще й т е , що пагріярх Максим, 
іменував далі* 1477— 1480 якогось їалектіона київським митро
политом і він був признаваний в печорському монастирн, що 
був тоді в живих зносинах з патріярхом. Вкінци патріярх міг 
перечувати автономічні стренлїня Русинів, що почали ся зараз 
таки від Симеона, що сам не йшов в Царгород, а заняв ся посвя- 
ченем на Руси.

Переговори перетягли ся довгенько і дали себе перегнати 
дальшим подіям політичної історії.

Весною 1481 р. викрито конспірацію Олельковича, Голь- 
шанського, Більського. Вона сама по собі мала цїли політичні, але 
король Казимир, що без доказів жорстоко покарав конспіраторів, 
не був в силі* стримувати антируську течію в своїм окруженю. 
Уважаймо як оден із його довголїтного окруженя Длуїош, чи 
там де говорить про убийцїв в. кн. Жигмонта, чи там де мова 
про замахи на жите Казимира, додає ritu  et gente R uthenus.
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Від таких натяків до цілої тої заяви вчиненої 1500 р., що 
руські князі хотіли ногубнтн корохя „ізза катохицької віри8 не
далеко, і корохь Казинир, що не посунув ся до такої заяви, яву 
вчинив його сина, що 1481 р. оставав ся при батьку, вчинив 
щось анальогічне. Еорохь в рр. 1481— 1483 позводив собі 
релігійну репресию проти найцїннїйшого скарбу руської куль- 
тури, а рівночасно проти релігії і національних чувств Руси
нів. Така репресія на культурно-церковному подї без ясно 
висловленої звязи між нею і конспірацією 1481 р. стоїть в повні 
анальоїічно з висказои 1500 р., тільки король більше обереж
ний від сина: річи поіменно не назвав й мотива не дав. Десь 
в рр. 1481— 1483, а мабуть таки 1481 р. в осени, рівночасно 
в Короні вийшло ираво земське, а в Іитві сгатутове рішене 
короля змірене проти церкви руської. При тім на Іи тв і король 
рахуючи із консерватизмом вел. князівства, покликав ся на тра
дицію ! Закона в оригінальнім тексті не маємо, маємо принагідні 
згадки і дуже тяжко собі виробити о нїм суд з тими фактами 
в руках. Два одначе факти певні —  закон викликаний конспіра
цією 1481 і даний cum  tacito consensu папи. Останнє хоч і як 
неімовірне для величного протектора архітектів ренесансу, стає 
зовсім певне з того, що 1500 р. старий митрополит Йосиф просив 
його про скасоване того права і папа обіцює йому без згадки 
про згоду великого князя, ставлячи то в залежність від себе 
самого.

Так сказати б інтерференцийний вузол виступає в на
шій історії 1480 р . : змаганє до помиреня між Русию й Литвою 
нагло сплело ся з руською іредентою. Одначе, хоч і які далі ще 
були зневаги, котрих король не поздержав ся нанести руській 
церкві й народности, —  вони не вкрили під собою важного 
факту, великого значіня в культурній історії українських й біло
руських земель. Вони ще в 40-их роках ведені на царгород- 
ській нитці, в 70 рр. йдуть на власну руку, і поколїнє Ми- 
саїла, Олельковичів, Спиридона пережило найважнїйшу із всіх 
культурних кріз на Україні від часів св. Володимира. Вони 
полишені на власну руку укладають ся з вел. Новгородом, Мо
сквою, Римом, Царгородом, голосять в церковнім житю прин
ципи індеферентизма руської церкви, а в тих роках являють ся 
перші переклади з західних мов на руську мову, а зараз дальше 
поколїнє видасть Франца Скорина.

Дві прикмети одначе лягають на ту першу самостійну фазу 
культурного розвою українських й білоруських земель; обі вони
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спонукані відносинами в вел. кн. Литовськім. Митрополити стають 
святити ся на Руси з Русинів, але аж до ЗО рр. Х У І в. ви си 
пають з ними Білоруси; не на Україні, а на Білій Руси дуже 
розвили брацтва; з Полоцька —  не з Київа або Львова вийшов 
Францисок Скорина.

Друга прикмета —  се повільний нахил до Москви. Знов 
патольоїічний витвір відносин у вел. кн. Литовськім. Як раз і се 
дуже важне: Галичина й Холмщина в цілій тій крізї брали зовсім 
другорядну пасивну участь, і та добра 1/і українського елемен
ту не входила в гру.

Нам остав ще останних 8 літ нанованя Казимира Ягайло- 
ви ча: від перемін в його державній політиці 1486 р. до смерти 
1492 р. Переміна приготовлялась незамітно; незамітно в голові 
короля завданя політики вел. князівства пересували з над Двини 
і Угри над Дністер і Дніпро; незамітно настала по репре
сіях 1481— 1483 р. велика ера помирена, що трівала до 
смерти короля. Одначе вага сих літ хоч менша від змін рр. 1478—  
1481 всеж таки не мала —  в них довершувала ся під зверхною 
покришкою помирена катастрофа, радше сказати —  банкротство по
літичне руської політики вел. князівства. Митрополит Симеон 
остав геть в тїни, і лиш стільки вихиляє ся, щоб побрати Гра
тифікацію королівську та запис удільних князів білоруських, 
поставити єпископів для Володимира (1487) й Смоленська (1481 
до 1485) й померти 1488 р.

(Тут уриваеть ся рукопись пок. автора).



М а т е р ія л и
до історії суспільного та економічного побуту 

Лівобережної України в XVIII столїтю.
Подав Виктор Барвінсъкий.

Подані нивше документи, вибрані нами з Румянцевської описи, 
що переховуєть ся в Бібліотеці Академії Наук, торкають ся де
яких питань досі ще мало дослідженої соціально-економічної 
історії лівобережної України. Повне висвітлене та вияснене 
питань, що повстають в сїй справі, буде можливе тільки після 
докладного перестудіованя того величезного матеріалу, який дає 
нам Румянцевська опись до внутрішньої історії Лївобережа ра
зом з иншим архивним матеріалом. Сю працю можна вигідно 
виконати сполученими силами кількох робітників, і значіне її 
для розуміня основних питань нашої історії буде величезне. Та 
поки що доводить ся по крихтам збірати матеріал, бо й ся 
праця може бути корисна. Наші документи здебільшого нале
жать до історії зеилеволодїня козацтва та поспільства, і тільки 
два з них по свойому змісту стоять окремо. Матеріяли до історії 
землеволодїня що до свого змісту досить одноманітні; в Румян- 
цевській описи вони представлені головним чином контрактами 
купчими та зобовязанями —  ми наводимо найтиповійші зразки 
з перегляненого нами матеріялу по Смілянській сотні Лубен
ського полку; таким чином збільшене скількости документів по 
сьому питаню на нашу думку, не конче потрібне.

Наші документи, не вважаючи на їх незначну скількість, 
викликають цікаві питаня і почасти дають на них відповідь.



26 В иктор Б арвін ськ и й

Купчі контракти загаюй не дають відповіде, які причини ви
кликали потребу продати ґрунт або „плед“ ; складені по 
звичайпо-прийнятій формулі, вони лишають без уваги сей бік 
справи й навіть затушовують її ;  слова: „безъ жадного примусу, 
але з доброй волѣ“ часто прикривають голий факт насильства. 
Звичайно, причини продажі ґрунтів лежать в економічних умо
вах житя людности, але історвкови цікаво знати докладнїйше 
сі умови, як вони відбили ся в данім випадку продажі, та 
на жаль купчі здебільшого мовчать про се. З сього погляду 
цінний наш документ ч. З ,  складений в сільськім уряді', 
значить —  з захованеє менших формальностей, де житєва 
правда могла пробити ся крізь суху канцелярську мову; тут 
продавець отверто заявляє, що частину городу він продав через 
те „що нѣчимъ далѣй лошадей кормит“. Наші документи ви
яснюють також значіне членів родини при продажах; показу- 
еть ся, що продажу ухвалювано ніби на сімейній раді, за 
спільною згодою; голос матери, що лишила ся вдовою після 
смерти чоловіка, мав велике рішаюче значіне, навіть коли вона 
мала дорослих сипів. Якийсь Савущепко (документ ч. 3) продає 
частину города, купленого ранїйше його братом, і додає, що 
брат не може заявляти своєї претензії, бо продажа відбула ся 
„с благословенномъ панѣ матки“; таким чином мати мала право 
розпоряджати не тільки тими ґрунтами, що лишили ся в спад
щині по чоловіцї, але й тими, котрі сини особисто набули. 
Згода членів сїмї зміцнювала продаж; мати продає „погорѣлый 
плецъ“ за згодою синів (див. ч. 8); заміжні козачки, рідні се
стри, продають ґрунти, що припали їм по батькови, за згодою 
своїх чоловіків, котрі власне кажучи не мають ніякого права 
до сих ґрунтів, та дітей (див. ч. 9). В купчих потверджуєте 
ся право спадкоємців покупця володіти ґрунтами, а для „лут- 
шаго достовѣрія“ продавці звичайно кладуть певну суму „за
руки“; коли продажа відбувала ся в сотенних місточках, заруку 
клали як на „городовой“ уряд, так і на сільський. Наприклад 
якийсь Чайченко поклав „заруки“ на сотенну канцелярію 5 р., 
а на сільський уряд один рубель (див. ч. 2).

Инші наші документи малюють процес земельної мобілізації 
в руках заможного козака, котрий був для слабої економічно 
людности неминучим кредитором. В наших документах в сій ролі 
виступає козак Середа: він позичає значні для того часу 
(1760 роки) суми грошей, а для забезпеченя сплати довгу на
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визначений термін 10-й або 5-й одержує на воходїннв („в за
ставу“) їрунти; при тім на випадок невиплати довгу в озна
ченім терміні він уже робить ся вічним власником заставле
них їрунтів (див. ч. 5 і 6), як се зазначуеть ся й в росписках. 
Про проценти роспискн не згадують. Таким чином з лона са
мого козацтва виділяли ся особи, котрі завдяки капіталови на
громаджували в своїх руках земельну власність.

Документ ч. 4 показує, що монастирські селяне повідомляли 
про свої уклади що до землі своє начальство, котре й за
тверджувало їх сзоєю властю. Документи ч. 8 й 9 свідчать про 
продажу козачих їрунтів. Виникає цікаве питане, чи були за
конні такі продажі, чи не були вони в сумеречности з закон
ним указом московського уряду. Заборонний указ 8 січня 1739 
року було видано з тої причини, як читаємо в самім указі, „что 
владѣльцы казаковъ, которые имъ грунты продали, яко своихъ 
собственныхъ крестьян во владѣніи за собою имѣть жалаютъ“, 
через се „всѣмъ малороссійский козакам до скончанія нынѣш
ней войны и будущаго о томъ соизволенія грунтовъ продавать 
и подъ другими видами укрѣплять запретить“ 1). Нам невідоме 
розпорядженѳ центрального уряду, котре касувало б сей забо
ронний указ. Звичайно, сей указ не міг застановити скуповуваня 
козацьких їрунтів та перепинити упадок козацтва, як військової 
верстви. Для місцевої адміністрації сей указ був просто неко
рисний, і недодержуване його в практиці було дуже часте. 
Инодї навіть деякі урядові особи підпадали під кару га те, що 
дозволяли таку протизаконну продажу; за Розумовського за таке 
недодержуване скинено з уряду одного з сотників Переяслав
ського полку2). Глухівський комендант Делятур примусив погро
зами великогагоровського козака Шешеницького в купчій під
писати ся підданим, і Малоросийська Колегія (1765 р.) на 
скаргу скривдженого постановила: „буди оные грунта наслѣд
ственные козачне и послѣ запрѳтитѳлныхъ о не скуплѣ указовъ 
проданвы іли заложѳни, то оные отобрат и отдать просителю 
по прежнему во владѣніе“3). Розуміти указ 1759 року, що він 
забороняв продажу їрунтів тільки власникам, а не односельцям 
козакам, не можна, бо від сього не вигравали інтереси козачої 
служби: покупець ніс службу тільки з свого їрунту, а продавець

1) П. С. 3 . X . 7723.
*) Мошжинскій архивъ, вид. Савицького.
*) Харьк. Істор. Арх. Черн, відділ, ч. 28877.



28 В иктор Б арвінськи й

ставав зовсім нездатним до неї. Нам здаєть ся, що продажа 
козачих ірунтів, як недозволена спеціальним указом, була не
законна. На практиці* вона часто відбувала ся й навіть купчі 
робили ся на урядах, при тім, щоб захистити себе від можли- 
вости утрати їрунту, покупці зазначували в купчих своє бажане: 
продавці' не повинні переносити ся в инші сторони. Таке бажане 
цілком зрозуміле: коли продавці лишали ся на своїх місцях, 
утворювала ся фікція, що їрунти знаходять ся при них і вони 
відбувають козачу службу; на випадок не виконана зобовязаня 
вони обіцювали заплатити як за будову, тав і за їрунт подвійну 
ціну. Як московський, так і місцевий уряд показали ся безсиль
ними в боротьбі проти такого соціяльноекономічного явища, як 
скуповане ірунтів, і почали дивити ся на нього поблажливо —  
з сеї причини купчі почали робити ся й на урядах, і вони, 
поруч законних, опинили ся і в Румянцевсьвій описи.

Документ ч. 1 малює оріанїзацію суспільного безпечень- 
ства та добробуту в сотенніи місточку, а документ ч. 6 містить 
купчу на „девку“, котру продав канцеляристови Кучеревському 
путивльський поміщик.

1. В местечку (Олишевка)1) гражданского управления сотенная кан
целярия, увравляющая по сотнѣ военнимъ и земскимъ дѣломъ по пове- 
лѣнію полковой канцеляріи: в оной присудствуютъ сотникъ Василей 
Шрамченко, атаманъ Передерій, писарь Еамѣнскій, асаулъ Дяковскій 
і хоружій Соричъ.

Полиціи никогда не било и нине иѳтъ. О предосторожности от по
жаровъ от канцеляріи всемъ жителямъ всегда подтвѳрждаѳтця; в лѣт
нее ж времія то есть от мая по октябрь печи топить незапрещаетця, по
тому что надворнихъ печей нет; инструменты пожарные т. е. крюковъ —  3, 
бочокъ на распусках — 3, вѳдръ с водою — 10 при канцеляріи в го
товности содѳржатця; во время пожару от котораго двора с ведромъ 
или топоромъ висилать расъписанпо, а подъ бочки употребляются оби
вателя пешие — всемъ жителямъ объявлепно; толко опихъ по сотнямъ 
и десяткамъ не разчисленно и соцкихъ и десятскихъ не опредѣлено; 
нищіе содѳржутся в особо-вделанихъ шпиталяхъ, доволствуются с по
даянія.

*) М. Олишевка давпіише входила в склад Ніжинського полку 
тільки при Розумовськім причислено її до київського.
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(Румянцѳвска опись в Бібліотеці Академії Наук, Київський полк, 
сотня Олишевська 36).

2, 1749 года генв. 28 дня. Предъ нами уряду села Гриневки ата
маномъ Матфеемъ Андрущенкомъ и людми на тотъ часъ бившими, именно: 
Якима Рябчуненка... и при многихъ на тотъ часъ бившихъ, явилъ Павелъ 
Чайчепко свою доброволную продажу, ижъ продалъ свой властній gpyarb 
с хатою Карпу Сѳрѳденку за цѣну певную копъ сѣмъ с золотимъ, кромѣ 
того, что продалъ част помѣроку по грушку. Волно ему, Карпу Сере- 
дѳнку,. якъ своимъ власнимъ владѣти, продати или даровати или якъ хотя 
па свой пожитокъ повернути; а изъ моихъ кревнпхъ, близкпхъ и далекихъ 
и в моих дѣтей не повинни его нѣ в чомъ турбовати, а хто поустанетъ 
на турбацію, на таковаго покладаетъ заруки на сотеную канцелярію 
руб. 5, а на сѣлскій урядъ рубль. В томъ я Павелъ,! яко нѳумѣѳтный 
божественнаго писанія, своеручно святій крестъ подписую.

(Ibidem, Лубенський нолк, Смілянська сотня).
3. Того ж вишеписанного года, марта 8 числа при томъ же вишѳ- 

писанномъ врадѣ, при атаману Мат. Андрущенку и при Василю Щютцѣ 
и при Климу Мачулѳнку пришѳдши Стефанъ Савущѳнко и явилъ свою 
продажу, ижь продалъ огорода часть Карпу Сѳредѳнку 8а цѣну за 2 руб. 
без гривнѣ, которую мой братъ купилъ Максимъ у Павла Чайки вѣч- 
пими часи. Q неповиненъ его мой брат, пришѳдши, нѣ в чомъ турбовати, 
бо я продаю с благословениѳмъ панѣ матки своей про нужду, що нѣчимъ 
лошадей далѣй кормит и матка повелѣла мнѣ продат, даби лошадей не 
поморилъ, а що для лучшаго достовѣрія п покладаемъ заруки на горо- 
довій урядъ талярей —  10, а на сѣлскій —  рубль, а я, Стефанъ, яко 
нѳумѣѳгный божественнаго писания своеручно святій крестъ подписую. 
(Xbidem).

\  4. 1746 года мая 5 числа. Обители святой Киевопечерской под
дан^ жителѣ Бѳсѳдовекіе: Марко Сидоренко, да Семенъ Шаруненко 
в замковомъ Сыѣтянскомъ правленіи представили, яко имѣючи-дѳ они 
в себе луку, неоподаль села Бѳседовки лежачую вишше Іванцѳвого 
ставка при урочпщи, вовемомъ Глибокой Долиной, с нѣжностію от Бу- 
денковой луки, з доброй своей волѣ без жадного подлогу, примусу и на
силія волости Смѣловской священнику бесѳдовскому, Петру Гривѣ в за
мѣну за лѣсъ его, прозиваемий Писмѳнниковскимъ, пустили и яко отселѣ 
оніѳ... в тую луку доброволно пущёную в замѣну якъ они сами, такъ 
жени и дѣти ихъ и другіе крезніѳ, близкіе и далекие интѳресоватся, 
присвоять и во владѣніи никакова препятствія чинить ему не имѣютъ и не 
должни — просили в замковомъ смѣлянскомъ правленіи н а . вѣчное 
и безпрепятственное тоею лукою означеннаго священника владѣніе ви
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дать ПИСИЄНІ& ваписъ. И в замковомъ саѣлянскомъ правленіи таковую 
иіъ правилную замѣну слушавъ опредѣлено: в книгу записать, а длл 
лучшаго(!) впрѳдъ твердости и пѳвности па вѣчное и бѳзъпрѳпятстзѳпное 
тоею лукою рѳченпого священника, жены и дѣтей его владѣніе сен уря
довий писнѳний з вамковой волости смѣлянского правленія варучній 
с прилогомъ обикновѳнной печати видать зависъ, которій и видавъ. 
Волости сиѣлянской управитель іеромонахъ Іоакимъ. ІІисарь заику смѣ
лянского Андреи Яновский. (Ibidem).

5. 1762 года мая 16 дня. Я нижеподписавшійся ковакъ сотнѣ смѣ- 
ляпской житель села Гринѳвки Василь Кириленко далъ сію мою козаку 
сотнѣ сиѣлянской жителю Гриневскому Івану Середѣ росписку в томъ, 
что я в него Середи визичилъ 8 р. денегъ, ва которіѳ ему Середѣ, па
латного поля 8 дней на срокъ десятнолѣтній пустилъ во владѣніе, ко
торое поле, лежачоѳ на бабачку дней — 2, а на волопицю дней — 6; 
якіѳ вишѳпрописапніе денги долженъ я буду ему в тотъ 10-тій срокъ 
сам или дѣти мои отдат всѣ бѳвпорно; кромѣ ж мене и дѣтей моихъ 
і крѳвнихъ и далекихъ родственниковъ оного поля откуплят неповволяю; 
буди ж я или дѣти мои вишепронисаннихъ 8 р. денегъ в тотъ показап- 
ний 10-ій срокъ в состояніи отдать не будемъ, то онимъ полемъ ему, 
Івану Середѣ, владѣть вѣчно поручаю. Того для вѣрности и лучшой 
твердости сию мою при Данилу Рудичѳпку, я ему, п. Середѣ росписку 
далъ и на оной яко неграмотний упросилъ за себе подписатся. (Ibidem).

6. 1760 года марта 4 ди. Я нижеподписавшійся далъ сіе виводноѳ 
писмо канцеляристу гѳнѳралной артиллеріи Івану Михайлову сину Ку- 
черѳвскому в томъ, что крепосную девку свою Марію Аѳанасіеву Дрон- 
скую, живущую в селе Лцынѳ, продано от мене ему, Кучерѳвскому, вечно 
и никто за оную девку ѳво турбоват, либо отнимат ивъ родственниковъ 
моихъ нѳдолжѳвъ будетъ, но та девка крѳпосная должна оставатись во 
впаденіи ѳво, а денги ва оную взяты мною — 13 р. 50 к. и в приемѣ 
денег саморучно подписалъся. Путивлской помѳщикъ Гаврила Лцынъ. 
(Ibidem).

7. 1762 года мая 16 дня. Я нижеподписавшійся козакъ сотнѣ снѣ 
лянской, житель села Гринѳвки Данило Рудичѳнко, далъ сию мою ко- 
ваку и жителю гринѳвскому ж Ивану Середѣ росписку в томъ, что я 
в него Середи визичилъ денегъ руб. 5, за которіе денги ему, Середѣ, 
на срокъ нятолѣтяый пустилъ во владѣніе лѣсъ стоячий ва яромъ Цюм- 
конвою, прозиваѳмий Рудачѳвский, который лѣсъ пры одачи инѣ ему 
прописанныхъ денегъ в тотъ 5-ій срокъ, что имѣется в томъ лѣсѣ все 
зрубаг позволяется; еще ж кромѣ тихъ вишѳписаннихъ 5 р. денегъ ви- 
вичвлъ в его, Ив. Середи, денегъ одинъ рубль и 50 коп. и за оніѳ ж
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денги ему ж пустилъ на тотъ же срокъ 5-ій паіатного поля 1 ‘/2 днѣ, 
за которое поле, лежачое за хуторомъ Носѳнковскимъ, между дорогами 
и владѣть ему, Оерѳдѣ, якъ вишиисавнимъ лѣсомъ, такъ и полемъ до 
показанного сроку, а не вѣчно, но пока мною вишѳ прописаніѳ 6 р. 50 к. 
ему в тот показанний 5-ій срокъ всѣ отданы будутъ. Буди ж би я об 
томъ вишѳпоказанномъ 5-омъ срокѣ всѣхъ прописанныхъ визичеппхъ 
в него, Середѣ мною 6 р. 50 к. денегъ ему не отдалъ, то якъ лѣсомъ, 
такъ и полемъ ему ж, Середѣ, владѣть вѣчно поручаю, того ради во 
вѣрность и лутшой твердости сию мою я, Данило Рудиченко, ему рос- 
писку за вѣдомомъ атамана Гриневского далъ и на оной, яко я негра
мотній, упросилъ еде га себе подписатись. (Ibidem).

8. 1762 года-мая 28 дня. Ми, нижеподписавшіеся козаки сотнѣ 
смѣлянской жители села Гриневки, Иванъ и Микола Кѣриленки, да(яи)смо 
сие наше от себе писменноѳ обовязатѳлство отаману Гриневскому Мат
фею Андрущѳнку да Мат. Середѣ в томъ, что послѣ погорѣлости нашой 
родная наша мати Бѣдка Кирилиха Крзвчѳнчиха за согласіем нашимъ 
продали погорѣлой плѳцъ в оставшимся построеніемъ і огородомъ га 
цену 16 р. ровно козаку и жителю Гриневскому Матфею Середѣ; точию 
показаній атаманъ не допуская матки нашой і насъ оному Середѣ озна
ченного пледа в продажу пустить, яко Середа бѳвъ писмѳнного обовяза- 
тѳлства и вѣдома описаясь купить п потому, что какъ ми такъ и мати 
наша, продавши б не вийшла б на житло в сторону и в томъ требовали 
от насъ писменого обявитѳлства, якоѳ имъ отъ насъ и давно. Буди б же 
ми по сему обовѣту(!) не устояли б и вийшли б в сторону и ктобъ моглъ 
ноказанаго свата нашего Среду от проданаго нами грунта безденежно 
оставит, то ми имѣемъ ему какъ (за)строезіѳ его, какое на оному пледу 
нѣ будетъ, такъ и за грунтъ двойную дену, где насъ сискат можетъ за
платить имѣемъ безъ всякой отмѣни, на семъ и подписуѳмся. (Ibidem ). 9

9. Того ж года мая 20 дня. Ми нижеподписавшіеся дочери умѳр- 
шого козака смѣлянского Леша Шевченка дочери Бвфосинія Короткая 
і Бвдокія Лопыкова чинимъ вѣдомо симъ нашимъ доброволнимъ купчимъ 
записомъ кому о семъ тѳперъ и впрѳдъ будучиѳ времена вѣдати под- 
лѳжатимѳтъ в томъ, что спадаючие на насъ по отцу нашему в ближнихъ 
оного Смѣлого во всѣхъ трохъ рукахъ поля части, а именно з нивъ 
рабочихъ і сколко гдѣ естъ нашего отческого в ближнихъ мостахъ оного 
Смѣлого поля, болшихъ і налѳнкихъ нивъ, со всѣхъ тѣхъ, яко намъ 
двоимъ противъ сѳстръ нашихъ подлежитъ, половинная пай з доброй 
своей волѣ, безъ жадного примусу и насилія з совѣтомъ мужей нашихъ, 
а насъ одной Бвфросиніи за согласіемъ дѣтей, пустили в вѣчную и по
томственную продажу ониѳ свои части в ближнихъ поляхъ писару сотнѣ
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Константину Івановичу Бартошу за уговоренную сущую сумму денегъ, 
от него всѣ сполнѳ своими руками принявши, позволяемъ тѣмъ полемъ 
от насъ проданнимъ, якоѳ еще до сего никому в продажу, ни в заставу 
не завѳденно и ни в чемъ не пенное, ему и женѣ его а нашей родной 
сестрѣ, которой тое поле и родовитое состоитъ, тако ж наслѣдникамъ 
ихъ вѣчно владѣти, дати, продати, замѣняти и на якій пожѳлаеть ножи- 
токъ свой употрѳбити. Ми же сами себе, мужей своихъ и всѣхъ наслѣд
никовъ близкихъ и далекихъ свойственниковъ от того поля нами про
даннаго чуждими чинимъ, сверхъ же того буди б кто его жену і наслѣд
никовъ их 8а тое ноле моглъ турбовати и во владѣніи препятствіе 
дѣлать, то ми сами, а но насъ и наслѣдники наши, не допуская его 
и до найменшихъ волокитъ и убитковъ за него и ва наслѣдниковъ его во 
всякого суда и права отвѣтствоват і в то яко правилниѳ били к тому 
наслѣдники обстоѳват должни будемъ; на семъ упросили за себе под- 
писатись. (Ibidem).



С т у д і ї
над галицько-українськими граматиками XIX в.

Написав М ихайло Возили.

МІ Граматика Могильницького. *)
Д ієсл ово: вступні ува ги .

Тепер іде широкий виклад про дієслово. Глаголъ в часть 
мови, неюже дѣйствіе д8ши нашон с у д о м ъ  званое выражаеміѵ, 
лео которою w рѣчи «кой, іро твердими! аво перечиміѵ. При 
кождім дієслові треба вважати на: вн&трное с о с т о я н і е  і пе
ремѣнѣ поверуовѣ.  З уваги на зміст мож е бути глаголъ сѣ- 
ціествителный, що означає сѣдъ w рѣчи самой въ совѣ везъ 
E C A K o rw  Ф н о ш с н а  о́тважной (належить ту одиноке іеліъ), І Ііри- 
лагателный, що означає прикмету або переміну особи чи річи. Од- 
вітно тому, чи дієслово само є коренем для другого, чи походить 
від инших частий мови, зоветь ся глаголъ первоіѵвразный  
або коренный і происводный.  І одні і другі можуть бути 
або простыми (ношѣ) або сложеными (приношѣ). Яв діє
слово означає доконане дійство або таке, що має довершити ся, 
зоветь ся глаголъ совершенный,  як що недовонане, несо
вершенный. Останній рід дієслів є на чина т е л нні й ,  яв- ви 
раж ає початок дійства, а пр о д о л жит е л ный означав продов- 
женне дійства. Т у й доказує проти виводів більшости сочинителей 
Граматыкъ славенскиуъ, що не треба мішати доконаних дієслів  
з недоконаними, яка ріжнпця на натурѣ мовні человѣка грѣн- 
тѣесл. Терміни глаголъ о ́ днократный і оучаціателный 
походять звідси, що дієслово означає дійство, яке раз відбуло ся,

*) Початок див. Записки т. LX X X IX .



34 М ихайло  В озник

відбувавть ся чи відбувати ся ме або повторене. Далї т о ж е  бути 
глаголъ: д ѣ й с т в и т е л н ы й ,  що виражає дійство, яке не 
переходить з одного иа др угого; с т радате лный,  що означав 
терпѣніе ако перем кнУ, якої дізнае одна річ від другої; сред
ний,  воли дійство не переходить з одної річи на д р у г у ; воз 
вратный значитъ дѣйствіе аво страданіе въ совѣ самому 
оверненое (чешУ ел); взаиллный виражає взаїмне дійство двох 
річий (Борю са съ Павломъ) і в о з п о ма г а т е л н ый  (семъ, 
маю, вываю).

ПрипадокъО въ которомъ совѣ тотъ аво йнный глаголъ по 
приведеному, различію прєдставлАЄМш(,) въ граматицѣ славенской 
залогъ зовесА. їх е пять: дѣйствителный, страдателный, сред
ний, возвратный і взаимный. Деякі дієслова є тілько діяльні або 
страдальві, инші мають тілько діяльний рід, а трн останні за
логи не ріжнять ся нічим від діяльного роду що до конюґаційних 
Форм. Конюїація чи там с п р а  ж є н ї  є має свої властиві фор
ми, Форма свої властиві п а р а д и г м а т а ,  а кожднй приклад 
має свої наклон енї а  і при час т ї  а . Способи мають времена  
аво часы,  в часах є числа,  в числах лица,  а  в особах 
роды.

НаклонінЇА глаголовъ рУскн^ъ суть три: и з а в и т є л н о є  
(стою), повслителнос (тримай) і неопредѣленное (три
мати). Що до жєлатєлногш й сослагатєлногш наклоне
ніи, їх въ діалектѣ рУскомъ нема. Мѣсце Й£ъ застУпУє накло
неніе изавитєлноє съ приложенсмъ союзовъ г д ывы,  давы,  
если X .

Богатство часів велике й р іж н ородне: времА настоАщое  
(несУ); прошедшое А) несовершенное:  а) простое (и́ по
сылавъ), б) съ нараіренемъ (имъ посылавъ, и посылавемъ),
в) д а в н о л р о ше д шо е  (и́ Бывало посылавъ) і тож съ нараще
ніемъ (и́мъ выкало посылавъ); Б) совершенное а) простое  
(и́ вернУвъ), б) съ н а р а ці е н Ї е м ъ (и́мъ вернУвъ, и́ ксрнУвемъ); 
Б) о^чащателное а) простое  (и́ читовавъ), б) съ нараще-  
ні'сл\ъ (и́мъ читовавъ), в) давно прошедшое (и́ Бывало чито
вавъ) і тож съ наращені 'емъ (и́мъ Бывало читовавъ); далі 
времА вУдУщое й то а) несовершенное простое  (вУдУ чи
тати) й о ́ Учащателное (вУдУ чнтовати) та б) совершенное  
съ н аращенЇемъ (вылѣзУ). Не вож де дієслово має у с і ті ч а си : 
недоконане має тілько недоконані часи, доконане не має теперіш 
нього часу. За додатком союза аво предлога стає недоконане 
дієслово доконаним (пишУ — напишу). Так звані однократные
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дієслова мають часи доконаних дієслів, а часи дієслів о^чаціател- 
ны уъ треба відріжнюватн від часів дієслів недоконаннх простих. 
Приказуючий спосіб має тілько будучий час.

У двох числах (однині й множині) є но три лица: первое, 
второе, третое, а особа мае четыры роды: м Вже с к їй , жен
скій, средний і всякі й (читаю). Переліки а глаголовъ по- 
вер̂ овна по розмаитости наклонені й,  временъ,  числъ,  
л и ц ъ  и р о д о в ъ  въ граматиці с пряже ні е мъ зовеся. Т а  
конюґація не в ус іх  дїєслів однака, з чого випливає новий поділ  
дієслів: на личные,  що мають у с і три особи обох чисел, і не
личные тілько з третьою особою. Особові дієслова розпадають ся 
н а : п о л н ы е  з ус'іми способами та часами (як є в недоконаннх) 
і неполные без теперішнього часу (яв є в доконаних дїєслів). 
Особові дієслова е дальш е: правилные,  яких способи творять 
ся після постійних правил, і нсправилные,  що їх  способи не 
мають загальних правил. Правильні є двояк і: постоянные,  
що постійно держ уть ся своєї Форми й прикладу, й перегодя-  
чі е, що часом відступають від них. Останні' є чистые і не
чистые одвітно тому, чи в разі', яв відступають від своєї Форми 
й взірця, переходять до иншої Форми правильних дієслів, чи мають 
властивий спосіб відміни.

Ѳемл конюґації —  се 1 ос. теперішнього або будучого часу, 
бо въ рискомъ діалектѣ глаголы полные іѵвразомъ діалекта 
слакенскогш въ первомъ лици числа е динственногіѵ наклоненя 
изявителноічи времене настояці ог і ѵ,  неполные въ томъ са
момъ припадкЗ Бремене вЗдЗціогіѵ на 3 аво ю кончнтися 
звыкли. Друга особа тихяее часів кінчить ся на е ш ъ або и ш ъ, 
що є підставою поділу конюґацій. Отже въ рискомъ дїалект’к є 
дві коню ґації: в першій є з н а к о м ъ  конюґації закінчевнє еш ъ, 
в другій и ш ъ.

П ом ічні д ієс л о в а ; д в і к о н ю ґа ц ії.
Відміну дїєслів зачинає Могнльницький помічничими дієсло

вами: іемъ і выкаю, маю і мѣваю. Від е́смъ є діеіменник вытн, 
а теперішній час: и есмъ або имъ, ты е́си або тысь е, іѵнъ 
е́стъ (е), мы есміѵ або мысміѵ, вы есте або высте, іони с8тъ. 
Звичайно є ще въ діалектѣ рискомъ споєне сократителное  
глагола есмъ съ союзами: аво (sic, лбы), же, где,  также съ на
рѣчіемъ коли и во т ъ.  Ось ся скорочена конюґація есмъ si зга
даними словами: авымъ, двысь, авысмиі, авысте; жемъ і т. д . ; 
колимъ; гдемъ; вотемъ, вотесь, вотестъ, вотесмѵѵ, вотесте,
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в о т с8 т ъ . Минувший час: н быкъ (у ъ ), ла, ло, але ты  бывъ 
І. БЫЛЪ, ХОЧ авторови ЗВІСНО, ЩО ВЛЛСТИВЫЙ выговоръ ©Устный 
Бремене то г  w  нд П о к 8 т ю  Й П О А ОЛ Ю С С Т Ъ В 8 В Ъ ,  В 8 Л Л ,  В8Л0. 
Такий виговір задержаний і в вниж цї: Чинъ Іерейскагіи ндстд- 
влсна. (Почаїв, 1786). Дальша відміна правильна; інтересне зазпа- 
ченнв при причаст'іАуъ: с8 ф їй , д, ос як с л а в с н с к о е ,  a в8- 
д 8 ч їй , д , ос як р 8 с к о е ,  м іж  тим як дієприкметник будучого 
часу в: в 8д8ф їн , д, ос. В ід выкати: минувший час: а Бывавъ 
і вывалъ, впрочім конюґація правильна. Подібно конюґуеть ся д іє 
слово: мати або м ’кти (м авъ  або м ѣ л ъ ) й о́Учафлтелнс макаю  
або м ѣваю .

Перша конюґація має дві Форми, одну на 8 , другу на ю ;  
приклади перш ої: верв, клкч8, тагн8, прАд8, товк8, а другої : 
читаю, мил8ю, бѢлѢю, плюю, колю. З ос. одн. теп. ч. має побіч 
окінчення -с зазначене скобками тъ (ксрс(тъ), а таж  особа мн. 
кінчить ся на тверде тъ (кер8тъ). Мпн. ч.: й  вравъ (лъ) або 
вравсмъ, вравссь, вралисміѵ, від тагн8: а тагн8въ (тагъ ) 
зглядно тагн8ксмъ чн тагсм*, але від токк8 — а товкъ або 
товкемъ. Часи наводить після вище згаданого множества їх . Прп- 
казовий спосіб є : всри (веръ), верѣмъ (верами), верѣтъ (всртс) або 
всрижс (верже), верѣмже, вср'ктжс, НАЙ вере, НАН вср8тъ. Побіч 
ІірАДИ — ПрАДк, побіч коли, колѣмъ, колѣтъ — кол'ь, кол’міѵ, 
колетъ. Дієприкметник теп. ч. кінчить ся на -чїй -а -ос і -ірій 
-а -ос (вср8чїй (ірій) -а -ос). В Могильницького іетнуе страдальний 
дієприкметник теп. ч .: всрелшй -а, -ос, кличемый, тагнсмый, прА- 
дсмый, токчемый, читаемый, мил8емый, плюемый, колемый. Від 
першого взірця відступають у  дечім: пр8, тр8, др8; мин. час: 
деръ, ла, ло; приказовий спосіб: дри; дїєменник — дерти; д іє 
прикметник теп. ч. діяльний — дрсмый, а страдальний: дертый. 
На взір прикладу: клич8 відміняють ся дієслова на к8, ч 8 , ж 8 , 
ш 8 , ф  8, при чім у  минувшім часі переходить ч на к (с8ч8 — с8- 
кавъ), ч на т  (допч8 — доптавъ), ж  на з  (важ8 — вАзавъ), ш 
на с (тсш8 — тесавъ), ш на у  (врсш8 —  врсуавъ), а ці разтко- 
рАСМое на с н ч на т . З дієслів на ч 8 відмічуе уоч8; мин. ч. у с 
тавъ (утѣкъ), утѣли, а дїеіменник — уот'ктн (ут'кти). Глодж8 
має 2 ос. глоджсшъ, а мин. ч. глодавъ. Після тагн8 відміняють 
ся дієслова на н 8, а відступають від того взірця о те ї: ван8 (какъ), 
жн8, ган8, горн8, клн8 (клавъ), мн8, пн8 (павъ) і стогн8. Як 
прАд8, відміняють ся дієслова на в 8, в 8, д 8 ,  з  8 , с 8  і т 8 .  Д іє
слова на в 8 , з 8, с 8 задержую ть у минувшім недоконанім часі ко
рінні букви: в, з і с : грекъ (лъ),. ск8въ, несъ (лъ) і везъ (лъ).
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Ліет», плет», рост» мають у  мин. часі: лилъ, плелъ, рослъ. Від 
взірця відступають: жд8, рв8, ви» (зов») і сс8 у таких видах, як 
ждати, ждавъ, ждѣлѵъ. Приходить і звісний уж е дїеприкметник: 
рвшый, звемыи. Дієслова на г 8, к 8, що відміняють ся після 
товк»,  перемінюють в 2 ос. теп. ч. г на ж , к на ч та кінчать 
дїєіменннк на чи: стриг», стрижЕшъ, стричи (стриголшй); пек»,
ПЕЧЕШЪ, ПЕЧИ (ПЕЧЕЛШЙ), а л е  СТЕрГ» —  СТЕрЕЧИ.

Друга Форма мае пять взірців. Після першого з них читаю 
відміняють ся дієслова на аю і а »  (вЕртаю, лѵкржю), але д іє
слова даю, п8ціаю треба відріжнягп від: даллъ, п8ці8. ІІ8іраю має 
в 2 ос. мн. тепер, ч. п8цілете (п8цілте), в 3 ос. п8ціаютъ (п8сваютъ); 
в мни. ч. п8і|іали, в "приказ. епос. п8ірай (п»скай), а в ді'єімеинику 
— п8скати (п8ціати). Деякі дієслова на -аю, як каю, краю, таю, 
прибирають у  мни. часі -ж : клавъ сж. На відворот де/мл деяких 
дієслів на аю скорочуеть ся опущеинем а й тоді таке дієслово від- 
міняєть ся, яв взорець на -ю з попереднім співзвуком: клЕпаю — 
клепю. Дієслова на -нжю (кланжю) задержують ж скрізь там, де 
в взірці находить ся а. Від взірця мил8ю відступають дієслова : 
д8ю, ж8ю, к8ю, пс8ю, тр8ю, т8ю, ір8ю, (отже двоскладові), що 
відмівяють ся після сн8ю: сн8ешъ,  сн8въ (сн8вавъ), сн8й, сн8тн, 
сн8елшй, сн8тый. Трохи відмінно від в’кл’кю відміняють ся дво
складові дієслова: д гкю, слгкю (сж), вѣю, бо мають у  минувшім 
часі і дїеімеиниву ж: в’кжвъ, вѣжти. Від дѣю є мин. ч. лакъ, 
дієім. лжти. Після плюю конюїують ся дієслова на -и ю, -ы ю́ 
і -ю ю, при чім и, ы й ю ИЕпрЕМ'кнн'к злуов8ютъ. Ту й звертає 
увагу, що ллного глаголовъ іѵконченж тогіѵ съ болше И́къ съ 
двоуъ СЛОГОВЪ СЛОЖЕНЬЕМЪ ЛѴЛЮТЪ (,) ВЪ ВрЕЛЛЕНИ Прош: вллстиво(е) 
ДЇЛЛЕКТОВИ р»СКОМ8 ПрОИЗНОШЕНЕ, ІО нѣкоторымъ ПИСЛТЕЛЕЙ
навЕТЪ  к ъ  книги перенесенное. Воно д їе т ь  с я  подібно, як . у  поль
ській МОВІ; ЩО Л ПЕРЕДЪ О ЧрЕЗЪ К 8/МЖГЧДЕСЖ (ЛЛЛЛЮЮ, ЛІЛЛЬОВЛЛЪ,
лмльовали, ллальовлтн, ллальовлный). За взірцем колю ідуть діє
слова на -ю з попереднім співзвуком (воріо), одначе в дїеслові 
мелю виступає також о замісць е: моловъ, /молоти. Барю, ешъ 
має мни. ч. каравъ. Ею, пю відміняють ся як бю: б'і'ешъ, бїе, еїе-
/МО, БЇЕТЕ, БЮ ТЪ, БИВЪ, БЇЙ, БЇЕМЬіЙ, При ЧІМ ВЫГОВОрЪ Б Ї Е ,  В ї  Е, 
ПЇЕ (РпОВѢдЛЕ ПОЛСКОМ» b ie , w ie , р і е ,  аЛЕ НЕ ДВОСЛОЖНЫМЪ ЬІІе,
wiie, рііе. Від шлю є мни. ч. славъ, але приказ, епос, шл'кллъ. 
Дієслова: дьібю, ск8бю, кдпю, клепю і т. д. є скороченням дієслів: 
дыблю, ск8блю, капаю, клеплю і в теперішнім часї звычлЕ́мъ дїа- 
ЛЕкта р8скогш л пріим8ютъ; жлоплешъ, кдплешъ.

Записки Наук. Тов. іи . Ш евнетса, т. ХС. З
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Для неповних або доконаних дївслів взорець: верни, 3 ос. ин. 
вернетъ, шин. ч. га вернЗвъ (лъ) або вернЗвемъ, прнказовнй спо
с іб : верни й верниже, а дієприкметники страдального р оду: верне- 
мый і вернений. Д ієсл ова: здоунЗ, клакн#, сагн8, трѣснВ мають 
шин. час: здоуъ, клакъ, трѣсъ, сагъ; возм8, взавъ , возми 
(возь), взАти; втѣкн8, втѣкъ, втѣчъ, втѣвнЬти (вт'кчи); почн8, 
почавъ, почати; ск8вн8, ск8въ, ск8ви, скВвсти. В дечім відсту
пають від взірця: пад8 і сад»; сад», сѣвъ, садь, сѣсти; пад» 
(влад»), павъ, падь, пад'мю, пад'те, пасти. И м» відміняеть ся 
ось як: имешъ, йметъ, м. ч. йвъ, приказ, сп. ими, имѣмъ, 
а дївіменннв —  йти. Л а ж » мае мин. ч а с : леглъ (лѣгь), прпв. сп. 
лазь, лаз'мю, лазьтс, дївішеннив — лечи. Від верж» (г») е шин.
ч. верглъ, приказ, сп. верзь, верз1 лаю, верз'те, дїбім. веречи. В ід
міна дієслів: рев», стан», вмр» правильна.

Друга вонюґація має шість взірців в двох Формах по три для 
обох: точ», с»дж», чиці», дою, ровлю, увалю. Відміняеть точ» 
ось як: точ», точитъ, точитъ, точилаіѵ, точите, точатъ. Так  
само відміняють ся у с і прочі взірці. В минувшім часі: га с»дивъ, 
гамъ с»дивъ і ейдивемъ. Привазові способи мають подвійні види: 
точи (точъ), точѣмъ (точлнѵ), точѣтъ (точте), а  крім т о го: 
точиже (точже), ТОчѢмЖе (тОЧДАЮЖе), точѣтже (точтже). Побіч: 
с»ди, с»дѣмъ і с»дижс є Форми: с»дь, с»дте, с»дѣтъ, с»д’же, 
с»д'мюже, сВд’ѣтже; побіч чисти, чистѣмъ — ЧИСТЬ, ЧИСТЛАЮ, 
чист’же, чист'лаюжє, чист(т)еже; від доити — д$й, д$ѣмъ (дойлаю), 
д5ѣтъ (дойте) — очивидно замісць на других Формах, що зву
чать у  народній м ові: діймо, дійте, поставлено ту через неувагу  
звіздви на перших Формах; побіч рови, ровѣмъ і ровиже є: ровъ, 
po bmw, ровте й ровже; вкінці побіч ували, увалѣмъ і увалѣте — 
уваль, увал’мю, увал'те та увал’жс. І в сій конюґаціі є страдаль- 
ний дієприкметник теп. часу: точимый, а, ое; с»димый, чисти
мый, доимый, ровимый, увалнмый.

Перша Форма кінчить ся на -8 , друга на -ю. Я в точ», відмі
няють ся дїєслова на: -ж  8, - ч 8, -ш 8. 6  й виїмки: маж», мазишъ, 
мазитъ, мазАтъ, мазивъ, приказ, спос. мази, мазѣмъ, дівім. 
мазити; вѣж» —  дівім. вѣжати,  мин. ч. Бѣжавъ. За маж» 
йдуть: водж», гж» (са), каж» (psuię), лаж», морож», раж», слеж», 
а після вѣж» — держ» й леж». З дієслів, овінченнах на -ч», одні 
кінчать ся в минувшім часі на -авъ,  а в дїєіменнику на -ати, яв  
вренч», Бренчавъ, вренчати, другі перемінюють ч на т, яв трач», 
тратитъ, тративъ, але траченый, треті прибирають в минувшім 
часі завінченнє -ѣвъ,  а в дїєіменнику -ѣти, яв верч», вертѣвъ,
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вертати. G  Л Ы ЦІ 8 м а е  ВЪ р8сК0МЪ Д'ІЛЛеКтѢ вршд ПрОШЄДШОЄ 
(сЛЫуЛВЪ, ЛЛ, ЛО) Н н ео п р ед ѣ л ен н о е  (сЛЬїуЛТИ) ВЪ ПОЛЬСКОМЪ TOKMW
неопр: słychać н причасти стрл£: залога врем: проішдиіогіѵ sly- 
chany. Богацько дієслів иа -ш 8 перемінюють ш на с і вінчать ся 
в 3 ос. мн. теп. часу на -а т ъ , прим. нош 8, носитъ, носатъ. В ід 
м8ш 8 мин. час м8сѣвъ, від виш8 — висѣвъ. Після другого взірця 
відміняють ся дієслова на -дж8, одначе дієслова кздж8, видж8, 
гордж8, П£рдж8, сѣдж8 й см£рдж8 вінчать ся в мин. часі на 
-ѣвъ (видѣвъ), а в дїеіменниву на -ѣти (видѣти). Дієслова на 
-ці8 замінюють ці у  відміні на ст (гоці8, гоститъ, гостивъ), не
змінно позістають і вінчать минувшнй час на -авъ отеї дієслова: 
виці8, влиці8, В£ріці8, пиці8, трѣці8 (виціавъ, виціати). Тав само 
зберігають ці у  в ідм ін і: л8ці8 б ннці8, але в минувшім часї і д їе- 
іменниву виступає и: л8ціивъ, л8ціити. Обговореннє першої Форми 
вівчить відміною дієслова ці8: ціншъ, ціитъ, ціиміѵ, ціиті, сцатъ, 
СЦАВЪ, Ц ій, сцѣмъ, СЦАТИ.

Після першого взірця другої Форми дою вонюґують с я : гною, 
гою, клию і т. д., після ровю дієслова на -в ю, в ю, м ю, п ю. 
бвервю і тр8вю мають у минувшім часі: свервѣвъ, тр8вѣвъ, 
а в дїеіменниву: свервѣтн, терпѣти. Щ о тикаєть ся дієслів, овін- 
чених на -вю, вони іѵвычлемъ дїллектл полскогіѵ въ повелител- 
номъ наклон£нїи сокраціаютсА иіетлвленемъ самогласнои н. Такъ 
мѣсто: віри, дави, диви > <  оуживдно іетъ также: веръ, давъ, 
дивъ > <  Плавю і мовю ніколи б не кінчать ся на и в згаданім  
способі, все вовемъ мовитсА й пише: мо в ъ ,  ловъ.  Дієслова: 
ш8мю, гремю, стремю, як і закінчені на -п ю: кипю, сапю, терпю, 
урлпю, чапю мають у  минувшім часї і в дїеіменяику Ѣ : ш8мѣвъ, 
сапѣвъ, сапѣти, одначе епю має ті Форми: спавъ, спати. Після 
взірця увалю відміняють ся дієслова на -л ю, н ю, р ю, але болю, 
волю, горю і прю прибирають Ѣ в минувшім часї і д їеім енн иву: 
Болѣвъ, ЕОлѢтН, горѣвъ, ПрѢтИ.

З другої вонюґації лишаетъ ся іщ е відміна неповних себто до
конаних дїеслів. Взірці скоч8 та к8пю заступають подвійне завін- 
ченне першої особи однини теп. часу, а  то на -8 і -ю. Відміна енх 
взірців такаж, яв і  попередніх, тав званих повних дієслів, з по
двійним првказовим способом (к8пи, к8пиже, к8пъ, к8пміѵ, к8пже, 
к8пмтже, кЗптеже зглядно скочъ, скочмш, скочже) і зі страдаль- 
пим дїєприкметнивом теперішнього часу: к8п8емый. Після скоч8 від
міняють ся дієслова простые на -ч 8, ш8 і сложеньи (пер£скоч8). 
Від взірця відступає у  дечому тр8ч8: тр8тлтъ (скочлтъ), тр8ть, 
тр8т’те; вк8ш8 — вк8сивъ, вк8си (вк8сь), вк8сѣмъ, кк8сити;
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в пУїрУ виступав ст — пУстишъ, пустивъ, пустити. За взірцем  
кУпю ідуть так само простые дївслова (вкрою, вдарю, стрѣдю) 
і сложение (дотридмю, вдѣдю, перемѣню). В дієсловах на -дю 
у  приказовім способі вимовлявть ся буква и мягко: дриль, стрѣдь. 
Вздрю мав свою відміну: вздришъ, вздрлтъ, вздрѣвъ, вздри, 
вздрѣти.

Н еп равильн і д ієслова . З а га л ь н і п р а ви л а . Ф орм ование дгесло- 
вових ви д ів ; злож ені д ївсл ова  й  дієприкм ет ник.

Неправильні дївслова в двояк і: дичные і недичнкіе. Особові 
неправильні дївслова в або повні, якими в: йдУ, ѣдУ, ѣмъ, жєнУ, 
або неповні (возмУ, дамъ, пѣдУ, поѣдУ, повѣмъ, словамъ). ЙдУ 
відміняеть ся так: йдУ, йдешъ, нде (тъ), йдемѵѵ, йдете, йдУтъ; 
мин. час: ta йшовъ або шовъ, мы йшли або шди; иди, ити, дїє* 
прикметник минувшого часу: шовшїй, а дієприслівник: шовши. 
Подібна відміна дївслова ѢдУ; мин. час га ѣ^авъ (дъ). Далї га ѣвъ 
(дъ); приказ, спос. ѣчъ, ѣчміѵ, ѣчте, ѣсти і т. д. Незвісна при
чина неправильности дївслова жєнУ, хпба Форма минувшого ч а с у : 
гнавъ або неможлива Форма страдального дієприкметника тепе
рішнього часу: женемый. Від возмУ в приказовий спосіб: возми 
і возь. Дамъ мав Форми: датъ, дастъ, дамю, дасте, дадУтъ; 
приказ, спос. дай, а в и дієприкметникова Форма: даемый. Непра
вильні дївслова кінчать ся відміною дївслова повѣмъ, яка в ціл
ком така, як при ѣмъ, натіть повѣчъ, повѣчмш, повѣчте. Не- 
особові дієслова мають тілько три часи: теперішній (меркне), 
минувший (смеркдосА) і будучий (смеркиєса).

Тому, що в$дша часть глаголовъ рУски̂ ъ в прямім і прика
зовім способах і дїеімепниках обох родів мав загальні закінчення, 
застановлювть ся тепер Могильницький над Формованием видів при 
помочи таких окінчевь. Окінченнями прямого способу теперішнього 
часу в однині є: У або ю, шъ, е або тъ; в множині: мт, те, тъ. 
Що до закінчення третьої особи, г естъ посподитѣ въ мовѣ 
устной, етъ зась чаетше въ книгамъ оуживаное, й въ томъ 
разѣ писатели спрАжєнїє коренногіѵ сдавенскогѵѵ діалекта на
слѣдуютъ. Деякі дївслова на -дю, -а  ю, що мають у 2 ос. -ешъ, 
викидають е й кінчать ся у третій особі на -тъ . Мовитъ н. пр. 
рУсии́ъ: тримать, кданАтъ, ноганАТЪ мѣсто тримає, кдднає, 
погднає. Щ о більше тъ естъ въ просторѣчіи и ПИСМаХ'Ъ рУски^ 
вдастивымъ оконченемъ т р е т :  лица второгіѵ спрАженЇА.  
Знакомъ тымъ діалектъ рУскіи съ славенскимъ са сводитъ
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а ЯУ полскогіѵ существ: различаетсА, бо по українська й церков- 
но-славянськп в мовитъ, по польсько m ówi. Уживане часом окін-
ЧЄНП6 М Ъ  В 1 ОС. МН. (б Ѣ л ИМЪ) ЄСТЬ ТДКЖЄ СВОЙСТВОМЪ ДІД"’
ЛЄКТД славенскогш. З дальших виводів Могпльнпцького інтересне 
підчеркненнв, що дївіменник кончится въ рискомъ діалектѣ нл 
самогласн# н. Сим окінчеянем сходить ся наша мова з церковно- 
славянською і чеською, а ріжнить ся від великоруської і польської 
(хвалити, црсл. увалити, чеське chwality, велр. хвалить, польсь. 
chwalić).

Могильнпцький полемізує з авторами славянськпх граматик, 
які творило минувший час від дїеіменнпка, виказуючи, що тим ро- 
бом произведши Бремене грамдтическое  противиловысА прои- 
зведеню временъ логическом# то естъ: (не) несогласоваловы  
природѣ. Після того містить екскурс, в якім виясаюе творение минув- 
шого часу съ наращеніемъ. БремА тото властиве естъ съ врел\ене 
несовершеногіѵ простогіѵ и глагола воспомагателногіѵ есмь сложе- 
ное. М о в а ч и  тед ы : га читавемъ,  чи т а л а м ъ ,  читал ом ъ, т ы 
читалесь,  читалась,  читалось > <  то само значитъ: що 
въ кореномъ славенскомъ: й читалъ,  л а, л о семь,  ты чи
талъ,  л а, л о #си X  Отож сокрафене спрАженА славен-  
с к о г w въ рискомъ діалектѣ відбуваеть ся двояким еп особом : 
а) іѵкончеше воспомагателногіѵ глагола е с мъ ,  іси,  съ прошед
шимъ простимъ въ є дно слнвдесА і так повстають Форми: 
читавемъ, тримдлдмъ, трималомъ; або б) се закінченне лучить 
ся з заіменниками: га, ты, мы, вы. О тже: читавемъ, ламъ, ломъ 
або гамъ читавъ, ла, до; читавесь, лась, лось або тысь читавъ, 
ла, ло; читалисміѵ або мисміѵ читали, читллисте або высте чи
тали. Третя особа не творить ся том робом. А хоч б м о т р и с к и  
въ Граматицѣ своей мнитъ п о м а н #тоє  спряженіе въ діалектѣ 
славенскомъ съ р # с к о г w  газыка поуодити, Могильницький ба
чить славенскїй діалектъ выти матерею й жродломъ всѣуъ йн- 
ныуъ діалектовъ і не м ож е на то пристати(,) авы спрАженЇА діа
лекта тогіѵ д Ѣ а л и с а  навыкомъ pScKorw. Він противно ду
має, же навыкъ славенскїй зауосалсА до днесь въ діалектѣ ри
скомъ. Такими спостереженнями можна пояснити й польські Формо: 
іа m ówiłem  або iam mówił.

Бъ рискомъ діалектѣ веї дієслова, що мають значінне оучд- 
фателное, належуть до першої конюїації, а то до другої Форми. 
Мають вони тілько отеї часи: теперішній, минувший, й то вреліА 
оучлфателное простое (га позѣвавъ), тож съ наращеніемъ (гамъ 
позѣвавъ), такі самі два відтінки й у давноминувшім часі* (га вы-
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кало ё гамъ бывало читовавъ) та будучий. У  минувшій часі иедо- 
вонавім звичайне завінченнѳ -авъ, ала, ало переходить в -окавъ, 
овала, овало (читовавъ), причім у  дієсловах на -оую виступав за- 
місць оу —  о (мил8ю —  миловавъ).

Дібіменннв кінчить ся на -т и, але дївслова на -б 8, д 8 при
бирають до того закінчення іще с: ск8бстн, грсвстн, класти. Дїє- 
слова пятого взірця першої Форми кінчать дївіненнив на -ч и, 
а крім того два дївслова: стерг8 й верг8 приймають у  дївіменнику 
між  р і ч чамозвук е: стсречи.

В будучім часі замісць дївіменника звычайное естъ также 
оупотревлене времени прошедшогіѵ простогш, которое съ глаго
ломъ воспомагателным' б 8 д  8 > <  времА в8д8ірое несовершенное 
значитъ (б8д 8 плакавъ, в8демо плакали). Будучий доконаний час 
творить ся так, що до прямого способу дївслова в теперішнім часі 
на початі припрдгассА инна часть мовы (заклич8, прикаж8, до
волочь).

Закінченне приказового способу -и владеть ся замісць е зглядно 
т ъ  в 3 ос. прямого часу, одначе в дієсловах, закінчених па два 
самозвуви, и зливавть ся із попереднім самозвуком у  двозвук: а и, 
о́ун, ѣй, юй, ой. Односкладові дївслова: вю, вю, пю въ р8- 
скомъ діалектѣ въ наклоненіи томъ на двогласн8, йкш т о : к Ї й, 
в їй, пїй, по правилѣ вышше приведеномъ вы^одатъ . Причина 
зась тогш естъ по\*ождене глаголовъ тыуъ № кореннымъ славен- 
CKHJf'K БЇЮ, в ї ю ,  п ї ю  > <  Звідси й польські Форми: Ьіу, ріу, w iy. 
У множині и переходить в ѣ й  прибирав овінчбнив м ъ , тъ . И з-  
нимаютса нѣкоторые глаголы на ч 8 WBOjf' спрАженїй, кото
рымъ повелителное наклоненіе нынѣ варзѣй полском8 подобноє, 
як се виходить із відміни дїеслів: клич8, скоч8. Де приказовий 
спосіб кінчить ся на двозвук, там виступав у  множині* закінченне 
MW, те: читаймю, читайте. (х)кончєнїа повелителногю наклоненл 
на ѣ м ъ , ѣ т ъ  с8тъ соБственнымъ знакомъ діалекта р8скогш,  
й теперъ въ сторонамъ(,) де полцінна н е вылазвычайна(,) въ п р о- 
сторѣчі 'и посполитые. На карб полыцини кладе М. такі Форми, 
як: БСрЪ, несъ, С8ДЬ, керміѵ, Берте, HCCMW, несте, с8дмш зам. 
Бери, неси, с8ди, Берѣмъ, верѣтъ, несѣмъ, несѣтъ, с8дѣтъ. Коли 
додати до приказового способу слівце ж  е, буде се приказовий спо
сіб съ прин8кою.

Дієприкметник теперішнього часу кінчить ся на -чїй або wepa- 
з о м ъ  KopeHHorw славенск: на ціїй (прАдЬчїн (ціїй), а минувшого 
на шій (клавшій). Дієприкметники мають окінчення чи та шн: ке- 
р8чн, вравши. Дівприкметників страдального роду в два: теперіш
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нього часу на мьій, мд, ос (о) (длемый, л, о) й минувшого на 
ный (нъ), на, но (враный). При помочи двох останніх творить ся 
страдальной рід.

Тим самим робом, що й при першій конюґації, говорить, але 
вж е коротко, про творение часів і способів другої конюґації, за -  
значуючи, що дївприкметники другого взірця другої Форми тво
рять ся тав, що перед самозвув е кладеть ся ще співзвув л. При
чина тогю нс йннд тылкіѵ(,) же согласно тот8 н тепер* сіре въ про
сторѣчіи р 8с к о алъ, къ дематѣ ч8ти. Хота вовемъ пншеміѵ: 
к 8 п ю, а ю в ю, м о в ю, произносимо с днакъ іѵвразомъ славен- 
скнмъ: к8плю,  аюваю,  мовлю > <  Тому, що въ р8скомъ 
діалектѣ іѵсовливого сослагателного  (modus Coniuctivus)(,) ж|е- 
лдтелногю (optativus) наклонена нема, заміець них уживавть ся 
прямого способу съ приложенемъ союзовъ: г д ы б ы , е ́ сликю, 
длеы, авы X

При кінці науки про дївслова виправдувть ся ось як автор: 
Ч8ючи н е д о с т а т о ч н о с т ь  тр8дл сего въ про и з веденю на
клоненіи и составленю й^ъ временъ, таков8 словы первона- 
чдлногіѵ А́ктора Граматики славенской (тмотрискогі ѵ іѵправ- 
даю. „йіре й мног дг ю нск8са (с8тъ irw слова) въ славе н- 
с к о м ъ  л з ы ц ѣ  й с войс твъ е" г w в ѣ д о м о с т ь  тцідте-  
левн временъ д ѣ л о  выти в и д ѣ у о м ъ :  по силѣ и/ваче 
нашегіѵ по и скан Ї а  с 8 м о ю стопою Й н а м ъ  толикіѵ  
н8жд н8  веціъ прейти н с д о с т о а ш  е“.

Н ауку про дївслова кінчить параґраФ 112: Q  глаголавъ сло- 
женыуъ обох деклїнацій і три дальші Q  причастіи. Дївслова дїл- 
лектд р8скогіѵ швразомъ діалекта славенскогіо чрезъ с obok 8- 
плене йннымъ частемъ мовьі розмаитое знлчєна привираютъ. 
Лучать ся звичайно дївслова з отсими частями мови: нмен-ем, пред
лог-ом, союз ом і нарѣчі'е-м. Щоби пізнати наслідок такого вло
жения, треба мати на оцї ріжнчцю межи недоконаними й докона
ними дієсловами, однократными й ^чаціателнымн, а дальше с и л 8 
доданон части мовы. Приіменники: въ, вы, д о, за, пере X  
по, съ,  Я), разъ X ,  додані до теперішнього часу недоконаних 
дїбслів, перемінюють його в будучий час і доконане дївслово: вер8 
— вывер8, довер8, здвер8. Одначе ті самі приіменники при дієсло
вах зі значіинвм і Формою або тілько значіннвм о^члірлтелнымъ 
дїбслів не перемінюють теперішнього часу: нош8 — донош8, вы- 
нош8, занош8, Я)нош8, снош8. Т і самі приіменники при дївсловах 
съ ндт8ры совершеннымъ (неполными) ПО силѣ своегіѵ 
значенА виражають спосіб дїйства без переміни ч а с у : к8пю — вы*
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к#пю, докКпю, закКпю. Т у й примічув, що глаголъ знаю съ пред
логами вы, до, по, > <  слоеный, въ діалектѣ рискомъ двоакоє 
значене має. Коли гласоКдарєнїє дематє на w статні самогласн# ю 
падає, тогды значитъ времА настоАфоє. М овами теды : в ы- 
знаю,  д о з н а ю ,  то само естъ, фо въ пол*сколѵь: wyznaię, do- 
znaię. Коли зась гласоКдареніе на самогласн# предлога аво на 
остаткомъ $емате а предолжаетсА, тогды времА в # д # ф о е 
знаменье. Н. п. д о з на ю,  призна́ ю,  вызна́ ю,  (иповѣдае поль
ском# : doznam, przyznam, wyznam, в  й деякі зложені дієслова, що 
без приіменника не мають у  нашій мові, ніякого значіння. Огже 
такі дієслова беруть своє значіннв від приіменника: завиваю, о б - 
виваю, перевиваю.

Дієприкметник чи причастіе ?стъ часть адовы скланАема 
свойства йллене и глагола маючаА. З іменем має дієприкмет
ник спільні р о д и : м уж ., ж ін. і сер., відмінки та числа, з дієсло
вом часи: теперішній і минувший і залоги: діяльний і страдальной. 
Щ о до закінчення дієприкметника в тепер, часі* діяльного роду, 
воно на чїй, ча, чое въ діалектѣ р#скомъ посполитшое естъ 
нежели славенское юкончене на фій, фа, фое, въ нѣкоторымъ 
тылко писма^ъ р#скиуъ оѴживаное. О страдальних дієприкметни
ках взагалі треба зважати, що таковые осовливе причастЇА Бре
мене настоАфогіѵ глаголомъ діалекта славенскогю властивые, 
чаетше въ п и с е м н ы р  р#ски)£Ъ сочиненАуъ, нежели въ 
просторѣчіи о́ужнваные Бываютъ. Відміняють ся дієприкметники 
як прикметники.

Н евідм ін н і части м ови.
Кілька параграфів присвятив Мог. невідмінним частям мовп, 

з. яких перше н а р ѣ ч і е  естъ часть мовы нескланАема, неюже 
околичность (и  встоАтелство) рѣчи аво д Ѣані'а гаковогю доклад- 
нїйше означуємо (влискю лежитъ). Одвітно значінню ділять ся 
прислівники на а) нарѣчі’А Бремене настоАфогю (нынѣ, заразъ), 
прошедшего (вже, давню), в#д#фого (завтра), непевного (д о -  
кижъ, коли) та непрестанного (все, николи); б) мѢсца : на во
просъ где? (верхомъ, т#тки), вѣдкій? (вѣдтый), поки? (дотый), 
гакъ далеко (далѣй); в) способ#: мьішлєна (вѣрнѣ), мовлєна 
(гладко, гарастъ), дѣланА (нарокомъ), многости (годѣ, цималю, 
загаломъ), движєна (втѣки, вноги, пѣшки), прим#с# (конче, 
Н#же), оурлБненА (влишше, горше), бувѣренА (лише, прецѣ), пере
чень (вынаймнѣй), оѴклзлна (нитакъ), заключен а (венцъ, за- 
ТЫМЪ), ВОНТПЄНА (видишъ (podobno),; може); г) ч и с л и т е л н ы е



Студ ії над  грам атикам и  х іх  в . 45

(пОДВ$ЙнѢ) І д) ВОПрОШЕНА ()fTO, ЧОМУ). Дальше в екскурс про 
прислівник пакъ:  Нарѣчі'Е пакъ въ лисма̂ ъ рУскнуъ, й посполи-
ТОЙ МОВѢ ЗВЫЧДЙНОЕ, ЕСТЪ ТАКЖЕ ЗНАК0м ДІАЛЕКТА рУСКОГІѵ(,) КО-
торымсА онъ № россі'н с к о г w рдзлнчдЕ.  Россійское нарѣчіЕ 
КАКЪ ВЪ РИСКОМЪ ДІАЛЕКТѢ НЕ ЗВЫЧДЙНОЕ. ПоМАНУТОЕ НАрѢчІЕ
пакъ въ втатУтѣ вел: К н а  ж : Л нтовског ш(,) въ п и с м ѣ 
6 . перевода Докторд Скор ины, аздтымъ на бѢлой рУси, въ 
д’ідлектѢ чес к омъ,  сербскомъ и въ просторѣчіи МЕЖИ РУСН- 
НАЛІН № ПАСМА Кдр и адскимъ горъ, въ ЧЕрвоной РУСИ, НА  

П о д ОЛЮ и Оѵкрди нѣ,  д затымъ въ цѣлой М алой рУси по
сполито. Щ о до прислівників качества, які походять від прикмет
ників, вони въ вѣлорУскомъ нарѣчіи на е, а въ м а л о ри
ском Ъ НА Ѣ виводити ЗВЬІКЛИ (довр'к, КОНЕЧН'к, крдсн'к, лідрнѣ), 
а влишшЕ къ полскомУ в такі Форми, як: доврЕ, конечне.

Предлогъ в часть мовн, що виражав при й л\ е н и розлідитыс 
T o r w  припадки, при г л а г о л ѣ  розліаиты й способъ дѢан'іа. 
В першім разі ділимо їх  по й^ъ силѣ,  в другім по й^ъ п о л о- 
женю. По силѣ можуть бути првіменникв: а) движенїа (въ, къ, 
д о ) , 6) БЛИСКОСТН (при, БЛНСКІѴ), в) ВРЕМЕНИ (чрезъ), г) мѢсЦА 
(надъ, середъ), д) совокуплена і съ, зъ), е) причины (про, дла), 
ж) сказана (іѵ) і з) початку (изъ, (0). При дієсловах знову стоять 
приіменннки або сочнннтелнѢ та сложнѣ, або тілько сложнѣ. Під 
першим терміном треба розуміти такий випадок, коли првіменник 
також деінде мож е сам стояти, під другим складові частиц! зло
ж ених дієслів (вы, возъ, нызъ, разъ, пере, про), які значінне ко
рінних дївслів перемінюють ЗОВСІМ.

воюзъ лучить инші части мови къ лѣпшомУ рдзУмѣню і мае 
розмАнтУ снлУ н положене. Для вираження сили служать  
злучппки: СОЕДИННТЕЛНЫЕ (и, гды), раздѣлитЕлныЕ (або, дни), 
У словные (варУнкевыЕ) (если, гдыбы), винословные (причину wka- 
зУючіе) (дбовемъ, длатогіѵ), противоположеные (но, е днакъ) і нд- 
НОСИТЕЛНЫЕ (и ТАКЪ, СлѢдОВАТЕЛНо). По ПОЛОЖЕНІИ ДІЛЯТЬ СЯ 
злучнокп н а : прЕДндУчЇЕ (поневджъ) і послѢдУюч'іе (теды, еднакъ).

Часть мовы(,) неіоже снлнѢйшое порУшене дУши (страсть)  
выраждЕміѵ, називабть ся ме ждометі е , в якім треба уважати 
на силУ й положене. З огляду на силу можуть означати оклики: 
радость, смУтокъ, оѴдивленіе, призрѣнІЕ (взгардУ), смѣ^ъ, за
казъ, ЖЕЛАНІЕ, ФзЫВДНЕ, БОАЗНЬ І ПОГрОЗУ. Но Й С \  О Ж Д Е Н Ю ДІ
ЛЯТЬ ся на: свойствЕныЕ, що сами совою стоатъ (а̂ ъ , гд, 
ба) і 3 А И М С Т В Е Н Ы Е, що походять від внших частий мови (вѣда, 
ГОРЕ, ЖАл'сА КЖЕІ).



46 М ихайло  В озник

Третя частина грам ат ики: правопись.
Найкоротша Часть трета вчить w ордоггрлфїи або прлвопи- 

слиїи себто аро се, яв поединчїе писменл, слоги н цѣлые СЛОВА 
прлвепнедтн.  В писанню самозвуків треба заховати ріжнпцю  
м іж  і й е, ї, н, ы і Ѣ, о й w, оу й 8, а  і її. В середині' і на  
вінцї слів стоїть і , a е на початку в сл овах: естъ, естество, еденъ 
і тоді' відповідав польському іе  та въ сер(е)дннѣ дла рлзлнчЇА 
відмінків однини та множини е днакогіѵ пронзношенА: тотъ ста
рецъ, але тыуъ старецъ. І пишеть ся в чужих виразах (Іоаннъ) 
і перед складами, що зачинають ся від мягкого чи тонкого спів- 
звува (тажкїй). И стоїть на початку слів, в середині', на кінці' по 
співзвуках г , к, у , ж  або творить з другим самозвувом двозвув 
і стоїть там, де лни ї анн ы анн Ѣ писати не годитса. Ніколи не 
можна власти ы на початку, але в середині, на вінцї прикметників 
і дієприкметників, закінчених в 1 відм. однини м уж . р. на ы й, 
також у  деяких відмінках іменників і заіменників, хо дла вырл- 
жєна властивого произношенл (тон воды ), то овразомъ еллвен- 
ского діалекта дла рлзлнчЇА падежей, отж е в 1 відм. мн. тот ы  
воини, 4  відм. воины, гакъ т о  М.елетїй различае. Партію про 
писание ы кінчить приміткою, що свѣдолши діалект а сллвенского(,) 
рбского и пол’ского признати м8сатъ аналогію неполного р8- 
скол\8 съ славенскимъ діалектомъ и и ы, и полского у. Бо всѣуъ 
правѣ речені'Ауъ тал\ъ(,) де въ рискомъ и(,) въ пол'сколѵь і, а́ де въ 
рискомъ ы(,) полское у  писатнсА звыкло. Крім д ієсл ів : ѣмъ, Ѣд8 
пншеть ся ще Ѣ в середині і на вінцї слів. Тілько в чуж их сло
вах стоїть ѵ: бѵнодъ.

О кладетъ ся на почлткб простымъ рВскиуъ реченій (орелъ), 
в середині і на вінцї слів, a w стоїть на початку іменників, діє
слів і прислівників, зложених з о ,  о в ъ ,  (одѣваю), в середині 
дла розности відмінків однини та множини (той ВОДЫ, ТОТЫ 
воды), на кінці прислівників і 2 відм. одн. м уж . роду (уолодно, 
доврого), на ківцї 1 ос. тепер, часу (носимо) та в деяких чуж их  
словах (Ѳаоръ). О у  та га треба писати на початку, 8 і а  в сере
дині і на вінцї слів. Але в однім слові а  з ы к ъ (,) коли значитъ 
членъ тѣаа(,) а  на початк8 стоитъ. При писанню співзвуків треба 
зберегти ріжннцю межи з  і с, s  і з, ъ і ь, а далі межи зл ож е
ними сч і ці, ф і а, пс і \|г, кс i §. Пе подає численних і довгих 
правил правописи тому, що нл8кн прнзвонтого обживана пнеменъ 
тыл ко отважнымъ чнтанемъ писмъ доступити можна. Д ла 
того мѣсто приведснА многимъ прикладовъ взиває оучаціиусА
ДО ПНЛНОГО ЧИТАНА.
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По правилах, де писати великі букви, йде замітка, що слоги 
такъ ca пишетъ, гакъ ca слагаютъ. Щ о тикаеть ся цілих слів, 
вож де слово пшпеть ся осібно, як і прпіменник, доданий до імен
ника, (з виїмкою прислівників: вкЗпѣ, в д о м а ); н е лучить ся з усїми  
частями мови, коли Юрицанїе (negationem ) одного тілько слова, 
ие ЦІЛОГО ПрЄДЛОЖЄНІА значить, і воли слово, з яким зливаеть ся 
не, не мав без нього значіння (ненависть, невѣста). Коли с а стоїть 
по дївслові, все лучить ся з ним (смйчЗса).

Четверта й  остання часть граматики', складня.

Кінчить граматику Часть четверта w синтагм ако w Сочи
неніи, як називавть ся наЗкл выраженА поединче^ъ частей мовы 
въ пеаномъ порадк8 и звазѢ. Згаданий порядок і звязь полягав 
на логическомъ сходствѣ авіѵ гармоні и мысли нашивъ съ 
частями мовы и на особливомъ с в о й с т в ѣ  га зык л. 3 того 
виходить, що складня мав овціїе правила, спільні всім мовам, й 
о с о в е н ы е, властиві вож дій мові. Граматиці рідня сестра льоґіка. 
В льоііцї мав мисль три части: рѣчь,  свойство  та признане  
або п е р е ч е н е. На означение річи в термін подлежаці ое,  а прик
мети сказуемое. Вираз, який означав схож ість або несхожість річи 
з прикметою, зоветь ся с о ю з ъ ,  признане аво перечене сходства 
сказЗемогіѵ съ подлежащимъ зовсса сЗ д ъ . Суд, виражений сло
вами, се —  предложені е.  Речення бувають: оутверднтелные, 
(Орицателные, простые, сложеныс, «Условные та вопроентелные.

Складня розпадавть ся на сочннене согласовані й (zgody), 
правлен і а  (rządu) і разположенЇА (szyku). Що до згоди ча
стий мови зі собою — заіменникн, прикметники й дієприкметники 
згоджують ся зі своїм іменником в роді, числі і відмінку, але для 
зазначення старшивства або почести говорить с я : Б ы(,) пане старо
ста. Басъ(,) тат8(,) шанЗю. Скорочений 3 відм. ми, ти, си мѣсто 
мой,  твой,  свой стоАТн зкыклн (Она ми мати). Прикметник 
або дієприкметник, належний до більшого числа іменників в однині, 
стоїть у  множннї або годить ся з попереджаючим його ім енником : 
ПоБожные і"рлфъ н сестра; порАдокъ(,) працд н терпеливость 
каждомЗ пожиточна.  Заіменннк, прикметник і дієприкметник 
при двох іменниках, загальнім і імени власнім, задер ж ує рід і чи
сло загального: Давное  л\ ѣ с т о ІІеремышль; Сл а в на  рѣка  
Санъ. Прикметник, що заступав мѣеце сЗціествителны^ъ, в серед
нього р оду: чи го аи^о принесло; намъ тото дивно.
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Дієслово, що відносить ся до більше підметів, стоїть часом 
в однині', а часом у  множині: м и н 8 л а кісна и л ѣ т о : сіло 
ii дворъ в ы г о р ѣ л и .  Межи підметами розмаїтих осіб і родів 
мав попереджуюче дієслово першенство особи й роду, наступаюче 
першенство особи: Т8 н ы в ъ  мой кратъ й твоа «стрл; ш  й ты(,) 
врате(,) у о д и л н с м і ѵ  до  школы. Колн підмет не в означении, дїв- 
слово стоїть у середнім роді': тогш т8 ні б ы в а л о ; копа л ѣ тъ  
минуло. Так само по неозначених прислівниках: німлло же н ы л о  
нсіраслнвы* на св ѣ тѣ ! Половина н^ъ п р о п а л о .

Числівники: е́денъ, два, три, четырн годять ся з іменником 
у роді, числі і відмінку, одначе $ стъ звычлй въ діалектѣ рискомъ 
средные числит: двое, трое, четверо лучити без ріжницї роду з 2 
відм.: четверо ^лѣва. 2 відм. вимагають по собі також числівники : 
ПАТЬ, шесть і т. д.

Другий рід складні правленіе граматическое  залежнтъ 
на розмаитости падеже и наклонена, якого вимагав одна часть 
мови від другої. Мог. переходить поодинокі відмівки, на яві пи- 
танння який з них відповідав. Іменники й прикметники, що озна
чають: совране або часть, достатокъ, н8жд8, желлне вимагають 
по собі 2 відм. (годенъ похвалы). Місце 2 відм. заступав члстш 
также овразомъ сллвенскогш газыка дателный: конецъ т о й  
справы і конецъ той справѣ.  Іменник або прикметник, дода
ний до другого для його доповнення, зі эначіннвм: начина, вели
кости, милости або СПОСОН8, явим що дївть ся, владеть ся у  6 
відм. (оране пл8гомъ); так само мавть ся справа також ів вищим
1 найвищим степенем прикметників: старшій трема л ѣ т а ми ,  
найповавнѣйш'ій красотою.

Дїбслова: естъ,л бываю, стлюса звичайно стоять із двома пер
шими відмінками: Ш іемъ Бо г ъ  твой, Нлши р « п ы  нс все 
(с8тъ) д8рнї и люде,  хоч часто присудок переходить в 6 відм.: 
стлюса лѣпшимъ.  Як дївслово і е м ъ  означав поеїданнв, ирий- 
мав 2 відм.: Б8дь докрои мысли.  Дальше вимагають по собі
2 відм. дієслова, якими хочемо виразити ч а с т ь(,) п о т р е к 8, akw 
ц і о н с с п о л н л  выти (принесли дровъ), глаголы средные(,) воз
вратные, ико тежъ й ннные возвратногіѵ значіна способны! (Бою- 
с а Бога, хоч при деяких стоїть i З відм. ^очсмиса пити), дївслова, 
що означають: встыдъ, досвѣдчене, вырсченссА, желлне, надѣю, 
оворон8, оп8ціене, посл8уъ. Вкінці заперечене дійство вимагав та
кож 2 відм. по собі. Дївслова, що означають: датокъ, взглрд8, 
зависть, помочъ, прекачене, прировнане і сл8жв8, стоять з 3 від
мінком. Як що дієслово вимагав по собі доповнення на питание
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кого? що? се доп овн ен а стоїть в 4  відм. В тім самім відмінку 
стоїть іменник по дієсловах, которымъ с пр АГЛ Ю ТС А числитед- 
ные ока,  і д  е н ъ, два,  три,  чстыри на вопросъ гакъ давно,  
сила(,) многш? (родивъ четыри недѣлѣ) і які означають физиче
ское пор8шене, прац8, старане, дюковъ, слав8, честь, о^мѣетность. 
(Иойм8ю Г р а м а т и к 8). З огляду, що в животних іменниках 4  
відм. рівнаєть ся 2 відм., дає Мог. отею прим ітку: Коди w ж и- 
вотны х*к м 8ж е с к о rw род а  ?стъ мова,  то свойствомъ 
діалекта славенскопи также fi въ діалектѣ р8скол\ъ ро д ит е -  
ленъ не различаесА fl) винителногіѵ.  Звычай тотъ такъ 
еѴгъ сдавеііскои мовѣ вдастивымъ, же животные м8жескїе осо- 
кдивогіѵ винителногіѵ не лиютъ. ЛНокимш теды. Н. п. на во
просъ Borw фо? люки́ крата й се стр 8. Продавъ к о н а  и ко- 
ров8. Полнѣйшій писатели д л а  различ'іА падеже роднтелио́гш fl) 
винителногіѵ родителныи на w а винит: на о коичпти звыкди. 
Друга особа, що мае повелителное,  вопроситедное,  жела-  
т е л н о е  ако́  д\ одителное  значи те, лучить ся із пятим відмін
ком: Дай Коже фастАІ Вимагають 6 відм. по собі дїеслова, які 
означають: причин8, способъ, пор8шенА нрироженме й р8кодѣАНі'е, 
уодъ съ л\ Ѣ с ц а  на лѵксце на вопросъ к8дый, времА, свойство, 
далі средные (жию ^ л ѣ к о м ъ  й водою),  страдатедные (з в ы т а - 
ство нашими войсками (Онесеное), возвратные (не ^вадиса  д  о- 
к рими д ѣ д а м и )  і в з аимные  (Д8жавсА съ Петромъ) .  
С е р д ж 8 с А ,  г н ѣ в а юсА́ стоять з 4 і 6 відм.; з 4 відм., як прису
док відповідав на питаннв на кого: сердивсА на сестр8,  але гиѣ- 
ваюсА з ким вимагає 6 відм. Дїеслова средные часомъ съ йд\е- 
нитед: а часол\ъ творит: стоять: С тою ́ цѣлый день.  Й  ви ж 8 
мо и ми  очима або на м о и  о ч и .  Дїеслова средные, зложені 
з приіменниками, мають часто характер діяльних: заспавъ очи.

Неособові дїеслова стоять або самостійно (кдисн8ло) або вима
гають по собі дїеіменннка (трека сѣсти). Т акуж  силу мае с е т ъ :  
ваша (рѣчъ) е с т ъ  розказовати, а наша сд8^ати. По неособо- 
в и х : снидосА́ ,  в и д Ѣ лоса наступає 3 відм. (сниломиса). Дїе- 
прикметниви лучать ся з тими відмінками, що їх  дїеслова.

Що тикаеть ся складнї прислівників, прислівники, які похо
дять від прикметників, мають їх  характер; прислівники, які озна
чають: достатокъ, многость, Н И ф Є Т 8 ,  стоять з 2 відм. (многш 
крик8, мало )£$снл), а прислівники о вдачі приіменників лучать ся 
з 2 відм., як: клиско, противъ і т* д., хоч прислівники зі значін- 
нем противъ незгоди стоять також із 3 відм. (Против1 н а м ъ  
вышовъ); та́к само на питание коди? (третогіѵ д н а ) .  На питание
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кйди ? владеть ся 6 відш., а по ч р ( з  'к 4 відм. (Чрезъ óif к р а н н й 
до чорногш мора). До прислівників зачислюе і ни ни, якому ве
лить лучити ся з 1 і 2 відмінками. 2 відм. вимагають по собі та
кож прислівники в вищім і найвищім степени (блишше домй).

З приіменників жадають 2 в ідм .: безъ, дда , до, зд, съ, й>, 
кром ѣ, MHMW, ПЕРЕДЪ (передъ Н О С Д МЙ КЗАБЪ); 3 в ідм .: КЪ, 
ко, кй, по; 4  відм.: въ (кйкй въ рйкй), за  (в 1 відм. стоїть у  р е
ченню: не за  панъ кра т ъ  съ нами), межи, надъ, на (на вовка 
помѣвка), по (по ш‘ію въ довга^ъ), поза, подъ, понадъ, передъ ; 
з 5 відм.: w («і слѣпото наша); з 6 відм.: з а . надъ, подъ () т̂о 
по дъ к н л а ъ  гамй копде, то самъ въ  ню плдле), передъ, съ; 
і 7 відм.: въ (чн га въ лѣсѣ народнвсА, чн га въ поли вю^о- 
влвса), а  на питание де?: на, дальше: по, при. Деякі приіменннки, 
я к : въ, з а , по, подъ, прн, передъ, съ лунать ся з двома S трьома 
відмінками.

Щ о до злучвнків, СОЮЗЫ С П р А Ж Е НІ" А, рДЗДѢлЕНА СПрА- 
гаютъ н раздѣлАЮтъ однакові відмінки та способи (дни цю ѣстн, 
А́нн цю пити), а злучники: аки, гдывы, жекм стоять усе з д іє
словом мннувшого часу, хоч у дїйсвости означають теперішній або 
будучий час: г д и в и с ь  знавъ, а вис в памдтавъ. Оклики лу- 
чать ся загалом з 5  відм. Як мова про третю особу й дорозумі- 
ваеть ся Е с т ъ, стоїть по оклику 1 в ідм .: о цю п а н ъ  т о  п а н ъ, 
ауъ человѢ къ тої

Третій розділ складні рОЗПОЛОЖЕНЇЕ ЗЛЛЕЖИТЪ на ДО
БРОМЪ ПОрАДКЙ(,) гаковшмъ слова Е дни по дрйгнуъ настйпйютъ. 
Підставою сього порядку в передусім  л ь о ґ і к а, потім с во йс т в о  
газика н н а р о д о в и н  звичай.  Хто правом ис л нт ъ  (,) въ 
того* мовѣ л а д ъ  и п о р д д о к ъ  панйЕ. Ціоса ткнетъ свойства 
газика н звичаю народногіѵ, то діалЕКТъ рйскін с̂ одитса въ 
росположЕнїи съ иннимн кратними дїалЕКтами славінскнми. Най- 
БОЛШЕ зась ЗБЛИЖЛЕСА КЪ ПОЛСКОМЙ И ЧЕСКОМЙ газикй. Немл цѣл- 
комъ въ нашомъ діллектѢ тон неволѢ розположена(,) гака н. п. 
въ нѢмецкомъ и францйскомъ газицѣ панйЕ. б в о в о д а  рйскогіѵ 
газика мали* цю МЕНша гакъ латннскогіѵ. Наводить примір: Хри
стосъ ТЕрпѣвъ за насъ, і переставляючи слова, творить тим ро- 
бом іще пять відмін.

К ож да з частий разположЕкЇА логического* , прим. Сонце 
естъ тѣломъ крйглимъ, може мати при собі більше чи менше 
ДОПОВНЯЮЧИХ ї ї  СЛІВ; ТНМ робом повстають ПрЕДЛОЖЕНЇА С Л О Ж Е- 
h u e . Згідно з зазначеною у ж е  вище свободою розкладу слів у  р е
ченню будує Мог. ось які граматичні речення: Правий человѢкъ
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лювнтъ правд»; га го ^оч» пнлнѣ граматики вчити; Закличетъ 
оукогїй до мене, а га выслУ а̂ю; Не можетъ око речи р»цѣ: ты 
ми непотревна; ^то намъ покаже дорог» до славы? „Привеликои... 
свово дѣ діалекта з д о ро ва  Логика,  чтені е  книгъ и въва-  
г а станУтсА найпевнѣйшиллъ руководствомъ правогіѵ разполо- 
ж єн а“.

Осібні правила розкладу слів у реченню такі: и л і а  правленое 
по правАчил\ъ стоитъ (казавъ панъ,  ллУсѣвъ с амъ) ;  накло
неніе неопредѣленное определенном» осовливѣ сУціествнтелнолі» 
естъ послѣд»е (уодивъ кликати);  прикметники стоять по імен
никах (Сынъ Б о ж ї й ) ;  зворотний заіменннк с а  лучить ся^ часом  
з дієсловом, часом з іменником, а часом з заіменником (Шса не- 
вернУ); вказуючпй прпелівннк владеть ся перед прислівник часу.

Н аголос, п ри п овідки , словарець.

Придатокъ w Гллсо»дареніи, під яким треба розуміти п о д 
нес е н е аво стиснене голосу одного тілько складу в вож дім  
слові, розріжш ое три наголоси, якими в: о-|їа  ( ' )  — острое, ва- 
рЇА ( ' )  — тажкоє, перисполіени ( " )  — оелєчєнла. Одначе вжи- 
ванне перших двох наголосів заховало ся у  нашій мові з церков
но-славянщина, а рѣдко варзо постергаеміѵ въ сочинена ^ъ  рУ- 
ски£ъ знакъ периспомени. Щ о сила оксії і варіі однава, про се  
впевнив у ж е  Мог. Добровськнй къ граматицѣ газыка славенскогіѵ 
на 52 стор.

Б ъ  рУскомъ діалектѣ в прнвязанвй наголос до означеного 
самозвува чн складу, як се видно й у  церковно-славянщвні. Наго
лошений мож е бутя останній або другий, третій і четвертий склад 
з кінця. Тому автори граматик від Смотрицьвого до Добровсьвого 
не могли вложнти наголосу в церковно-славянській мові у  постійні 
правила. Отже, щоби пізнати наголос і навикнути до нього, треба 
читати церковні книжки й ивші твори, де означені наголоси. Автор 
подає слова з наголосом на першім, другім і третім складі з вінця 
і табличку слів (усіх  27), яких значінне ріжннть ся тілько наго
лосом (доро́га, дорога). Потім ідуть слова, що в нашій мові одна
ково вимовляють ся і пишуть ся, а мають р іж не значінне (Мати, 
matka і m ieć). Такнх слів наводить 26.

Кінчить граматику Совранїе приповѣдокъ рУски^ъ (181), що 
думаю, буде використане в виданню дра Ф ранка, та Слокаръ ре
ченій въ діалектѣ рУсколіъ посполиты^ъ, въ йнны^ъ заев діа
лекта1 рѣдки» буживаны^ъ, аво цѣлколѵъ незвычайны^ъ. Ось п о 
чаток сього словаря: А́нн дюдю, а́ни стрУуне.
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Б д Г Н З ,  к л г р о ,  Е Д К С р Ъ ,  Е Л Н Н Ю ,  Е Л р Н Ш Н Н К ' Ь ,  к а ю р а ,  в е з к ѣ с т и ,  

К * 3 8 М Ъ ,  Б Е р І З Ш Ь ,  Б Е С ѣ д Л ,  Б Е Т Ю Н Ъ ,  Е О І ’ Л Т І Ѵ ,  Б О р Ю ,  Е С ф З О ,  Б Ѣ Д Н Ы Й  

д ж ь ,  Б З р А Н Ъ ,  е З т н ы й ,  Е ' к с т и в н ѣ м ъ О ) .

В д р Д Н І Щ А ,  Е Л Т Л Г Л ,  в л т р л ,  В Д А К Л ,  В М Н К Д Ш Ь ,  Е ( р с т а ,  В ( р К Л Ю ) ( Ъ ,  

в е р т к і й ,  в з д р ю ,  К И С З С Ъ ,  В К З Ч И Л О  ( c a ) ,  к о н д ч З ,  В О Н Л К Ї Й ,  в о л е й ,  

в о р ш З  ( c a ) ,  в о р З д З ю ,  в е р З д к д ,  в о р о ^ о в ю ,  в о у л в ъ ,  в р ' к ю ,  в с а ч н н л ,  

в у о п ю ,  с у о п ю  ( с а ) ,  В Ц ' к л Ю ,  В Ч И Н К И ,  В І Ш Л А Ч И Н Д ,  В В ' к р И Д О  ( с а ) ,  в ' к -  

ежъ, невѣежъ.

IV. „ В ѣ д о м о ст ь  w Р Зсвом ъ М зы ц ѣ “ Могильницького передмовою 
до граматики; ґенеза сеї розвідки й аналїза основних думок.

Передмовою до граматики мала стати розвідка Могильниць
кого „В ѣ д о м о ст ь  w  Р Зсвом ъ  М зы ц ѣ “, авісна доси тілько зі ско
роченого польського перекладу Набеляка п. з. „Rozprawa о języku  
ruskim“.ł) Доносячи листові з ЗО цвітня 1824 р. митрополитови Ми
хайлова Левицькому про докінчуваннв переписування граматики, 
жалував ся Могильницький, що граматика переписувть ся у ж е  че
твертий раз, бо я niezręczni kopiści poprawnych unikaiąc błędów  now e  
tworzą“, і повідомляв заразом, що „zapobiegaiąc surow ey a często 
bezzasadney krytyce“ постановив він „rzecz 0 narodzie i ięzyku ru-

*) Рукопись „ В ѣ д о м о ст и  w Рискомъ М зы ц ѣ “ зберігаеть ся 
в „Бібліотеці ім. Оссолїньскнх“ у Львові під ч. 483. Вона оправлена 
разом із неповним німецьким текстом і повним польським перекладом Л. 
А. Набеляка в одну книжку. Одначе друком вийшла „Rozprawa“ 
в вначно скороченім перекладі 1829 р. в цитованім уже повиїце „Cza
sopiśmie naukowem  księgozbioru im. Ossolińskich“, а потім відбитком 
1837 і 1848 p. Здаеть ся, що перекладчик користував ся при перекладі 
замітками автора, передовсім в транскрипції кирилиці латинкою, далі 
в поданню деяких топографічних пояснень, вківцї навіть такнх термінів, 
як народъ , примѣчаній і т. д. Вказує на се картка, вклеєна перед 
українським текстом, 8 подібними поясненнями самого Могильницького. 
Тому, що „Библіографія“ Левацького не згадує про впдапне „Rozprawy“ 
з 1837 р„ подаю ту його точний заголовок: Rozprawa о języku ru
skim, przez Jana Mogilnickiego, kanonika kustosza kated. przemysł, ob. 
gr. radzcy kons. i t. d. Przekład z ruskiego przez. L. A. Nabielaka. 
(Czasop. nauk. księgozb. publ. Ossolińskich, rok 1829, zesz. III, str. 
56 — 87). W  W iedniu. W  wytłoczni Karola Gerolda. 1857“. Повний 
український текст, більший у двоє від польського, сподію ся ще сього року 
видати в „Українсько-руськім Архиві“, справляючи попсований несвідо
мим переписчиком текст, передусім у цитатах, па основі брулїонових 
нарисів, які находять ся в бібліотеці „Народного Дому“ у Львові (АСИ) 
ч. 232. З польської мови перекладено розвідку Могильницького на ве
ликоруську и видано два рази, про що буде мова дальше.
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skim w  sposobie odpowiedzi na załączone pytania poprzedniczo w  n ie
mieckim ięzyku wyiaśnić. To sam o po rusku m ieysce przedm owy do 
Gramatyki zastąpić by m ogło“. Додумуючи до листу диспозицію за 
думаної теми в 15 точках, для якої мав по більшій части вж е го
тові матеріяли, Могильницьвий поучений сумним досвідом з за 
твердженим а завдяки заходам неприхильних чинників у  Римі не- 
введеиим у  ж ате першим українським просвітним товариством у  Га
личині, питав о раду митрополита, чи „pomienione theses w  tey  
formie pozostać mogą, i czyli w yw ód historyczny o narodzie ruskim  
nie obrazi kogo?“ Колиж істнуе чеський нарід, угорський нарід, 
то чому не можна „ ożywiać pamięci о narodzie ruskim, ktorego exy- 
stencya сам остоатм 'ность niegdyś na podobnych historycznych i po
litycznych polega zasadach“.1) Отсей лист, пояснюючи в дечім Ге- 
незу розвідки Могильницького, наводить разом з тим причину не- 
видержаности правописи в тексті граматики, що кидавть ся у  вічи 
вж е при виписках з неї в вї описі, звалюючи вину на незрілість 
і неприготованість переписчика до такої праці* *.

Збиранне матеріялу для будучої розвідки Могильницького звя- 
зане тісно з його боротьбою з властями, яку вів разом із єписко
пом і пізнїйшим митрополитом Левицьким, за українську мову в на
роднім шкільництві і з протестом проти недопущення до друку церков- 
во-славянського посланія. Це підлягав найменшому сумнївови з одного 
боку, що всї протести й вияснення иа оречення властий, поки жив, 
укладав Могнльнвцький, а з другого, що саме недостача в властий 
ясної відповіди на питання, що таке український нарід у  Галичині', 
його мова, чи ся мова в ідентичною з польською або великоруською, 
чи в мож е самостійна, зродила першу думку потреби будучої роз
відки та що матеріяли для протестів і вияснень Могильницького, 
писаних від імена єпископа, а пізнїйше митрополита Левицького, 
творили заразом частинний матеріял його півнїйшої „ В ѣ д о м о с т и “. 
Я кіж  гадки висказав Могнльнвцький про українську мову й україн 
ський нарід у  згаданих протестах?

У відповіди на письмо митрополита Левицького з 1816 р. в справі 
заведення української мови в народнїх школах зазначила Губернія 
м іж  иншими аргументами й се, що українська мова ие вживавть ся 
і ледви найшли би ся здібні вчителі* для н е ї.2) Тодї відніс ся ми
трополит до Губернії з представлением, де доказував потребу україн-

Ł) Пор. Д о д а т к и .  1. Лист Івана Могильницького до митропо
лита Михайла Левицького.

*) Ів . Бм. Л е в и ц ь к и й ,  ор. cit., ст. 37.
Записки Наук. Тов. їх .  Шевченка, т. ХС. 4
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cłkoY мови в народнїх школах, передусім  з уваги на науку релїґії, 
бо релїґійність упадав межи українським народом головно через 
те, що український нарід позбавлений у  школах науки української 
мови. Заразом зазначувало ся у  письмі, що українська мова не те 
саме, що польська, та що польської мови треба вчити український 
нарід. Навіть самі урядники видять потребу говорити по україн
ський з народом, а коли українська наука упала, зложили ся на се  
инші причини в давнїйших часах. Також не треба буде заводити 
двох учителів окремих для української і польської мови, бо далеко 
більша часть громад складавть ся з самих Українців, а де захо
дила би потреба, можна постарити ся о вчителя, що буде вмів 
учити по українськи та по польськи, впрочім до української науки 
можна ужити дяків.1)

Т а ґубернїя заявила ся проти введення української мови в на
родні школи, а се тому, що українська мова „eine Mundart sei, in 
welcher gar nicht oder doch nur sehr weniges geschrieben wird, die 
mithin noch ganz ungebildet ist, und deßhalb nicht zum Gegen
stände des Schulunterrichtes gem acht werden kann“. Сим, стояло 
дальше в президіяльвім письмі, обтяжено би тілько непотрібно 
науку. Українець не мав би з того й ніякого великого пожитку, 
а до того кирилиця, якої уживають в українських церковних книж
ках, стоїть неабияк на перешкоді*. Тому, що галицько-українське 
сільське население розумів по більшій части по польськи, взиваеть 
ся митрополита, щоби розважив, чп не було би порадно, вчити чи
тати й писати польською мовою, „um den Geist des Separatism us 
unter den Bewohnern einer und derselben Provinz, ja einer und der
selben Ortsschaft nicht noch mehr zu nähren“. Як що не годив би ся 
митрополит на се, нехай вискажеть ся, „ob die ruth. Volkssprache 
(бо про старославянську чи т. зв. церковну мову чейже не мож е 
бути й бесіди) nicht m it lateinischen Buchstaben geschrieben und so 
beim Volksunterrichte gebraucht werden könnte, weil die cyrillische 
Schrift hierlands im gem einen Gebrauche ganz unbekannt ist, deren 
Kenntniß dem Volke schlechterdings keinen anderen Nutzen ver
schaffen würde, als einige Gebethbücher zu verstehen44. Впрочім ce 
так важна справа, що кравва управа готова відбути спільно з ми
трополитом нараду над сим. До науки релїґії і рахунків вільно уж и 
вати української мови.2)

г) ibidem, ст. 38.
* ) М .  Т а р а с о в и ч :  Annales ecclesiae Ruthenae, Львів, 1862, 

ст. 994— 995.
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Б а зажаленнв митрополита проти сього рішення до цїсаря  
Франца І зажадала надворна канцелярія близших вияснень від га
лицької ґубернїї. Тоді письмом з 13 грудня 1816 заявила ґубернїя, 
що не противить ся навчанню релігії українською мовою, але до 
шкільної науки не можна допустити української мови м іж  иншим 
тому, що не найдуть ся учителї, бо самі українські священики уж и 
вають тілько польської мови, яка мав літературу, а в українській  
в тілько катихизм і буквар, видані заходом митрополита. Впро- 
чім „німецький нарід мае богато нарічій, але в школах одна пи
сьменна мова; такою у  нас в польська, яву розумів і український 
нарід“. Заводити українську мову в народні* школи було навіть по
літичною небезпекою, якпвиходить з кінцевого уступу сього ґубер« 
нїяльного письма: „Es könnte für eine aufgeklärte, liberale und ge
rechte Regierung, wie die oesterreichische, keine politischen Gründe g e 
ben, welche in Galizien den Unterricht im polnischen Lesen und  
Schreiben widerrathen sollen. Sie könnte Partheien-Geist weder wün
schen, noch bezwecken und wenn ja auch Rücksichten der Politik er
wogen werden sollten, dürfte es sicher minder räthlich sein, statt der 
polnischen die ruthenische Sprache zu verbreiten, nachdem  solche nur 
eine Abartung der russischen ist“.1)

На приказ цїсаря скликано 1817 p. шкільну комісію * 2), в якій 
з Українців засідали митрополит Левицьвий і Могильницький як 
надзорець народнїх шкіл, а яка по рефераті ґубернїяльного секре
таря Кратера рішила також, що українська мова не м ож е бути 
предметом публичної науки, бо в письмі уживають ї ї  рідко та 
мало кому відома вона в суспільному житю. А хоч викладовою 
мовою мав бути польська, українські школи можуть істнувати, але 
тілько приватні і без піддержки зі шкільного Фонду. Розумівть ся, 
і митрополит і Могильницький заявили, що Українці уважають  
краевою мовою українську мову. Вони одинокі оба на шіснайцять 
членів комісії запротестували проти висновків латинського митро
полита Анквіча, що „як українська мова була би головним пред
метом науки в народнїх школах, вона замінила би їх  на церковні 
шкілки, де виховувано би дячків і церковну прислугу, а Галичина 
— се прецїнь частина давньої Польщі, де краевою мовою була 
польська мова без огляду на се, що на цілій її просторони від

х) Bericht der galiz. Landesstelle an die höchste Hofkanzelei 13 
December 1816 Z. 54788.

2) M. М ( а л и н о в с ь к и й ) :  Чи Русины въ Галиціи до року 1848 
промышляли о собѣ? ( З о р я  Г а л и ц к а ,  Львів, 1850, ч. 27).
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Ш лесва до молдавських границь уживав нарід богатьох нарічій. 
Коли хто хоче навчити хлопа гр. кат. віри, аби міг чвтати свій 
ватихизм і свої лїтурґічні книжки, треба тілько переложити їх  на 
польську мову, або видрукувати латинкою, а не побільшувати без 
потреби з уваги на хлопа нарічій і букв“.1) Против ухвал комісії 
застерегли собі votum separatum члени-Українцї і прислали з Пе
ремишля 16 листопада 1817 просторий меморіал у  33 §§ не тілько 
в обороні українсько-народньої ш коли, але загалом української 
мови зі становища правно-державного, історично-національного й 
культурного.* 2) І сей меморіал, у владаний без сумніву Могильниць- 
ким, і довів до того, що 1818 р. признав цїсар Українцям деякі 
права на полї шкільництва, хотьби українські школи в чисто-україн
ських громадах, і творить заразом першу в Галичині* наукову роз
відку про українську мову.3) Як  ̂ з одного боку сей меморіал був 
першим нарисом будучої „ В ѣ д о м о с т и “, так із другого грамоти, 
додані до протоколу з повищої наради на доказ, що вже давно пи

*) Я. Г о л о в а ц ь к и й :  О первомъ литературно-умственномъ дви
женіи Русиновъ въ Галиціи со временъ Австрійскою владѣнія въ той 
землѣ. ( Н а у к .  С б о р н и к ъ ,  Львів, 1865, ст. 97).

2) Ів . Ем. Л е в ц ц ь к и й ,  ор. cit., ст. 40.
3) Уважаючи меморіал Могильницького першою науковою розвід

кою в Галичині про нашу зщву, лишаю на боці* інформацийні замітки 
пізнішого професора політики на краківськім університеті Миколи Го- 
шовського „Hryc’jo Russyn rodom z Koiomyji“ для професора бібліо
графії на томуж університеті, яким був Юрій Бандтке. З рукописи бі
бліотеки Ягайлопського університету в Кракові оголосив їх друком др. 
І. С. Свєнцїцький в другій части „Матѳріал-ів по исторіи возрожденія 
Карпатской Русиа, (Львів, 1909, ст. 1— 6). У згаданих замітках говорить 
Гошовський, що „der in Galizien wohnende Kleinrusse nennt sich  
selbst Russyn oder Rusnak und niemals R usniak“, далі* запримічуе, 
що для образования мови сього народу нічого визначнїйшого не зро
блено від 13 в., бо о скілько знав Гош., нїчо не явило ся друком в сій 
мові крім одного перекладу німецького твору 8 поясненнями евангелій 
і проповідями (що за переклад, не пояснює), а мимо того задержала ся 
мова в устах нації в достаточній чистоті*. Сліди сеї мови видно в мові 
Нестора, яку відчитують Великороси зі своєю вимовою г =  g, Ѣ =  je, 
а не г = г ,  Ѣ =  і, ак читають Українці. Гошов. заявляетъ ся ва укра
їнською вимовою тексту Несторової літописи. Українська мова спорід
нена з польською, тілько два звуки відграють велику ролю в тій гар
монії: українське г і т, а польське g і с (hrisz — grosz, tycho —  cicho). 
Хоч кирилиця як „Meisterwerk“ є „unnachahm lich“, списав ровмову 
двох селян залїщицького округа латинкою. Підчеркнувши велику для 
студій над народом вагу пословицъ наводить таких 170 8 німецьким 
або польським перекладом чи паралелями.
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сали по увраїнськи1), ввійшли без сумніву до пізнїйшого повного 
тексту його розвідки, що небавком буде по перше оголошений 
друком.

Другою редакціею будучої В ѣ д о м о с т и , здавть ся, відмінною  
тільки з уваги иа узглядненнв відношення української мови до 
церковно-славянської, яке тим разом входило спеціально в гру, був 
протест проти заборони друкувати церковно-славянське посланіе 
в справі відпусту. Imprimatur на таке посланіе зажадав митрополит 
Левицькпй від цензури 1821 р., але дістав відповідь, що нема ж ад
ного цензора для письм „in cyrillischer Sprache“. Коли митрополит хоче 
друкувати що для своїх вірних, повинен „sich der ihnen verständli
chen Landessprache bedienen“* 2), отж е повинен писати польською 
мовою, бо в противнім разї стояло би „Muttersprache“. Проти від
мови апробати для~друку посланія внїс іменем митрополита Мо- 
гильницький рекурс до президії Губернії, який опублікований 
в „Annales ecclesiae R uthenae“ Гарасевича на стор. 1001— 1008. 
В рекурсї дає Могильницький відповідь на два питання: 1) чи є 
конечною річию писати пастирські листи церковно-славянською  
мовою і 2) чи справді' є ся мова для галицьких греко-католиків 
так незрозумілою, як думав книжковий ревізийний ур яд?  Щ о до 
першого, відповідав, що п о с л а н і я  п о в и н н і  п и с а т и  с я  ц е р 
к о в н о - с л а в я н с ь к о ю  мовою, бо ся мова в складовою частиною  
греко-католицького обряду, як латинська римо-католицького. Т р а 
д и ц і я  і п о в а г а  ц е р к в и  не позволяв ввести на єї м ісце народ- 
ньої мови, бо й світські власти не зміняють новійшими традицийних 
церемонїяльних висловів.

Та й не такою дуж е незрозумілою в для селян церковно- 
славянська мова, переходить Могильницький до відповіли на друге 
поставлене собі питание, коли вони мають її в щоденнім уж итку  
при відмовлюванню молитов. А що вічно повторювть ся непорозу
міння відношення церковно-славянської мови до народньої україн
ської, тому Могильницький „behält sich vor in einer ausführlichen  
Abhandlung das sich so oft erneuende Mißverständniß über daś Ver- 
hältniß der slavischen Mundart in Kirchenbüchern zu der ruthenischen  
des hierländischen g. kath. Landvolkes durch zuverläßige etym ologi
schen und historischen Daten aufzuhellen“ s). Тимчасом предкладае 
отсї помічення, основані на природних прикметах обох згада
них м ов :

г) М. Т а р а с е в и ч ,  ор. cit. стор. 1005.
2) ibidem, стор. 1000.
*) ibidem, стор. 1004.
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I. яУкраїнська (ruthenisch) або малоруська мова (Mundart) се 
цілком не якась мішанина, що повстала 8 польської, великоруської 
і ннших славянських мов. Як український нарід був від непамят- 
ннх часів окремою, самостійною частиною великого славянського 
праплемени, так само його мова в відрубною галузню славянської 
прамови. Ся мова, як показує історія,- не повстала з ніякої сусїдної 
мови, але вдержала ся і розвинула ся зі своїми характеристичними, 
відріжнюючими її від инших, цїхами (Unterscheidungszeichen) тим 
самим способом, що чеська, країнська, іллїрийська та польська мова.

II. Щойно згадана українська мова є що до своєї етимольогії, 
відміни іменників, заіменників і дїєслів далеко подібнїйшою до 
славянської мови в церковних книжках ніж  до польської, якої те- 
перішнїй розвій числить кілька епох. Доказів на се можна би найти 
в потребі богацько. З того споріднення української мови з церковно- 
славянською (slavisch) виходить, що остання загалом зрозуміла для 
греко-католицьких віроісповідників, з виїмкою деяких застарілих  
слів і ту й там подибуваного в церковних книжках порядку слів, 
який оснований на грецькій синтаксї.

Ш . Українська мова не уступає своїм віком, виобразованнєм, 
а вж е найменше своїм історичним значіннєм ніякій славянській 
мові8. Т у покликуєть ся автор на княжі закони й грамоти, видавані 
в сїй мові, на уживаннє української мови й кирилиці в урядових  
справах у  польськім королівстві від завойовання Руси Казимиром  
до половини 17 в., чого доказом є українські грамоти польських 
королів із Яганлонського роду та СтеФана Баторія, Ж игмонта ПІ 
й Володислава IV, на видаваннє горожанських законів для Га
личини, Волини, Поділя й України українською мовою, про що 
говорить Чацкий у  своїй розвідці про литовські і польські права, 
а Лїнде в розвідці про литовський статут і вкінці на уживаннє 
української мови в двірських і краєвих судах та найвищім трибу
налі в Люблинї. Понад сто томів українських урядових актів на
ходить ся в архіві Бернадинів у  Львові. „Отже, коли українська  
мова, як то нераз говорили, ріжнила би ся мало чим від польської 
або навіть в неї мала свій початок, як була би вкінці ся мова, як 
дехто думає, простою і невиробленою, не можна видумати ж адної 
причини, чому давне польське правлїннє уживало в Польщі поль
ської мови, а в руських воєводствах признало українську мову 
краевою мовою і правління і задержало її майже три столїтя. 
Причини й наслідки змін в тім напрямі в часї останнього перійоду  
польського пановання містить м іж  иншими Енґля Geschichte von 
Halicz und Wladimir.
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IV. Української мови не можна ніяк мішати з властивою ро- 
сийською (великоруською). Далеку ріжницю (Abstand) обох мов 
відчував кождий свідомий справи чоловік та й зауважано сю р іж 
ницю від давна“. Т у  покликувть ся Могильницький на робленнв 
такої ріжницї вже в самім заголовку країнської граматики з кінця 
16 в. Адама Богорича1), про яку довідав ся з Добровського „Slavin-a“, 
та на рецензію Копітара на катихизм Могильницького в „W iener allg. 
Literaturzeitung“ з 5 жовтня 1817 р. (ст. 89)* 2), де також відмічено 
означену ріжницю української мови від польської і великоруської. 
„Але про прикмети т. в ріжницї; спорідненнв і характеристичні цїхи 
славянських мов годї видати суд а priori, тим менше робити з них 
висновки. Справедлива гадка про се залежить тілько від докладного 
знання вгаданих мов і від обєктивности, з явою береть ся розслї- 
джувати їх  відношеннв поміж собою. В сї ту виявлені погляди освіт
люють у  своїх творах досить ясно ЕнГель, Ш лвцер, Добровсьвий, 
Лїнде й Бандтке“3).

Отсї гадки Могильницького ввійшли в цїлій своїй основі в його 
пізнїйшу розвідку про українську мову. Могильницький признав 
українську мову самостійною у  відношенню до польської, велико
руської і церковно-славянської, хоч із ріжниць останньої і україн
ської не здав собі ще ясної справи. Та не так представлена вище 
боротьба за українську мову в народнїх школах з Губернією і ре
ку рс до президії Губернії в справі заборони цервовно-славянського 
посланія, які саме представлення і меморіяли приневолювали Мо
гильницького силою своєї ваги серійозно поглубити ся над студійо- 
ваннем інтересуючих його питань, але самі сї компетентні і неком
петентні автори й учені, в яких Могильницький шукав відповіди на 
близькі його душ і питання, були передівсїм сею сильною побудкою, 
що заставила Могильницького писати розвідку про українську мову

х) Заголовок сеї граматики: Arcticae horulae succisivae de Latino  
— Carniolana literatura ad latinae linguae analogiam accom modata, unde 
Moshoviticae, Rutenicae, Polonicae, Boemicae et Lusaticae linguae cum  
Dalmatica et Croatica cognatio facile deprehenditur. Vitembergae 1584.-

2) Що катихизм Могильницького рецензував Копітар, хоч він ту 
не поданий, пор. студію дра О. М а к о в е я :  3 істориї нашої фільольоґії. 
Три галицькі граматики. (Відбитка з „Записок Н. Т. ім. Ш. т. LI, 
стор. 9, зам. 2).

3) М. Г а р  а се  в и ч, ор. c it  стор. 1004— 1007. В продовженню 
рекурсу заявляє Могильницький, що цензор для кирильських друків 
мусів давнїише бути, бож вийшли такі книжки кирилицею, як Даниен- 
маера церковна історія, Бавмайстра практична фільософія і т. д. (ibidem, 
стор. 1007).
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на цїле десятилїтв перед появою „трійці8 в Галичині. До сього, що 
найріжнороднїйші погляди письменників про український нарід  
у  Галичині та його мову спонукали його виступити зі своею статею, 
признавть ся сам Могильницький у  вище цитованім листі до митро
полита Левицького, а саме на вступі залученої до нього програми 
розвідки ось як: „Die Verschiedenheit der Ansichten und Meinungen, 
welche (besonders) die auswärtigen Schriftsteller als kompetente und  
unkompetente Richter, über das ruthenische Volk und dessen Sprache 
in Galizien geäußert haben, bewog ihn, R e f e r e n t e n ,  die Beantw or
tung nachstehender Fragen bloß nach glaubwürdigen geschichtlichen  
Daten und öffentlichen Urkunden zu versuchen und die W ürdigung  
dieses Versuches jedem  unbefangenen Kenner der slavischen Litteratur 
zu überlassen"1).

Розвідка Могильницького мала бути відповідаю на 15 ось сих 
питань: Чи істнував український нарід, які складові части Польщі 
займав він і чи творив він інтеґральну частину Польщі чи поль
ського народу? Які з руських країв дістали ся під Австрію по 
першім розділі Польщі, які по другім? Чи мав український нарід 
питому мову; як так, чи можна ї ї  утотожнювати з церковно-сла- 
вянською мовою, чи в вона властивою мовою, чи треба вважати 
її  діалектом, або навіть якою мішаниною і провінціоналїзмом ? Чи 
була українська мова мовою власти й церкви чи тілько мовою 
простого сільського л ю ду?  Щ о тикаеть ся відносин до сусідн іх  
мов, чи відріжнювано ї ї  від давна від польської і чи можна іден
тифікувати її  з великоруською мовою? Як нї, що треба розуміти 
під термінами: великоруська, малоруська й білоруська мова та чи 
в крім них іще яка новоруська мова, як хоче Добровський? Чому 
не дійшла українська мова до рівного значіння, а її література до 
рівної висоти з її  сусідками й посестрами, польською і великорусь
кою? Як дивили ся на українську мову по ревіндикації і вкінці* 
чи можна називати галицьких Українців Руснаками?

Будова питань е сього роду, що не полишав сумніву, що Мо
гильницький відповість на якенебудь з них. Але близший розбір 
В ѣ д о м о сти  потрібний, бо раз він викаже нам сї наукові засоби, 
якими орудував автор, й тим робом причинить ся до кращого сха- 
ракгеризовання його наукових інтересів, а потім основна аналїза  
поглядів автора на українську мову, її історію і відносини до су 
сідніх славянських мов подасть нам той науковий фо н, на якім

*) Залучена до листу дисповиція розвідки в німецькій мові друку- 
бть ся разом І8 листом, нор. Д о т а т к и .  1.
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повстала граматика Могильницького в такім, а не иншім виді, ро
зуміючи під видом складові елементи граматики. Попри се заслугув  
Б ѣ долтк стіі на близшу увагу ще й з того огляду, що се перша 
наукова розвідка в 19 в. в властивім розумінню сього слова про 
українську мову на галицько українськім ґрунтї, бо попередні ко
ротенькі нариси ї ї  і в моморіялї і в протесті* були призначені для 
обмеженого гуртка, а дальше ся розвідка Могильницького „давала 
молодому поколїню Русинів, як Й осифови Левицькому, Й оспфовп 
Лозинському, М. Шашкевичеви і його товаришам, першу наукову 
основу для зрозуміня становища руської мови поміж иньшпми сла- 
вянськими мовами“1). Отже розвідка Могильницького вводила почат- 
куючих дослідників української мови в літературу даного предмету  
й заразом позіставляла більші чи менші слїди в їх  власних працях 
із сього поля, ледви чи не найбільші на брошурі о. Антона Петру- 
шевича з 1848 р. „Slow kilka napisanych w  obronie ruskiej narodo
w ości Та не випереджуймо самої аналїзи її.

Ж адна зі славянських мов не мав так ріжних назв, як україн
ська, нарікав автор, й про неї в м іж  ученими дуж е хаотичні думки, 
бо промовчали її  цілком в рядї славянських мов Л їнде2) й Добров- 
ський8), (хоч пізнїйше Лїнде називав і українську мову в числі* 
славянських4), бо Чацкий5 6) і Ротер8) брали її  за одно з церковно- 
славянською, Добровський7) на иншім місці уважав українську мову 
за простор'кчїб россійское, дехто уважав українську мову міш а
ниною церковно-славянської, великоруської* і польської мови8), Рако- 
вецький знову в одній руській мові розріжнюв три діялвкти: вели
коруський, малоруський і білоруський9), навіть дав ся чути голос, 
що українська мова повітовщнною польської10 *). Крім того мав 
українська мова назву изьг^а малороссіиского11) або просто

Ч Др. О. М а к о в е й ,  ор. cit. стор. 13.
2) Słownik ięzyka polskiego, Т. І. cz. І. W stęp.
3) Institutiones Linguae Slavicae dialecti veteris.
4) В творах: O statucie litewskim і в перекладі* Ґречового „R ys-y  

liter. ros.“.
5) Czacki: O prawach litewskich i polskich.
6) Rohrer: Versuch über die slavischen Bewohner der Öster

reich. Mon.
7) Lehrgebäude der böhmischen Sprache.
8) Так висловляли ся Лїнде, Добровський і Ґреч про білоруську 

мову, яка в Могильницького тотожна з українською.
9) Prawda ruska. Т. II.
10) Ґреч, ор. cit. Передмова.
n ) J. Bandtkie: Uwagi nad językiem czeskim, polskim i teraz- 

nieyszym  rossyiskim (Pamiętnik W arszawski, 1815, T. I.).
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„руської“ мови, а  Краттер, Рорер, Чаплович, Кеппен і инші нази
вають її незвісним доси терміном „russnakische Sprache“. З уваги 
на таку мішанину розумінь, придержуючи ся погляду Копітара, що 
граматика в аналітично-історичним справозданнвм мови, в якім р і
шають Факти, не розумовання1), твердить Могильницький, що И зы к ъ  
р К с к ї й  (Оповѣдде полевом# в л л сти вѣ : ięzyk ruski, dialekt ruski, 
m owa ruska, не вллстивѣ ięzyk białoruski, małoruski. Латинском#  
в л а с т и в і: lingua ruthena. Н 'кмщ ком# в л а ст и в і ruthenische
Sprache“2).

Уживаючи термінів: мова, діялвкт, язик без ніякої строгої 
льоґічної ріжницї, називає автор діалектами мов# ч * * с к 8, под- 
с к 8, россійски,  р 6 с к 8, коли їх  къ мовѣ коренной с л а в я н 
ской СОносилни; але коли сї мови розуміємо без такого відно
шення або ставимо їх  поруч инших мов, як німецької, латинської, 
тодї мова, звана в попереднім разї діалектом, имя га з ы к а сл#шнѣ 
прикирае. Український нарід є племенем і галузию рода славен-  
скогѵѵ, як кождий инший славянський нарід. Так само стоїть 
справа з українською мовою. М ож е н а р о д ъ  гакїй пострадати 
политической значеня й самостоянїе, но племя и м о в а остаютъ 
ся в л а с н о с т я м и  народовыми. Старинність, слава й досконалість 
мови не все стоїть поруч теперішньої слави й сили. Нема й слїду  
сили та слави грецького та римського пановання, але грецька 
й латинська мова нічого не втратила зі своєї знаменитости. Так  
само хоч зникла держава, заложена Володимиром Великим, але 
мова остала ся доси. Ріжницю української мови від польської, 
великоруської і инших доказує богато урядових письм, особистих 
свідоцтв эаслудуючих на віру своїх і чужих авторів і само про
сторѣчі е  народа роскоши.

Подавши в дальшім параґраФІ історію переходу руських зе
мель: України, Поділя, Волине, Білої і Чорної Руси в склад ли
товсько-польської держ ави8), виказує Могильницький, що в Польщі 
все та всюди відріжнювано українську мову від польської з одного

х) Grammatik der Slavischen Sprache in Krain, Kärnten und 
Steyermark. (Любляна, 1808).

*) Історичне потвѳрджѳннб своєї думки находить Могильницький 
в Бонфінїя: Rerum ungaricarum decades quattuor; в Кромера: P o 
lonia, sive de origine et rebus gestis Polonorum .

s) Крім цитованої літератури опираєть ся тут автор дальше па 
хроніках Длуґоша й Більского, на творі Енґля: Geschichte von Halicz 
und Wladimir, на Карамзина: Истор. Госуд. Росс., Бандткѳ: Dzieie 
Królewstwa Polskiego, Свєнцкого: Opis starożytney Polski, Бантиш 
Каменського: Истор. И8В. объ Уніи.
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боку, а від великоруської з другого. Та не тілько просторѣчіемъ 
народа була українська мова в Польщі, але й газикомъ правлшА, 
а на дворі; відикиуъ Блажатъ Литовскимъ и злакодлиты^ъ фа- 
мидіи рЬскн^ъ газыкодлъ дворскидлъ, що доказує автор в третім  
параґраФІ1). Що так давна та знаменита українська мова вийшла 
з загального уживання і стала мовою меншої сільської шляхти, 
священиків і простого люду по містах і селах, нічого дивного. Від
повідь на се дав історія українського народу, а д о д а  газика 
рЗскогю п о д ъ  пановансдлъ лод скимъ ажъ до  оу- 
па дку  королі вства полскогш н і р а з д гкдна выла СО 
д о л ѣ  н а р о д а  рЗскогіѵ.  Цікава з того розділу гадка автора 
про се, що обряд і народність не покривають ся і що шляхта, яка 
покинула руський обряд і приймила латинський, е мимо того укра
їнської народности, гадка вправдї ненова, запозичена в Смотриць- 
кого, але висказана рішучо.

Обіцюючи дальше перепровадити доказ рівнозначности тер
мінів: малоруський і білоруський, тим часом тілько заявлявть ся 
за таким своїм розуміннвм на вступі дальшого розділу, де доказує 
відрубність і самостійність української мови від польської і вели
коруської. Самостійність української мови док азує: виписами з при- 
вилеїв польських королів, церковними свідоцтвами з требників, 
тріодий, толковых євангелій, свідоцтвами письменників: Ґваґнїна* 2 * *), 
Богорича8), Копітара, Смотрицького*), Скарги5), Цїхоцкого, Кле- 
чевского6) Лїнде, Бандтке, Ломоносова7), Ш ишкова8), Раковецьвого, 
Ґреча, дальше брош ур: Elenchus pism uszczypliw ych і Sow ita wina, 
вкінці рецензії НаЗки мристїднско-ї в W iener all. Litt. Zeitung (1816,

*) Нова література, використана автором, отся: Литовський статут, 
Przedłożenie praw Greków, Окольского: Orbis Polonus, Цїхоцкого: 
Alloquiorum Osiecensium libri quinque, Нїсецкого: Korona polska, 
Бандтке: Historia drukarń Krakowskich, Яновського неназваний твір, 
W erefikacya niewinności (Смотрицького), Supplikacya (1623), Elenchus 
pism uszczypliwych.

2) Sarmatiae Europeae descriptio.
8) Про граматику Богорича довідав ся Могильницький з Добров- 

ського „Slavin-a“ (1808).
А) Граматика з 1619 р.
5) О Jedności Kościoła Bożego (1577).
6) О początkach, odmianach i wydoskonaleniu ięzyka polskego.
7) Россійская грамматика.

- 8) О старомъ и новомъ слогѣ россійскаго языка. Крім того згаду
ють ся у тім роздїлї: Шерера „Annales de la petite R u ssie“, Бент- 
ковского „Historia literatury polskiey*.
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ст. 89). Рецензію, яку писав Копітар, наводить яв основлтел'ное 
Н  Б Є З С Т 0 р 0 Н Н 0 Є  с в ід о ц т в о .

В переході' до пятого параґрафу, де вдавть у  відношеннв укра
їнської книжної мови до устиої в ї ї  історичнім розвою, звертав 
увагу на пересторогу Карамзина в „Истор. Госуд. Рос. а к ы 
всзъ п о т р е б ы ді алектовъ и Граматикъ нс мно
жити. Йдучи за гадкою Нестора словснскои(,) меновитѣ  зась 
ч с с к о и Словесности себто Добровсьвого, говорить Карамзин, що коли 
два або три діялввти можна підвести під правила одної граматики, 
не треба уважати їх  ріжними, хоч кілька слів вимавляло би ся 
инакше або й мало инше значіннв. Цікаві дальші думки автора. 
Справедливо відмічув сей Факт, що чим дальше в старину, тим 
більше були подібні до себе славянські мови. Мову перекладів св. 
письма, звану книжною, велить називати церковною. Одначе на- 
родню мову розріжнюв він подвійну: мов8 оустн» п о т о ч н 8 (про
сторѣ чіе) й мов8 въ. п и с м л у ъ оуживлн8. Остання — се книжна 
мова. Устна мова в инша въ оустлуъ человѣ ка посполитогіи 
(на селах), якої навчив ся він від батька та матери, і той „діалект“ 
властиво матернымъ то естъ просторѣ чі ' емъ зовєса, 
а инша в устах людий, що читаннвм книжок свою природну устну  
мову перемінили на книжну. Ся друга устна мова мав у с ї прикмети 
книжної. Коли проте говорить ся про мову якоїсь книжки, то в такім  
разі треба розуміти книжну мову.

По таких вступних увагах приступав до нашего р8скогіѵ  дїл- 
лекта, який в також устний і книжний. Книжный на б ѣ  л о й, 
м а л о й  червоной Р8си, гакъ т о  положение нншше выписы свѣ д- 
чатъ(,) О) ХІП  столѣ тіе ажъ до теперъ праве еднаковый. Бъ 
просторѣ чі'и злуодАТъ нѣ которые малые перемѣ ны, но такъ 
незнакомитые, такъ рѣ дк'іе, же смѣ ло твердити можна, гакіѵ  на 
вѣ лой и малой Р8си еднакчѵ итымъ самымъ діалек
т о м ъ  ГОВОРАТЪ. Хто тілько прислухавть ся добре Русинови від 
Київа, Чернигова, Брацлава, Львова, Перемишля, Литовського Б е 
рестя, Смоленська, Полоцка, арґументув Могильницький, той при- 
знасть се правдою. Малі переміни в вимові самозвуків е тай Ѣ, 
уживаннв деяких слів і довільне наслїдованнв братніх мов не ввелн 
великих граматичних перемін в українську мову. Дві або три букви, 
що инакше вимовляють ся в щоденній мові того самого народу  
в розмаїтих місцях, не в ще достаточною причиною до поділу  
діалектів.

Другим доказом еднлковости язы ка р8скогю межи н ар одом ъ  
р8скимъ в згаданих землях в п и с м л  р8скїе, яві повиходили
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в Вильнї, Острозі, Львові, Квїві, Заблудові, Стратинї, Почавві, Уневі 
і т. д. Крім церковних книг друковано в тих друкарнях богато 
також книжок духовного та світського змісту къ газыцк народ- 
нодіъ. А прецїеь сю мову звано без ніякого епітета „руською“ та 
й мова сих книжок з виїмкою малої ріжницї в уживанню само- 
звуків е, *fc, »  цілком та сама та не тілько що до м іс ц я ,  але 
й що до ч а с у  до себе подібна. З тої мабуть причини аж  до 18 в., 
де тілько була мова о діалектѣ рискомъ, називано його просто: 
»зы к ъ  р8скїй, мок а р8ска, а про мову біло —  й малоруську не 
було й чутки. На потвердженнв свойого помічення наводить в ше- 
стім роздїлї приміри, властиво заголовки документів і книжок, бо 
самих виписок із них в примірнику „Бібліотеки Оссолїньских“ нема, 
а з них з 19 в. Котляревського Е неїду з 1808 р. і граматику Пав- 
ловського1).

Заповіджений доказ тотожности книжної української і біло
руської мови містить ся у  семім роздїлї. Першу згадку w  мовѣ 
малор8ской найшов автор в московськім передруці з 1721 р. 
граматики Смотрицького. Сей передрук ріжнить ся тим від оригі
налу Смотрицького, що в місцях, де Смотрицький говорить w  р и 
ском ъ діалектѣ, перемінено терміни Смотрицького: р 8 с к ї  н, 
р 8 с к и кд малороссійскій,  малороски.  Та Смотрицькому 
й не снило ся про „малоруський діялвкт“, хоч не можна того пе
речити, що Смотрицький, як не лїпше, принайменше так добре 
знав „руський діялвкт“, як котрийбудь пізнїйший письменник. За  
росийським прикладом пішли польські і чужосторонні письменники. 
Колиж Лїнде, йдучи за прикладом Сопікова, назвав мову литов
ського статута білоруською, Могильницький уважав ї ї  властиве 
р 8 с к и м ъ діялбктом, бо мова передмови граматики Смотрицького 
та Вінця Христового та сама, що й статута, а й оба автори й инші 
письменники узнали ї ї  »зыкомъ р 8 с к и м ъ. Поділ книжної мови 
на малоруську й білоруську виплинув не з ріжницї тих мов, а з 
ріжницї руських земель і їх  жителїв. Впрочім Нїмцї говорять д а 
леко більшими відмінами, а не ділять мови. Одначе звичай розріж - 
нювання мало- й білоруської мови став так загальний, що й Мо- 
гильнпцький, прикладомъ и повазі новѣйшимъ Авторовъ оуле- 
гаючи (бо пес Hercules contra plures), назвиска діалекта м а л о -  * і

x) 3 попередніх століть бере приміри з отсих книжок: Толкования 
па апостольські діяння, Апокрізіса, Лексикона Беринди, Требника Мо
гили, Каллїста науки в неділю о митареви і фарисевви, Радивилівського 
Вінця Христового (1688), Трипіснця, Номоканона, Ключа розуміння
і Богогласпика (1790).
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вѣ дорбскоги? задерж ує, але в нього сї терміни значать то само, 
що »зыкъ аво мона рбска.

Два дальші параґраФи присвячені арґументації, що воли й 
приймала українська мова в своїм історичнім розвою поодинокі 
польські слова, як польська мова українські, годї твердити, що 
» зыкъ рбскїн выннклъ съ мови п о д с к о и, що більше, 
польська мова завдячує свою чистоту, богатство та склад україн
ській мові1). Хибний є також переклад великоруського виразу 
»зыкъ овдастный на „powiatowszczyzna“ в польській мові, бо під 
таким терміном у  великоруській мові треба розуміти „мову прав
ління“.

В десятім роздїлї обговорює (0НОШЄНЄ НЫНѢшНОГІѴ »зы ка рос- 
СІИСКОГШ къ м ов ѣ  рбской. Висказуючи свої думки про Ґречовий 
поділ великоруської лїтератури на три періоди: грецький, татар
ський і польський, зазначує Могильницький, що українська мова 
причинила ся значно до зросту, богатства та краси великоруської 
мови. Дальше звертає увагу, що коли говорить ся про великоруську 
мову, треба відріжняти стародавну церковну мову від давньої ве
ликоруської; нема сушнїву також, що великоруська мова книжна 
не була за Петра Великого тою самою, що давнїйше. На жаль, 
богату, здібну до всіх галузий наук великоруську мову, якої сидѣ  
й досконадости в творах Ломоносова треба дивувати ся, почали 
псувати деякі великоруські письменники наслїдуваннем Францу- 
щини. Звідти й повстав спір межи приклонниками Шишкова в Пе
тербурзі і Карамзина в Москві* 2 * * * * *).

Покликуючи ся на знану вж е нам рецензію Коиітара й цитат 
з К епаена8), зазначує автор в передостаннім роздїлї, що » з ык ъ  
рбскїй въ нынѣ шнемъ Короде(в)ствѣ  Г а л и ц і и  естъ

х) Дальша література, цитована Могильницьким: Духмаера „Lehr
gebäude der russischen Sprache“, Добровського „Geschichte der böhmi
schen Sprache*, Оссолїньского „Wiadomości historyczno-krytyczne do 
dzieiów literatury polskiey“, Лексикон триязичний, словар Гесснера, 
Аделунїа, церковний, граматика польської мови Копчиньского.

2) В нотцї до сього параґрафу виступає автор з жалем проти тих
священиків, які внають і читають Массільона, Бурдалу, Цолїкофера,
Нїмаера, Сайлера і и., а не знають навіть того, що містять у собі:
Ключ розуміння, Вінець Христов, євангеліє толкове, октоїх, тріодь і т. д. 
Годї, щоби такі люди черпали з инших ж р одедъ  рбскиуъ. До таких 
священиків відносить двовірш:

Имѣ емъ съ веруъ тогіѵ  Церковнымъ мне г w книгъ,
Хто виненъ въ томъ(,) что ты Псадтыри не постигъ.
8) Über Völker- und Länderkunde in Russland.
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и з к і к о м ъ  н а р о д н ы м ъ  р Ь с к о г і ѵ  н а р о д а ,  а в дванайцятім 
виступав проти невідповідности німецького терм ін у: Russnak
у  Краттера4), Рорера, Крібля6), Чапловича й ин., а заявляетъ ся 
за терміном: Ruthener, якого уживають виші німецькі письменники: 
Ш лбцер, Ґебгарді, Гоппе, Бнґель і и*

Такі погляди на українську мову, ї ї  історичне значіннв і від- 
ношеннв до великоруської і польської висловив автодакт Могиль- 
ницький в 20 рр. шинувшого столїтя. З них у  безпосередній звязи 
з граматикою стоїть д в а : втягненнв білорущини в обсяг української 
мови та розуміннв Могильницького становища української мови до 
церковно-славянської і тої книжної мови України, яка в кількох 
типах зберігла ся у  памятниках нашого давнього письменства від 
найдавнїйших часів до початку 19 стол. Щ о Могильницький змішав  
білорущину з українською мовою, годї навіть дивувати ся. Ледви 
чи не перший звернув пильнїйшу увагу на памятники білоруської 
мови Сопіков у  своїм „Опыт-i россійско-ї библіограФІ-ї (Спб. 1813). 
Примітки того рода, як прим, при Омілїї Захарії Копистенсьвого 
(І. ч. N . 787), що написана „на бѣлорусскомъ языкѣ“, подибують 
ся у  Оопікова частїйше, „но эти произведенія“, каж е найбільше 
авторитетний знавець білорущини проФ. Карський, „большею частью 
напечатаны въ югозападной Руси и часто имѣютъ малорусскія  
особенности рядомъ конечно съ бѣлорусскими“3)* Так отж е вчи- 
слюючи українські памятники письменства поміж білоруські, під
давав Сопіков своею неконсеквентністю Могильницькому можність 
назвати українським памятник, який уважав Сопіков білоруським.

До баламутних і хибних висновків доходив таких Лїнде в своїх  
розвідках над мовою литовського статута. Він доказував, що біло
руська мова близша до польської, н їж  до руських. Розбираючи 
лексичний склад статута поклав Лїнде в основу польську мову, 
а руські слова відмічував як занесені4). Замітки Калайдовича 
„О бѣлорусскомъ нарѣчіи“6), здаеть ся, не знав Могильницький. Н а
укове вивченнв білорущини припадає на три останні десятилїтя 19 в. 
Щ е в 1880 р. зробив Омелян Огоновський у  своїх „Studien auf * 2 3 4

*) Briefe uiber Galizien.
2) Beobachtungen uiber die politischen Fortschritte der Provinz 

Ostgalizien (Vaterl. Blätter, 1812, N. 82).
3) Б. Ѳ. К а р с к і й .  Бѣлоруссы. Томъ. I. Введеніе въ изученіе 

языка и народной словесности. (Варшава, 1903), стор. 407.
4) ibidem, стор. 408.
б) К. Ѳ. К а л а й д о в и ч ъ :  Сочиненія въ прозѣ и стихахъ. (Труды 

Общества любителей Россійской словесности при Импер. Московскомъ 
университетѣ. 1822 р. ч. I. Кн. 1. 67—80).
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dem Gebiete der ruthenischen Sprache“ таку саму похибку, як Мо
гильницький до р. 1829, й зачислив білоруську мову як діялвкт до 
української. Поміж великоруськими ученими такі помилки в користь 
своєї мови лучали ся дуж е часто. Тому й не можна накидати ся 
на Могильницького, що він не мав ясного розуміння білоруської 
мови й її ріжвиць від української. Що тикавть ся граматики Смо- 
трицького, се без сумнїву плід української науки.

Боронячи своєї гіпотези про тотожність білоруської мови з укра
їнською, вказує Могильницький на нш ецьку мову. Німці* мешкають 
в Австрії, Баварії, Віртемберґії, Саксонії, Бранденбурїії і т. д., 
а прецінь, що тикаєть ся книжної мови, уживають письменники 
в ус їх  тих краях одної мови й однаково називають її, хоч дГддсктъ 
посполитий в тих краях ріжнить ся значно більше ніж  діаліктъ 
оустшьій Рисинокъ на Болиню, Подолю, 0^крайні ,  въ Га
лиціи). Боязнь перед дроблением мови відогравала також ролю 
у  тім, що Могильницький не признавав білоруської мови осібною від 
української. І в таких своїх поглядах не стояв Могильницький 
відосібнений. До дроблення мови зглядно до виринання нової мови 
на літературне поле відносив ся критично такий учений, як До- 
бровський. Коли Копітар виказував Добровському неслушність його 
такого задивлювання на сю справу й тішив ся з появи словацького 
діялєкту в друці, Добровський задав йому влучне питание: „W enn  
jem and den östreichischen jargon schreiben wollte, würden Sie wider 
das Hochdeutsche auch zu Felde zieh en ?“1) Чим більше діялѳктів, 
тим ліпше, писав иніпим разом Добровський до Копітара, але тілько 
„in gewisser Hinsicht — für Idiotica, aber nicht zum Unterricht für 
Schulen“* 2). Слідами Добровського та його сторонників пішов Мо
гильницький.

Такої своєї думки, яку бачимо в граматиці, що церковно- 
славянська мова є лллтерно й ж р одл ом ъ  ксЬ^ь йнньл^к дїллєк- 

.т о в ъ 3), не висказав у ж е  більше Могильницький у  Бѣдоллости. 
Всеж  таки виписка його зі статї Ш ишкова проти тих, що мали би

х) И. В. Я г и ч ъ :  Письма Добровскаго и Копитара въ повремен
номъ порядкѣ. (Сборникъ отдѣл. рус. яв. и слов. Имп. Ак. Наукъ, 
т. XXXIX, стор. 442).

2) ibidem, стор. 536. Пор. „Введеніе въ переписку Добровскаго 
съ Копитаромъ“ стор. X XI.

3) Сього не міг Могильницький переймити від Добровського, бо 
в нього був ’инший погляд на відпошеннє церковно-славянської мови до 
инших славяпських. Пор. уваги Добровського до статї „Uiber die alt- 
slavonische Sprache nach Schlözer“ в „Slavin“-i*. (Маю під рукою друге 
виданнв з 1834 р. Згадана замітка находить ся ту на стор. 244— 5).



Студ ії над  грам атикам и  хіх  в . 69

псувати великоруську мову Францущиною, промовляє за його сим
патіями до церковно-славянщини, а саме Шишков старав ся за 
всяку ціну доказати одність великоруської мови й церковно- 
славянської1). В своїм творі „Разсуж деніе о старомъ и новомъ слогѣ 
Россійскаго языка“ писав Шишков, що під іменем ^славянських, 
славяно-росвйських і руських книжок можна розуміти мову ріжних  
часів, отж е мову Біблії, Патерика або Чети-мінеї, Слова о полку 
Ігоревім, давиїх грамот, Несторової літописи, Ломоносова й ин. 
У всіх них „слогъ или образъ объясненія различенъ; но чтобъ 
Славенской и Руской языкъ были два языка, то-есть, чтобъ можно 
было сказать это Славенское, а это Руское слово, сего различія 
въ нихъ не существуетъ. М ежду тѣмъ многіе, безъ всякаго осно
ванія, почитаютъ ихъ двумя разными языками, и сіе ложное мнѣніе 
подало поводъ Руской языкъ подъ именемъ Славенскаго презирать, 
и тотъ ж е самый языкъ, унижая до просторѣчія и располагая оный 
по свойствамъ Французскаго языка, называть Руским ъ“2). I в піз- 
нїйших своїх статях збивав Шишков „мниму р іж ницю “ церковно- 
славянської мови та великоруської.

Зародки своїх ідей найшов Шишков у статї Ломоносова „О 
пользѣ книгъ церьковныхъ въ россійскомъ языкѣ“, яка, як що 
заключати з його признання для мови писань Ломоносова, могла 
бути також звісною Могильницькому. Т у розріжнюв Ломоносов 
потрійний стиль у  великоруській мові: в и с о к и й ,  п о с е р е д н і й  
і н и з ь к и й ,  який залежить від трьох степенів приличного уж и 
вання церковних книжок. Перший степень становлять слова, що 
загально вживані в давніх Славян і нині* у  Великоросів. До другого 
розряду зачислюють ся слова, що хоч мало вживають ся загально, 
а передусім у  розмовах, але е зрозумілими всїм грамотним людям. 
До третього роду треба віднести слова, яких нема в останках цер- 
ковно-славянської мови себто в церковних книжках. Але всетаки 
треба виключити звідси погані слова, яких не годить ся уж ити  
в ніякім стилю, хиба що в комедії3).

Високий стиль складаєть ся зі слів, які уживають ся у  цер- 
ковно-славянеькій і великоруській мові, але не б застарілі. Таким

2) С. К. Б у л и ч ъ :  Очеркъ исторіи языкознанія въ Россіи. (За
писки историко-филологическаго факультета Имп. Спт. унив. Часть LXXV. 
Спб. 1904, стор. 5 8 7 -5 8 8 ) .

2) ibidem, стор. 694.
3) М. В. Л о м о н о с о в ъ :  Сочиненія... съ объяснительными примѣ

чаніями академика М. И. Сухомлинова. Т. IV. (Виданне Пет. Ак. Наук, 
Спб. 1898, стор. 227).

Запнскя Наук. Тов. Ік. Шсвчопкя, т. ХС. 5
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стилем пишуть ся героїчні поеми, оди, прозові статі* про важні ма
терії і ту передусім треба вористувати ся цервовно-славянїзмами. 
Середнїн стиль творять слова, які уживають ся уж е більше в ве
ликоруській мові, але ту можна приймити деякі церковно-славянські 
слова з високого стилю, хоч осторожно, щоби стиль не видав ся 
надутим. Таким стилем треба писати театральні штуки, віршовані 
листи, сатири, екльоґи тай елвґіїШ изькнй стиль приймав слова 
третього роду то в такі, яких нема в церковно-славянській мові, 
а мішав їх  зі середнїши. Після потреби можуть ту найти місце 
й низькі слова. Таким стилем пишуть ся всі инші твори, в першій 
мірі комедії, піснї, веселі еніґрами1).

Та хосен із церковних книг не обмежуетъ ся на запозиченнв 
з них висловів на сильне вираженнв важних і високих ідей, але 
й дав инші вигоди, а передусім сю, що »народъ Россійскій по ве
ликому пространству обитающій, не взирая на дальное расстояніе, 
говоритъ повсюду вразумительнымъ другъ другу языкомъ въ горо
дахъ и въ селахъ. Напротивъ того въ нѣкоторыхъ другихъ госу
дарствахъ, напримѣръ, въ Германіи Баварской крестьянинъ мало 
разумѣетъ Мекленбургскаго, или Бранденбургской Ш вабскаго, хотя 
всѣ того ж ъ Нѣмецкаго народа“2). Вправдї перепроваджу в Могил ь- 
ницький відмінно свій поділ мови, але вихідною точкою був для 
нього, здаеть ся, потрійний стиль Ломоносова, а вже гадка про 
загальну доступність і зрозумілість української мови на цілій її те- 
ріторії для кождого Українця в протиставленню до не так легкої 
зрозумілости німецької мови одної провінції для Нїмця з иншої 
взорована на щойно наведеній думці Ломоносова про подібну вигоду 
великоруської мови супроти німецької.

Велика похибка Могильницького в твердженню, що книжна 
мова на Україні* і Білій Руси майже однакова від 13 віку до по
чатку 19 столїтя, находить своє ж ерело також у  Ломоносова, який 
думав, що великоруська мова від пановання Володимира до його 
часів, отж е більше ніж  через сімсот лїт, не змінила ся на стільки, 
щоби не можна було розуміти старої. Тимчасом инші народи без 
науки не розуміють мови, якою писали їх  предки чотириста літ 
тому, наслідком великої переміни, яка зайшла в ній через той 
час8). Отсей погляд Ломоносова, який пізнїйше висказував і Ш иш
ков, був дуж е на руку Могильнацькому, бо йому саме треба було 
доказати, що в українській мові друковані й инші книжки крім  
букваря і катахизвіу, а з українського письменства 19 в. йому була

х) ibidem, стор. 228. 2) ibidem, стор. 229. 8) ibidem.



СТУДЙ НАД ГРАМАТИКАМИ XIX В. 71

звісна тілько гумористична „Енеїда“ Котляревського, а ж аден по* 
важний твір.

Розвідка Могильницьвого пояснює незалежно від Максимови* 
чевої передмови до першого збірника пісень з 1827 р. вперше, що 
на українську мову треба дивити ся яв на самостійну мову від 
великоруської, а тим більше від польської. Розуміння про Україн
ців і їх  мову були тодї так оплакані, що „главнѣйшій грамотѣй“1), 
того часу Греч уваж ав Українців м айж е галузию польського на
роду. Його слова про українську мову: „Малороссійское нарѣчіе 
родилось и усилилось отъ долговременнаго владичества поляковъ 
въ юго-вападной Россіи, и можетъ даж е назваться областнымъ 
польскимъ“* 2) —  викликали полеміку Могильницького. Доказ свовї 
хибної інтерпретації Ґречового вислову „областной языкъ“ міг ви
читати Могильницьний в його граматиці великоруської мови з 1827 р., 
в якій Ґреч уважав українську мову нарічівм польської, але сеї 
граматики не видів, здаеть ся, Могильницький.

Розвідкою Могильницького, в якій він привертав гідність укра
їнській мові в Галичині', заінтересували ся і в Росії. Січнева книжка 
з 1838 р. „Ж урнала Министерства Народнаго Просвѣщенія“ при
несла ї ї  переклад з деякими своїми замітками п. з. „О Русскомъ  
языкѣ“ (стор. 17—4 3 )3). Щ оби з одного боку зберігай точно слова 
автора, а з другого відріжнити українську мову від великоруської 
або від руської в загальнім змислї, додано в перекладі скрізь там, 
де розумівть ся українська мова, до терміну руський ще южннй 
(„южнорусское нарѣчіе“). Замітки або пояснюють деякі історично- 
культурні Факти, згадані в статї, а незрозумілі великоруським чи

*) А. Н. П ы п и н ъ :  Исторія русской этнографіи. Томъ ПГ. Спб. 
1891, стор. 312.

2) Н. Г р е ч ъ :  Опытъ исторіи русской литературы, Спб. 1822, 
стор. 12. Могильницькому був ввісний польський переклад Лїнде сього 
твору п. з. „Rys historyczny literatury rossyyskiey“, дѳ перекладчик 
долучив „Dodatki do Mikołaja Grecza rysu historyi literatury rossyy- 
sk iśy“. (Варшава, 1823). В бібліотеці „Народного Дому“ у Львові на
ходять ся між иишим під ч. 350 замітки Могильницьвого про прочитане 
та про неправильний переклад Лїнде „областной языкъ* на „powia- 
towszczyzna“ й полеміку з Ґречом і Лїнде за змішанне розумінь ruski — 
rossyyski — sławiański. Хибно приписав сі замітки та записки (народні 
слова, посяовицї, біблїоґрафія то що) Могильницького Лаврівському Іва
нови др. Свенцїцькпй в описі рукописий бібліотеки „Народного Дому“. 
( Н а ́ у ч н о - л и т е р а т у р н ы й  С б о р н и к ъ ,  Львів, 1905, стор. 109).

*) Звідси передрукував статю Могильницккого Куліш в 2 т. „За- 
пис-ок о Южной Руси“ (Спб. 1857) п. з. „О древности и самобытности 
южно-русскаго языка“ (стор. 261 -  278).
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тачам, як литовський статут, ествованне самостійної київської ми
трополії і и., або висказують згідність чи незгідність з поглядами 
Могильницького* 4). В одній із таких приміток вроблено увагу, що 
давня дипльоматична мова Західної Русн ріжнила ся від південної, 
якою писали ся акіи Запорожського війська і т. д., а й нині біло* 
руська мова не те саме, що українська. Запримітите мож е се кож* 
дий, що переїздж ае з могилівської Губернії у  чернигівську або 
з мінської у  волинську. Колиж Могильницький виступає проти тер
мінів: білоруська й малоруська мова, можна сї мови назвати більше 
природно: західньою руською, південною руською, а великоруську 
мову назвати східньою руською або північно* східньою руською. 
Але „все ж е должно какимонибудь именами означить такія нарѣчія, 
м еж ду которыми сущ ествуетъ разница дѣйствительная и которыя 
м еж ду тѣмъ всѣ имѣютъ неоспоримое право именовать ся Р у с 
с к и м и “2). Признаеть ся також немалий вплив української мови 
на великоруську, передусім  з того часу, як у  Москві засновано 
славяно-греко-латинську академію, коли досї одиноке вище заве
дение було в Київі, що саме доставляло Росії духовних і ерархів3). 
Вкінці* треба згадати, що автора статї перехрещено на Моги- 
левського.

Треба признати, що Б'кдоллѣсть Могильницького, се „poslido- 
wanie о ruskom jazyku uczeno ułożennoje, ały ne krytyczeskij“4), як 
висказав ся Вагилевнч у  своїм короткім огляді української лїтера- 
тури, була на свій чгс інтересною науковою появою., Рішучою обо
роною самостійности української мови повнила вона громадянську 
служ бу й накликувала до такоїж молодих охочих робітників. Можна 
жалувати, що ся розвідка не вийшла по нїмецькн й по українська. 
Український її  текст був би подав гарний примір наслїдникам Мо
гильницького: Левпцькому, Лозинському й Вагилевичеви не вбирати 
своїх граматик у чуж у зверхню одеж у, німецьку чи польську, 
а старати ся уложити їх  в українській мові. Дивною виходить у  Ло- 
зинського аргументація за потребою образования української на- 
родньої мови, коли він сам ділить ся зі суспільностию своїми улюб-

г) Коли Могильницький велить називати мову литовського статута 
просто руською, замічуе редакція: „Такъ и должно. Языкъ Статута 
былъ дипломатическимъ языкомъ Западной Руси и весьма отличенъ отъ 
настоящаго Бѣлорусскаго“. (Журналъ Мин. Народи. Проев. 1838, январь, 
стор. 33).

2) ibidem. 8) ibidem, стор. 35.
4) I. В а г и л е в и ч :  Zamitki о ruskoj literaturi. (Dnewnyk Ruskij,

Львів, 1848, ч. 9, стор. 38).
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леннми думками в польській мові. Ідею, якою жив Лозинський 
майже до кінця 50 рр., і Її найблизшу Форму взяв він також у Мо- 
гильницького. Зрештою на скільки відбила ся статя Могильницького 
на граматичних роботах нізнїйших авторів, згадаю при кож дім  із 
граматиків з осібна. Т у замічу тілько, що вона захоплювала живо 
Шашкевича Маркіяна, а на ріжних місцях згаданої брошури Ан
тона Иетрушевича „Słów kilka“ повторені такі самі думки, на їх  
доказ наведені такіж  Факти, як і в статї Могильницького. П етру- 
шевпч знав розвідку Могильницького навіть з рукописи, бо обертав 
ся близько митрополита Левицького, а й брулїонова рукопись збе- 
рігаеть ся тепер у  бібліотеці* „Народного Дом у“ у Львові межи  
збіркою Иетрушевича. Потрійне виданнє статї Могильницького 
в польськім перекладі протягом не цілих двох десяток лїт промов
ляє за її великим кругом читачів у  ширшого загалу, а Факт, що 
Кулїш передрукував її вдруге в великоруськім перекладі, велить 
видїти в нїй і цінну памятку української фільольоїії.

V. Жерела, термінольоґія і мова граматики Могильницького; її  ста* 
новище в історії української ф іл ьо л ь о ґії.

Виравдї дїлпть ся граматика Могильницького на чотири части, 
але як одна часть почислена наука правописи, зате недостае ту  
важної науки творення пнїв. Крім тих частий, що в Могильниць
кого, має ще пяту про наголос граматика Мразовпча „Руководство  
къ сдавж стѣ й грддлмлтїцк нсправлжнкн во оуп отр ж л ж її славжо- 
с*рвски£ъ народнымъ о ́училиф ъ“, яка мала три видання: 1794, 
1800 і 1821 р .1). Дещо спільного запримічуєть ся в обох грамати
ках і в подрібнім розкладі* матеріалу, але се м ож е бути припад
ковим явищем і від Мразовпча незалежним. Зрештою для обох  
авторів є спільним жерелом граматика Смотрицького. Загалом  
уклад граматики Могильницького прозорий, хоч лучають ся і не- 
льоїічности, прим, з дєфінїції „ім ен“-и виходить, що під тим тер
міном розуміє Могильницький іменник і прикметник, одначе МИМО 
того в обробітцї прикметника виділює його осібно, зачислючи знову 
до нього числівник. Того роду похибки в Могильницького є випли
вом користання зі своїх ж ерел, в тім разі* граматики Смотрицького.

г) R. З а с а д к ѳ в п ч ъ :  Мелетій Смотрицкій, какъ филологъ. 
Одеса, 1883, стор. 180. Маю під рукою видаинє граматики Мравовича 
з 1821 р.
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Сам Могильницьквй признаетъ ся совісно до користання із 
ріжних граматик, чи то в самім тексті граматики покликуєть ся 
на поодиноких авторів граматик, чи в просьбі до цензури о апро- 
бату не криѳть ся цілком із тим, що при укладанню граматики 
були йому помічними не тілько граматики церковно* славянської 
мови, але й инших славянських мов, як чеської, польської і вели
коруської. Найбільше черпав Могильницький з граматики начальника 
славянських граматиків. І так з граматики Смотрицького взяв Мо
гильницький азбуку, подїл букв на самозвуки та співзвуки, наго
лоси, титли, знаки перепинання, части мови, їх  подїл на відмінні 
і невідмівні, пізнаванне роду, два правила для означування му- 
жеського роду по значінню і закінченню, означенне роду жіночого 
й середнього. Звідси довідав ся, що планета й комета е мужеського 
роду. Три числа, дєфінїція відміни імен, відмінки ті самі в грама
тиках Могильницького та Смотрицького. Подїл прикметника, зачи
сление числівника до прикметника, дещо з його подїлу, його пра
вильне та неправильне степенованне, три степені прикметника деякі 
вістки зі степеновання, як те, що прикметники на — кїй перемі
нюють к у  вищім степені* на ш, що горкій задерж ує к у  вищім 
степені*, инші виїмки з того правила, далї се, що прикметники 
на -НЫЙ творять вищий степень через доданнв -'кйшїй, завдячує 
Могильницький також тому ж ерелу.

Пять родів дійства, дєфінїції, подїл дїєслів і инші вступні уваги 
до конюґації зачерпнув також автор з церковно-славянської грама
тики. Звідси взята дєфінїція конюґації, подїл конюґації на правильну 
та неправильну, відріжненнб двох конюґацій і знак такого відріж - 
нення. Творение поодиноких дїєсловових видів і імен має також бо
гато спільного з граматикою Смотрицького. З невідмінних частий 
мови богато спільного має в обох граматиках подїл злучника й 
оклика.

Найбільше невільничо держав ся Могильницький сього ж е-  
рела в справі правописи. Своїм зверхнім видом, настрічними зна
ками тай иншими скороченнями не подобає цілком граматика Мо
гильницького на памятник першої четвертини 19 столїтя. В захо
вуванню ріжницї при писанню самозвуків г й ?, ї, и, ы і і ,  о п 
w, оѴ й 8, а  і й , в питаннях, де яку букву класти, на початку, 
в середині чи на кінцї слова, як відріжняти правописею рівнозвучні 
відмінки однини й множини, так само в арґументації потреби збе
рігання ріжницї при писанню співзвуків з  і с, s  і з ,  дальше зло
ж ених сч і ф , ф і д , пс і \|г. кс і §  і в теорії навчання правописи 
й у  практичнім приложению її  до своїх рукописий іде Могиль-
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ницький за правилами, яві подав Смотрицький для церковно-славян- 
ської мови. За те свладня граматики Смотрицьвого лишила тілько 
незначні слїди в граматиці* Могильницького1).

З инших граматик церковно славянської мови користав автор 
нашої граматики з підручників Мразовича й Добровського. В пер
шого запозичив Могильницький небогацько: дєфінїцію  „ортепіїа, 
замітку, що нинішні письменники не вживають двійного числа, 
почин конюґації відміною помічного дієслова есьм. Невеличкі також  
сліди граматики Добровського в Могильницького граматиці. Змі- 
шаннє в його „Institutiones“ видів церковно-славянської і старо
руської* мови й так еж - подаванне окінчень поодиноких відмінків на 
основі памятників могло мати тілько відвмний вплив на композицію  
граматики Могильницького. З инших граматик славянських мов 
знав Могильницький граматику чеської мови Добровського, поль
ської Копчиньского* 2), з якої узяв дєфінїції імени (іменника й при
кметника разом), заіменнпка, дієслова й оклика, та граматику 
Копітара. На думку останнього словінська мова не змінила ся 
цілком від 16 до 19 в., а її деклінація, конюґація і закінчення 
Форм такіж, як і за часів Т рубера3), що в половині* 16 в. ввів 
латинську азбуку в словінську мову. Такий погляд Копітара про 
словінську мову тілько скріплював розумінне книжної і народньої 
мови в Могильницького. Зате користний вплив сеї граматики під 
иншим оглядом, а се через зазначеннє, що Славянин не любить 
чистих самозвуків на початку слів. Як у  грецькій мові не мож е 
стояти ж аден самозвук на початку без придиху, так рідко дасть 
ся чути з уст Славянина на початку слова чистий самозвук без j 
або V, von, vona, voko, а хоч пишетъ ся есть, читаетъ ся jest4). За 
вказівкою Копітара зазначує часто придих і Могильницький.

Що тикаєть ся граматик руських мов, з граматик великору
ської мови були звісні Могильницькому граматики Пухмаєра й Л о
моносова. Передмова Добровського до першої згадує про переклад

J) Нарочно не вдаю ся у подрібний розбір впливу граматики Смо- 
трицького й инших на граматику Могильницького, а тілько овначую 
його в загальних рисах, як і відповідаю на поставлені собі в тім розділі 
питання, бо уважаю опис граматики Могильницкого тай отсї уваги про 
неї тілько тимчасовою інформацією. Розвідка про граматику Могпльниць- 
кого появить ся рівнобіжно з надруковапнєм її тексту в повнім корпусі* 
старих друкованих і рукописних українських граматик.

2) Grammatyka języka polskiego, Варшава, 1817.
3) К о п і т а р ,  ор. cit. стор. 158.
4) ibidem, стор. 11.
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кількох строф новоруською мовою, на який термін негодував саме 
Могильницький, і подав спис граматик великоруської мови до 1820 р., 
який одначе ледви чи придав ся нашому авторова, бо його граматика 
була, здавть ся, тодї вже на викінченню. З широкозвісної граматики 
Ломоносова, що мала до часів Могпльницького девять видань, не 
вчислюючи ту ї ї  німецького перекладу й польського, виданого По- 
чаївськимн Василіянами1), переймив Могильницький подїл співзвуків 
після орудій мови на губні, зубні, язичні, піднебінні і гортанні* 2), 
дєфінїцію „руської* граматики3), поділ співзвуків на тверді, мягкі 
і плавні4). В Ломоносова в також „три наклоненія“ себто „изъяви
тельное, повелительное, неокончательное“, а „желательнаго и сосла
гательнаго наклоненій въ Россійскомъ языкѣ особливыхъ нѣтъ“, 
тілько замісць них уживаеть ся висказуючого способу з злучниками 
„когдабы, дабы“ й иншими5). В обох граматиків число часів вино
сить десять. Вкінці за приміром Ломоносова поділив і Могильнпць- 
кий свою граматику на параїраФи.

Під деяким впливом Ломоносова кінчить Могильницький 1 відм. 
мн. прикметникової деклінації на ь Вправдї йому звісно, що в на
шій мові загальне закінченнв в тім разі -їй, але мимо того зазначуе 
його скобками. О се, як кінчити прикметник в 1 відм. мн. в вели
коруській мові, вели ся довго спори межи Тредяковським і Ломоно- 
совим. Колиж Тредяковський піддержував свою думку кінчити 
прикметники в 1 відм. мн. на и церковно - славянською й україн
ською мовою, відповів йому Ломоносов: „Отъ Малороссійскаго д і 
алекта для установленія Великороссійскихъ оконченій ничего ж ъ  
не слѣдуетъ, ибо хотя сей діалектъ съ нашимъ очень сходенъ, 
однако его удареніе, произношеніе и оконченія реченій отъ сосѣд
ства съ Поляками и отъ долговременной бытности подъ ихъ властію 
много отмѣнились или прямо сказать попортились“6). Кінчити при
кметники в множинї в 1 відм. муж . р. на е, а жін. і сер. на я ка
зали Ломоносову всі друковані і рукописні книжки, улож ені Вели
коросами, а закінченнв г всуміш з иншими правильними найшов 
Могильницький і в книжках, що вийшли на теріторії України.

Як Ломоносов, так і Могильницький старабть ся виділити 
просторѣчій від церковно-славянської осади, занесеної в україн
ську мову многовіковим спільним житем української і церковно-

*) Grammatyka Rossyiska, Почаїв, 1778. Автор иѳ зазначений.
2) Л о м о н о с о в ,  ор. cit. стор. 19.
3) ibidem, сгор. 41. 4) ibidem, стор. 45.
б) ibidem, стор. 109. 6) ibidem, стор. 1— 2.
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славянської мови. В нього запозичений і повищий термін. Слїдамн 
Ломоносова йде Могильницький, коли наводить історичні потвер
дження своїх помічань, але, що правда; виписує доказовий матеріял 
з українських і білоруських друків.

Хотяй і Ломоносов і Могильницький підлягли дуж е сильному 
впливови того самого могучого ж ерела себто граматики Смотриць- 
кого, всетаки порівнаннє обох граматик виходить в некористь Мо- 
гильницького. Граматичної ролї Ломоносова не судило ся відіграти 
Могильницькому в розвою української фільольоґії. Тай його грама
тика уступає в дечому, колиж узгляднити й час, навіть богато гр а
матиці’ Ломоносова. Смотрпцького граматики держить ся невільничо 
Могильницький, коли не важить ся викинути зі славянської азбуки  
грецьких букв Ц, \|г, а , w, що більше він велить відріжняти їх  від 
зложених кс, пс, фт. Ломоносов заявив сміло, що більшість на- 
стрічних знаків приймлено без потреби від Греків і викинув десять 
непотрібних букв. В правописнім питанню вказав Ломоносов з до
брим розуміннєм практичних задач ортоґраФІЇ, що під сим оглядом  
треба йти за вживаннєм, а хоч признавав і необхідність етимольо- 
їічного прінціпу, всетаки робив розумні уступки фонєтицї

Неподатність Могильницького Фонетичному прінціпови видно 
також  із його виступів проти граматики Павловського, в якій стрі
нув Могильницький кілька законів української звучні, як перехід
0 в і, л у  в, мягченнє співзвука ц. Одначе користанне з помічних 
граматик стає у Могильницького другорядною річию. Та й у  запо
зичене він силуеть ся скрізь внести щось свойого індівідуального
1 стараеть ся угрупувати його инакше, переробити чи надати иншнй 
вид. Головний матеріял для уложення граматики ирпзбпруе він від 
народу, студіюючи старанно природу, прикмети та спосіб уживання 
його мови. Спостережені прояви порівнує він згідно зі своїми по
глядами з томи висловами, які найшов в друкованих, і рукописних 
українських книжках1). Через те прибирає його твір місцями за
краску історичної граматики. Крім того збудж ує граматика Мо-

Свідоцтвом його живого заінтересований давніми памятниками 
нашої науки й письменства е листи, які друкую в додатках під чч. 2, 
З, 4. Як виходить із них, Могильницькому треба приписати в великій 
части, як не в цїлости меморіали в справі галицького релігійного фоніу 
та в питанню, чи в орієнтальній церкві можна брати єпископів і архи- 
мандритів тілько з поміж черцїв. Оба вони видру ковані в збірці* М а х 
новського: „Die Kirchen- und Staats — Satzungen bezüglich des grie
chisch-katholischen Ritus der Ruthenen in Galizien“ (Львів, 1861), 
перший на стор. 435— 466, другий на стор. 466— 435.
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гпльнещького інтерес відмінними поглядами на деякі граматичні 
питання, як мали Добровський, Ломоносов чи Смотрицький, та вя
занием граматичних висновків з льоґічними явищами.

Творчим не був Могольшіцький у терміеольоґії. Вона не від
бігла далеко від сеї термінольоґії, якої ужив Смотрицький у  своїй 
граматицї1). Переймаючи терміни в~Смотрицького та Ломоносова, 
надавав Могильницький їм деколи, хотяй дуж е рідко, можливійшу 
Форму, прим, термін: дкоєглдсньи тинки, оутленнки. Годить ся з а 
примітити, що рівнорядиим з терміном АЗЫКЪ 6 в нього слово 
мова. Називаючи свою граматику „славено-руською“, пішов автор 
слїдом за анальоґічнпми термінами: славено-сербський і славено- 
росийський. Почавши від „Ру поведенія въ грамматику славено- 
россійскую “ (1706) Копіевича, можна виказати богато граматик із 
подібним заголовком. Зрештою у  Могильницького являвть ся такий 
термін природним, бо він скріэь підчеркув точки схожости й р іж -  
ницї української і церковно* славянської мови.

Мова граматики Могильницького вимагає спеціального розслїду. 
В просьбі до цензури о апробату граматики він ось як характери
зував мову свойого твору. Його граматика мала остерігати перед 
похибками щоденної мови. Мову своєї граматики назвав народньою, 
але заразом такою, що оминає „duros loquelae plebeae errores“, а є 
зрозумілою і для найпростїйших людей. Таке вичищеннє народньої 
мови було потрібне Могильницькому в тій цїли, щоби нарід розумів 
церковні молитви, гимни та псальми. З того виходить, що україн
ською літературною мовою хотїв видїти Могильницький таку мову, 
яка стала би перехідним містком від народньої до церковно сла- 
вянської. Мало що не взорець такої мови найшов Могильницький 
в українській книжній мові, а що в основу своєї граматики поклав 
говір українсько-польського погранича в Галичині, тому й не диво, 
що мова Могильницького сороката від польонїзмів і церковно- 
слазянїзмів, межи яві попадають ся також уж е рідше білорусизми  
й веливорусизми. Та про сї складові елементи мови Могильницького, 
їх  скількість і походженнє з книжньої мови, помічних ж ерел і на- 
роднього говору буде мова на иншім місць

Одначе такі слабі боки граматики Могильницького дадуть ся 
оправдати тодїшнїм дуж е низьким станом української фільольоґії. 
Історія української мови була незвісною. З виїмкою поверховної 
граматики Павловського були до нього тілько граматики цервовно-

*) Не подаю поодиноких граматичних термінів, бо термінольоґія 
граматики Могильницького узгляднена в її оцисї.
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славянської мови, з яких годї було виснувати правила для україн
ської мови.

Головним жерелом для написання граматики послужили 
Могильннцькому його власні лінгвістичні спостереження і пильне 
вчитуванне у  друкованих і рукописних творах. І коли під тра- 
дицийною скаралущею сеї граматики бе жива струя народньої 
мови, се велика заслуга Могильницького. Щ о правда, ся струя не 
так чиста й дальше віддалена від свойого ж ерела, н їж  мова гра
матики Павловського, але зате в Могильницького ся струя повнїи- 
шою, ширшою і глубшою. Зацікавлений українською мовою Вели
корос тішив ся тим, що зберіг для будучности „нї живу, нї мертву“ 
українську мову, яку вважав майже самостійною, Могильницький 
із вірою в живучість і будучність української мови перший відмі- 
чуе на кождім кроці точки схожости й ріжницї української мови 
як самостійної між иншими славянськими з иншими ї ї  посестрами, 
польською, чеською і великоруською мовою. Вправдї з точки по
гляду нинішньої лїнґвістики в його граматика нині* рішучо переста- 
рілою і не видержує критики, навіть його оригінальна деклїнацийна 
система, не оперта на ніякій науковій підставі, але як зріло обду
маний твір довголїтнїх студій була би по появі друком лишила 
значнїйші слїди в розвою галицько-українських граматик, н їж  ма- 
лоприступна рукопись. Видрукована в своїм часі була би стала 
основою для дїяльности мертвородженого першого просвітного 
українського товариства в Галичині*. А хоч граматика Могильниць- 
кого богата в ненароднї види, на всякий спосіб в вона кращим 
і далеко більше самостійним підручником, нїж  перша в Галичині* 
друкована граматика української мови Осина Левицького.

Хоч мова, якою написав Могильницький свою граматику, не
природна, всетаки він бодай старав ся написати свій твір по укра- 
їнськи й тим також користно відріжнюеть ся він, не говорячи про 
Левицького Осипа, навіть від таких пізнїйших граматиків, як горя
чий прихильник і борець за народню мову Лозинський або член 
української „трійцї“ в Галичинї Вагилевнч, які написали свої 
граматики в чуж ій польській мові. Щоби почути силу в собі 
дати свойому народови граматику української мови в народ • 
ній мові, треба було одушевленого для сеї мови Головацького 
Якова, але й він один — два роки по виходї граматики написав 
иншу скорочену мовою, яка рівноважить ся з мовою писань Мо
гильницького.
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VI. Передмова Лучная до своєї граматики. Вплив її  на пізнїйші гра
матики. — Українська мова в граматицї Лункая.

Першою друкованою в Австрії граматикою, в якій автор втягає 
ту й там українську мову при порівнуванню Її ріжниць із церковно • 
славянською, була граматика Л учк ая: „Grammatica S lavo-R uthena: 
seu Vetero-Slavicae, et actu in montibus Garpathicis Parvo-Russiae, ceu  
dialecii vigentis linguae (Budae 1830)“. Михайло Лучкай, автор ви
значного твору: „Historia C arpatho-R uthenorum “, що по нинї не 
видана ї ї  рукопись в пятьох великих томах, помістив передмову 
перед текстом граматики, а ся передмова полишила значні сліди 
в пізнїйшій галицько-українській граматичній літературі. Лучкай 
зазначуе, що з великим поступом усїх  наук розвиваєть ся також  
граматична штука так, що мабуть нема ж адної мови, яка не мала 
би своєї граматики. Що більше, самі діялєкти віддїлюють ся ста
ранно від своїх сестер, а потім усувають їх  від усякої почесної 
Функції і входять у  суспільне жите та науку. Щ о так є, ствердж у
ють се Росія, Франція, Італїя й инші краї, де „pro diversitate Pro- 
vinciarum diversae Dialecti obtinent, una tarnen praevaluit, in erudito- 
rum pultis non m inus; quam Iudiciorum Foris pro reliquis sororibus 
legum latrix“1).

Вирочім инакше й не може бути, бож „si quis om nes Dialectos 
pariter perfectas habere cuperet, neutram  haberet, aut locum  pararet 
pro aliena firmanda“* 2). Подібної судьби дізналп й старі Славянп, 
що, мешкаючи по ріжних провінціях Евроїш без літературного 
звдинення, стали образувати власні нарічія. Одні вж е в 12 столїтю  
хотїлн відріжнитн ся глаголитською азбукою, а инші, як Чехи, 
Поляки, Росіяни, Серби й Хорвати образували свої нарічія. Навіть 
незначні провінції, як Моравія, Лужиччина, Каринтія і Країна за 
чинають утворювати осібні нарічія, тому й побоюєть ся автор, „пе 
separatio haec plures Dialectos evanescere, et per alias lingvas absor- 
beri faciat. Multis in locis ubi antea Slavica viguit, vix seniores noscunt 
maternam“3). Яким велитнем була би стала серед мов церковно- 
славянська, коли була би тілько вона одинока лишила ся л іт е 
ратурною !

Тай не богацько перешкод повинна мати така ідея, бо „nullam  
existere lingvam eruditam cum plebe communem, nam id significaret,

*) Л у ч к а й :  Grammatica. Praefatio, стор. V— VI.
2) ibidem, стор. VI. 3) ibidem, стор. VII.
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ut ruricola sim iles idaeas, et conceptus innatos habeat, quos eruditi 
per instructionem, et lectionem  nanciscuntur81). Прецївь нї Фран- 
цуська, нї італійська, нї тим більше німецька мова не б та сама 
в освічених верств і простолюдя і нїкому не прийшло й до голови 
„communes m odulationes, flexiones, et expressiones82) ставити вище 
від лїтературнйх. І так само одна мова лїтературна німецька 
в Льондонї, Петербурзі* і В іднї. Тілько одні Славяни старають ся 
злити літературну мову з простою, щоби або розумів її  загал або 
лекше вивчив ся. Одначе хто хоче знати літературну мову, мусить 
учити ся граматики, а „iliterati ita sunt remoti a stylo polito, sicut 
а V. Slavico®3).

Серед такого змішання літературної мови з простою „unica 
Dialectus m ansit absque Grammatica et forte corruptione: scilicet 
Ruthenica, aut Кдрпдто-рУскдА84). Становище сеї мови до церковно- 
славянської означуб ось як Лучкай: „Quae lingva siquidem ab o m 
nibus reliquis Dialectis differet, et cum V. Slavica ferme conveniret, 
ideo necessarie haud existimabatur distincta ejus Grammatica, siquidem  
flexiones V. Slavicae pro hac quoque deservirent, paucae vero diffe- 
rentiae pro nihilo justo reputarentur85).

Лучкай висказув жаль, що в тій мові нема ehiiiüx  творів крім  
катвхизму. Що сей нарід „linguam suam a Polonica, Russica, et 
Bohemica diversam m utuaverit“6J, нїчо дивного, бо український нарід  
жне в Угорщині* від давна й тому „ideo sedi affixa (gens) facilius 
lingvam incorruptam servare potuisse, praesertim cum usus lingvae 
Biblicae in Ecclesiis quotidianus agrestibus etiam familiaris sit, scribere 
vero gnari imitentur potius Biblicas, quam Communes expressiones87). 
Тому й уважали зайвим писати граматику української мови.

Видав свою граматику тому, „quod Mrazovits8) pro alterius 
labii discentibus servire nequeat89), а Добровського за широка й за 
дорога для убожш их (5 зрл.). Прознавши церковно-славянську мову 
материю української, ось якого методу ужив він при трактованию  
її дочки: „Ruthenicas flexiones ideo adjeci, каж е він, ut uberius 
noscatur, quantumnam haec lingua a Matre sua deflexerit? Ubi ab hac

*) ibidem. 2) ibidem.
3) ibidem, стор. ѴШ. * 4 5) ibidem.
5) ibidem, стор. IX . 6 * * 9) ibidem, стор. XII.
7) ibidem, стор. XVI.
8) Руководство КЪ СДДВЖСТ'ЬЙ грдл/ілідтїц'к йспрдкдснній ко

оѴпотр*кдсшс сддвено-серкскн^ъ н^родны^ъ о́уЧИДИфЪ.
9) Praefatio, стор. XVI.
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differtQ  praenotavi, praenotatione non occurrente sequitur regulam  
Slavicae“1).

Лучкай не був обзнайомлений з сучасний Sony станом явико- 
знавства, тому помішав українську мову з церковно-славянською  
і перемінив одну в другу. Щ о погляди, висказані в передмові до 
його граматики, мають богацько спільного з поглядами на такіяс 
питання Добровського, не треба, здавіь ся, над сим і розводити ся 
довше. В епільовї до граматики назвав сам Лучкай Добровського 
своїм провідником у  церковно- славянській мові, коли тимчасом 
основою в українській мові послужило йому його власне знание. 
Добровський вказав також на зайвість знаку ъ  по твердих спів- 
звуках2 * 4), а Лучкай опускав ъ у  своїй граматиці'. Крім Добровського 
граматики звісні були також Лучкаеви граматики: Tanne (виданнв 
з 1826 р .)8), далі Смотрицького, Ломоносова, граматика Петербур- 
ської Академії і Мразовича*). Добрим узнав додаток в Лучкая гра- 
матицї вж е Срезневський, особливо народні' пословиц!, хоч і там 
пародия мова потерпіла від правописи5).

Граматика Лучкая, передусім передмова до неї, не полишила 
ся без впливу на пізнїйшу граматичну літературу українську не 
тілько в Угорщині', але й у  Галичині. .Сокращ енную грамматику 
письменнаго русскаго языка“ (Будапешт, 1853) написав Духнович 
„на мѣстномъ нарѣчіи, лучше сказать на славяно-русскомъ языкѣ“6 *). 
Завдяки руссофілам Раковському та Войтковському вийшла грама-

2) Л у ч к а й ,  ор. cit. стор. XVI.
2) J. D o b r o w s k y :  Institutiones Linguae Slavicae dialecti vete- 

ris, (Відень, 1822, стор. 21).
8) Л у ч к а й ,  op. cit. стор. 14.
4) ibidem, стор. ЗІ.
в) Д о н е с е н і я  а д ъ ю н к т ъ  — п р о ф е с с о р а  С р е в н ѳ в с к а г о  

г. м и н и с т р у  н а р о д н а г о  п р о с в ѣ щ е н і я .  (Журналъ Министерства
Народн. Проев, часть 37, ст. 49). В додатку подані оповідання, байка 
й анекдоти: Тыква ипд8к, Мзж и жжа, Дикій и скльскїй челоігкк,
ЦІЗкд, и кдрас, Д(к, н лмдв’кдь, бойка мсждЗ потатлли , ТрЗкарк. 
Крім того находять ся ту пословицї (Adagia R uthenica) числом 101, 
приказки (а similitudine petita) числом 21, заклинання (im precationes), 
у еїх 8, иіеовьки (cantilenae populäres), зразок гри слів (Lusus Verbo- 
rum) та загадка (Aenigm ata), всіх 11. Ту н додає, що Українці мають 
безліч загадок („гатка заганка“). Дуже частими є також остроумні тра
вестії величаній і стихарів. „Ipsi mythi populäres tanto sunt ingenio 
concinnati, ut inter cultiores gentes perperam simile quid quaesieris“. 
( Г р а м а т и к а ,  стор. 176).

®) М а т и с о в ъ :  Движеніе народной жизни въ Угорской Руси. 
(Бесѣда, Москва, кн. YI, стор. 243).
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тика в великоруській мові зі змінами в тексті граматики. Коли по 
такій перерібцї в великоруськім дусі* замітний е вплив граматики 
Лучкая на граматику Духновича1), можна припускати, що він був 
більше слїдний в оригінальнім тексті* Духновича. Дальший угро- 
руський граматик Кирило Сабов, хоч не згадув навіть про грам а
тику Лучкая, йде в своїм методі за Лучкаем з тою тільки ріж ни- 
цею, що в граматиці „излагаетъ правила языка письменнаго, какъ 
такого, который на основаніи языка Церковно-Славянскаго образо
ванъ изъ стеченія всѣхъ нарѣчій языка Русскаго, мѣстами ж е, гдѣ 
нарѣчіе Подкарпатское уклоняется отъ правилъ общихъ, — дѣлаетъ  
свои примѣчанія, и сравняетъ языкъ письменный съ діалектомъ  
Подкарпатскимъ“* 2 *). Граматика Евменїя Сабова8), що в своїй „Хри- 
стоматі-ї“4) називав граматику Лучкая першим підручником матір
ної мови в порівнанню із церковно-славянською —  се граматика 
язичія у  такім ж е язичію й угорській мові.

В галицько - українських граматиках і граматичних статях 
вплив граматики Лучкая зливавть ся і перехрещувть ся з відго
моном поглядів Могильницького в його В ѣ д о м о с т и . Тягнеть ся він 
червоною ниткою і в дискусіях на з’їздах „руських учених“ в 18485) 
і 1850 рр. і в продовженню полеміки за й против народньої мови 
на склонї 40  рр. і в 50 рр .6) і на зборах „Матиці“ 1864 р., слїдний 
він іще навіть у  граматиці Осадці* в тім, що Осадця в такій вели
кій мірі уживав церковно-славянщини при виясненню поодиноких 
прояв живої української мови. Вплив передмови Лучкая бачили ми 
в цитатах з рукописної граматики Малицького. Граматика Лучкая 
подобала ся Вагилевичеви, що рекомендував її  Погодінови як один 
з найліпших тодї творів у  своїм роді7). Т од їж  і Ш ашкевич уваж ав

*) І. С о в а й с ь  кий:  Олександер Духнович. Угро-руський автор 
народних учебників і публїкацаи. (Львів, 1908, стор. 9).

2) Г р а м м а т и к а  п и с ь м е н н а г о  р у с с к а г о  я з ы к а .  По о- 
бразцу лучшихъ авторовъ составлѳнна и изданна. (Ужгород, 1865, 
Предисловіе).

8) Е. С а б о в :  Русская грамматика и читанка. Къ ивъучешю 
угорско*русскаго литературнаго языка. (Унґвар, 1890).

4) Е. С а б о в :  Хрестоматія церковно-славянскихъ у угро-русскихъ 
литературныхъ памятниковъ. (Унґвар, 1893, стор. 194).

5) Пор. мій „Проект правописи Івана Жуківського на з’їзді „русь
ких учених“. (Відбитка з „Записок Наук. Тов. ім. Шевч. т. LXXXII).

6) Пор. передмову д р а  К. С т у д и н с ь к о г о  до „Кореспонденції 
Я. Головацького в літах 1850 — 1862 (Львів, 1905).

7) С в ѣ н ц и ц к і й :  Матеріалы, І. (Письмо Вагилѳвича къ Пого
дину отъ 8 марта 1836 г. ст. 147).
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граматику Лучная найліпшою, лїпшою від граматик Павловського 
и Левицького1). Хоч Осип Левицький цитує граматику Лучкая 
у передмові до своєї граматики, одначе в иншім місці' тоїж  перед
мови говорить, що мимо обіцянок українських учених не появила 
ся ніяка українська граматика з влїмкою Павловського в велико
руській мові* 2 3). Проти поглядів Лучкая в передмові до граматики 
виступив Лозинський у  переднїм слові до своєї граматики з 1846 р.

З огляду на таке заінтересованнє граматикою Лучкая в по
чатках галицько-українського відродження подаю обсяг Лучкаєвого 
знання ріжниць української мови від церковно - славянської на 
стілько, на скілько воно пробиваєгь ся із його граматики. Говорячи 
в звучні про г, каже Лучкай вимовляти його в українській мові 
як X в слові: легкій. Одначе в чужих словах, що дістали вже 
в нашій мові право горожанства, задержує г вимову рівну латин
ському h : Гаврило, Havrilo, Гриц, Hritz, але в деяких церковно- 
славянських, як і чужих, г =  лат. g : нигды, nigdy, кигарь, bigarj. 
Впрочім також Великороси й Серби вимовляють г у слїд за Гре
ками як лат. g s). Є вимовляєть ся в українській мові по ж, ш, ц, 
ч і щ як О: жолтый, пошол, лицом, чорт, одначе не в усіх сло
вах, передусім ненаголошене є, прим, железо. Вимовляєть ся та
кож Е як Француське u, угорське ü в словах: рекл, rükl, пекл, 
pükl, пастырЕЛЛ, pasztirüm. Ту й застерігаєть ся автор, що не наво
дить тих промірів, аби вчити в той спосіб вимовляти звуки, але 
„ut soni ex ore ruricolae auditi resolvi, et exscribi valeant“4).

Що до Ѣ, яке Великороси, Серби, а в части й Чехи вимовля
ють як іе, вимовляють його „Rutheni, huc inclussis Galliciae, et parvae 
Russiae Incolis velut accentuatum  і seu Germanicum w ie*5). О має 
в деяких околицях межи Українцями (розумієть ся угорськими) 
вимову подібну до угорського ü, Француського u, поп püp, пост 
püszt, волиш  volüm. Инші люблять вимовляти о як ї або Ѣ, прим, 
піп, сніп, кінь, пгкп, сн кп, к Ьнь, в'кл, ще инші йдуть за взором 
Волохів і вимовляють о як оу або 8, прим. сн8п, к8иь, в8л. Але 
в устах освіченої людини задерж ує о, як і е, свій первісний звук. 
Для зазначення зміни в вимові можна й ту, як і над е, покласти 
дві точки6).

*) М. Ш а ш к е в и ч :  Азбука і abecadło (Перемишль, 1836, 
стор. 19).

2) О. Л е в и ц ь к и й ,  ор. cit. Vorrede, стор. XIX.
3) Лучкай, ор. cit. стор. 3.
4) ibidem, б) ibidem, стор. 4.
6) ibidem, стор. 5.
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В церковно« славянській мові не зачинають ся слова від Ѣ, але 
Українцї, на думку Лучкая, мають від В еликоросів: ѣ д  (venenum ), 
"Ьсти, ѣуати, 'Ьздити, "Ьж1). По повноголосі* і такій перемінї 
а в о, як раз в роз, б зазначена українська вимова церковно- 
славянського закінчення и як а , прим, спасжїє — спагкил2), поява 
окінчення он в 6 відм. одн. замісць ою3), ч замісць црслв. ці в мочи, 
печи4). Як і Чехи, кладуть й Українцї в звичайній мові б  перед 
о й 8, прим, вочо (sic, воко), в8)(о, ron (vün) Ше, к8днцл, але се 
„nullatenus probandum “5 *).

Деклїнацій три: для іменників мужеського, жіночого й серед
нього роду. Ось табличка взірців першої відміни іменників для 
української мови.

1. ВОЛ, Бог, орел,
О д н и н а .

пастырь, ключь, лл8жь, кран,
2. -а. •рла, -А, -а, -а, -А,
3. -ови, -ови, -О К И , -евн (ови), -*ви, -іви(ови), -ю,
4. -а, -А, -а, -а, =  1 або
5. -и “Ж*, *«» -Ю, і сс ос •ю,
6. “ОЛЛ, -олл, -ом, -ем (ом), -ем (ом), -ем (ом), •■ем (ом),
7. -ѣ, -з ѣ , -Ѣ, •И Ob), ■£X1 -и.

М н о ж и н а .
1 , 4  і 5. болы, Богы, орлы, пастыр’к, ключи('к), лл8жи, кран(гк),
2. -ов(йѵ), -ОБ, -ОБ, Ж, ОБ, -ев, OB, ^B, OB, *в(ов),
3. -олл(шп), -ом(йіп), -олл(ііт), -ш ,(ш п ), -ш ,(й т ) ,  - ш ,( й т ) ,  - ш ( й т ) ,
6. -ллли, алли, -алли, -алли, -рлли, л м и , -алли, -ами, -им и, алли,
7. -±х, -% , -kx, . ІХ>лХ, . іХ, ах, -аХ.

Зазначених скобками окінчень уживають тілько менше осві
чені Українці', каж е Лучкай, тому не треба їх  наслідувати®). Крім  
спільних заміток при першій відміні' для церковно - славянської 
й української мови відмічув Лучкай спеціяльно в українській м о в і: 
іменники на -енко (^лопж ко)7 *), 2 відм. зам. -же -єна (каменА)*), 
загальне закінченнв в 6 відм. одн. -ом  і в 7 відм. •’к поб. на жирб, 
на вер)(89), закінченнв 1 відм. мн. на ы, при мягких на t ,  яке нов-

*) ibidem, стор. 10. 2) ibidem, стор. 16, 24 і ЗО.
8) ibidem, стор. 17. 4) ibidem, стор. 18.
Б) ibidem. *) ibidem, стор. 34.
7) ibidem, стор. 35. **) ibidem, стор. 36.
*) ibidem, стор. 38.
Записки Наук. Тов. Ы. Шевченка, т. ХС- 6
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стало, на думну Лучная, зі стягнення церковно-славянського дво- 
звува їе тай загальне закінченнв 2 відм. на -он11), окінченнв Ѣ по 
ж, ш, ці, ч і ц в 4 відм. мн., хоч Лучкай з правописних причин 
пише замісць Ѣ —  и 8), вкінці уживанев в 6 відм. в залежности від 
євфонїї закінчення ми побіч -ами, - а м и 3).

Друга деклінація іменників жіночого роду мав для української 
мови чотири взірці*. "

1. кеда,

Однина.
ЗЕМЛА, р^чь, церковь.

2. -Ы, -и, -и, -кви.
3. -Ѣ , -и, •И, -кви.
4. -8, -к», = 1 відм. =  1 відм.
5. -«» = 1 відм. нема
6. -OB, -«8, *Е8, ОБ, - К В Л е В Ь .

7. -ѣ, •Н, *И, -ви.
М н о ж и н а .

1. і 5. воды, землѣ, и, рѣ чи, церкви.
2. вод, -ель, -ей, -вїй.
3. -ам, -ЛАМ, -ем, ом, -ам.
4. -Ы, -Ѣ , -И, =  1 відм.
6. -дми, “АМИ, -дми, -дми.
7.

Так само чотири взірці* в відміні* 

О д н и н а .

іменників середнього роду.

1, 4 і 5. село, поле, БЫЛА, ТЄЛА,
2. -а, -А, -А, -АТЄ,
3. -10, к>, -АТИ,
6. -ом, -ем, ом, -ем, ом, -АТЄМ, ОМ,
7. -Ѣ , -И,

М н о ж и н а .

-Ѣ , и, -АТИ, Ѣ .

1, 4 і 5. села, ПОЛА, vacat, телАта,
2. сел, ПОЛЬ, — -А Т,
3. -ом, -ем, (üm), a m , —- -ем, ом,
6. “ДМИ, СИЛЬМИ, -АМИ, — -АТМИ,
7. -ł x> «X» -АХ, — -*Х'

х) ibidem , стор. 39. 2) ibidem , 40. s) ibidem , стор. 41.
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З приміток до свої деклінації довідувмо ся, що в церковно- 
славянській мові кінчить ся 3 відм. мн. на ом , але в українській  
мові закінченне сього відмінка -ам  і -л м  „ex com (m )uni Russica  
ad Libros etiam irrepsit“ 1). Быда і казанл, де а  повстало з їе, не 
творить мн. на Ѣ, „nam est dualis“2).

При взірцях відміни прикметників у церковно - славянській 
мові не подав зразків тоїж  відміни в українській мові, бо ту від
міна та сама, що й церковно-славянська. „Unica differentia, quod  
in uno casu formae determinatae, in altero indeterminatae desinentia  
utantur, R utheni intra se Socialem  foemininum in ob et ib contrahere 
solent velut in Substantivis“3). Взірцем служить прикметник: ста
рый, стара, старое. Муж. і сер. рід мае 6 відм. старым, 7 відм. 
старѣ ли, ом. бтара-мае в 2 відм. старой, в 3 відм. старой(йй), 
в 6 відм. старов, в 7 відм. старѣ й. Множина так інтересна, що 
подаю її в цїлости.

1. стари, стары або Ѣ , старѣ
2.

старомъ або ым,
стары ,̂

старом або ым3. старам або ым,
4. стары, старѣ , стдрѣ
6. старыми,
7. старѣ ^ старая? старѣ е

По ж, ш, ці і ч чути все „in communi ore“ о : ннфомЯ, во-
жом#, водчом. Лучкай не дивуеть ся такій появі, бо такі види 
містять у  собі дуж е старинні кодекси, прим, у  мункачівській дієце- 
зальній біблїотецї, та видані в Венеції книжки. На закінченне -ом 
і ам в 3 відм. мн. наводить примір: невогом простаком (ubique 
üm) вѣ ды завдают, некогам женам покой не дают. Другий сте
пень від: гдаткіи, рѣ ткіи — гдажїй, рѣ жіи. Найвищий степень 
творить ся через доданне до другого префікса най (найдѣ пшіи).

При головних числівниках зазначено скобками: шѣ сть, сѣ м, 
восем, попри осьмнадцлѵ ть, (восмь)4). Побіч двасто, тристо, че- 
тыристо також виступав дваста і т. д. (Ідей, една відмінявть ся 
на взір прикметника: старый, але в 7 відм. е єдном, бдной. Мн. 
на три роди: вдны, бдны ,̂ вдным, бдны, бдными, едны\'. На 
сер. рід єдно мае 2 відм. единаго, але тілько в книж ках, а ліпша 
Форма єдиного. Відміна дальших числівників представлена в отсїй 
табличці'.

*) ibidem, стор. 48. 2) ibidem, стор. 49.
3) ibidem, стор. 59. 4) ibidem, стор. 64.
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1. два, двѣ, трїе, три, четкіри, ПАТк,
2. АК«Х» Tpiejf, Tpe)f, -Р‘)С- *T tX>
3. ѵ двом, двѣм, трелі, •ш , -Ш,
4. двл, двѣ, три, «х> и>
6. двома, двѣмд, трєліи, четырліи, ліа, ПАТМИ, лад,
7. двон^, __JP*X* -PfX> ' Т ІХ*

В українській мові виступає побіч є також о в Формі патьолі. 
Gto має в б відм. столі і століл. Відміна тысАфь ось яка: ты -
САфЬ, А, И, фЬ, ЄЛІ, И. Весь, КCA, ВСЄ З ВИЇМКОЮ 1 ВІДМ. МН. ВсѢ
в і д м і н я є т е  ся так, як у  церковно славянській мові. Зам. вторым 
говорить ся по українська другій. Відмінними від церковно-славян- 
ських є українські числівники: двлрлз, трирлз, сторлз1).

При відмінї заіменників подані паралельні взірці* для обох 
мов. Цїкавійші заіменники: кто або тко, длкто, длакїй, что, 
што, длшто. Відміна особових заіменників, з яких діы й вы від
міняють ся цілком правильно, представляєм ся ось яв:
1. и, ТЫ, заступає он, мн. caret.
2. ліене, теве, его, єй, єго, HXC'fex)-
3. ЛІИНѢ, ЛІИ, тевѣ, ти, єлі8, єй, єлі8, ила(Ѣла).
4. ЛІА, ТА, 6Г0, ю, ЄЄ, их (% )-
6. ЛІНОВ, товов, НИЛІ, нев, НИЛІ, НИЛІИ.
7. лінѣ, тевѣ, НІШ, ней, нѣлі, них.

Заіменники: он, она, оно й ч’от, тота, тото, то відміняють
ся яв числівник еден, так само в множині* з виїмкою 1 і 4  відм., 
які звучать: они, оны, они й тоты, то тѣ , тотѣ. Відміна взір
ців: ліой, ліоа, моє; наш, наша, наше; чїй, чїа, чїе такаж, як 
і взірця: сесь, сєса, сесе. Geck має в 2 відм. cero, в 6 відм. силі, 
в 7 відм. селі. Від сєса є 2, 3 і 7 відм. сей, 4 відм. сесю, 6 відм. 
сев. Мн. сеси, сєгк, сеси, 2 відм. сиу і т. д.

Щ о тикаєть ся вимови, в заіменниках, зложених з его, як 
ліоего, чїего, звучить t як о (ліоїого), але писати Форми через о не 
вільно. В жіночім родї вертає уж е первісний звук2). В 1 відм. мн. 
заіменників он і салі годї відріжнити, чи сей відмінок у жіночім  
роді є рівнозвучнпй з мужеським чи має Ѣ 3).

Конюґацій шість. В першій кінчить ся 1 ос. одн. теп. ч. на 
ю, дїєім. на -ти, в другій -ю -ати, -а ти , в третій -8 -ти, четвертій 
-н$ -н8ти, пятій -ю -ѣти, шестій -к> -ити. Перед конюґаціями на

г) ibidem, стор. 68. 2) ibidem, стор. 75.
3) ibidem, стор. 76.
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ходить ся відміна помічного дївслова: ни ти , якого головні часи 
ось такі:

теп. ч. мин. ч. буд. ч.
одн. мн. одн. МН. ОДН. МН.

1 ос. єлл, ЄСЛЛЕ, БЫВ, Была, БЫЛО ЕЛЛ, БЫЛИ 6СЛЛЕ, бНд Н, бИделле.
2. єсь, 6СТЕ, БЫВ, выла, БЫЛО ЄСЬ, 6СТЕ, бИдеш, бИдете.
3. 6, сИть, БЫВ, БЫЛЛ, БЫЛО. БЫЛИ, бИде, бИд Ит .

ІІриказовий спосіб: вИди або вНдь, най бНде, ЕНдклл або 
бНдьлле, бИд Ѣ те  або бНд ь т е , най вНдНт. Можливий спосіб тепер, 
ч а с у : лбьілл або акы)( ккіл, лбы єсь або лбы был, лбы єслле (есті)
ЗГЛЯДНО ЛБЫ БЫЛИ. МОЖЛ. СП. МИН. Ч. БЫЛ БЫЛ\ або БЫЛ БЫ̂ , БЫЛ
бы ecь, мн. были бы єслле і т. д . ; в давноминувшім часі 6 сей  
спосіб: был бы был блл. Дієприкметники: минувший -БЫЛ, -а -о, 
будучий — бНд Нцлй -л ь  -ее. Дієприслівники: теперішній — вНдНчи, 
а минувший — БЫВ, БЫВШЛ, бы віш .

Закінченнями є в 2 ос. сь, в 8 ос. ть, в 1 ос. мн. лле, в 2 ос. 
те, в 3 ос. Нть (у Великоросів Нтъ). Замісць лбылл або авы^ можна 
виразити можливість в українській мові ось так: сбыла, обесь, обы, 
обеслле, обысте, обы они, обы^ і т. д. Лучкай уваж ає сі сполу
чення з о правильніш ими, бо о виражає можливість і в церковно- 
славянській мові: о єже сподобитись н ам 1).

Взірцем першої конюґації є бити. Теп. ч. вію, бїеш, бїе, бїелле, 
БЇЕТЕ, ВІЮТЬ. Мин. ч. бив, лл, ло єлл. Через додання до мин. ч. 
Бывало творить ся давномннувшнй час. Буд. ч. вНдН (3 ос. мн. 
вНдНть) бити. Приказ, сп. бій, най бїе, бїйлле, війте, най вїют. 
Инші часи й способи утворені тим робом, що й при відміні єсьм. 
Дієприкметники: вїіоірій, -а, -е й был, -а, -о. Дієприслівники: 
бїючи й бив, вивша, Бивіш. При помочи страдального дієприкмет
ника творить ся страдальний р ід: бит єлл, єсь, є, бити єслле, єсте, 
сНть; вит был і т. д. Крім того творить ся страдальний рід також  
через доданнє до діяльного заіменника сь (віюсь). В примітках 
зазначує Лучкай, що замісць знаю, плюю уживаєть ся в україн
ській мові знавН (знлеш) і плювН2).

Взірці* дальших конюїацій: орю і ДЕржН для другої, несН для 
третої, сНнН для четвертої, горю і рлзНллѣю для пятої, творю для 
шестої. Від орю приказ, сп. мн. ор'клл, а дїєприкм. орю ірій і орал, 
страдальні: оран, а, о й оратый, а о. ДЕржН має в 3 ос. одн. дер
ж и ть , В З МН. ДЕрЖЛТЬ і ДЕРЖИТЬ. Від НЕСИ дїєприкмет. НЕСИфїЙ

*) ibidem, стор. 85. 2) ibidem, стор. 89.
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і мсл, дїеприслівн. (в Лучкая gerundium) несбчи й нес, несла, несло. 
Замісць црел. ф  стоїть в українській мові ч в дївсловах : печи, 
мочи1). Прик. сп. від с8н8: с8ни, най ебнет, ебнѣлл, ебнѣте, най 
с8н$ть. Як при попередніх взірцях, так і ту виступає Форма с$н8л, 
а, о як дїєприкм., a с$н8в, ла, ло як дїєприсл. Від горю дїяльний 
дїєприкм. т. ч. горАфїи і горАчїй, страдальний мин. ч. горѣн 
і горен. Відміна дїєсл. ^бтѣти  в Лучкая тотожна в обох мовах 
з виїмкою т. ч .: уоч8, еш, е, еме, ете, т а т ь . Де в церковно-сла- 
вянській мові виступає ж д  в 1 'осГодн. т. ч., там в українській  
мові находить ся само ж :  п8дж 8 — п8ж 82).

Неправильно відміняєть ся ѣ м, ѣ ш, ѣ сть, ѣ лм, ѣ сте, Ѣда ть . 
Нрпк. сп. ѣ жь, най ѣ сть, ѣ жьлле, ѣ жьте, най Ѣд а т ь . Дїєприкм. 
м. ч. ѣ л, страдальний ѣ ден, дієприслівники: Ѣ д8чи тай ѣ в. По
дібно відміняєть ся повѣ лль, але побіч повѣ л і повѣ в виступають 
Форми повѣ дѣ л і повѣ дѣ в. Замісць ималль, илл8 є в українській  
мові ллаю. Ид8 має однакові Форми в обох мовах, від шед8 є тілько 
шел, а дальше від Кінчить конюґації відміна дієслова дал\:
даш, дасть, далле, дасте, дадуть. Прик. сп. дай, най дасть, 
дайл/іе, дайте, най дадуть.

У своїх спостереженнях над конюґацією велить Лучкай кін
чити в теп. часі 1 ос. на 8 і ю, 2 ос. на ешь, ншь, 3 ос. на ть
зглядно на е, як по нїм ть відпадає, 1 ос. мн. на ме, 2 ос. на те,
З ос. на ть. Тїшить ся, що Форму есме найшов в Острожськім  
кодексі’3);  на ме кінчить ся навіть 1 ос. прик. сп. Як у  инших
мовах, так і в українській занидів мин. недок. час з виїмкою Форми
выу. При помочи єсть і с8ть, як прим, вив єм, не творять ся 
треті особи одн. й мн. мин. часу. Що тикаєть ся приказового спо
собу, и в другій особі переходить часто в ь, але се „a Bohem is et 
Slovacis irrepsit“4), бо зрештою лишаєть ся постійно и: возл/іи; за
місць црелв. ц в українській мові стоїть ч в таких приказ, способах, 
як извлечи. В 2 ос. мн. заступає укр. Ѣ  црелв. и. В уступі про 
твореннє можливого способу покликуєть ся на давність Форм: бьілц 
высь, вы, що находять ся в Острожській Б іблії5). Дїєіменник кін
чить ся в українській мові на ти, в кількох дієсловах на чи.

Прислівники того роду, як единицею, вторицею і т. д., зазна
чені як чисто церковно-славянські, а як спеціально українські отеї: 
наспав, далѣ й, скорѣ й, рацки, раз, двараз, трираз, стораз, двѣ чи, 
трѣ чи, сѣ ли, чалл, але й з о, як у церковно-еляванській мові, прим.

*) ibidem, стор. 96. 2) ibidem, стор. 105. 3) ibidem, стор. 112.
4) ibidem, стор. 114. б) ibidem, стор.. 116.
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мимо, токмо, KO)fMa (ко^мє) в сполуці з коже („plebea formula 
jurandi“1), инде, кбды, тЗды, сбды, инкЗды, в с а гд ы , все, завтра, 
издалече й изначала. 3 приіменників зачислює до выключно укра
їнських: ид і про (про землю); зі злучників: ведь, стягнене з 
когда, ко, ги (sicut), ^оть* предца (предке )̂, гей, айно (ita ); 
вкінці з окликів: оуйю! дай Коже! о Коже! цытк! ни! єгенде! 
бге! ачей? цикы, цитак? кедкы!

В українській мові двійні види не уживають ся з виїмкою 6 відм. 
Але коли іменники сер. і жін. р. на а  творять множину через Ѣ, 
Лучкай догадувть ся, що се закінченнє взяте з двійного числа: 
отж е клзлна, казані, зємла, землѣ , кремѣ , имѣ , а зі вставкою єн 
именѣ , а церков мав у  множині* церкви також по анальоґії двійного 
числа2). Також задержую ть Українці дуальне закінченнѳ Ѣ в ж і
ночім і середнім роді* в відміні прикметників, хоч іменник не по
ложений в двійнім числі8). В українській мові уживавть ся двійне 
число для 6 відм. при відміні* числівників: четырмл, ПАТКМЛ, 
ШЄСТЬМЛ, ДЄСАТВЛ4Л, стома, а при деяких навіть для З відм. по 
випущенню о: патѢм, двадцатѣ м, тридцатѣ м і т. д .4). Україн
ські дієслова не творять двійного числа.

ІІозістають іще замітки Лучкая що до наголосу та складні* 
в українській мові. Наголос досить зберігають Українці*, але в бо- 
гатьох точках ріжнять ся від Великоросів і Хорватів, пр. оцет, 
слЗга, лоза5). Про згоду прикметника з іменником одинока увага: 
„Pluralis adjectivorum in Com(m)uni Ruthenica in Ѣ, est dualis ter- 
minatio краснѣ  тєлатл, килѣ  коровы. Sed male, si ad m asculinum  
etiam haec terminatio transferatur докрѣ  люде, pro докри люде“6). 
4 відм. его ставить ся в українській мові по слові і викпдаеть ся 
е, о т о ж : дайго, оставлюго, оукїюго. Се на взір італійської м ови: 
averlo і т. д .7). Ф орми: ми, ти, си, секѣ  заступають також при
своюючі заіменники, прим, где ти отец (де твій батько), дай ми 
Матерії (дай моїй мамі)8). Церковно-славянська складня приімен- 
ника також тотожна з українською з виїмкою приіменників: чрез 
або през, скрозь і про (про твою землю д$ш$ не оутрачЗ)9). 
2 відм. змігаувть ся часто з 4 відм., але по українська говорить 
ся: продам волы, кЗплю кони. По дієсловах напоїти й подібних 
кладеть у  церковно-славянщинї 2 відм., в українській мові 6 відм.,

*) ibidem, стор. 120. 2) ibidem, стор. 128.
8) ibidem, стор. 130. 4) ibidem. 5) ibidem, стор. 136.
6) ibidem, стор. 141. 7) ibidem, стор. 143. *) ibidem, стор. 144.
*) ibidem, стор. 147.
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прим, напои нас вином1). По другім степени прикметника може 
стояти або сам 2 відм. або з ( v : ллжшїй мене й когатшїй ЯУ мене2). 
Українське ид мав значіннв латинського ad і лучить ся з 3 відм.: 
пой идо мнѣ , не иди ид нем#, златым каючь ид каждым две- 
рем придаетсА3). З а  стоїть в 6 відм.: не иди за мнов, не идЗ 
з ’ ним. Як що зійдуть ся два перші відмінки, резонує Лучкай, 
один кладеть ся у  6 відм., прим, коли га д*йвков выла4 5). Заміткою, 
що по українськи говорить ся ч асто: л’йт'Ь, полЗдни6), кінчить ся 
Лучкаєве знание української складні'.

Ось і все, в чім неподібна дочка до матери. Але й меж и  
тими точками неподібностп стрічають ся нераз прикмети, прим, 
у конюїації, якими відзначаєть ся мати, а не має їх  дочка, а мимо 
того Лучкай приписує їй такі прикмети. Всетаки, треба признати, 
що автор підхопив деякі появи народньої мови вірно, жаль тілько, 
що не 8нав граматики Павловського, ява, можна припускати, була 
би піддала Лучкаєви инший плян трактования української мови. 
При граматичних виводах і помічаннях втягає автор до помочи 
появи инших індо-європейських мов, а спеціально славянських, 
отже великоруської, сербської, чеської, словацької, говорить і про 
польотами, а дальше німецької і італійської мови. І в історії укра
їнської фільольоґії заслужив собі Лучкай на вдячну згадку, бо 
перший в австрийській Україні', на скільки позволяло на се йому 
його знаннє і погляди на справу, дав граматичне обробленнє укра
їнської, спеціально угроруської мови. З граматики Лучкая користав 
також автор найблизшої граматики української мови Осип Ле-
ВВЦБКИЙ.

VII. Перша друкована в Галичині* граматика української мови Осипа 
Левицького з 1834 р. Неприродна, макаронїчна мова граматики й при

чина того -  її  жерела.

Антін Добрянськпй, автор граматики церковно - славянської 
мови, виданої 1837 р. по польська, а 1851 по українськи, оповідає 
у  своїй автобіоґрафії, що „батько-учитель славянъ“ Копітар впро
вадив у цісарську бібліотеку в Відні' і вчив „одного русского кон- 
виктора, именно нашого первого знакомитого языкослова І о с и Ф а

*) ibidem, стор. 149. 2) ibidem.
s) ibidem, стор. 151. 4) ibidem, стор. 152.
5) ibidem, стор. 153.



Студії над грам атикам и  хіх  в . 93

Л е в и ц к о г о “1). Сей ученик Копітара видає 1830 р. у Львові 
ПрнрЗчный сл̂ влрь. слдвшо-подьскїй, или сокрлнїе рєчжїй славен- 
скиуъ неЗдовъ рлзі>лѵ кт*льныуъ, оврѣ таіофи^ъ ca въ книгамъ 
церковнымъ на газыкъ польскій толкованымъ. Т у вичислює Ле- 
вицький славянські мови, згадує і про „Россійскій (Московскій, 
Русскій) языкъ“, а своєї мови дасть Бог. Рік пізнїйше вносить той 
сам автор рукопись своєї граматики до львівської цензури з прось
бою о позволение друкувати її. Граматика має заголовок: „Gramma
tik der ruthenischen oder kleinrussischen Sprache in Galizien“. Губер
ніальний президент бар. Кріґ відіслав рукопись до віденської 
„Polizeihofstelle“, а там віддано її до оцінки Копітаровн.

Копітар переглянув совісно духовий плід свойого ученика та 
поробив бистроумні заміткиг  якими міг покористувати ся Левиць- 
кий* 2 *). Та Левицький дуж е мало зважав на замітки Копітара й ви
пустив друком майже незмінену давну рукопись. Замітки Копітара  
є того роду, що инший автор, не Осип Левицький, був би не то 
переробив свою давну працю, але написав цілком нову. Левицький 
не зробив сього. До написання порядної граматики не було в нього 
потрібного підготований, не було й знання і талану для такої праці*. 
Граматика Левзцького — се невдатна компіляція головно трьох 
граматик, двох рукописних української мови й граматики велико
руської мови Tanne. Обсяг власних спостережень автора неве
личкий.

В отсїй статї вж е була згадка, що Левицький, як твердить 
Дїдицький, мав користувато ся рукописною граматикою української 
мови Паславського Петра. Граматика ІІаславського, що була готова 
перед 1820 р .4), певно й піддала першу гадку Левицькому написати 
такуж  граматику. Недостача рукописи граматики Паславського 
Петра не дає можности виказати, на скілько послужила ся грама
тика жерелом для Левицького граматики. Щ о одначе можна вірити 
словам Дїдицького, можна вносити з того, що Левицький не цитує 
таких граматик, з яких черпав обильно до своєї, що більше своє 
користаннє з одної навіть заперечив. Ледви чи не найбільше кори-

Б. Д ї д и ц ь к и й :  Антоній Добрянскій, его жизнь и дѣятельность 
въ Галицкой Руси. (Львів, 1881, стор. 17).

2) Що автором сеї книжки Осип Левицький, пор. цитовану статю 
„Доля галицко-русского языка“.

8) Рукопись граматики Левицького враз з замітками Копітара збе- 
рігаеть ся у львівській університетській бібліотеці. Сї замітки видав 
друком др. Маковей в додатку до цитованої статі*.

4) Д ї д и ц ь к и й :  Михаилъ Качковскій. стор. 80.
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став або просто відписував Левицький з граматики А. В. T anne:  
Neue theoretisch-praktische Russische Sprachlehre für Deutsche.

На жаль з львівських бібліотек находить ся ся книжка тілько 
в одній університетській і то пізнїйше ї ї  виданне, бо семе поправ
лене й побільшене з 1835 р. Та навіть і в сїм виданню подібних 
місць і тотожних повнїсїнько. Ось один зразок зараз з 2 § : Be
merkungen über das Eigenthümliche der Buchstaben:

Левицький: fi. Tönt а) weich  
wie w ; b) hart w ie ff. W eich wie 
w tönt es im Anfänge einer Sylbe, 
und vor д, н, ь; z. В. Б ода 
(wola) der W ille, власть (włast*) 
die Gewalt, внЗкъ (wnuk) der- 
Enkel, кровь (krow) das Blut.

Hart wie ff tönt es am Ende 
vor ъ  und vor einem Gonsonan
ten z. В. Ровъ (rüff) der Graben; 
овца  (wüffciä) das Schaf; вчера 
(fftschera) gestern u. s. w .1).

Tanne: В Tönt 1) w eich w ie  
w ; und 2) hart wie ff. W eich  
wie w  tönt es im Anfänge einer 
Sylbe, und vor л, H, p; z. B. 
вода, (woda) das W asser; вла- 

-  дѣніе (wladjenije), die Herrschaft; 
внукъ (wnuk), der E n k el; врагъ 
(wrak, Siehe Г), der Feind. — 
Hart wie ff oder ph tönt es am  
Ende, und vor einem harten Gon
sonanten z. В. (По прикладах: 
Строгоновъ, Черниговъ, втор
никъ, впечь) овца (offza) das 
Schaaf; вчера (fftschera), gestern, 
u. s. w ,У * 2).

У згаданій квижцї вичитав Левицький також, що в 2 відм. 
прикметників і заіменнпків вимовляеть ся г в околицях Москви 
як ґ 3), що д  приймлено яамісць грецького #  і що воно звучить 
як ф 4), звідти й переписав він се, що говорить про ѵ:

Левицький: Ist das griechi
sche Ypsilon und kommt noch 
in einigen wenigen, aus dem  
Griechischen abstam menden W ör
tern vor. Es lautet wie у und w. 
Das erstere am Anfänge eines 
W ortes oder nach einigen Gon
sonanten, und das letztere nach 
einem Vokal, z. В. С ѵ н одъ  (Sy-

T a n a e : Ist das griechische 
Ypsilon, und kommt nur in e in i
gen wenigen aus dem Griechi
schen abstam menden Wörtern 
vor. Es lautet wie у und w. Das 
erstere im Anfänge eines W ortes, 
oder nach einem Gonsonanten, 
und das letztere nach einem  
Vokal, z. В. Сѵнодъ (ssynod),

*) Л е в и ц ь к и й :  Grammatik, стор. 5.
2) T a n n e ;  Russische Sprachlehre, стор. 7.
8) Л е в .  стор. 6, T a n n e ,  стор. 8.
4) Лев.  стор. 17, T a n n e ,  стор. 16.



Студії над  грам атикам и  хіх  в . 95

n o d ): бігліігслїє (Ewanghelije) der S y n o d ; . . .  евангеліе (ewan- 
das Evangelium1). gehe) das Evangelium 2).

Зі сеї граматики взяті знаки інтерпункції і їх  великоруські 
терміни3) й чотири правила правописні, додані чомусь то до роздїлу  
яVom T on e“. Два перші з них отсї:

Лев.: Hinter г, к, ^  steht 
nie ы, sondern и.

Hinter г, к, X) Ж; Ц> Ч, Ш, ЦІ, 
nie а  sondern д4).

T an n e: H inter г, к, х ; ж , ч, 
ш, щ steht nie ы, sondern и.

Hinter г, к, х ; ж , ч, ш, щ, 
ц steht nie я, sondern а 5).

Tanne написав свою граматику для Нїмцїв, тому по поодино
ких партіях граматики находять ся в ній практичні вправи. Ле- 
вицький по вступних увагах, як вимовляють ся поодинокі букви, 
інтерпункції і наголосі* наводить як „Leseübung* пісню: Гримнуло, 
тупнуло в лїсї, де ось як учить читати українські слова: л ѣ сѣ  
(liesió), сокѣ (sobie), кы дѣтѣ дд (wylietieła), вѣ ръ  (wiór) і т. д. 
Чисельна вартість азбуки взята також звідси6).

Порядок частий мови й їх  терміни однакові в обох грамати
ках7), так само числа, роди, дєфінїції чисел, навіть замітка, що 
іменники generis communis закінчені на д і а 8). Як невільничо дер
жав ся Левицький свойого жерела, просто місцями переписуючи 
його, нехай послужать доказом отсї виписки:

Лев. Der Casus (der Fall, das 
Verhältniss der Wörter) ist eine 
versinnlichte Darstellung der 
Abhängigkeit der Subjekte von 
einander, m ittelst gewisser Bie
gungslaute an den Endsylben, 
welche, anstatt einer Präposition  
den bestim mten Sinn, in wel
chem ein Wort gebraucht wird, 
oder das Verhältniss, in welchem  
es zu einem andern W orte steht, 
bezeichnen. Es ist derselbe in

T an n e: Der C a s u s  (der Fall, 
die Relation, oder das Verhältniß 
der Wörter) ist eine versinnlichte 
Darstellung der Abhängigkeit der 
Subjecte von einander, m ittelst 
gewisser Biegungslaute an den  
Endsylben, welche, anstatt einer 
Präposition, den bestim m ten Sinn, 
in welchem  ein W ort gebraucht 
wird, oder das Verhältniß, in 
welchem  es zu einem  andern  
W orte steht, bezeichnen. Es ist

J) Лев .  стор. 17. 2) Т а п п ѳ ,  стор. 16.
3) Ле в .  стор. 21 — 22, T a n n e ,  стор. 23.
4) Л е в .  стор. 22. 5) T a n n e ,  стор. 54.
•) Лев.  стор. 28, T a n n e ,  стор. 21— 22.
7) Лев.  стор. 32, T a n n e ,  стор. 36.
8) Лев.  стор. 33 і 34. T a n n e ,  стор. 40 і 41.
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der russinischen Sprache in der 
einfachen und vielfachen Zahl 
von siebenfacher Art, näm lich:

1-tens. Der Nom inativ (der 
nennende Fall именительный 
падежъ) Hauptfall oder am be
sten die Subjectform, steht auf 
die Frage w er? oder w as?

2. Der Genitiv (родительный) 
oder der zeigende (sic, zeugende) 
Fall, indem er vom Nominativ 
abstammt, und auch die übrigen 
Fälle erzeugt, der Besitzfall, oder 
am besten die Beschränkungs
form, steht auf die Frage w es
sen ?

3. Der Dativ (der gebende 
Fall дател’ный oder die Zweck
form) steht auf die Frage w em ?

4. Der Accusativ (der ankla
gende Fall винител’ный der Wirk
fall oder am besten direkte Ob- 
jectivform) steht auf die Frage 
w en ? oder w as?

5. Der Vocativ (oder rufende 
Fall звательный) steht in der 
Apostrophe, wenn man eine P er
son oder Sache anredet oder 
anrufet. 6

6. Der Instrum ental (deutsch: 
der Vermittelnde творительный) 
ist der eigentliche reine d. h. 
ganz ohne Präposition stehende 
Ablativ der Lateiner, und wird 
gebraucht, wenn eine Sache als 
Mittel oder W erkzeug dargestellt 
wird. Er steht daher gewöhnlich

derselbe in der russischen Spra
che, im Singular und Plural, von 
siebenfacher Art, nämlich.

1) Der N o m i n a t i v  (der 
nennende Fall, именительный 
падежъ, Hauptfall, oder am be
sten die S u b j  e c t f o r m )  steht 
auf die Frage: wer? oder w as?  
(далі пропущено в Лев.).
_ 2) Der Genetiv (родительный,
oder der zeugende Fall, indem  
er vom Nom inativ abstammt, und 
auch die übrigen Fälle erzeugt, 
der Besitzfall, oder am besten die 
Beschränkungsform) steht auf die 
Frage: w essen? (дальший текст 
у  Лев. пропущений).

3) Der D a t i v  (der gebende 
Fall, дательный, oder die Z w  e c k 
f o r m )  steht auf die F rage: wem? 
(далі пропустив Лев.).

4) Der A c c u s a t i v  (der an - 
klagende Fall, винительный, der 
Wirkfall, oder am besten die d i-  
r e c t e  O b j e c t f o r m )  steht auf 
die Frage: w em ? (далі пропу
стив Лев.).

5 Der V o c a t i v  (oder der 
rufende Fall, звательный) steht 
in der Apostrophe, wenn man 
eine Person oder Sache anredet, 
oder anruft, (далі* пропустив 
Лев.).

6) Der I n s t r u m e n t a l ,  
deutsch vielleicht: der Vermit
telnde (творительный), ist der 
eigentliche reine, d. h. ganz ohne  
Präposition stehende Ablativ der 
Lateiner, und wird gebraucht, 
wenn eine Sache als Mittel- oder 
W erkzeug dargestellt wird. Er
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auf die Frage w om it? wodurch?  
z. B. mit der Hand рбкою (pS- 
ковь;) durch die That, дѣдомъ.

7. Der Präpositiv oder der 
Praepositionalis, deutsch, etwa  
der Yorwortsfall (предложный) 
steht dagegen nicht a lle in ; son
dern erfordert immer noch eine 
Praeposition vor sich z. В. о von; 
при bey, въ in, ид auf, u. s. w .1).

steht daher gewöhnlich auf die 
Frage: w o m i t ?  w o d u r c h ?  
wie z. B. mit der Hand, рукою, 
durch die That, дѣломъ.

7. Der P r ä p o s i t i v  oder 
b esser: der Praepositionalis,
deutsch etw a: der Vorwortsfall 
(предложный), steht dagegen nie 
allein, sondern erfordert immer 
noch eine Präposition vor sich  
(daher denn auch sein Nam e,) 
z. B. o, von; при, vor; въ in; 
на auf; u. s. w .2).

Як Tanne8), так і Левицький4) подає табличку закінчень де- 
клїнацій іменників. Від нього взяв Левицький і замітку, що нахо 
дить ся зараз під табличкою, про рівність 2 й 4 відмінків при 
животних, а 1 й 4 відмінків при неживотних іменниках5). Відси 
зачерпнув Левицький й один із  взірців відміни мужеських іменників, 
а се злодѣй, замітку, що іменники з окінченнями: окъ, щъ 
й питими викидають в 2 відм. е або о, з вйїмкою іменників кокъ 
і чтецъ, що задержую ть о й е, виписуючи звідси навіть богато 
примірів6), далї взірці* для відміни жіночих іменників: жена, кода, 
слбга, рбка, б о г и н а , я к о ї  відміна однаковісїнва в обох авторів, 
і і і є а  (на іменники: д8ша, мышь, честь, які в взірцями в Левиць- 
кого, вказав в увагах Tanne), взірці* для відміни іменників серед
нього роду: поле, море (вказано на и м а )  й замітку до сеї від
міни7), уступ про втручуваннв е й о в 2 відм. ми. таких іменників 
жіночого роду, як кочка, з є м д а  (разом із примірами)8), й середнього 
роду, прим, ведро, сердце9). ПараґраФ »von den Vergrösserungs und  
Verkleinerungswörtern“ взорований на відповіднім параґраФІ велико
руської граматики10). Зпоміж  трьох неправильних іменників, яві 
наводить Tanne, а се дитя, мать, дочь, два перші находять ся 
і в Левицького межи неправильними іменниками (матерь, мати,

х) Лев.  стор. 34— 35. 2) T a n n e ,  стор. 41, 42, 43.
8) стор. 51. 4) стор. 36 - 3 7 .  5) ibidem.
6) Лев.  стор, 45 —46, T a n n e ,  стор. 63 — 64.
7) Лев.  стор. 61, T a n n e ,  стор. 72.
8) Лев.  стор. 5 6 —57, T a n n e ,  стор. 6 7 - 6 8 .
9) Ле в .  стор. 63, T a n n e ,  стор. 67.
10) Лев.  стор. 6 6 —77, T a n n e ,  стор. 70.
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д ѣ т и н а )1). Уваги про pluralia tantum 2) i singularia tantum 3) також  
запозичені з сеї граматики великоруської мови.

В обох граматиках однакові д є ф і я ї ц і ї  прикметника, його подїл 
на „vollständige, abgekürzte und P ossessiv-A djectiva“ та відміченне 
у першій їрупі твердого й мягкого виду4 *). В обох граматиках 
взірцем твердого виду прикметників /Ѵгёдрый; ДА. 0 6 , мн. в Лев. 
мЗдрыи(ы б), в Tan. мудрые, ж ін. і сер. рід в обох м 3 дрЫ А 6), 
дальші два взірці Левицького: синій і сЗ^їй вказані в примітках 
великоруської граматики. Щ о говорить Левицький за скорочені 
прикметники в своїй граматиці6), взяте з T anne7), як і партія за 
присвоюючі прикметники в Левицького8) анальоґічна з тою, яку  
помістив Tanne в своїй граматиці9). Великоруські Форми в відміні* 
взірця: весь, к с а , все* вказують також на їх  ж ерело10 *). З того ж е- 
рела довідав ся Левицький, що найвищий степень творить ся, до
даючи до першого прислівники дЗж е, весьма, вельми, о т м ѣ н н о 11) 
та що прикметники можна збільшувати й зменшувати12).

Розклад заіменників і числівників однаковісінький в обох гра
матиках13 14 15). В обох також відміна тих самих числівників з виїмкою 
сорокъ, девяносто, двадцатьпять, чого нема в Левицького. Не диво, 
що четыре мае в 2 відм. четырехъ або три —  т р ёу ъ 1*) і т. д., бо 
в Tanne подибуємо такі самі Форми. До того Левицькому навіть не 
прийшло на думку, як таких самих точок уживає він раз на озна
чение о перех. в і (ö), а другий раз для йо або ьо (ё). Безкритично 
виписав також Левицький з підручника Tanne відміну числівників: 
ока, окѣ, д в о е 16), четверо, полтора, 2 відм. полторы ^ъ16).

г) Лев .  стор. 68, T a n n e ,  стор. 71. 2) Лев.  стор. 69, T a n n e ,
стор. 74. 3) Лев.  стор. 69, T a n n e ,  стор. 75.

4) Лев.  стор. 72, T a n n e ,  стор. 94.
6) Лев .  стор. 72— 73, T a n n e ,  стор. 100. 6) стор. 75— 76.
7) стор. 9 5—96. 8) стор. 76— 77. 9) стор. 97— 98.
10) Лев.  стор. 80, T a n n e ,  стор. 105.
п ) Лев.  стор. 82, T a n n e ,  стор. 105.
12) Лев.  стор. 82 —83, T a n n e ,  стор. 106.
13) Вступні ваиітли до заіменників в §. 29 в Левицького (стор. 

83) тотожні з §. 31 в Tanne (стор. 119). Взірці; т о т ъ  (Лев. ,  стор. 
89, T a n n e ,  стор. 121), чей (Лев.  стор. 90, T a n n e ,  стор. 121), кто
( Лев. ,  стор. 91, T a n n e ,  стор. 122) також однакові; на вворець оный
(Лев. ,  стор. 89— 90, Tanne, стор. 121) вказано в граматиці* Tanne. 
§ 36 „Unbestimmte Fürwörter“ в Левицького (стор. 93) анадьоґічний 
8 заміткою 6 на 125 стор. великоруської граматики.

14) Ле в .  стор. 95, T a n n e ,  стор. 138.
15) Лев.  стор. 97, T a n n e ,  стор. 140.
16) Ле в .  стор. 98, T a n n e ,  стор, 141.
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Невільничо за великоруською граматикою іде також Левиць- 
кий в партії про дїєслово. З широкого вступного викладу Tanne 
робить Левицький витяг майже тими самими словами1). ТІодїл 
дїєслів після дїбіменника на 12 кляс взорованпй на такім самім  
подїлї Tanne з тою ріжницею, що накручуючи великоруські д іє
слова ва українські, змішав Левицький першу клясу з четвертою 
й утворив сам одну, щоби було повне число дванайцять. Розуміеть 
ся, із того ж ерела забрав і приміри на поодинокі кляси2). В однім  
місці поправляє Левицький Tanne, вважаючи цілком справедливо 
дієприкметником мин. ч. страдального роду Форму, якій Tanne під
суває теперішній час, але творить сей дієприкметник у  сей сам  
спосіб, що й Tanne3) (кди^аный). »Muster für die unbestim m ten Zeit
wörter* разом зі взірцеві д в и гат и 4) та »Muster für die einfachen  
Zeitwörter“5) Левицького утворені на основі таблички »Tabelle der 
17 verschiedenen Brauchen von Verbis“ у  T anne6). Говорячи про 
»illimitirte“ і „limitirte Bew egung“ дїєслів, виписує Левицький д іє 
слова з Tanne дословно, тілько замісць гонять ужив догонати , 
зам. ползаю —  п осил ати7). Так само §. 46  »Von den vollendeten  
zusam m engesetzten Zeitwörtern“ взятий в цїлости майже дословно 
з Tanne8). Ц ілу таблицю неправильних дїєслів витягнув Левицький 
також з Tanne9).

І  невідмінні части мови, на скілько приходять ту неукраїнські 
слова та звороти, взоровані на граматиці Tanne10), передусім  треба 
се сказати про прислівники11). * 8 9 10

г) Ле в .  стор. 9 9 —101, T a n n e ,  стор. 4 4 —50.
*) Лев.  стор. 111— 113, T a n n e ,  стор. 163. Замітка 3 на стор. 

115 в Левицького відповідає Anmerkung 4 с на стор. 162 в Tanne, 
а перша замітка Левицького на стор. 117 замітці* по відміні* »я грызъ* 
ва стор, 165 в Tanne. Дальші анальоґічні партії: Von dem Mittelworte 
в Левицького на стор. 120 і Von den Participien у Tanne на стор. 
168; Vom Gerundio в Лев. на стор. 120 і Von den Gerundien на 
стор. 169 в Tanne.

8) Ле в .  стор. 122, T a n n e ,  стор. 191.
4) стор. 123, 5) стор. 130, 6) стор. 195.
7) Лев .  стор. 135— 136, T a n n e ,  стор. 17 9 —180.
8) Лев.  стор. 139— 142, T a n n e ,  стор. 181— 184. Дальші ана

льоґічні місця в обох граматиках: уступ, де Левицький говорить про 
значінне зворотних дїєслів, відповідає тому, що находить ся на стор. 
199 під В в Tanne, а долішня вамітка на стор. 149 в Левицького =  
Tanne, стор. 202 2).

9) Лев.  стор. 156 — 160. T a n n e ,  стор. 203— 204.
10) Лев.  стор. 161— 162, T a n n e ,  стор. 206— 207.
п ) Лев.  стор. 162— 167, T a n n e ,  стор. 2 2 2 —223.
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Не менше коризтав Левицький з граматики великоруської мови 
Tanne й у складні*. І так в §. 57 п. з. »Von der A ngem essenheit“ 
правило про складню прикметника взяте з §. 142 граматики Tanne, 
навіть одни примір Б Ѣ ч н л а  п д м а т ь 1) ,  так само складня дїеслова, 
всі відносні правила аж  до замітки, м іж  ними й приміри: Биргилїй 
и Омиръ ныли (н#ли) сланный (в Tanne: славные) стихотворцы; 
мир і любов най будуть з вами2). В §. 58 „Von der Abhängigkeit“ 
правила виписані з анальоїічної партії в Tanne „Syntaktische Be
merkungen“. Для ілюстрації своїх 
також богацько примірів:

Лев.: локоть с#кнл; /иного 
дѣтей: мало > колько
людей? дость грошей; ничь 
нового; Бог# н лю дам ъ  ми
лым; Богъ сотворилъ нево и 
землю, и все фО видимо и не 
видимо; онъ жилъ сорокъ 
лѣтъ; га ѣрлъ лѣсомъ; она 
йшла оулицею (оулицевь); вы
сокій ростомъ; онъ рокомъ 
старшій8).

Годї виписувати все докладно, 
ручника Tanne. Як мало старав 
індівідуального в свою граматику, 
отсї приміри:

Л ев .: красти не наше дѣло ; 
она то сронила не знаючи на 
фо; онъ пошолъ не дождав
шись его; знатись съ докры- 
ми людьми; водовь смыло 
землю; снити непрїлтелл съ 
пола; все* оуповднїе возлагаю 
на Бога; онъ ндпровддилъ его 
на прав# дорог#* 2 * * 5),

правил взяв відси Левицький

T anne: аршинъ сукна; до
вольно денегъ; много дѣтей; 
сколько людей; ничего нового; 
мало благоразум ія; Богу и лю
дямъ лю безенъ; Богъ сотворилъ 
небо и землю ; онъ жилъ девя
носто лѣтъ; я ѣхалъ улицею, 
лугомъ, лѣсом ъ ; высокъ ро
стомъ; вотъ братъ годомъ ста
рѣе меня4).

що переймив Левицький з під- 
ся Левицький внести свойого, 
нехай іще послужать доказом

Tanne: лгать не наше дѣло; 
она это сдѣлала, не зная на 
что; онъ уш ёлъ, не дож идав
шись его; знаться съ добрыми 
людьми; водою смыло землю; 
сбить непріятеля съ поля; всё 
упованіе возлагаю на Б о г а ; онъ 
наставилъ его на путь истины6);

*) Лев.  стор. 172, Т а п п ѳ ,  стор. 229.
2) Лев.  стор. 172— 173, Т а п п ѳ ,  стор. 230— 232. Останній примір

уэяв Левицький 8 німецького тексту, призначеного до перекладу на
великоруську мову.

8) Л е в .  стор. 174— 176. 4) Т а п п ѳ ,  стор. 227— 229.
б) Ле в .  стор. 183— 184. 6) Т а п п ѳ ,  стор. 232 — 233.
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 ̂ ' а бо :  Bei den Wörtern n i e 
m a n d  никто und n i c h t  
ни чого steht immer noch eine 
zweite Negation z. В. га ничого 
не видалъ і т. д.1).

B e id en  Wörtern n i e m a n d ,  
n i c h t s  steht immer noch eine 
zweite Negation. Т у й прпмір: 
я нечего не слы халъ2).

Не без інтересу буде також увійти в тайни Левицького будо
ваний українських віршів, чого вчвть він при кінці своєї граматики. 
Він ж е сам уваж ав себе „собственно лишь „знатокомъ" русского  
стихотворства", а Дідицький признав йому таке знание9). I ту § 61 
Левицького п. з. „Regeln des Versbaues" запозичений головно з п ід
ручника Tanne, в якого найшов Левицький і се, що члени вірша 
повстають з правильно зложених довгих і коротких складів, які 
називають ся в поезії стопами, і дефініції стіп і розріжнюваннв 
мужеського й жіночого риму* 4) й вкінцї навіть один примір, який 
Левицький перелицював на українську м ов у:

T a n n e:
Звѣри работы не знаютъ, 
Птицы живутъ безъ труда; 
Люди не звѣри, не птицы, 
Люди работой ж ивутъ5).

Лев.
Зв'йры РОБОТЫ НЕ знаютъ, 
Птл^и жмотъ безъ тр#да; 
Люди НЕ звѣры НЕ птауи, 
Люди ровотовь жмотъ6).

Подаванне великоруських взірців віршовання за такіж  укра
їнські згідне з поглядами Левицького на наголос в українській  
мові, який, на його думку, той сам, що й великоруський, й тому 
відсилав цікавих основнїйше пізнати наголос до Пухмаерової гра
матики : Lehrgebäude der russischen Sprache (Прага, 1820)7 *). Ви
пливом такого погляду Левицького в і вірш в його граматиці, який 
переписав він з граматики Бутовського. Сей вірш — се переклад 
із польської мови. Тому поданнв його в цїлости в потрібне, щоби 
показати, як невеличкі ріжницї в Левицького межи великоруською  
й українською мовою, а потім, аби доказати корнету ванне Левиць
кого також граматикою Бутовського. Ось як виглядав сей вірш по 
великоруськи й українськи :

J) Лев.  стор. 184. *) T a n n e ,  стор. 235.
8) Д ї д и ц ь к и й :  Михаилъ Качковскій, стор. 76.--
4) Лев.  стор. 192— 194, Т а п я е ,  §. 186.
6) Лев.  стор. 200. 6) T a n n e ,  стор. 259.
7) Л е в и ц ь к и й :  Grammatik, стор. 188. Про наголос говорить

Пухмавр у своїй граматиці’ на стор. 13— 51.
З&нясбж Наук. Тов. ім. Шевченка, т. ХС. 7
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Бутовський:
Красные Майскіе дни наступили, 
Вѣтвы зелены листки распу

стили.
Мягкой одѣлось луга муравой, 
Тѣшился зайчикъ пріятной по-

[рой.
Только сердился на то, что ве-

[сною
Травы закрыли его съ головою; 
Не было видно вдали ничего, 
Издали не было видно его.
Въ гнѣвѣ вытаптивать лугъ на

чинаетъ,
Тутъ старый заецъ ему пред

л агаетъ  :
„Травы поникнутъ, ты взрос- 

[неш ь; —  вѣрь мнѣ, 
„Осенью будешь жалѣть о ве- 

[сн ѣ !*)

Левицький:
Красные майскіе дни нлстЗ-

[пиди,
Лозы зшны листки роспЗстиди; 
М агковк одѣлись лВки лдВра-

[ковь,
Т Ѣ ш илса зайчикъ ПрЇАТНОВЬ 

[поровь,
ТолкКО СЕРДИЛСА на ТО, ЦІО ВЕ-

[сною
Травы закрили его съ головою, 
Ne б$ло видно вдали ничего, 
Изъ дали НЕ бЗло видно его. 
Въ гнѣвѣ вытаптивать лЗгъ 

[починав,
ТЗтъ старый заецъ ел/ѵЗ прЕ- 

[кладае:
Травы поникн^тъ(,) ты взро- 

[ с н Е Ш к ( , )  вѣрь л\нѣ(,) 
Осени будешь жалѣть о веснѢ*).

З граматики Бутовського виписав Левицький инші потрібні 
йому відомости з науки віршовання, яких не найшов у  Tanne. Як 
ученик Копітара звав Левицький також його граматику, заключаючи 
з кількох відсилок до анальоґій в мові Країнцїв. Але головною 
основою для Левицького була все таки граматика Tanne, здаеть 
ся, у  виданню з 1825 р. Одначе тому, що се мала бути граматика 
української мови, звернув ся Левицький за иншими відповідними 
жерелами. Такими бул и : згадана вище рукописна граматика Па- 
славського, граматика Лучкая і рукописна граматика Могиль- 
ницького.

За вказівкою Лучкая, що о перехідне в і можна означати 
двома точками, ввів Левицький у  нашу правопись сей знак. Луч- 
кавва се, як і  Левицького, улюблена Форма 6 відм. одн. на OB і Ѳ В. 

Хоч Левицький уложив ніби граматику української мови, він не 
відбіг цілком від того становища, яке займив супроти рідної мови 
Лучкай, а може й не дорівнав йому. Ось як означув Левицький * 2

ł ) Ми х .  Б у т о в с ь к и й :  Грамматика россійскаго языка въ польву 
Польскаго юношества въ Волынской Гимназіи. (Почаїв, 1809, стор. 339). 
Се взорѳць на „Дактилическій Четырѳстопныйи вірш.

2) Л е в и ц ь к и й :  Grammatik, стор. 200.
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ріжницю української мови та церковно-славянської: e Den ganzen 
Unterschied zwischen der ruthenischen Kirchensprache und gem einen  
Volksprache macht die, von den Grammatikern festgesetzte Regel, das 
ist: Nach ж , ц, ч, ш, ці, und weichen Consonanten darf nie in der 
Kirchensprache ein о geschrieben werden, sondern c  das Volk geht 
über diese Regel hinaus, und spricht nach ж, ц, ч, ш, ці, und w eichen  
Consonanten lieber о als e“1). Ce свідоцтво вбожества гнання рідної 
мови в Левицького пригадує нам такеж  поміченне Лучкая. За пізно, 
здавть ся, дістав Левицький граматику Лучкая в руки й тому не 
помістив сеї замітки на своїм місці',а в додатку.

Нетактовно поступив собі Левицький з рукописною грама
тикою Могильницького. В передмові до першого видання „Маняв- 
ського Скиту“ боронив ся Могильницький Антін перед будучими  
нападами на його мову та правопись: „Не выступаю, писав він, 
яко Идіота и Перестроитель (Reformator) съ новыми помыслами 
Грамматики и правописи, якихъ вже въ нашихъ часахъ такъ много 
черезъ зрѣлище переминуло, и слѣду по собѣ не лишивши, но та- 
кожь, яко человѣкъ ползующій ся питомымъ мнѣніемъ и пересвѣд- 
ченіемъ, не могу челомъ низко бити передъ указами гденекотрыхъ  
Диктаторовъ Грамматикальныхъ, и Героѣвъ азбучныхъ, що якійсь 
тамъ свои сновидѣнія, або гбрше! присвоени перелицьовали спад
щини, славою и именемъ давно вже упокоившихъ ся писателей, 
иннымъ яко неопровержимый законъ, и зеркало неошибности наки
нути силуютъ ся, нехотящихъ покорити ся Самоуками прозиваютъ, 
— а въ Грамматикахъ своихъ часто густо издаваемыхъ густыми 
противорѣчіями, питому будбвлю, дѣло рукъ своихъ розваляютъ“ * 2 3). 
Граматичним і правописним диктатором, що присвоїв собі чуж у  
спадщину та видавав граматики одну противорічну другій, був саме 
Осип Левицький. У своїй промові на зїзд ї „руських учених“ 
в 1848 р. згадав Левицький за Могильницького граматику „языка 
Галицко-руского“, якої Могильницький „анѣ за житья, анѣ по 
смерти ко образованью ся во тбмъ языцѣ не дозволилъ'*. А хоч 
Левицький сходив ся так часто „съ тымже правдиве усерднымъ  
Русиномъ“, говорив він, „тѣмъ менше зъ ней хбсновати м бгъма).

*) ibidem, Anmerkung на останній стороні'.
2) А. М о г и л ь н и ц ь к и й :  Скитъ Манявскіп. Пѣснотворѳніе еип- 

ческое основане на повѣстехъ простонародныхъ русскихъ. (Перемишль, 
1852, стор. XIX).

3) Я. Г о л о в а ц ь к и й :  Историческій очеркъ основаніе Гдлицко- 
рЗскои ЛѴатни/k. (Львів, 1850, стор. 83).
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В анонімнім аамФлетї на Лозинського Осина розширив Северин 
Ш ехович сю вістку й на Лозинського1).

Обвинувачування Левицького о користувань граматикою Мо- 
гильеицького находять свов потвердженне при порівнянню обох 
граматик, його зап ер еч ен ь  несправедливе. Вж е на перших сторін
ках граматики Левицького видаетъ ся в очи ось який виступ проти 
ІІавловського: „Ein Zeichen ober dem (о) m uss zugegeben wer
den; weil man auf keine konsequente Art diesen Unterschied anzeigen  
könnte; denn schriebe m an ein и, (ї) w ie es P a w ł o w s k i  gethan  
hat, so würde man Anderen, die diesen Unterschied nicht beobachten, 
das Verstehen erschweren, und eine grosse Unregelm ässigkeit in der 
Sprache einführen, w as zu beseitigen ist. W er könnte wissen, dass 
конь (kiiń) das Pferd, in der zweyten Endung nicht künia, sondern  
kona h a t? “* 2). Обуренне Могильеицького на такий спосіб віддавання 
І, що повстало з первісного о, в ІІавловського вж е нам звісне. Яв 
Лучкай піддав Левицькому гадку поміщення загадок при кінцї гра
матики, так Могильницький в великій мірі достарчив Левицькому 
народнїх приповідок; від Могильницького також відписав Левицькай 
майже дословно, тілько ту й там дещо поправляючи й опускаючи, 
„Taufnamen höheren Styls, und des gem einen Lebens“3). Отеє було 
би те з граматики Могильницького, що відразу впадав в очи при 
перегляданню граматики Левицького.

Але попри се на канві, переймленій у Tanne, находить ся 
богацько взорів, запозичених у Могильницького. Чи говорить Ле- 
вицький про вимову звука г4), чи про чистий і нечистий виговір 
звуків і 5) й о6), чергованне е і *к, чи про переміну букв7), чи сти
раетъ ся зясувати характер української мови8) або подати її харак
теристичні прикмети9), всюди видно сильні слїди, дуже часто навіть 
ті самі приміри, що в граматиці* Могильницького. Спільні в обох гра
матиках ВЗІрЦЇ ВІДМІНИ ІменНИКІВ: ОЛЇЙ (МОГ. (ЛЕЙ), оучитЕль, кода, 
шїа (в Лев. ш(А, бо сей взорець, як згадано, відписав Левицький від 
Tanne), имА, поле й деякі замітки до деклїнацій. В Могильницького 
поінформував ся Левицький про збільшені і здрібнілі іменники10), 
звідси вивчив ся українського степеновання прикметників11), яке

г) Др. К. С т у д и н с ь к и й, ор. cit. стор. 82.
2) Л е в и ц ь к и й :  Grammatik, стор. 13.
3) ibidem, стор. 212. 4) ibidem, стор. 6.
5) ibidem, стор. 7— 10. 6) ibidem, стор. 12— 14.
7) ibidem, стор. 20. 8) ibidem, стор. 28 — 30.
•) ibidem, стор. 30— 31. 10) ibidem, стор. 66— 67.
n ) ibidem, стор. 8 1 —83.
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відмінне в нашій мові і великоруській, звідси й зачерпнув два взірцї 
відміни прикметників: л\8дрый і сити1). Менше значні сліди гра
матики Могильницького в Левицького партіях про заіменники й чи
слівники. В науці про дївслово стала в пригоді Могильницького 
граматика Левицькому передусім  при відміні помічних2 *) і непра
вильних2) дієслів. Невідмінні части мови не вільні також від слідів 
впливу сеі рукописної граматики. Непереривною ниткою веть ся 
через цїлу граматику Левицького робленне ріжницї межи „gemeine 
Volkssprache“ а вищим стилем. Перший термін тотожний із про- 
сторѣчі'шъ Могильницького, другий — мова його творів й висно
вок думок його В ѣ д о м о ст и , хоч сама назва „вищий стильа по
ходить також від Tanne4).

Вістки з галицько-української дїялектольоґії, які рідко розкидані 
по граматиці Левицького, завдячує, здаеть ся, автор Лаврівському5). 
Щ о й його граматику міг читати Левицький, Ьромовляв за тим 
відношеннв Левицького до граматик Tanne та Могильницького. 
Коли додати до того, що граматику Левицького в рукописи читав 
його свояк Лозинський і поробив йому свої замітки, яві навіть мав 
використати автор6), не богато лишить ся в граматиці Левицького

‘) ibidem, стор. 7 2 —74. 2) ibidem, стор. 102— 110.
8) ibidem, стор. 150— 155.
4) T a n n e ,  ор. cit. На стор. 256—257 в спис імен, а при „Иванъ“ 

відмічено: „im höheren S tyle: Іоанъ“.
5) Від нього мабуть і походить кілька ваміток в рукописній гра

матиці, виписаних на маленьких карточках. Ту зазначено, що побіч на 
верху вживаеть ся також на вереѣ, що по українськп, говорить ся чіи 
поп чей, чешриста, non четыреста. При відміні числівників три, че
тыре так і написано: „oj. oj, za te deklinacye три четыри będę gwałtu  
krzyczał“. Поб. о стѣ вживаеть ся о сетцѣ. На вакінчѳвне ѳ в 1 віям, 
ми. прикметників викрикує рецензент: „ach! znowu in adjectivo na  
końcu e — dla czego nie и*4. Дальші вамітки: a b n e h m e n  отобрати 
надбрати dicitur, jam  vero оубратн (вбрати) est: jem anden, sich v. e t
was a n z i e h e n  induere vestem ; auch дождитъ — снѣжитъ; non  
ишёлъ sed пшолъ (ишовъ); non ѣчъ, sed ѣджъ (ѣ |ъ ), поп ѣженъ sed  
ѣжджѳнъ (ѣж|енъ). Поданий також прик. сп від хотіти й могти, яких 
нема в рукописи Левицького: хтѣй ти, най опъ хочетъ, хтѣйтѳ вы, най 
они хтятъ; можи ты, пай онъ можетъ, можитъ вы, най они можатъ. Ту 
й примір: хтѣйжѳ ты, коли не можетъ, а я можу. Дальші замітки такі: 
non ж а т и  sed жати; мию, миешъ, миѳтъ, мий, мийте, мигощій, миючи; 
КЛАТИ V. КЛАСТИ est flu ch en ; КЛАТИ CA V. КЛАСТИ c a  schw ören; 
сѣстп, сѣджу (сѣ^у) — gebiethende Art с а д к ; полоти, полю, полетъ, 
полетъ; слыти, елыну, слынетъ, слынетъ, gebieth. слыни о. слыпь, слы- 
нущій, слынучи; собъ links (auf die Achsen), цебѳ rechts.

6)  O c. Л о з и н с ь к и й :  Автобіографическій записки. (Литератур
ный Сборникъ, 1885, стор. 116).



106 М ихайло В озник

самостійних дослїдів і спостережень. К олеж  узяти під увагу се, 
що Левицьвий навіть не згадав про увраїнсьву мову в слівнику, 
який видав рів перед внесением рукописи граматики до цензури, 
а потім користувань граматикою Могильницького в Левицького, 
можна означити час, кола повстала його граматика в тій Формі, 
в якій находить ся в рукописи та друкованій книжці.

Передмова до граматики датована 24 червня, а Могильннцький 
умер 12 червня 1831 р. В межи часі написана ся часть передмови, 
що основувть ся на В е д о м о с т и  Могильницького й то рукописнім  
тексті. За Могильницьким не'дивувть ся Левицький відмінам ту  
й там в українській мові, бо те саме явище находить в польській 
і німецькій м ові1), мало чим доповнюв спис Могильницького кни
жок з попередніх століть* 2), за Могильницьким говорить про актову 
мову, за ним виступав проти назви „Russnak“3 * 5), покликуючи ся ту 
на цитат, який міг найти також в рукописи Вѣдомости, за його 
приміром вкінці подав христоматійку*) при кінці граматики, бо до 
подібної христоматійкп, потрібної для Могильницького як доказовий 
матеріял, в відсилки в рукописи Вѣдомости в Оссолїньских Б і
бліотеці, хоч самих виписок нема. О скілько рсбив Могильннцький 
виписки з творів, друкованих на Україні, ті самі грамоти й виписки 
майже з тих самих книжок в обох авторів. До 14 листопада 1831 р., 
коли внїс просьбу о дозвіл на друк граматики, а до 25 жовтня 
1832 р .6), коли доповнив рукопись „Nachtrag“-OM, мав досить часу 
Левицький до користання із граматики й Вѣдомости Могильниць-

*) Л е в и ц ь к и й :  Grammatik. Vorrede, стор X.
2) ibidem, стор. X I— XVIII. 3) ibidem, стор. XXII—XXVI.
4) У своїм „Anhang zur ruthenischen Grammatik“ подав Левиць

кий ось які „Auszüge aus verschiedenen ruthenischen Schriftstellern“ : 
грамоти князя Льва з 1292 і 1302 рр., уривок із Литовського Статута 
1588 р., ei Скоринового перекладу Біблії, зі Смотрицького граматики,
з Книги о вѣрѣ единой с в а т о й  1625 р., з Каллїста проповідий
з 1637 р., з Могилового требника 1646 р., з Ґалятовського: Ключа 
рлзЗм*ЬнЇА і Месій правдивого, з Радивилівського: Огородка П. Ко- 
городицы та Б Ѣ н ц а  Хлистового, 8 Сѣмен и Божого, СовранЇА 
припадковъ 1722 р., НародовѣціаніА 1768 р., Добриловського: На- 
8къ пароѵіаакны^ъ, з Котляревського Енеїди 1808 р. (Еней був па- 
робок... У пекло, щоб і дух пе пах; Еней болячка був Юнонї... пути- 
вочку Венері дав), з катихизмів 1818 і 1833 р., а як „Muster des 
ruthenischen Dialects in Ungarn“ уривок з Церковнымъ кесѣдъ 
Лучкая 1831 р.

5) Др. К. С т у д л я с ь к и й :  Кореспонденція Якова Головацького 
в літах 1835— 49. (Львів, 1909, Причинки до історії культурного житя
Галицької Руси в літах 1833—47, стор. XXIV).
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кого. Щ о Левицький міг знати обі рукописи, не треба сумнївати 
ся. Граматика переписувала ся вільва разів і здавть ся, тав само 
й В ѣ д о м о с т ь .

І вийшло з граматики инакше діло, як плянувало ся. При 
писанню граматики, каж е Левицький, кермував ним „der Volks
gebrauch, welcher durch gesunde Kritik von dem, was durch mehrere 
Jahrhunderte in einigen Gegenden polonisirt wurde, wohl zu unter
scheiden ist“. Не міг держати ся ніяких друкованих книжок при 
укладанню граматики, бо й письменники не держали ся ніякої за
гальної граматики, тілько „jeder nach seinem  Gutdünken han d elte“1). 
Довідавши ся мож е щойно перший раз із Могильницького розвідки  
й граматики, що українська мова в самостійною, він признав її  сю 
самостійність у  теорії, начислюючи навіть 8 мілїонів народа, який 
говорить сею мовою. Але в практицї не нааисав Левицький грама
тики сього народу, тілько граматику якогось великорусько-білорусько- 
церковно-славянсько-польсьво-українського макаронїзму, явим, зда- 
бть ся, і сам автор ніколи не говорив. Левицький злучив в одно 
похибки Могильницького та Лучвая, впроваджуюючи до того в укра
їнську мову великоруські слова, види, навіть складню. Тому й мова 
його граматики не заслугув на близший розбір. Як дотепно виска- 
зав ся Головацьвий, мала Левицьвого граматика одиноку заслугу, 
що з неї навчила ся молода українська суспільність в Галичині 
скопійованої з Tanne сворописи* 2).

Несвідомо вводив Левицьвий в баламутне розуміннв народньої 
мови тих, що пізнавали її з його підручника, який був легким п е
реходом до великорущини. Зрештою про Левицьвого записав Му- 
равйов у своїх записках 1840 р., що він „особенно занимается 
распространеніемъ знанія русскаго языка, преданъ Россіи и напи
салъ даж е грамматику русскую, которая вошла въ употребленіе“3). 
Годї притакнути думці дра Коцовського, що ся граматика була  
великим кроком вперед4), повтореній може за Срезневським, який 
висказав ся про Левицьвого, що він „далеко оставилъ за собою  
своихъ предшественниковъ: П а в л о в с к а г о  и Л у ч к а  я “ й „умѣлъ

г) Л е в и ц ь к и й :  Grammatik, Vorrede, стор. X X .
2) Я. Г о л о в а ц ь к и й :  Вспоминки ивъ дѣтскихъ и школьныхъ лѣтъ. 

(Литературный Сборникъ, 1885, стор. 137).
3) С в е н ц і ц ь к и й :  Матеріалы, Ч. II, стор. 18.
4) В. К о ц о в с ь к и й :  Жите и значене Маркіяна Шашкевича и въ 

додатку матеріалы и замѣтки до генезы руско-народного бдроджѳня въ 
Галичинѣ. (Львів, 1886, стор. 30).
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наблюдать характеристику языка"1). Та боротьба Левицького з на- 
родньою мовою, його правописні дивацтва й вічне побоюваннв, аби 
українська мова не віддалила ся своєю правописею далеко від цер
ковно-славянської, заперечують твердженне Срезневського про дар 
обсервації язикових появ у  Левицького. Своею народністю стоїть 
граматика Павловського геть вище від граматики Левицького, яка 
уступав навіть граматиці* Лучкая недостачею ясної і прозорої диспо
зиції. Обі сї граматики перевисшие граматика Левицького хиба обемом. 
Зрештою иншим разом видав Срезневський цілком влучний суд про 
Левицького, що се „плохой грамотѣй,~хотя и написалъ грамматику"* 2).

Саркастичним висловом Срезневського про граматику Левиць - 
кого не кінчить ся просте глузованнв з неї людий, що займали ся 
також, в більшій мірі і з ліпшими успіхами, граматичними дослі
дами. Вагилевич писав до Поїодіна про неї, що вона „очень недо
статочная, чего и можно было ожидать отъ Нижне-Сянянина (изъ 
Перемышля)“ і брав за свої слова Венедикта Левицького: „Выдумалъ 
себѣ языкъ, а тамъ видумываетъ народъ, который бы такъ гово
рилъ“3). Одначе пізнїйше, коли Вагилевич сам переймив ся сильно 
граматиками Греча й Востокова, узнав він граматику Левицького 
першою порядною граматикою української мови теоретично й окрім  
невеликих хиб добре уложеною, але практично цілком неправиль
ною, коли судити з віршів Карамзина й инших великоруських по
етів, які помістив Левицький у  своїй граматиці, та на основі частих 
згадок про вищий стиль закинув йому, що *пе ponial perejmu se- 
rednioruskoho jazyka do teperiszneho“4 *). Копітар називав постійно 
граматику Левицького макаронічною6). Іронізував собі з неї і Ма
ксимович, коли писав, що Левицький, звісний своею граматикою  
української мови, „съ неменьшимъ успѣхомъ подвизается и на 
лирическомъ поприщѣ“6). Ту й радив Максимович писати мовою 
українського народу в Галичині і в Росії. Та Левицький на чисто- 
народню мову не зважив ся до кінця житя, а своею граматикою

*) Журналъ Мин. Нар. Проев, ч. 37. стор. 56.
*) С в е н ц ї ц ь к и й :  Обзоръ, стор. 71.
3) С в е н ц ї ц ь к и й :  Матеріалы, Ч. І. стор. 147. Лист походить 

з 8 марця 1836 р.
4) І. В а г и л е в и ч ,  ор. cit. стор. 38.
6) Окрім звісних уже ваміток Копітара на рукописи граматики Ле

вицького пор. лист Копітара до Як. Головацького з 1839 р. (Др. К. 
С т у д и н с ь к и й ,  Коресп. Як. Голов, в літах 1835— 48, стор. 15).

•) О стихотвореніяхъ чѳрвонорусскихъ.^ (Кіевлянинъ, Книга вторая, 
Київ, 1841, стор. 122).
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мав о стілько заслугу в українській фільольоґії, що своїм невдатним 
твором побудив кого иншого забрати ся до такогож діла й старан- 
нїйше приложити ся до вивчення сеї мови, а се Осина Лозинсьвого.

VIII. Граматика Лозинського.

Дїлом показав своє невдоволеннв з граматики Левицького Ло- 
зинський1). З його „автобіоґраФІчних записок“ довідувмо ся, що вж е  
на четвертім роцї теольоґії читав граматику церковно-славянської 
мови Мразовича й Добровського „Institutiones* і тодї вже полюбив 
читати книжки, п ер едусїм п р о  славянські мови й народи. На тім ж е  
роцї ходив на виклади польської мови й літератури проФ. Мик. Ми- 
халевича, якого виклади граматики живо заінтересували Лозинського 
так, що він зробив з них публичний іспит з знаменитим успіхом . 
Се знаннв розбудило в нїм любов до граматичних дослїдів і пізнїйше 
придало ся йому при уложенню граматики української мови* і 2). Б у 
ваючи в ріжних околицях Галичини, на границі' Угор і Польщі, 
прийшов до пересвідчення, що без постійних правил не мож на пи
сати чогобудь народньою українською мовою, що потрібно грама
тики, а що такої не було тодї, уложив таку граматику для себе3). 
Левицький давав йому читати рукопись своєї граматики й він по
робив свої замітки до неї, але, видно, граматику Левицького не 
вважав доброю, коли 1833 р. вніс разом з рукописею „Руського 
весїля“, і рукопись своєї граматики до цензури для апробати.

Мимо того, що рукопись граматики дістала апробату 13 липня, 
Лозинський не видрукував її  зараз, а коли до того він змінив у  де
чім свою думку, переписав на ново рукопись і вніс 1837 р. вдруге 
просьбу до цензури о дозвіл на друк4). Книжковий ревізийний уряд  
поручив рецензію книжки цензорови польських книжок Паймановн,

*) Житеписні дані: „Автобіографическій записки“. (Литературный 
Сборникъ, 1885, стор. 114— 126), П о л я н с к і й  П е т р ъ :  Іосифъ Ло
зинскій (Новый Галичанинъ, Львів, 1889, чч. 16 і 17); Некрольоґи 
в часописах 8 1889 р.: Дѣло (ч. 175), Правда (стор. 160), Зоря (ч. 15
і 16), Червоная Русь (ч. 162), біографія в „Календар-і Просвѣты“ ва 
1890 р. (стор. 48), також в гКалѳндар-і Общ. им. Мих. Качковского“ 
ва 1889 р.

2) Литературный Сборникъ, 1885, стор. 115.
*) ibidem, стор. 116.
4) Д о д а т к и .  5. Просьба Лозинського о дозвіл на друк граматики

з 1837 р.
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але він зажадав, аби наперед переглянув рукопись цензор для 
українських книжок. Венедикт Левицький не дав апробати, заки- 
дуючи Лозинському як головну тенденцію, »nicht sow ohl die einst 
unterbrochene Bildung der ruthenischen Sprache zu fördern, als deren 
Reformirung zu bewirken, durch die von dem selben dargelegte Neuheit 
aber wird auch der grundzügliche C h a r a k t e u r  der Ruthener — 
c o n s e r v a t i v e s  P r i n z i p  angetastet, die Neuerungssucht der Ju
gend hingegen angefacht“. А таким усім новаторствам противне 
галицьке духовенство. Зрештою граматика написана так, що може 
»zur Verumstaltung und Verworrenheit der fraglichen Sprache sehr 
Vieles, zu deren gründlichen aber um fassenden Kenntniß w enn nicht 
gar Nichts, doch sehr weniges beyzutragen“ *). Ореченню Левицького 
притакнув, здавть ся, і Пайман.

Лозинський відобрав рукопись, подоповнював передмову, значно 
переробив і доповнив граматику й вислав втрете рукопись до цен
зури 1844 р. Цензор Левицький повичеркував самі ессенціональні 
місця, передусім ті місця з передмови, які протестувалп проти 
ідентиФІковання живої української мови з мертвою церковщиною  
і проти мішання до неї чуж ої великорущини та шанЇФестували 
язикову єдність на цілій теріторії України, розділеної політичними 
кордонами. По довгих протестах видрукував Лозинський незмінний 
текст граматики в третій редакції аж  1846 р. в Перемшплї п. з. 
„Grammatyka języka ruskiego (mało ruskiego)* 2).

З огляду на се, що знаменита на свій час передмова до сеї 
граматики показала ся для цензора так дуж е небезпечною і була 
головно причиною відмовлювання апробати, а потім і тому, що 
вона вяжеть ся з думками, які ми вж е почули або ще почуємо 
в отсїй статі, займу ся трохи ширше сею поредмовою, н іж  се зро
бив др. Маковеє3). Тому, що на розвій мови народу впливають 
усякі історичні обставини, подає автор коротеньку історію україн

ł) Д р. К. С т у д и н с ь к и й :  Кореей. Я. Гол. в літах 1 8 3 5 - 49. 
стор. С Х Х Ш .

2) Докладно переповідає історію боротьби Лозинського 8 цензурою 
о друк граматики др. Маковей у цитованій гарній статі* »Три га
лицькі граматики“. Коротко вібрана вона також у Т е р ш а к і в ц н  Ми* 
х а й л а :  Матеріалах і замітках до історії національного відродження 
Галицької Руси в 1830 та 1840 рр. на стор. 2 5 2 —253 як поясненне 
для зрозуміння рекурсу Ловинського в справі граматики, який саме там 
видру кований. Пор. йогож „Галицко-руске літературне відроджене“, 
стор. 77— 78, а також стор. 143— 150, де подані уваги цензорів і ре- 
візийного уряду в порівнанню із текстом Лозинського.

3) Д р. М а к о в е й ,  ор. cit. стор. 45— 47.
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ського народу, щоби вкаэати на ті нацрями, якими йшов розвиток 
нашої теперішньої мови. Сам історичний огляд ширший від того, 
який в в Могильницького розвідці*. Повертаючи до мови, зазвачув 
Лозинський, що українська мова одержала крім властивої своєї 
назви ще назву малоруської. Назвали її так письменники, що по
бачили її ріжницю від великоруської мови. Задля деяких відмін 
в сїй мові на Білій Руси назвали тамту білоруською, але „nie
znaczne zmjany nie są dostatecznym  powodem  do twierdzenia, jakoby  
te dwa narzecza różne byłyttl).

Далі* говорить Лозинський, що колись була одна славянська 
мова, з якої в міру розселення і розмножування народу витворили 
ся ріжні нарічія. Щ е за Кирила й Методія мусїли бути славянські 
нарічія близькими, коли Славяни приймили й зрозуміли перекладені 
святі книги, які на Руси стали взірцем для руських письменників. 
Отож зачали держати ся правил церковно-славяпської мови й пов
стали тим робом дві мови: книжна, якою писали, й народня, якою 
говорили8). Не відступаючи від правил церковно-славянської мови, 
зачали пізнїйші письменники вживати щораз більше руських слів, 
в 16 в. з приводу ун її почали писати навіть народньою мовою, але 
ся мова тратила свою чистоту й набирала в себе богацько поль- 
щини. В литовській Руси була ся мова мовою двора, науки, суду, 
права та дипльоматії; в ній відбували ся у с ї справи. Наводить 
докази, звісні з розвідки Могильницького. Я к і в  сїй мові, так і піз- 
нїйшій видно велику польонїзацію, від якої ще найсвобіднїйша 
Угорська Р усь8). Сильний вплив польської мови на українську  
дасть ся пояснити історичною долею українського народу. Хоч  
українська мова підлягала також впливам татарської, турецької, 
угорської і німецької мови, але се не зашкодило чистотї української 
мови. Не можна сказати сього про польщину, перед якою могла 
тілько незначно боронити українську мову мертва церковно-славян- 
щина. На росийській Україні* б мовою правління великоруська 
мова, яка з часом полишить найбільший вплив на українській мові. 
Розрадою в се, що там працюють над образованием мови: Макси
мович, Срезневський, Гребінка, Квітка, Бодянський, Синельників, 
Забіла, Метлинський, Костомарів, Боровиковський, Шпиговський 
( !  Шпигоцький) і богато инших* 4). Чистїйшою від мови в книжках 
в мова люду, але найчистїйшою мова пісень, вазок і пословиць

1) Л о з и н с ь к и й :  Grammatyka języka ruskiego (mało ruskiego), 
Wstęp, стор. ХѴШ.

2) ibidem, стор. XIX. 3) ibidem, стор. X X .
4) ibidem, стор. XXI.
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Виказавши, що в подїлї славянських мов у Добровського на 
дві ґруп и: полуднево-східну й північно-західну належала українська  
мова зразу до першої ґрупи себто південно-східних мов, а через 
вплив польської мови, яка лишала значнїйші сліди в ній н їж  цер
ковно- славянська, зближила ся до другої ґрупи себто до зах ідн їх  
мов, а й ґеоґраФІчне положение ставить нас по середині обох ґруп, 
жалуетъ ся автор, що навіть тепер виступав дехто проти образо
вания української мови1). Т у й полемізує він з міркованнями Луч
ная. Навіть піднесенне тілько одного нарічія до висоти літератур
ного, каж е Лозинський, не зарадить помішанню мов. Як усї сла- 
вянсьві племена були би приймили церковно-славянську мову за 
літературну, всетаки кож де племя того народу говорило би своїм  
власним нарічіем: Чехи чеським, Поляки польським, Українці’ укра
їнським і т. д. І  не тому можна говорити, що прийшла пора вави
лонського помішання мов, бо образуютъ ся поодинокі нарічія, але 
радш е тому, що ріжні части того народу говорять ріжними нарі- 
чіями, а що розгалуженне мови на діалекти залежить не від волї 
народу, але має основу по части в спосібности мови до розродження, 
по части в инших зверхніх обставинах, тому годї обвинувачувати 
нарід, що більші його частини говорять власними нарічіями або що 
образуютъ свої нарічія.

Неоправданим називає також побоюваннв Лучкая, що через 
образование одного нарічія гине инше, бо инше нарічіе не тому 
гине, що одно образуетъ ся, але що воно само не образуетъ ся. 
Приміром з розвою грецьких діялвктів доказує, що як инше на- 
річіе на взір першого образувало би ся, ж адне з них не за
гинуло би.

Мова е не тілько умовою суспільности, але й умовою з ясною  
свідомостию полученого думання і розуму. Суд вимагав уявних 
розумінь, а їх  творить чоловік і висказуе назверх словами. Мова 
робить чоловіка спосібним до думання і розумовання, а заразом  
спосібнвм до товариства. Через те від образования знаків думання 
або радше мови залежить також образование душ і. Тому яв усо- 
вершенне душ і, так і образование мови є обовязком вождого на
роду. Сей загальний погляд вірний б і в приложению до поодиноких 
частий народу та їх  мови або до нарічій. К ож де нарічіе в саме 
в собі добре тай уздібню е душ у до думання і до удїлювання своїх 
думок иншим, отже є пригідне до образования душ і; через те 
кож де нарічіе не то що можна, але й треба образувати, бо про-

г) ibidem, стор. XXV.
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тивно ті части народу, яких нарічів виключить ся від письма, бу
дуть ледви черепашинам кроком зближати ся до цивілїзації1).

Висказавши такі погляди эа Копітаром і Вуком Стефановичем, 
він підносить за ними корисність запровадження о д н о ї  п и с ь 
м е н н о ї  м о в и  у  всіх славянських племен, але що се залежить  
більше від зверхніх обставин, н їж  від змагань учених людий, 
треба лишити се, як виражавть ся Коиітар* 2), п о в і л ь н о м у ,  а л е  
п е в н о м у  п о с т у п о в и  п р и р о д и .  А тимчасом аби всі* части на
роду поступали в освітї, треба образувати поодинокі нарічія, поки 
так, як у  Греції, найгГднїйше н е  с т а н е  з а г а л ь н о ю  п и с ь м е н 
н о ю  м о в о ю .

, Z tąd więc wypływa, говорить далі Лозинський, że narzecze 
ruskie różniące się znacznie od innych narzeczy slawjańskich, któróm  
więcej jak 15 m ilionów m ówi(,) kształcone być powinno. Jeżeli bowiem  
mnićj liczni Polacy, Czesi, Serbowie i t. d. sw oje narzecza kształcić 
mogli, a niektórzy z nich naw et bardzo znaczne postępy poczynili, 
niewiem  dla czegoby kto 15-tu m ilionom  Rusinów  to dzieło chciał 
sprzecznćm uczynić. W prawdzie nie m ożem y naprzód wiedzieć, do 
jakiego stopnia wykształcenia narzecze nasze podnieść się zdoła, a lbo
wiem przyszłość przed nami zakryta; lecz do nas należy wypełnić  
powinność naszą, a przyszłość zostawm y następcom .

Tak więc język ruski, chociaż jest tylko narzeczem sławjańskim , 
według poprzedniczych uwag powinien być kształcony, i tem u nie 
wielu się jeszcze sprzeciwja, ale cóż znowu za rozmaite zdania w zglę
dem sposobów jego kształcenia! Jeżeli język ruski tym celem  kształ
cony być ma, aby naród w  cywilizacyi postępował, nie potrzeba 
żadnego innego języka używać, łecz (sic) tego(,) którym naród mówi^ 
i który w  ustach jego żyje. Lecz w łaśnie na to nie w szyscy się chcą 
zgodzić; jedni radziby mu narzucić pęta starosławjaószczyzny, drudzy by 
radzi, aby się narzecza przez zbliżanie do siebe kształciły, a inni nie 
życzą nam Literatury w łasnej“8).

Далї зазначуб Лозинський, що погляд на церковно-славянську 
мову як на матір української дав декому причину твердити, що 
наша мова повинна достроїти ся до церковно-славянських Форм. Та 
для такого погляду нема жадного доказу. А коли було би й так, 
яка потреба ж адає того, щоби покинути мову народу, а  хапати ся 
мертвої мови? або щоби жива мова двигала невільничо пута мер
твої мови? Чиж українська мова, як говорить нею нинї український

х) ibidem, стор. XXIX.
2) Цитована граматика 8 1808 р. 3) W stęp, стор. XXX.
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люд, є зла або чи скорше прийде до освіти нарід, як накинетъ ся 
йому инше образоване нарічів ? Противно, припізнить ся його освіта. 
Вкінці з яким успіхом дасть ся увести церковно-славянщина до 
українського письменства? „Kiedy Rusin języka cerkiewnego nie 
wiele rozumieć m oże, i kiedy formy tegoż zanadto są oddalone od 
form ruskiego narzecza, byłoby zupełnie bezowocną pracą narzucać 
Rusinom starosławjaóskie narzecze albo jego form y“ 1)

Щ о Лучкаи говорить про ріжницю межи образованими мовами 
й мовою простолюдя, не виходить ще з того, аби одно нарічів, що 
хоче образувати ся, приймило друге вже образоване до письма. 
Ріжниця межи мовою письменною і простою походить по части 
звідти, що тілько одно з ріжних нарічій образувало ся і тим робом  
віддалило ся від инших нарічій; також походить се звідти, що 
мова, яка стала письменною, скорше образувала ся, а мова про
столюдя поступала тілько звільна за нею, а в такім разі' в ріжниця 
у  знеслих гадках і богатстві висловів. То само станетъ ся з часом 
і з українською мовою. „Uczeni będą używać wznioślejszych myśli, 
gładszych i przyjemniejszych sposobów  wyrażenia się; język stanie się 
bogatszym, nowe słowa wejdą w  używanie, inne zastarzałe pójdą 
w zapom nienie, inne znowu odmienią sw e znaczenie, a naw et formy 
z innych narzeczy przybywać będą i tym sposobem  język uczonych  
w wykształceniu będzie wyprzedzał m owę ludu, która za nim zwolna  
postępować będzie. Lecz to dopićro z czasem przy dalszem  kształceniu  
nastąpi(,) teraz zaś kiedy język ruski od wyższej ldassy R usinów  prawie 
zaniedbany li w  ustach ludu prostego żyje, piśmienny od prostej m ow y  
różnić się nie pow inien*2). Хто перший писав в якімбудь нарічію, 
певно не послугував ся иншим образованим нарічівм, але писав 
так, як говорив, а з часом щойно повстала ріжниця. Як що Укра
їнці приймили би церковно-славянську мову за письменну, не по
могло би се нїчо цивілізації народу. Бо тоді „tylko uczeni będą  
mogli m ówić i pisać po rusku; lecz czyli to garstka uczonych naród 
stanowi, lub czyli tylko niektórym potrzeba oświecenia, a naród skła
dający sią z m ilionów nićma nigdy przyjść do ośw jaty? Zadaniem  
uczonych jest językiem piśm iennym  oddziaływać na uprawę m owy  
ludu. Lecz zaprowadzenie starosławiańszczyzny do ruskiego języka 
byłoby zaklęciem ostatn iego; i temu zaprowadzeniu sprzeciwia się 
dążność języka ruskiego, przez którą on się oddala, ale nie zbliża do 
staroslawjańskiego*s). * 9

ibidem, стор. XXXI. 2) ibidem, стор. XXXII.
9) ibidem, стор. XXXIII.
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Безосновним е також стремлїннв зближати українську мову 
до инших нарічій, бо нарічія повстали саме в той спосіб, що від
даляли ся від своєї матери й самі від себе, а з їх стремлїння по- 
казуєть ся, що віддалять ся іще більше. Зближати нарічія до себе 
значило би цоФати їх в щораз давнївші Форми аж до загальних 
Форм загальної матери. Та таке цофнєннє не може бути твором 
людських рук. Нехай отже розвивають ся нарічія в тім напрямі, 
який самі собі витичили, то значить відповідно до свойого стрем
лїння.

На забаганки Вацлава Залвекого1), щоби Українці* пристали 
до польської літератури, питав, як можна лишати пятьнайцятьмі- 
лїоновий нарід без власної літератури та пустити в занедбанне 
його мову, коли 9,365.000 Поляків і 4,414.000 Чехів мають власні 
літератури ? Як можна получити українську літературу з польською, 
коли межи обома варічіями така велика ріжниця?

Отже при образованию української мови не треба нї церковно- 
славянської мови чи вї Форм, нї вближати її до инших мов, анї не 
прилучати до польської літератури, бо в кождім разї утратила би 
свою х а р а к т е р и с т и к у  та перестала би бути мовою відмінною 
від инших. Але треба брати мову з уст простого люду, треба вло- 
жпти її в якісь постійні правила, треба очищувати її з чужих слів, 
як мав свої, треба добувати вї богатств з пісень, пословиць і казок, 
а ввесь матеріал нагинати до Форм, які визначила собі сама мова 
та до яких стремить.

Коли в мові простого люду недостане якого слова чи на озна
чение уявного розуміння і вищого, чи на означеннв предмету, не- 
звісного народови, або нововинайденого, треба утворити нове слово 
й то або з українського кореня і відповідного що до значіння або 
з нашої мови, найблизшої до нашої мови, як прим, великоруської 
і польської. Несправедливо поступають ті, що черпають усе з цер- 
ковно-славянської мови, а занедбують близші мови. В той спосіб, 
оминаючи польонїзмів, уживають церковно-славянських слів і з гір
шим наслідком, бо перші бодай зрозумілїйші народови. Коли вже 
в готовий відповідний корінь або жадане слово з иншої мови, треба 
надати йому Форму властиву українській мові, отже такий склад, 
такий початок або таке закінченнв, які згоджували би ся зі звіс
ними вже Формами українських слів. Слова, брані живцем з чужої 
мови, видають ся дивними: исполнити, младенецъ, предъ, стараніе,

*) P i e ś n i  p o l s k i e  i r u s k i e  ludu galicyjskiego. Львів, 1833, 
Przedmowa, стор. XLIII.
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житіе, хоч і легко надати їм українську Форму: виповнити, моло
дец, перед, старанье, житье. Та всетаки тілько щасливі таланти 
утворюють влучні нові слова. Як ж адна славянська мова не може 
зарадити недостачі якогось слова, беруть ся слова з инших мов.

До образования мови потрібна граматика. Павловського гра
матика дуж е коротка й недокладна. Лучкай дотикав у  своїй гра
матиці' властиво тілько угорсько карпатської відміни; впрочім автор 
держить ся славянської граматики Добровського, бо в того переко
нання, що в Карпатах говорять Українці’ церковно-славянською мо
вою. Третя граматика Левицького не подобала ся Лозинському, 
коли робив свої поправки, і тепер тілько згадує про неї, не додаючи 
нїякої критичної замітки. Коли й Вагилевича граматика не зара
дила потребі мови, Лозинський оголосив свою давно написану гра
матику.

Якого становища держить ся Лозинський у  своїй граматиці', 
говорить про се сам у  передмові. Не приносить ніяких готових 
правил для української мови, як робили се ті, що хотіли прило- 
житн українську мову до правил церковно-славянської. Противно 
автор хоче виказати ті правила, які визначила собі сама мова. Ви
ходячи потім з тої точки, що українська мова в нарічівм, ріжним  
від инших славянських нарічій, підчеркув передусім ті точки, в яких 
ріжнить ся вона від инших мов, бо такі точки становлять її  харак
теристику. Коли прим, напишеть ся отъ замісць вѣд, скаже кождий, 
що се по церковно-славянськи або по великоруськи, бо Українці* 
так не говорять. І саме такі точки хотіли дотеперішні письменники 
затерти може з привязання до церковно-славянської мови.

Менше рішучим оборонцем правописи був Лозинський. Вправдї 
він виходить з розумного становища, що „zadaniem grammatyka jest 
nauczyć pewien język dobrze r o z u m i e ć ,  m ó w i ć  i p i s a ć .  Dla tego 
tćż pićrwszćm prawidłem każdej Grammatyki jest, t a k  p i s a ć  j a k  
s i ę  p o w s z e c h n i e  m ó w i .  W szakże każda Grammatyka jakiego 
bądź języka nie może żadnych innych m ićć zasad jak wym owę, inaczej 
nie byłaby właściwą Grammatyką jeg o “. Та саме трудність найти 
загальну вимову чи навіть узнати правилом се, чого держить ся 
більша часть народу, пхнула його в обійми етимольоїії. Бо щоби 
письмо було вірним образом мови, повинно відповідати їй цілком. 
Як отж е чуемо в мові які звуки, то й у  письмі не бажавмо видїти 
инших знаків, як ті, що означають ті звуки, які чуємо. Тої засади  
держать ся деякі цілком, як Серби, Дальматинцї, Хорвати, а инші,

х) ibidem, стор. ХХХѴШ.
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як Поляки, тілько в касти. Яким піти ту ш ляхом? „Mojćm zdaniem, 
резонує Лозинський, pisownia powinna być dokładniejsza i dosko
nalsza jak wym owa, albowiem wszelką niewyrozum jałość w  m ow ie 
osoba mówiąca jako przytomna w net usunie i wytłum aczy, lecz pism o  
martwe nie da objaśnienia. Aby w ięc i w  tym razie wyrozum jałości, 
jasności i dokładności pism a dopomódz, należy okazać, która głoska 
zam ieniona została, a to tym bardziej, że w  ruskim języku wiele słów  
jednakobrzmjących się znachodzi“. Отже „jeżeliby więc przez wierne 
naśladowanie m ow y ustnej pism o na w y r o z u m i a ł o ś c i  traciło, 
w  tym  razie lepićj jest trzymać się Etymologii, a zm janę stosow nym , 
znakiem oznaczyć, bo tym  sposobem  i m ow ie ustnej i Etym ologii 
i wyrozumiałości pism a zadosyć się uczyni. Gdy zaś zachodzi potrzeba 
etymologicznej pisowni, więc oczywistą jest także rzeczą, że pism o  
ruskie tylko na pierwiastki (radices) w  ruskim narzeczu używane od
woływ ać się m oże, ale nie na te(,) co się w  innych narzeczach zna- 
chodzą. Ruski język sam  pokazuje, że w  słowach m id, kió, witcia 
(2 przyp.), byw, pierwotnymi głoskami s ą : e, o i ł, bo się m ó w i: 
medu, konja, wotec, była; lecz aby p isać: ot, pod, hrobow (2 przyp.
1. mn.), tego ruski język sam pokazać nie może, bo się tak nigdy nie 
m ów i; a więc taka pisowna u nas nie może być usprawiedliwioną, 
chociaż Etym ologia innych narzeczy to okazuje. Na ostatku etym olo
giczna pisownia przynosi jeszcze tę korzyść, że p r a w d z i w ą  i d o 
b r ą  w y m o w ę  ochrania od zepsucia“1). Щ о д о  того погляду повли- 
куеть ся на граматику Ґрімма* 2). Отже ceterum  censet — три букви 
е, о і л повинно ся заховати в письмі мимо зміни, якій пігляга- 
ють, але всетаки велить писати пѣд, вѣд.

Українську мову уважав Лозинський іщ е неписьменною, яка 
жив тілько в устах простого люду. Та тим л іпш е: „Prędzej bowiem  
język prosty w  grammatyczne prawidła ujęty wykształci się, jak ten(,) 
co pod wpływem  obcych form i grammatyk m ęczył się“ 3). До збога- 
чення нашої мови маемо невичерпане ж ерело в народнїх піснях, по- 
словицях і казках, а хто доповнив би збірники пісень, пословиць 
і вазок, причинив би ся чимало до збогачення і виобразовання 
української мови.

Кінчить свою передмову, писану в Медицї 1 сїчня 1844 р., 
пересторогою, що „nam nie należy ślepo naśladować pradziadów na-

') ibidem, стор. X X X IX  i XL.
*) Vuks Stephanovitsch kleine serbische Grammatik von J. Grimm, 

1824. Vorrede, стор. XVIII.
3) W stęp, стор. XLI.
Записки Наук. Тов. їх . Ш евченка т. ХС. 8
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szych, ale p o s t ę p o w a ć  z czasem. Gdzie niema ruchu, tam nićm a 
życia. Dawność lub now ość nie nadaje zdaniu wartość, ale g r u n 
t o w n o  ś ć a l). Тому й горячо бажав, „aby każdy w edług swej m oż
ności przyczyniał się do kształcenia języka ojczystego“ 2).

Такі теоретичні погляди на народню мову висловив Лозин- 
ський у  передмові до своєї граматики. Повторяв і розширяв їх  
автор відповідно до потреби майже протягом десятилїтя від 1848 р. 
в боротьбі з приклонниками церковно-славянщини й великорущини, 
коли й відступив від етимольоїічного прінціпу в користь Фонетики. 
Практичне переведение його теоретичних поглядів виступає в самім  
тексті' граматики.

(Д а л і  буд е).

Замітка. На стор. 52 в 9 і 12 стрічках замісць Вѣдомость мае бути Вѣдомѣстъ

*) ibidem, стор. XLIII. 2) ibidem.



Декакалькі u парохіяльні бібліотеки
передшської єпархії.

Написав М ихайло Зубрицький.

В давнїйших шематизмах перениської єпархії, друкованих 
в латинській нові, ионіщувано на початку деканата по-при на
зви деканів і їх заступників також назву деканального бібліоте
каря тини словаки: „curator bibliothecae decanalis“, а пізнїйше 
в руських виданях: „библіотекарь дѳканальный“. В епар. ше- 
натизні 8 1908 р. подано лиш при шістьох деканатах (всіх є тепер 
40) назву деканального бібліотекаря, набуть в инпшх вже нена 
декан, бібліотек. Поніж старини паперани жукотинського дека
нату найшов я ввязку урядових листів про відкрите деканаль- 
них і парохіяльних бібліотек, а на верхній папери є напись: 
„Acta Biblioth. D ecanal.“ Одні письна висилані з перениського 
консистора дотикають загально цілої єпархії, другі лише саного 
жукотинського деканату, инші висилав декан до підвласного 
собі духовенства полагоджуючи консисторські розпорядженя. Як 
буде видно з консисторських наказів, духовенство надо відкри
вати денанальні і парохіяльні бібліотеки, одначе парохіяльних, бо
дай в жукотинськін деканаті, з незначнини виїмками не заложено, 
набуть задля бідности духовенства, яке в тій скрутній часї 
примушене було свої незначні доходи обертати передусім на 
виживлене себе і своїх родин. Проте, хоча в урядових письнах 
є згадка і про парохіяльні бібліотеки, дальше буде нова пере
важно про деканальні.

Перше письно що до деканальних і парохіяльних бібліотек 
видано в Перемишля такого змісту:
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Ж 1198. W ysoki с. к. Rząd krajowy dekretem swoim  pod d. 14 

sierpnia r. b. X  45.032 na mocy Naywyższego Nadwornego Dekretu 
pod d. 9 lipca r. b. ogłosić raczył Naywyższą Nayiasnieyszego Monar
chy wolą d. 1 lipca r. b. oświadczoną względem ustanowienia biblio
tek parafialnych i dekanalnych w  sposób następuiący:

1. Życzeniem iest Nayiasnieyszego Pana, aby dla dobra religii 
i dla podania srodkow duchowieństwu do coraz większego udoskona
lania się w naukach teologicznych~“btblioteki parafialne i dekanalne 
dobrowolnie wszędzie ustanowione były.

2. Zalecono względnem u Ordynariatowi, aby podręczne ducho
wieństwo do uskutecznienia tego zbawiennego dzieła zachęcał.

3. Zarządzeniu tegoż Ordynariatu zostawiono, gdzie i iak, z oglą
daniem się na zachodzące okoliczności, maią bydź bądź parafialne, 
bądź dekanalne biblioteki umieszczone. Jeżeli się w iakim mieyscu 
znayduią fundacyonalne biblioteki, mimo woli fundatorów na bibloteki 
dekanalne obracać ich nie można. A chociaż dekanalne biblioteki ogól
nie uważane maią to pierszeństwo, że łatwiey i z m nieyszem  natęże
niem zaprowadzone i urządzone bydź mogą, niżli biblioteki parafialne, 
iednakże i z parafialnych bibliotek pożyczane do czytania książki mogą 
służyć całemu dekanatowi do użytku.

4. Na utworzenie tych bibliotek żaden fundusz publiczny, a więc 
ani fundusz interkalarny duchownych beneficiów obracanym bydź nie 
m oże.

5. Dobrowolne składki na te biblioteki m ogą pow staw ać z ksią
żek, które przez darowiznę za życia, lub po śmierci (per donationem  
inter vivos, aut mortis causa) na to ofiarować można; albo m ogą po
chodzić z ofiar pieniężnych na skupienie książek przeznaczonych. Te 
składki pieniężne można raz na zawsze uczynić, albo corocznie ofiaro
wać. Jeżeli kto czyni ofiarę na te biblioteki przez darowiznę po śmierci 
dopiero m aiącą się uskutecznić (per donationem  mortis causa), ilość 
zostawia się zupełnie iego dobrowolności tak względem  książek, iako 
też względem ofiary pieniężney.

6. W pływ publicznych urzędów na wybór książek, z których te 
biblioteki składać się maią, iest częścią wyłączaiący (negativ), częścią 
dozwalaiący (positiv):

a) wyłączaiący wpływ zależy na tern, że w  regule nie m ożna  
żadney książki do tych bibliotek kupować, która iest od c. k. cenzury 
zakazana. W yięcie m oże bydź co do takowych dzieł uczonych, które 
by kto bibliotece darował, które w  ogólności m ogą bydź wielkiey war
tości i tylko dla niektórych miejsc nieprzyzwoitych publiczności bez 
wyięcia pozwolić ich do czytania nie można, ale duszstarownikom do
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użycia bez obawy pozwolone bydź mogą. W zględem  przyięcia iakiey 
książki zakazaney do biblioteki parafialney, lub dekanalney trzeba pro
sić c. k. cenzury decyzyą; pozwolenie zaś tey, lub ow ey osobie czyta
nia iakiey książki zakazaney zostawia się względnem u Ordynariatowi, 
którego o to prosić należy.

b) dozwalaiący wybór książek nie zakazanych zostaw iony iest 
Ordynariatowi, który upoważniony iest zalecać do kupowania osobli
w ie książki katolickie od c. k. cenzury pozwolone, sciągaiące się do 
urzędu pasterskiego w obięciu nayobszernieyszćm, zawieraiące także 
obowiązki dusz Starowników co do dawania publicznych nauk, co do 
wychowania m łodzieży, co do postępowania z ubogiemi i t. d.

W zględem darowizny książek niezakazanych dla tych bibliotek  
ten tylko stanow i się warunek, aby nic przeciwnego powołaniu dusz 
pasterza, religii katolickiey, m oralności, monarsze i kraiowi nie zaw ie
rały, aby nie były bez żadnego szacunku i wartości, iżby w  bibliotece 
daremnie nie zaym owały m ieysca, gdyż ogólnie każda um ięiętność dusz 
pasterza zdobi, iedna m u szacunek i w  rozmaitych względach może mu 
się stać pożyteczną.

7. Jak tylko te biblioteki urządzone zostaną, przybiorą w łasność  
fundacyinych inwentarskich bibliotek dekanalnych i parafialnych. Ztąd 
poznać można, iak postępować należy względem ich utrzymywania, 
żeby ci, którzy własności parafialnych doglądać powinni, nad ocaleniem  
tychże bibliotek czuwali.

8. Zalecono Ordynariatowi, aby plan organizacyi tych bibliotek  
należycie w ypracowany W ysokiem u c. k. Rządowi krajowemu do za 
twierdzenia podał i żeby dobrowolne składki w pieniądzach i książkach 
na ten zbawienny zamiar uczynione corocznie przy końcu roku temuż 
W ysokiem u c. k. Rządowi krajowemu wykazywał, iżby o tóm Nay- 
wyższey Instancyi potrzebny wykaz mógł bydź przedłożonym.

Tą tedy Naywyzszą W olą i zbawienny zamiar Nayiasnieyszego 
Monarchy Pana Naszego Miłościwego oświadczywszy, czyniemy Nay- 
milsi w Bracia i współpracownicy w winnicy Zbawiciela P an a!  
do waszego czułego, wspaniałego i dobroczynnego serca odezwę, abyście 
się starali tak zbawiennem u życzeniu Nayiasnieyszego Pana skutecznie 
odpowiedzieć. W idzicie sami nieuchronną potrzebę bibliotek bądź de
kanalnych, bądź parafialnych, poznać łatwo m ożecie dobroczynne 
skutki ztąd nie tylko na was, ale też na następców w aszych spłynąć 
maiące. Poczytaycie sobie to za osobliwsze dobrodzieystwo boskie i za 
szczególną łaskę monarchyczną wzywaiącą W as do uczynienia tey na 
zawsze trwać m aiącey fundacyi. W am zachowana iest chwała, iakiey 
przodkowie nasi nie mieli, abyście iako fundatorowie dekanalnych
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і parafialnych bibliotek w  obecnym  i potom nym  św iecie słynęli. Imiona 
W asze z zaszczytem i chlubą duchowieństwa podane będą wdzięczney  
potom ności. Nie oszczędzaycież ofiar bądź w  pieniądzach, bądź w książ
kach, do których was zachęcam y zapewniaiąc, że te ofiary W asze tśm  
będą świetnieyszem i, im większa każdemu zostawia się w olność w  ich  
czynieniu.

Przewielebny zaś I. x. Dziekan da now y dowód sw ey w  urzędo
waniu gorliwości, kiedy tę Naszą odezwę dosłownie ogłosiwszy ducho
wieństwu świeckiemu i zakonnemu, tudzież zebrawszy dążące do tego 
zamiaru oświadczenia i ofiary przedłoży Nam iak nayprędzey i nay- 
dokładniey takow ey dobroczynności wykaz.

Ponieważ zaś W ysoki c. k. Rząd krajowy domaga się od Nas 
niezwłoczney relacyi, spodziewam y się, iż iak nayspieszniey te wykazy 
zewsząd odbierzemy.

W  Przemyślu dnia 8 września 1825.
Jan Biskup. J. Ławrowski.

На се розпоряджене консистора декани не предложили н і
яких заяв, як се показуеть ся з консисторського письма з 5/6 
1826 ч. 892. В пік взиває консистор поновно деканів, аби 
зібрали заяви священиків що до датків в грошах і книжках, та 
вислали до консистора, бо краєвий уряд письиои з дня 6/5 
с. р. ч. 21886 жадає предложена такого виказу. В відповіди 
на ті два писька дав відповідь жукотинський декан о. Олексій 
Левицький дня 30/9 1826 р., в якій доносить, що подав оба 
розпорядженя консистора до відоиа деканального духовенства 
аж два рази, і взивав, щоби заявили охоту жертвовати гроші 
і книжки на бібліотеку, потік на деканальнік соборчику за III  
чвертьрік дня 28/9 повідонив знов про консисторські розпо
рядженя, на що зібрані духовні однодушно відповіли, що не 
можуть свої богословські книжки, ані иншого змісту, давати ані 
до парохіяльних ані деканальних бібліотек, навіть по сиерти, 
бо се було би кривдою для їх  родини; в грошах не кожуть ні
чого в так тяжких часах жертвовати, бо тяжко приходить їм 
себе і родину удержати. Супротив сього декан не може предло- 
жити ніяких виказів дотично бібліотек.

Мабуть на сю заяву відповів консистор письмом з 7/9 1826
ч. 1632 так: „Zasmuciliście Nas, naym ilsi w Chrystusie b ra
cia!" своєю однодушною заявою, що на відкрито деканальної 
або парохіяльних бібліотек нічого не дасте. На заявлену волю 
монарха і наші відозви оправдуєте ся бідністю. Знаємо добре 
про незавидний стан матеріальний духовенства і про його дуже
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незначні доходи; одначе ни пересвідчені, що ніякий духовник 
не так бідний, щоби не ніг кіяька зяр. на парохіяльну або 
деканальну бібліотеку дати. Не жадавть ся відразу богато, а тільки 
де-що, не вииагаєно, щоби відразу богато книжок закуплено, 
але бажаено, щоби се наступило з часон, щоби теперішні і будучі 
душпастирі иали засоби до дальшого образована в науках, 
потрібних до духовного стану. Крій сього відповідно до най- 
висшого розпорядженя наено з кінцен біжучого рову виказати най- 
яснїйшону нонархови наслідок його відозви. В инших деканатів 
предложино йому виказ богатьох книжок жертвованих і поруку 
щедрих грошевих складок,' а з жувотинсьвого деканата нічого 
не виважено, з чого покажеть ся легковаженє візваня нонарха 
і погорда нашої відозви; видно буде недбалість в науковій 
вправі і охота павиного повненя душпастирських обовязків без 
духовних наук, без катихизаці'і і без гляданя потрібних до сього 
засобів. Маєно надію, що сі наші батьківські уваги прийнете 
до свого серця і заявите охоту до грошевих складок по спро- 
ножности на закупно книжок, а отець декан покаже більшу 
дбайливість, як при повисшій декларації, і найдальше до 20/12 
пришле нан бажані заяви.

На деканській заяві в дата 80/9, а відповідь консистора 
датована 7/9, набуть письно консисторське зладжене но 80/9, 
ноже в жовтни.

Дня 23/11 1826 р. ч. 1805 вислав консистор письно в де
канат, до якого долучив виказ підручної бібліотеки в 208 тонах 
(elenchum  librorum , cui titu lus „H andbibliothek für Theolo
gen und  F reunde der R eligion“) уложений найславнїйшини 
і найученїйшини иужаии. Сю бібліотеку обіцяв віденський кни
гар Geistinger продати в пренуиератї по зниженій ціні. 8 ин- 
шого письна виходить, що за ті книги треба було заплатити 
51 злр. Консистор взиває декана, щоби сей виказ подав до 
відона духовенства і заохотив його до закупна книг до дека- 
нахьної або парохіяльних бібліотек і про успіхи своїх заходів 
в своін часі доніс консисторови. Заяви з деканату не висилано, 
проте консистор вислав дня 81/12 1826 р. ч. 2049 поновно 
відозву, в якій пише:

„W ielką zląd  żałość serca czuiemy, Naymilsi w Chrystu
sie B racia! що на нашу потрійну відозву не прислали ви нан 
заяви на відкрите деканальноі або парохіяльних бібліотек. Ві
дозва подав найжѳ дословно нотиви письна з 7/9 1826 р. ч. 
1682. Потін додав: „Треба тянити, що до сього спасенного
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діла завзиває найяснїйший монарх, який в батьківській своїй 
журливости так богато робить накладу в релїіійного фонду для 
добра і ущасливленя нашого клиру. Побоювмо ся, щоби не взяв 
вашої неохоти, яку показали ви на його візване, за доказ не- 
вдячности. Відповідно до найвисшого розпоряджеця маємо небавки 
виказати найяснїйшому монархови вислїд його відозви. В 33 де
канатів (всїх було тодї 39 в перем, єпархії) предложимо викази 
численних книжок жертвованих і заяви щедрих складок грошевих 
на закупно книг що мають тепер вийти. А що з вашого деканату 
викажемо? Судїть самі! Розважте, найлюбезнїйші, чи се при
несе вам честь, як перед лицем найяснїйшого Пана і ученого 
світа покажете ся нелюбителями наук і неревними душпасти- 
рями. Заяви з 33 деканатів, прислані на відкрите чи то дека- 
нальних чи парохіяльних бібліотек, достаточно пересвідчили нас, 
що з сього деканату, в явім декан є ревним в своїм урядованю 
і любителем наук, прислано нам зобовязаня щедрих жертв. На- 
дїемо ся, що наші батьківські уваги приймете радо до свого 
серця і радо зробите заяви грошевих складок на відкрите біб
ліотек, а о. декан схоче дати добрий приклад і пришле нам від 
себе і від підвласного духовенства бажані заяви жертв на від
крите парохіяльних або деканальної бібліотеки.

На таке рішуче письмо консистора вйслав декан дня 9/2 
1827 р. обіжник в деканат, в якім повідомляє духовенство, що 
зробив все можливе, аби спекати ся клопоту з бібліотеками, за
лучав висше подане письмо консисторське і свої відповіди в ко
піях, але те все нїчо не помагає, мусимо заяви подати, та в сім 
наша кривда, що пізно повідомлено нас про вакупно 208 кни
жок під заг .: „H andbibliothek fü r Theologen und  F reunde der 
R eligion“ за так малу суму 51 влр. к. нон. Проте підпишіть 
усї ваяви, що сї усї твори купимо в 1827— 1828 р., а на бу
дуче будемо старати ся більше книжок купити до деканальної 
бібліотеки, та нехай кождий від себе обовяже ся, кілько 
жертвує.

Консистор візвав своїм письмом з 15/2 1827 р. ч. 219 
деканів, щоби чим скорше предкладали ваяви на відкрите па
рохіяльних і деканальних бібліотек від тих духовних, яві ще 
не підняли ся зложити на сю цїль потрібні жертви, а се через 
те, що краєвий уряд домагаєть ся предложеня таких ваяв.

Письмом з дня 22/2 1827 р. ч. 265 повідомляє консистор 
декана, що вислав До їубернїї відобрані заяви, поручав прислати 
ті, що бракують, а для переведеня відкритя бібліотек наказує
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дѳканови пороэуміти ся в духовенством над отсимн точками: 
1) яким чином можна би парохіяльні і дѳканальні бібліотеки 
найуспішнїйше відкривати, переховувати і з часом побільшу
вати? 2) в якім місця можна би їх  наббезпечнїйше примістити?
1 3) який спосіб і порядок заховувати в випозичало книжок до 
читаня? На сі три точки мали декани дати відповідь конси- 
сторови.

Для зібраня всіх заяв вислав декан дня 20/2 1827 р. 
письмо до духовенства, в явім завначує, що ще не всі підпи
сали заяви, яві він їм вже готові вислав 8/2, а вонсистор жа
дає від вождого поосібно освідчена, проте мав кождий підпи
сати. А що конейстор замовив тих 208 томів „H andbibliothek“, 
то треба так заяви робити, щоби зложити 51 злр., а на будуче 
треба доконче зобовявати ся давати меншу квоту. Нехай не по- 
боють ся видатку, бо на 1825 і 1826 рр. даровано духовним 
еквівалент, то заплатить ся з сього і ще щось лишить ся. Не
хай кождий заяву власноручно підпише, щоби вже раз заспо
коїти тав прикрі домаганя що до заснованя деканальної бібліо
теки. А  щоби сю орудку як найскорше полагодити, посилаеть 
ся нарочного післанця, якому кроні харчу треба заплатити по 
6 вр. в. вал.

Священики підняли ся зложити суму 52 злр. на заплату 
208 томів підручної бібліотеки, декан і приватний сотрудник
о. Іван Шеремет з Хащова дали но 6 злр., один священик 
5 злр., 8 по 4 злр., а один 8 злр., вромі того названий виеше 
сотрудник дав 6, а один парох 5 книжок. Консистор тим не 
вдоволив ся і жадав ще ваяв на дальші літа і тоді зобовязали 
ся священики складати річно 13 злр. ЗО вр., декан і о. Ше
ремет обіцяли платити но 2 злр., 9 духовних по 1 злр., а один 
ЗО кр. На справоздане декана з 28/5 1827 р. відповів конси
стор письмом з 7/6 т. р. ч. 855, що радо приймає до відома 
заяви 8 жувотинського деканата, по яким духовні жертвовали 
для деканальної бібліотеки 17 книжок, грішми 52 злр. к. м., 
яві мали зложити в тім році, а на будуче платити на помно
жене бібліотеки річно 13 злр. ЗО вр. в. м. (Сю суму мабуть 
лиш раз зложили).

Справоздане декана з 28/5 1827 р., заховане між паперами 
в чорнику, доносить консисторови про заяви духовенства, яв 
подано виеше. До сього урадили священики, щоби той, що не 
прибуде без оправданої притоки на тримісячний іспит, заплатив
2 злр. на декан, бібліотеку, стільки ж мав заплатити той, що
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дістав злу ноту при іспитіх). Ураджено також, щоби кождий 
священик, якиЗ мав би приЗти до жукотинського деканата, при 
інституції на душпастирство, обовазав ся при інституції зло
жити даток на декан, бібліотеку. Місце на декан, бібліотеку 
призначено в долішній церкви в Вовчім, де вона ще і тепер 
переховуєть ся; в сїЗ церкви є над бабинцем на першім подрі 
комната з 2 вікнами, залізними Гратами і дверми на 2 замки, 
до них один ключ остае у бібліотекаря о. Дмитра Паславського, 
пароха з Жукотина, найблившогр_ сусіда, а другиЗ у о. Василя 
Денищака, місцевого пароха. Для перехована книжок священики 
подбають про потрібну шафу. Спис книжок має провадити бібліо
текар, а також визичати священикам до читана за реверсом. 
Хто випозичену книжку знищить, має зроблену шкоду винаго
родити. Се справозданє, а то його конець був також відповідю 
декана на розпорядок консистора з 22/2 1827, ч. 265.

Поміж паперами переховуєть ся також начерк організації 
парохіяльних і деканальних бібліотек в перемиській єпархії, 
зладжений в німецькій мові і поділений на 8 параграфів. Сей 
начерк зладжений на основі вис. декрету надворної канцелярії 
з 9/7 1825 і їубернїяльного рішеня з 14/8 1825, ч. 45032 
дотичить відкрити, приміщеня, передачі, надзору, перехована, 
забезпечена, управи, пожиткованя і помножена парох. і декан, 
бібліотек.

§ 1. Про основане парох. і декан, бібліотек.
1. До основаня декан, бібліотек мають ужити ся ті книжки і гро

шеві датки, які дотичні душпастирі в кождім деканаті добровільно обі
цяли зложити і які консистор виказав дня 31/12 1826, ч. 2049 краевій 
управі.

2. На ту саму ціль мають обернути ся ті книжки і грошеві датки, 
які епархіяльне духовенство в біжучім році на декан, бібліотеку обі
цяло, а про се подасть ся додатково викав краевій управі.

3. На парохіяльні бібліотеки оберне ся книжки і грошеві датки, 
які виказано в новисшім виказі і сього року приобіцяні на відкрите таких 
бібліотек.

4. На ту сану ціль оберне ся признана вихованцям семинаря де
кретом надв. канцелярії 8 30/10 1822 р. до Губерніального числа 65396

ł) На ті тримісячні іспити (соборчики) консистор розсилав по де
канатах готові виписані теми 8 богословських предметів, декан переси
лав іх обіжником поміж священиків і кождиб повинен був записати їх до 
записника дійств та виучити ся. На соборчику перепитував їх декан так, 
як в школі, прим.: „Die mihi Domine, quid scis de A n gelis?“
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в релігійного фонду суиа ЗО влр. к. я., ва яку мало ся закупити 18 бо
гословських книжок. Ті книжки, закуплювані три роки, а се 1834—6 
і ровдані поміж 50 питомцїв, мають піти ва відкрите 50 парохіяльних 
бібліотек.

5. На коли би тих 18 книжок не коштовало ЗО злр., то злншка 
мав обернути ся на закупно ще инших богословських книг, які мають 
піти до парох. бібліотек.

6. На ту саму ціль мають обернути ся ті книжки, які на основі 
декрету надв. канцеляриї в 25/9 1786 р. видавав ректорат сѳминаря пи
томцам від 1786— 1808 р.

§ 2. Про приміщене названих бібліотек.
Перед приміщенем парох. і декан, бібліотек треба конечно зібрати 

обіцяні книжки і грошеві датки; длятого треба:
1. доручити в кождім деканата виконане сього важного діла, а се 

вбиране книжок і грошиб, а також уложенв і предложенв консисторови 
катальоґів, призначене льокалю, обевнечене (Sicherstellung), передачу 
названих бібліотек дотичному душпастиреви місцевому і т. д., деканови 
і  двом вибраним духовенством деканата, яких вибір треба предложит 
консисторови до ватвердженя,—  ровважним і ревним парохам, які свій уряд 
мають совістно і безплатно виконувати. Про все належить переслати до 
консистора докладне справовдане.

2. Закупном книжок за зібрані гроші займе ся ординаріят, як се 
він заявив консисторським письмом в 26/6 1818 р. ч. 1233 і потрібні 
твори запише від книгарів та перешле іх деканови до парох. і декан 
бібліотек за рецепісом і вворотною посвідкою.

3. Щоб по змозі заспокоїти літературні потреби парохіяльного 
духовенства, буде пересилати ся друковані катальоґи книжок єпархіаль
ному клирови черев деканів і полишить ся йому вибір. Про вибір спо
вістить декан консистор, який розгляне його і лиш відповідні твори за
мовить.

4. Так зібрані і ново закуплені книжки треба примістити в сухім 
і безпечнім місци, а саме парох. бібліотеки треба би переховувати 
в дотичних церквах або на попівствах, а

5. декан, бібліотеки в якій церкви парохіяльній, або на попівстві 
дотичного деканата, як лиш се можливо, в його середині. В обох ви
падках треба примістити книжки в шафі з потрібними полицями 
і вамкои.

§ 3. Про передачу висше названих парох. і декан, бібліотек.
§ 4. Про надвір над тими біблїотбками.
§ 5. Про переховане і обевпечене тих бібліотек — сі постанови
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мало інтересні, не наводимо їх.
§ 7. Про відповідне ужитковане бібліотек.
Тому що засноване парох. і декан, бібліотек пав на меті обравованв 

і усовершенв духовенства в ного ваводових науках, то не ножна відно
вити ніякому духовнвкови книжок переховуваних в тих бібліотеках. Тут 
наведемо отсю (першу) постанову): Треба б закупити до декан, бібліо
теки більше примірників таких книжок, які не легко знайти в парох. 
бібліотеках, а вони дуже потрібні до душпастирства, щоби тин чином 
варадити конечній потребі парохіяльного духовенства.

§ 8. Про приріст парох. і декан, бібліотек.
Для приросту парох. бібліотек треба ужити таких способів:
1. заохотити парохів кождого року, щоби вони по приніру деяких 

добре мислячих душпастврів причиняли ся не лиш до васнованя, але та
кож і до понноженя парох. бібліотек;

2. вавізвати патронів церкви до помноженя твхже;
3. як унре душпастир, полишивши свою бібліотеку без вавіщаня, 

то ножна б 3-ту часть з неї долучити до парохіяльної.
До побільшеня декан, бібліотек ужити:
а) ті грошеві датки, які деякі душпастирі обіцяли вложити на при

ріст декан, бібліотек і які додатково викавати треба;
б) щорічно заохочувати дотичних парохів, а також будучих духов

них, щоби ПО 8НОЗІ схотіли причинити ся до сеї цїли;
в) як перейде парох на иншу Парохію, а особливо як іде з одного 

деканата в другий, треба його наклонити до добровільних датків на 
декан, бібліотеку, в якої він на будуче хісновати б у д е;

г) те саме треба зробити, коли декан або парох заслужить собі, 
що його іменують почесним крилошанином;

д) на конець заохочувати унираючнх священиків, щоби в завіщаню 
дещо на побільшене декан, бібліотек відкавали.

Перемишль дня 7 червня 1827, підписано Johann Ławrowski, а на 
початку начерку підчеркнена примітка: Abschrift ех № 841 ех 1827, та 
сього числа межи паперами нема.

Бонсистор в своїм розпорядженні з 27/3 1828 р. ч. 620 
повідомляє декана, що монарх рішенєм надворної канцелярії 
з 18/1 с. р. ч. 378 висловив свое́ вдоволене на заяви відкрити 
декан, і парох. бібліотек, про що повідомила їубернїя консистор 
письмом з 21/2 1828 р. долучаючи формуляр табелі про стан 
бібліотек, який мало ся предкладати що 3 роки (omni triennio). 
Бонсистор пересилає варазом також затверджений орїанїзацій- 
ний п л а н  бібліотек, який подано висшѳ. Деканови наказано 
декрет надв. канцелярії, формуляр і нлян подати до відома всім
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священикам деканата, вавізвати дотичних бібліотекарів, щоби 
предложили табелі з кінцем грудня 1829 р. і так иредкладали 
що три роки ио прилученому формулярові Декан мав відпо
відно до § 2, точка 1 оріанїзаційного пляну бібліотек на най- 
близшім соборчику припоручити духовенству вибрати з поміж 
себе двох кураторів, яким би разом з деканом можна повірити 
збірку книжок і гроший на закупно нових книжок і споруджене 
катальоїів. Ті бібліотекарі мали сповняти свій уряд безплатно. 
Про іх  вибір мав декан донести до кінця вересня, бо бажав, 
аби вже з кінцем грудня відкрито парох. і декан, бібліотеки. 
Також наказав консистор декановн повідомити його про тих 
духовних, які зложили більші датки в грошах або книжках, 
щоби їм видано похвальні грамоти „pro Eorum  consolatione 
et posterorum  gra ta  m em oria“.

Висіле згаданий формуляр мав такий наголовок: Übersicht 
des Standes der B ibliotheken des K urat Klerus in  dem  Żuko- 
tyner Decanate Przem ysler Diözes. Поодинокі рубрики: дека
нат, число духовних стацій, місцевостн з декан, і парохіяль- 
ними бібліотеками, число томів кождої з них, вартість но змісті, 
капітали і річні датки на їх побільшене, лєіати і дари в книж
ках і грошах, примітка.

Розпоряджене краевої управи з 21/2 (H ornung) 1828 р.
ч. 7340 доносить те, що вже наведено в иовнсшім консистор
ськім письмі і що тичить заснована бібліотек і іх дальшого 
треваня. Пригадує постанови висказані в першім письмі кон
систорськім з 1825 р. і заявляє, що в границях того розпо- 
рядженя переведене цілої роботи нолишаєть ся ординаріятам. 
Далі подано ноуку, як належить виповняти рубрики формуляра. 
Предложений орїанїзаційний план з 1827 р. признано відповід
ним і його затверджуєть ся та взнваєть ся консистор, щоби на
перед визначив місцевости на приміщене декан, бібліотек і про 
се духовенство повідомив. Підписано: S tutterheim  Baron.

Письмом з 11/3 1850, ч. 442 пригадує консистор декановн 
свій розпорядок з 27/3 1828, ч. 620, що мав предложитн ви
каз стану деканальної і парохіяльних бібліотек до кінця лютого 
1830 р., одначе сього не зробив, проте взиває його, щоби за
раз переслав виповнений формуляр, і затверджує приміщене 
декан, бібліотеки в Вовчім. На тім письмі уложив собі декан 
відповідь до консистора і так пише: Відповідно до розпоря-
дженя консистора 8 11/3 1830 року пересилає підписаний 
табелю про стан декан, бібліотеки з тою приміткою, що обіцяні
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гроші і в табели записані не всі духовники зложили в декан, 
уряді, хоча вже два рави їх  завзивано, а виправдують ся тин, 
що до се! пори не нають признаного їн додатку до конїруї. 
Скоро лиш зберуть ся всі гроші, постараеть ся підписаний за 
них закупити книжки найбільше потрібні до душпастирства.

Своє справоздане, зладжене 3/6 1830 р., вислав декан ра
зом з табелею, що приняв консистор до відома письмом з 17/6 
т. р. ч. 999 і рівночасно припоручив зладити катальої 34  кни
жок і його до нього переслати, а на найблизшім соборчику пере
вести нараду з священиками, які книжки, потрібні до душпа
стирства, треба б вакупити і вислїд нарад переслати до затвер
джена. Наказав також завіввати священиків, що обіцяли значну 
суну гроший зложити на декан, бібліотеку, аби не вабували 
про засноване парохіяльних бібліотек.

Письмом з 29/8 1833, ч. 1778 взиває консистор декана, 
аби на найблизшім соборчику перевів ухвалу, яві книжки і від 
кого схотять закупити за суму 52злр . вон. нон., а для вибору 
пересилає катальої з завивом, щоб декан його назад відослав 
і виказ закуплених книжок з поданем їх  ціни. Ті 52 злр. се 
мабуть ті самі, яві давнїйше обіцяли священики зложити на 
„H andbibliothek“ і т. д.

Катальої (consignatio librorum  pro bibliothecis decanati- 
bus com parandorum ..., уложив мабуть крилошанин Іван Лав- 
рівсьвий, він і підписав ся під ним), подає в двох відділах 
старі і новійші книги, старих подано 25 примірників, а між 
ними K nyhu S. w etchaho і nowaho Zawita w Poczaiow i; 
Ioannis M aldonati com m entarius in  4  evangelia, tom  П, in  
folio, Musiponti 1596 ; Synödus provincialis R u thenorum  ha- 
b ita in  civitate Zamosciae, а. 1 7 2 0 ; Galendaria ecclesiae sla- 
vicae seu graeco Moschae, studio et opere Iosephi Sim onii 
Assemani, tom  6 in  4° R om ae 1755; Euchologion seu rituale 
Graecorum cura Jacobi Goar Venet., 1730 fo l.; Allatii disser- 
tationes de festis Graecorum, ejusdem  de consensu Ecclesiae 
Orientalis et Occidentalis; новійших виказано 56.

Для списованя книжок, придбаних до бібліотек, велів вон- 
систор надруковати катальої і вислав його письмом з 1/2 1833 
ч. 2566 до деканатів; жукотинському деканови прислано 38 
аркушів ватальоїа 8 припорукою, щоби деванальному біблїотека- 
реви доручив 6, а парохам, завідателям і вапелянови по 2 при
мірники за ваплатою 2 кр. в. м. за аркуш. Ті гроші треба було 
відослати до консисторської канцелярії. Всі книжки наказано
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засисати чи до деканаяьного чи парохіяльних катальоїів, які 
треба старанно переховувати будь в деканальній бібліотеці', будь 
в парохіяльних актах, потіш з цілого деканату зібрати і післати 
консисторови до перегляду перед 15 липня 1833 р . ; на будуче 
припоручаєть ся деканови що 3 рови ті катальоїи пересилати 
до перегляду, а перший раз перед кінцеи грудня 1835 р. Ті 
катальоїи мав декан в часі деканаяьного огляду переглянути, 
а як би доглянув які хиби, повинен сьому зарадити. Книжки, 
які дістають питомцї при виході з нрезвитеріяльного дому за 
суму ЗО злр. к. м. з релігійного фонду, треба вписати на по
чатку тих катальоїів по залученому ту формуляреви, одначе та
кого впису не можна донагати ся від завідателїв нарохій і ка- 
пелянїй через те, що вони не маючи сталого осідку, перенесені 
на инше місце, можуть ті книжки з собою забрати. Книжки впи- 
шеть ся до катальоїу доперва там, де ті завідателї стануть дій
сними парохами.

Для обезпеченя парохіяльних бібліотек від всякої можливої 
розтрати і крадіжи ностараеть ся декан, щоби всі книжки впи
сано до парохіяльних інвентарів, щоби вони становили fundum  
instructum  приходства. Якби переслані примірники для споря- 
дженя катальоїів не вистарчили, вишлеть ся більше на жадане 
декан, уряду.

Декан не виповнив консисторського поручена в 1/2 1833 
і не вислав катальоїів перед 15 липня, проте візвав його кон- 
систор письмом з 19/9 т. р. ч. 2048 до виконана поручена до 
кінця жовтня 1833 подаючи покази аж до найменших дрібниць, 
як ті катальоїи належить виповнити.

В письмі в дня 4/2 1836 р. ч. 282 наказує консистор 
деканови, щоби візвав деканального бібліотекаря до більшої 
пильности в своїм уряді, і  поручив йому предложити собі ви
каз тих духовників, яві зложили обіцяні гроші на засноване 
і побільшене деванальних бібліотек і тих, що ще не зложили, 
і щоб старав ся з деканальним духовенством основувати паро- 
хіяльні бібліотеки, аби тим чином найвисший уряд пересвідчити, 
що священики нашого обряду дбають не лише про виживлене 
своєї родини, але старають ся поступати і удосконалювати 
в науках.

На розпоряджене консистора з 12/11 1836, ч. 3040 при
слали деканальні уряди не однакові відоности і викази тих па- 
рохій, в яких переховували ся богословські книжки закуплені 
ва суму ЗО злр. к. м. 8 релігійного фонду, давані молодим ду-
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ховникам від 1822 р. ври їх відході г презвитеріяльного дому 
(по рукополохеню), що переходили на fundus instructus парох. 
бібліотек і мали бути вписані до парохіальних. Проте запоря- 
див консистор своїм письмом з 17/12 1836 задля поуки і ви
конана ще ряд детальних поучень.

Щоби запобігти розтраті і привласненю книхок парохіяль- 
них бібліотек через непокдикані-особи, особливо по смерти на
рода, консистор просив письмом з 9/6 1836 р. ч. 1461 за
ради у ц. к. прокураторії скарбу, на що тах запорядила, щоби 
кохдий прибуток вписувано до парох. інвентаря і потім до- 
перва передавано дотичному парохови, який мав власноручно 
в інвентаря підписати ся. Деканів візвано, щоби з декан, бі
бліотекарями повписували книхки до парохіяльного інвентаря 
і про сї вписи повідомили до кінця грудня 1836 р. консистор, 
а па будуче викопували висше подані запорядки.

Консистор письмом з 11/12 1836, ч. 3478 заявив, що нема 
перегляду зібраних і виданих гроший на закупно нових иня- 
хок до декан, бібліотеки і що вони не обезпечені налехито, 
проте наказав:

1. Декан вавіввѳ деканального бібліотекаря, щоби предложив спис 
побраних гроший і виданих на прибільшене декан, бібліотеки, до чого 
прилучено формуляр, а ті списи зладити в добрим переглядом і яв най- 
докладнїише.

2. Декан сї списи докладно гладжені і належито переглянеш дасть 
на найблигшім соборчиву всім парохаи, капелянам і вавідателям підпи
сати, додавши виражені в формуляри вастороги (cum  clausulis in for- 
mulari expressis).

3. Сї підписані списи перешле нам до кінця мая 1837 р. і ката- 
льоґ книжок декан, бібліотеки до перегляду.

4. Завізве парохіяльне духовенство до грошевих датків в тім IV 
трирічю на побільшене декан, бібліотеки.

Відобравши виказ зібраних і виданих гроший на закупно 
книхок до декан, бібліотеки, консистор письмом своїм з 24/6 
1837 р. наказав всім священикам, що злохили датки, а особливо 
поіменно названим 5-тьом, виявити письменно похвалу, завізвати 
тих, що в послідних трех трирочах нічого не злохили, до гро
шевих датків. Консистор хвалить баханя священиків хукотин- 
ського деканата і годить ся, щоби за решту грошей і дальші 
датки закуплено книхки під заголовком: „B rentano A uslegung 
der h . Schrift des alten B undes“ до декан, бібліотеки, та по-
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ручае вписати її до декан, катальоїа і переслати про се спра- 
возданв.

Письмом в 29/8 1840, ч. 2335 взивав консистор деканаль- 
ний уряд, щоби бевпроволочно доніс, до котрої парох. бібліо
теки віддав книжки доручені яким нарохом по імени і назві, 
чи ті всі книжки в названих бібліотеках находять ся і щоби 
зладив виказ завідателїв і сотрудників, яві мають у себе ті 
книжки, а вони ще не віддані до якої парохіяльної бібліотеки.

Катальої книжок деканальної бібліотеки списав дня 1/8: 
1833 *р. і продовжав в 1837 р. о. Клим Турчманович, парох 
в Іімнї і жувотинсьвий декан, пізнїЗше вписував о. Онуфрий 
Ганкевич, парох в Вовчім і декан, бібліотекар. З кінцем 1847 р.. 
було вписаних 133 нумерів. З церковно-руських або руських 
друків були такі:

Рука Дамаскина, російська; ода Богъ, автор Gabriel R om anow icz; 
Historia Ecclesiastica Idiom ate rutheno, tom us I et II, автор Mathias 
Dannem ayer; Bohosłowia nrawouczytelnaja; Hałyckiy prypowidky і za- 
hadki Grzegorza Ilkiewicza; Katechesis Ruskaja, автор Симеон Sław - 
nicki, друкована в ІІочаеві, рік друку не поданий; Cerkownyia Besidy  
na w si Nedili Roka, czast wtóra Michał Łuczkay; Slavono Ruthena  
Grammatica Michaelis Łuczkay. З творів, що дотикали українських справ, 
були: Badania historyczne о drukarniach rusko-sławianskich Galicyi 
Д. Зубрицького; його ж Rys do Historyi Narodu Ruskiego w  Galicy; 
i Hierarchii Cerkewney w  temze krolewstwie; Abhandlung über die 
Regeln, nach welchen die Slaven des griech. Ritus den Ostern-Tag  
berechnen Гр. Яхимовича; Grammatik der ruthenischen oder kleinrus
sischen Sprache in Galizien Йосифа Левицького і його ж Listy tyczące 
się piśm iennictwa Ruskiego w  Galicyi, в Пѳремишли 1843 p .; Umrisse 
zu einer Geschichte des religiösen und hierarchischen Zustandes der 
Ruthenen Michael Malinowski. Побіч твору: Antiquus über grammati- 
calis Alvar-a без подана року друку і двох словарів підручних грецько- 
латинського і латинсько-грецького 8 1771 р. в Штутґардї та книжок 
богословського вмісту були: Fizyka незнаного автора, Institutiones Ма- 
theseos Horvatt-a, Geometrya, Nützliches Krankenbuch, M anipulacya 
powszechna dla c. k. w kroi. Galicyi i Lod. szlach. Sądów  w  języku  
polskim i łacińskim, Lexicon quadrilingude i. e. latinae, germ anicae, 
hungaricae et bohemicae linguae, Księga ustaw  na zbrodnie i ciężkie 
policyyne przestępstwa, том І і II, französische Grammatik C. Majdin- 
ger, Odyssea, Liber variorum Epitaphiorum, Elegiarum et Inscriptio- 
num, W ywód o rozkrzewieniu drzew śliw ow ych do _ powszechnego  
użytku, G. k. Towarzystwo Rolnictwa, Institutiones grammaticae itr
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usum  schol. gram. Unguae hungaricae, Selecta latini serm onis excer- 
pta e scriptoribus probatissimis, tom us I et П, 1789, P. Ghompre, 
Lehrbuch der alten Staaten und Völkergeschichte, Anleitung zum Stu
dium griech. und römisch. Klassiker I und II Theil, Fundam enta lin- 
guae Arabicae, Andreas Oberleitner, його ж Christomatia Arabica cum  
Glossario, Messias in fünf Gesängen Бльошптока, G. Julii Gaesaris 
Commentarii de bello gallico et civili una cum Hirci vel Opii Supie- 
m entis, Pferde und Viehzucht nach bequem ster und wohlfeilster Art 
zu heilen, Peter Christian Abelgaard, 1785.

Зменшували вартість сеї 'бібліотеки: „B erichte der Leopol
diner Stiftung im K aisertum  Ö sterreich“, яких кільканадцять 
80шитів записано під 10 позиціями.

З тих 133 книжок даровано до декан, бібліотеки 79 при
мірників, решту закуплено зі складок декан, духовенства.

Для призбирана гроший на закупно книжок до декан, бі
бліотеки написав декан, бібліотекар письмо підписане і деканом 
до декан, духовенства дня 15/7 1844 р., в якім доносить, що 
того року нора предложит виказ до консистора про стан декан, 
бібліотеки, а що ніхто ані ніякої книжки ані гроший не жерт
вовав, проте просить усіх, щоби нождий зложив бодай по 20 кр., 
а за ті гроші купить ся які книжки до бібліотеки. Від себе 
зложив він ще перед тим 20 злр. к. н., і так 24/12 1838 дав 
10 8лр., а 13/1 1839 обіцяв дати других 10.

Останній виказ декан, і парох. бібліотек зладжено 1/1 
1854 р. Заголовок його такий: „Ausweis über das Fortschrei
ten  der Decanats und  Pfarrbibliotheken des K uratclerus in  
dem  Źukotyner gr. kath. Decanate w ährend des T riennim us 
vom lten  Jänner 1851 bis Ende December 1853“. В ній ви
казано 8 кінцем 1853 р. в декан, бібліотеці 126 томів і 40 
8ошитів, а в парох. бібліотеках: в Михнівци 22 томів, 6 зо
шитів, в Лімнї З і в  Днїстрику головецькім 3 тони, всього 154 
томів і 46 зошитів. В виказі в замітка, що в тім пасі ніхто 
не зложив грошевих датків. Виказ підписали: о. Іван Ломниць- 
кий, декан, посол до державного сойму з 1848 р., бібліотекар 
о. Григорий Шапдицький і його заступник о. Онуфрий Ганке- 
вич. Новійших письм в справі декан, і парох. бібліотек 
в збірці я не найшов.

Парохіяльні бібліотеки були в початках 1830-«« років 
в Їалівцї 6 книжок, в Головецьку 40, в Вовчім мало бути 76, 
в Михнівци 21. Михнівський парох і декан, бібліотекар ваявив, 
що ті книжки по його смерти мають перейти до декан, біблїо-
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теки. О. Василь Ногорецькиб, капѳлян в Іипю списав 1830 р. 
ті книжки, яві він дістав від перемиського консистора за ціну 
ЗО влр. к. и. 8 релігійного фонду. Ті книжки були такі:

1. Biblia Sacra Veteris et Vulgatae editionis pixta Exemplar Va
ticanum sub Pontifice Glemente ѴПІ Rom ae excusum ... Viennae 1813. 
Typis Antonii Pichler.

2. Die heilige Schrift des neuen Testam ents in vier Theilen... 
Von Dominicus von Brentano auf Befehl des Hochwürdigsten Fürsten  
Rupert II herausgegeben. Fünfte vermehrte und verbesserte Auflage. 
Grätz in  Commission bey Josepha Miller 1813 und 1814.

3. Christenlehre zum Gebrauche bey dem katholischen R eligions
unterrichte der Jugend sow ohl bey Erwachsenen. Von Johann Michael 
Leonhard. W ien 1 8 1 6 .___ -

4. Euchiridion Iuris ecclesiastici austriaci a Georgio Rechberger, 
idiom ate germ anico editum, latinitate donatum ... Lincii apud Cajeta- 
num Haslinger 1824.

5. Institutiones Theologiae Dogm aticae En-Gelberti Klypfel... opera  
et studio Gregorii Thom ae Ziegler... Viennae apud I. G. Binz 1821.

6. Ethica Christiana Mauri Schenkl... Viennae apud Franz W im 
mer et Augustae Vindelicorum, apud Christoph Kranzfelder 1825 
et 1826.

7. Institutio pastoralis in usum academicum, quam elucubravit 
Andreas Reichenberger... Viennae" apud Rehm  1818 et 1819.

Тих 7 творів обникало 13 частий, 9 томів, а книжок 16. 
Крім висше наведеного виказу в в актах ще два викази 
8 тими самими творами, але без піднису тих, що ті книжки 
дістали.

З поданого висше матеріалу виходить, що товчок до від
крита деканальних і парохіяльних бібліотек дав віденський уряд, 
а було се бажанеи цісаря Франца І. Ціле діловодство мала пе
ревести краєва управа при помочи копсисторів. При всім тім 
потрачено по тодішньому бюрократичному звичаю богато часу 
і праці на непотрібну писанину. Одначе духовенство прийняло 
заміри віденського уряду досить байдужно, а навіть відпорно. 
На 1820-ті роки припала економічна кріза, спричинена напо- 
лєонськими війнами, через які попала Австрія в грошеві кло
поти, що відбило ся і на матеріальнім положеню її горожан. 
Ту економічну крізу відчули також і наші священики, що при 
щоденній журбі за прожиток з родиною не могли і не мали 
охоти відкривати бібліотеки. їх  приміщене по церквах було для 
священиків ненаручне, годі ж було від часу до часу наїжджати
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бібліотекаря і жадати від нього видані книжок, коли він нав 
свої домашні занятя, а ще годило б ся гостя у себе приняти. 
Зібрані книжки не давали інтересної лектури, се ж був в біль
шій насти лише дар, а до бібліотек звинайно давали те, що для 
жертвуючих мало малу або й ніяку вартість. Хто хотів мати 
підручники, старав ся їх сам для себе набути; а хто по ос
таннім іспиті закляв ся, що більше книжки до рук не возьме, 
такому і бібліотека нічого не могла помогти і  він її не потре
бував. Таким чином гмаганя віденського уряду при відкрити) 
декан, і парох. бібліотек не принесли майже ніякого хісна для 
руського духовенства. Бодай не чувати, щоби хоч одна де 
в явім деканаті добре розвинула ся і видатно служила для про
світи і поступу в науках.



Д о  психольоґії 1848 року.
( С п р а в а  Ст.  Г о ш о в с к о г о ) .

Подав Іван Кревецький.

На психольоїічні екстраваїанції 1848 р. у Галичині не 
звертали історики X IX  ст. до тепер належної уваги. Навпаки, 
польські історики-публїцисти, як пр. Шнір-Пепловский, НІтаркель, 
Осташевский-Бараньский й ин., трактують їх дуже часто як 
серіозні факти й події, затемнюючи через те з одного боку —  
фактичний стан річи, з другого —  дискредитуючи серіозність 
і повагу історичного моменту.

Класичною ілюстрацією до наших слів служить звісна „цу- 
цилівська трівога“ з 1848 р. Скільки шуму й крику наробила ся 
справа в краю й поза його границями, до якого розміру й зна
чіння виросла вона в описах сучасних польських публіцистів 
і пізнїйших польських істориків, про се мали ми вже нагоду 
говорити ширше на иншім місці'1)- Тут пригадаємо тільки те, 
що причиною „трівоги“ був дрібний факт корчемної бучі, яку 
викликали прислані непотрібно до села няні жовніри й яка поза 
пяницькими ексцесами не мала ніякого иншого характеру.

До таких естраваїанцій 1848 р. належить також пиша го
лосна подія т. зв. справа Ст. Гошовского.

Зачала ся вона з т. зв. „котячої музики“* * * * * 8) у Станиславові, 
яву виправили тамошні вуличники двом „шварцїельберам“ 8) за 
їх надмірний австрійський патріотизм. В обороні „шварцїель-

*) Пор. І в. К р е в е ц ь к и й ,  Цуцилівська трівога в 1848 р. ( Н а 
у к о в и й  З б і р н и к  присвячеииЗ проф. Мих. Грушевському... Львів, 1906).

*) „Котяча музика“ й „гусак“ — роди політичних демонстрацій
у 1848 р., яві певні партії й Групи виправляли ревнїйшпм представникам
австрійського бюрократичного режіму.

8) Schwarz-gelber (чорно-жовтий) =  австрійський патріот.
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берів“ виступило війско і в ревультатї —  на улицї міста лишив 
ся труп одного з демонстрантів, Ст. Гошовского. — Здавало б 
ся, що в такім бурливім часі, як 1848 рік, така подія, як убите 
одного демонстранта, не зверне на себе спеціальної уваги. Тим 
більш, що згадана „котяча музика“ не мала зовсім характеру 
поважної політичної демонстрації, а сам Гошовский упав жертвою 
в більшій мірі нещасливого випадку^ як планової протипольської 
репресії. Тим часом стало ся инакше. Смерть Гошовского набрала 
відразу незвичайного розголосу й значіння і відбила ся голосним 
відгомоном не тільки у Галичині', але також у Відні —  у міністер
ських кабінетах і молодім австрійськім парламенті. Його справа 
приняла різко-національний польський характер а він сам став 
в очах сучасників і потомків польським національним героєм 
і символом терпінь польського народу...

І.

Ми згадали висше, що справа Ст. Гошовского зачала ся 
найперш від т. зв. „котячої музики“.

Ініціатива до того рода демонстрацій вийшла з Відня. Тех
нічний їх  бік описує з гумором В. Чаплїцкий у своїм памят
нику так1):

„Віденці бувають дотепні. Зловивши нпр. денунціянта чи 
шпіона, що майже одно й те саме, —  саджали його до песьої 
будки, а радше до гицлївського візка так, що була видна тільки 
голова; обвозили його відтак всїии улицами міста, кажучи йому 
гавкати, до чого не дуже чемно змушував його гицлївський по
мічник, що кермував візком. Товариство опіки, оборони чи там 
охорони звірят запротестувало против сього, між иньшим з тої 
причини, що цілий песїй рід бачить у тім для себе велику зне
вагу, що денунціянта чи шпіона ставили через те неначе на 
рівні з тини шляхотними звірятами, які — не так як денунці- 
янти й шпіони, —  є прецінь божими сотворіннями... Вправдї на 
той протест не ввертали великої уваги, мимо того одначе пов- 
таряли такі церемонії рідко, а вкінці для меньше винних по
літичних злочинців, нпр. для всіх прихильників реакції, для 
прихильників меттернїхівської, полїцийної й ин. управи, винай
шли локшу кару в тім сильнім переконанню, що по виміренню 
такої кари може ще наступити поправа. *)

*) F. М. W  І. C z a p l i c k i ,  Pamiętnik awtora czarnej księgi. Kra
ków, 1871. T. І, ст. 90 —93.
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„От, —  і винайшли котячу музику й гусаки. Котячу му- 
гику робили по найбільшій части підмовлені малі вуличники, 
часто одначе вмішували ся до того також дорослі обох полів. 
Інструменти такої мугичної банди ріжнородні й о стільки до
гідні, що не вимагають ніякої науки. А таки, я зробив похибку! 
Власне наука потрібна, бо так, як кожда иньша музика повинна 
оперти ся на як найдокладнїйшій гармонії тонів, так при ко
тячій музиці всьо залежить від як найбільшої їх  дісгармоиїї. 
Коли нпр. одні найріжнороднїйшими способами свищуть, то другі 
нявкають преріжними тонами, иньші знов гавкають і виють, 
наслідуючи при тім псів усїх рас і віків, ще иньші вдають го
лоси диких звірят і птахів, деякі вкінці бряскають і немило
серно бють в ріжнородне зелїзе, бляху, дошки й що попаде 
під руку. Все те видав такий гарний тон, п о в н и й  найдоско- 
нальшої дісгармоиїї, що хто тільки мав нерви зі шкіри, гваиої 
сирівцем, і кого тільки Б о г  не обдарував слухом, той з цілою 
рогкішю ноже упоювати ся звучними тонами тої музики. Таку
иувику, прозвану також котячою серенадою, робить ся тільки
нічною порою й все тільки перед иешканнеи мужів, заслужених 
на полі гнету й тиранії мешканців того чи сього міста, краю, 
або цілої людскости. Тоді признавали заслуги того роду всім 
мужам чорно-жовтоі краски й взагалі тим із бюрократів і реак- 
ціонїстів, що вивначали ся мучением увязнених в 1846— 1848 р. 
і всім тим, які вважали ся репрезентантами гнету, темноти, 
оглуплювання, їерманїзовання й були охочі викликати різню, 
або гбомбардувати місто Львів. Таку мувику виправляло якесь
анонімне товариство від часу до часу ріжнин львівським висо
ким урядникам, між иньшпи нпр. перед мешканнвм їубернїяль- 
ного радника їр. Туна, иньшии разом перед мешканнвм радника 
кримінального суду д. Оттави, там знов перед мешканнвм б. цир
кулярного старости д. Чеча, або перед мешканнвм президента 
апеляції д. Кронвальда й иньших того рода заслужених людий.

„Робили також котячі музики й гусаки дд. їїольберіови, 
Віднанови, Мартінеттови й богатьом багато иньшим. Гусак ви
глядав справді забавно; принайменьш я придивляв ся йому 
з замилуванням —  до того гріху признаю ся з цілою покорою —  
одначе на мов оправданнв мушу додати, що підчас гусаків сту
діював я емпірично психольоїію.

„Одного дня, вже не памятаю якого місяця, вийшовши 
з дому і йдучи Галицькою улицею, побачив я певну громадку 
людий ріжного віку й стану, що чекала недалеко кримінального



14Ó Іван Кревецький

суду. Зацікавлений запитав а одного з громадки, якогось моло
дого чоловіка, чого й на кого чекають?

ЯЕ, —  то так, пане“, відповів він, „одному зі славних 
інквізиторів 1846 р. думаємо зробити гусака!

„Щ о?“ —  запитав я здивований „гусака? А щож то сей 
гусак, який вія, на що, по щ о?“

„Молодий чоловік подивив ся на мене ще більше здивова
ний, як я, й усміхаючись, сказав тихо: „Пождіть хвилину,
а наочно переконаєте ся. Побачите й гусака й зрозумієте, на що 
й по щ о?“

„Ледви докінчив слова, коли з кримінального будинку ви
сунув ся якийсь невеликий чоловічок із циліндром на голові. 
На перший погляд я пізнав у нїм мойого інквізитора д. Марті- 
нетта, який жертвував мені дуже сердечну прихильність, коли-б 
я тільки за ту ціну зрадив батька й матір, братів і приятелів, 
знакомих і чужих, одним словом усіх добрих Поляків. Д. Мар- 
тінет виходячи з великим пхїкон паперів, поправив цилїндер, 
затиснув його глубше на голову, після звичаю лизнув, потім 
легко нригриз долішню губу й скорим кроком перейшов нодвірє, 
перебіг скоро кільнанайцять сходів і несподівано побачив себе 
окружении згаданою громадкою людий.

„Всі стали так, що д. Мартінет не міг поступити нї одним 
кроком наперед.

„Чого“ спитав д. Мартінет, здіймаючи капелюх, „чого ви 
від мене хочете?“

„Чого ви від мене хочете?“ Кляняючись, повторила у від
повідь ціла громада.

„Алеж прошу!“ кланяючись, заговорив д. Мартінет 8І зди- 
вованнєм.

„Алеж прошу!“ повторили всі кланяючись і наслідуючи 
його. Та по тих словах кликнув один з громади до нього „йди!“ 
„Йди!“ повторили всі за ним і д. Мартінет, заложивши капелюх 
на голову й притиснувши сильнїйше до себе плік паперів, зробив 
крок наперед.

„Слідом за ним йшли всі одинцем, один за другим, т. зв. 
„гусаком“, а кождий наслідував кождпй хочби найменьший його 
рух. За ним поступав довгий ряд людий, що кілька кроків при- 
лучували ся нові аматори гусака й за паном консиляром творив 
ся чимраз довший хвіст. Пан Мартінет пчихнув, за ним пчих
нули всі', він витягнув хусточку до носа, а всі, наслідуючи його, 
витягнули також. Він оглянув ся, всі зробили те саме, коли він
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приложив руку до чола, руки всіх піднесли ся також до гори, 
коли він приспішав хід, всі приспішали слідом за ним. Для 
малих вуличників була то не аби яка забава, бо воли в ряді 
тих, що уряджували гусака, йшли більше дорослі й поважнїйші, 
то перед особою, якій робило ся гусака, хлопці сї скакали, 
сміяли ся або весело співали.

„Д. Марінет, зненавиджений більш як иньші, тягнув за 
собою дуже довгий хвіст і зібрав коло себе дуже численну свиту 
вуличників. Його положение було справді дуже прикре. Вправдї 
я був і на Шпільберіу і на Сибірі, одначе мені здаеть ся, що 
під оглядом моральних терпінь гусак кара багато прикрійша 
від Шпільберїа й Сибіру“.

Так виглядали „котячі музики“ й „гусаки“.
„Ті котячі музики---- оповідав п. Ромуальд Турасєвич, що

памятае ті часи, пише др. К. Осташевский-Бараньский1) —  
викликали панічний перестрах між урядниками. В моїм домі 
мешкав один із найбільш —  а зовсім слушно —  зненавиджених 
кримінальних урядників Воттава, звісний з рр. 1846 і 1847, як 
непримирений ворог Поляків і правдивий кат увязнених. Дня 
16 цвітня приходить до мене —  двох академіків І8 повідомлен
и м , що того дня вечером відбуде ся серенада для Воттави, 
із просьбою, щоби я упередив другого урядника, що мешкає 
в мене, що то не для нього.

„Розуміеть ся, каже дальше п. Р. Турасєвич, я згодив ся 
з найбільшою охотою, впевняючи, що хоч би серенада відбула 
ся при акомнан'іяментї шиб, буде для мене дуже приємною. 
І  справді', вечером відбуло ся все по проїрамі, пішло кілька- 
найцять шиб, після чого академіки пішли перед мешканнє пре
зидента апеляції de Кронвальда, так само скаженого їерманїза- 
тора. По закінченню забави, цікавий, яке викликала вона вра- 
жіннє, йду до мешкання пана радника, щоби сказати вставити йому 
шиби й висказати співчутє. По довгім стуканню й запевненню, 
що я тільки сам один, отворили ся двері й назад замкнули ся 
на ключ. Питаю, де пан радник - добродій ?... А тут на мою 
немалу втіху пан радник у повнім мундурі, зі шпадою в руках, 
блідий як труп, висуваєть ся з під канапи й благав ратунку. 
Я сим-тим заспокоїв його, одначе зараз на другий день він по-

J) Dr. К. O s t a s z e w s k i - B a r a ń s k i ,  Rok złudzeń (1848). C t. 
192-194.

Записки Наук. Тов. іи. Шевченка) т. ХС. 10
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просив відпустку й діставши її „в цїли поратовання здоровля“ , 
втїк зі Львова“ 1).

„Одначе всеж показало ся, каже дальше Чаплїцкий* 2), що 
нї гусаки, ні котячі музики не принесли бажаних наслідків. 
Хто був лихим, лишив ся ним на все, а може став ся ще 
гіршим...

И.
„Між иньшими дурницями, я к и м  рік 1848 був такий бога- 

тий, каже в своїх споминах о. А. П. Ш(анковський)3), увійшли 
в моду також так звані „котячі музики“, які робили ся особам, 
що були нелюбі активній (польській) партії. Робили їх  у Віднї, 
то-ж і Львів не міг лишити ся по заду; робили їх у Львові, 
то чому-ж би не мали позволити собі того самого инші міста 
й місточка нашого краю ?... З трудом вишукувало ся особи, яким 
би можна було зробити таку серенаду, поки вкінці не вдало ся 
винайти якого „бюрократа“ або „шварцїельбера“, що при чарці 
чи картах позволив собі висказати ся з насмішкою про „раду“ 4) 
або „ївардію“, за що конче треба було його покарати „opinią 
lu d u “.

„В місті С.(таниславові), каже дальше згаданий автор-сучас- 
ник, знайдено скоро дві особи, достойні такої серенади: цирку
лярного комісари —  Німця5), про якого ходила чутка, що брав 
участь у руху й різні мазурських хлопів, і начальника тодішньої 
камеральної фервальтерії6) радника А. Ж.(улавского)— Поляка, 
що десь там при вині висловив ся не дуже похвально про на- 
родову ївардію. Одному й другому постановлено виправити се
ренаду, а хоч до таких музикальних продукцій не треба було 
ніяких проб, то все таки рознесла ся про них вістка по цілім 
місті', бо вже від білого ранка роздавано імпровізованим музи
кантам ріжні інструменти, як пр. свиставки, тарахкала, сопілки, 
звіночки, бляшанки й ин.

„Коло 7 год. вечером зібрала ся товпа звиш 600 людий 
коло жидівської синаїоїи й пішла звідти найперш до Німця.

*) Пор. крій того: S t a n i s ł a w  S c h n f l r - P e p ł o w s k i ,  Z prze
szłości Galicyi (1772— 1862). Lwów, 1894. T. II, ct. 257.

2) Op. cit. ct. 93.
s) А. П. Ш., Воспоминанія изъ нѳдавной бывальщины. — Р о д и 

мый Л и с т о к ъ ,  1880. (Чернівці) № 3.
4) „рада® =  польська політична організація Rada Narodowa (на 

провінції Obwodowa).
5) Швабе. ®) нині фінансової дирекції.
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Tau виконано перший концерт. Ще нині чую шум в ухах, коли 
пригадаю собі тоЗ писк і вите, яке зробила нузикальна товпа. 
Та мудрий Німець виїхав з дому З навіть не чув зробленої йому 
овації. Еамениця була отворена на розтвір, а після роздираючого 
вуха „po tpourri“ отворило ся тихенько віконце, З бліда молода 
женщина —  жінка комісари, родом Полька, сказала гарним 
польським акцентом: „dziękuję wam rodacy!“ — і більш нічого. 
Того не сподївали ся музиканти, тому остовпіли на ті слова 
З поспускавши носи до долу, пішли до другого „шварцїельбера“.

„Та тут —  оповідає дальше о. Шанковський — не пішло їм 
так легко. Радник мешкав в урядї, де були маїазини тютюну, 
табаки, стемплїв і камеральна каса і зажадав на випадок якого 
нападу на дім війска, що скрило ся то по коритарях, то в по- 
двірю будинку.

„Коли відмявкали першу несу серенади і зачали другу, хтось 
з публики вдарив палицею в заперті двері каменицї; двері від
творили ся і вибігли жовніри з наїженими баїнетами, розганя
ючи зібрану товпу. Більша частина музикальних героїв втікала 
перед війском; але лишило ся ще декілька смілих студентів, 
а на їх чолі Гошовский, ученик зі VI їімн. кляси з величезним 
барабаном від музики, яким засланяв ся перед напором жовніра. 
Але коли він не уступив, а навіть став ганьбити війско, жовнір 
обернув карабін і вдарив кольбою делікатного шляхоцького па
нича так в груди, що той упав зараз трупом на землю“ .

Зовсім инакше описують згаданий факт польські автори. 
„Дня 27 цвітня, пише др. К. Осташевский-Бараньский1), зібрало 
ся кільканайцять школярів, ремісничих хлопців, майже самих дї- 
тий, перед помешканнєм від давна вже тут загально зненавидженого 
камерального радника Жулавского, щоби виправити йому котячу 
музику; була то забавка, що не м а л а  й не  м о г л а  м а т и  н і я 
к о ї  п о л і т и ч н о ї  ц ї л и, якої зрештою ніякий заказ передтим не 
заборонив. П. Жулавский вистарав ся через циркул відділ війска, 
а сховавши його з одної сторони за близьким муром війскового 
шпиталю, а з другої в недалеких валах, вичікував заповідженої 
музики. Коли тільки вона зачала ся, випало війско зі засідки, 
окружило гурток тих дїтий з трьох сторін, і не візвавши перед
тим, щоби розійшли ся, стало бити й мордувати. Окружені не 
могли ратуватн ся навіть утечею. Замордували на місці їімна- *)

*) Dr. К. O s t a s z e w s k i - B a r a ń s k i ,  Rok złudzeń (1848). 
От. 2 04—205.
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віяльного ученика Стефана Г о ш о в с к о г о .  Чули, як він кричав 
і кликав: „чого від мене хочете, за що мене мордуете?“ Та 
жовнїри товкли його дальше кольбами. Зранили смертельно пе
реходячого старця Іполїта Б р о н е в с к о г о ,  поранили також 
кільканайцять осіб обох полів і то вже не перед мешканнем 
Жулавського, навіть не в часі біганини но улицях. Били й об
дирали но улицях людий, що йшли туди припадком, жінок били 
кольбами й тягнули за волосе по бруку, зривали з них перстенї, 
шалі й окраси. А ніхто з офіцерів не гамував тої дичі! Що 
більше, той сам Жулавский грозив, що на кождий зазив спрова
дить тисяч гуцулів із камеральних дібр, що віддані під його 
необмежену власть. Зрештою так вже був зробив у 1845 році, 
коли спровадив до Станїславова на поміч війску 250 узброених 
гуцулів з лісового персоналу1). * 19

х) Пор. також: І. S t a r k e l ,  Rok 1848. Lwów, 1899. Ст. 211. 
Ту сану подію описує в своїх записках Василь І л ь н и ц ь к и й  так: 
„Банду крикачѣвъ проводивъ ученикъ гпмпаз. Гошовскій. Типъ часомъ 
Жулавскій довѣдавши ся напередъ о той прѳдстоящбй ему котячбй му- 
зыцѣ, выхлопотавъ собѣ у коиѳнды войсковой цѣлый отрядъ жовнярь 
(кажуть, що була ихъ цѣла компанія), скрывъ ихъ у себе на подвбрю 
и въ корытари, и дожидавъ способной хвилѣ. Коли толпа крикуновъ 
и другихъ приближила ажъ до самыхъ дверей и взяла кричати, свистати 
и галасуваты, — наразъ отвирають ся двѳрѣ водъ Жулавского помет - 
каня, и въ вбттамъ валить ся товпа пяиого жовнярства, и нападав коль
бами и багнетами на безборонныхъ людей. Декого ранено кольбою, д е 
кого штикомъ; кажуть (я с е г о  не  б а ч и в ъ ) ,  що невѣстамъ ковтки 
обривано, фустки та мантылѣ здирано и т. д. Найббльше але збвсѣхъ 
достало ся нроводирови Гошовскому; бо ударь сильный кольбою въ груды 
поваливъ го объ вемлю; кровъ бухнула ему ротомъ, и въ кблькохъ хви- 
ляхъ застигъ онъ мертвый на мѣсци. Товпа котячихъ музыкантовъ роз- 
бѣгла ся справдѣ заразъ, ражена несподѣванымъ нападомъ няного жов
нярства, але убѣйство Гошовского выкликало въ серцяхъ всѣхъ якій то 
сумъ, яке то неописано нрикрѳ чувство, —  котре потомъ перейшло, именно 
у польской народности въ велике обурене и кликане о помету... Ж у л а в 
с к і й  в ы н ѣ с ъ  с я  з ъ  С т а н и с л а в о в а  т о й  с а м о й  д н и н ы .  ( І в а н  
С о з а н с ь к и й ,  3 літературної спадщини Василя Ільницького. Ст. 18 —
19. — Записки Наук. Тов. ім. Шевченка. Т. LXYI). Чому жовніри 
вийшли в Ільницького пяними, коли про се нічого не згадують польські 
автори, годі знати. — Як скоро росли події в фантазії тодїшної польської 
публики, свідчить лист із Галичини до редактора познанського „Prze- 
gląd-y Poznańsk-oro“, де анонімний автор побіч богатьох иньших неправ
дивих фактів наводить також й той, що „w Stanisławowie wojsko znie
nacka podszedłszy, d a ł o  o g n ia (? ! )  do m alców kocią muzykę wypra
wiających, i zabito studenta Hoszowskiego (Galicya w  roku 1848. (List 
do W ydawcy ibid. 1848. T. VII, ст. 41). Остерман у своїх записках
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Чи справді одначе всі ті тяжкі закиди зроблені жовнірам 
польським автором, правдиві ? Еоли вірити с в і д к о в и тих подій, 
згаданому виспіє о. А. П. Ш(анковському), — вони значно пере- 
борщені, так що викликали навіть зі сторони станїславівської 
руської молодїжи певного рода протест.

„Після того (зн. розігнання війском демонстрації), каже зга
даний свідок у своїх споминах1), иньші слухачі й музиканти 
розбігли ся домів, а забитого студента занесено на його кватиру. 
На другий день появили ся на площах в нашім городі знов 
столики — і нуте підписувати нову петицію, а властиво жалобу 
на „rozbestwione żołdactwo“. А які закиди не робило ся тим 
бідним жовнірам!.. Три рани від баїнета дістав невинний муче- 
ник-хлопчина!... Вояки кололи на всі боки й били невинні д і
точки, по тім кинули ся на жінок, безчестили їх, здирали 
з пальців перстенї, а з вух виривали навіть з тілом ковтки!...

„Того для нас Русинів, каже дальше згаданий автор, було 
вже за багато! Таж ми б у л и  в с ь о г о  т ог о  с в і д к а м и ,  але 
такого ми не виділи; коли-ж так брехливо писало ся про те, 
чого ми були о ч е в и д ц я м и ,  то як же-ж могли ми вірити в те, 
що де инде діяло ся. Згадана скарга отверезила майже всіх 
руських студентів і від того часу стали ми сторонній від Поляків. 
Остання наша участь у польських комісіях були похорони за
битого товариша“.

III.
На другий день у пятницю, дн. 28 цвітня 1848 р. появили 

ся на улицях Станиславова такі оповістки* 1 2) :
„ S z c z e p a n  H o s z o w s k i ,  uczeń gimnazyalny Stanisławowski, 

lat 16 mający, zabity dnia 27-go kwietnia b. r., pogrzebanym będzie 
dnia 30-go kwietnia r. b. o godzinie 5-tej z południa.

обмежаеть ся тільки невеличкою заміткою в своїй „Хроніці“ : „Die zu  
jener Zeit beliebt gewordene sogenannte Katzenmusik, kam in Stani
sław ów  bios am 27 April 1848 zur Ausführung. Beehrt wurden m it 
solcher Kreiskomissär Schwabe, und Kameral-Rath Żuławski. —  An  
lezterem Orte wurden durch bereit gehaltenes Militär, beiläufig 10 Uhr 
Abends, Musikanten und Zuhöreranhang, hart hergenom m en, .w obei 
Stephan H oszowski und Leben kam. ( Х р о н і к а  О с т е р н а н а .  T. І, 
ст. 402. ркп. бібл. Н. Т. іи. Ш. ч. 19).

1) В о с п о м и н а н і я  н ѳ д а в н о й  б ы в а л ь щ и н ы .  А. П. Ш. — 
Родимый Листокъ (Чернівці). 1880, ч. 3.

2) Х р о н і к а  О с т е р м а н а .  Т. І, ст. 402 (ркп. бібл. Наук. Тов. 
ім. Ш. ч. 19).
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Jest to jeszcze jedna niewinna ofiara m ęczeństwa narodu na
szego.

W spółrodacy zapraszają na ten obrząd pogrzebowy wszystkich  
prawych obywateli kraju, proszą oraz o m odlitwę za duszę Jego, i by 
Bóg wyprowadził z obłędu Jego morderców.

W  poniedziałek dnia 1-go maja o godzinie 10 tej z rana odprawi 
się nabożeństwo żałobne za duszę nieboszczyka w kościele parafialnym.

Stanisławów 28-go kwietnia 1848“.

В одній кімнахї, вибитій чорним сукном, зроблено для Го- 
шовского катафальк. Там, виставлений на публичний вид, про
лежав він через три дні, —  з розкритими грудьми, на яких 
синіла закипіла кровю його смертельна рана. „Багато людий, 
пише в своїх записках В. Ільницький*), з близька і з далека 
прибувало сюди, до тіла Гошовского, живлячи у грудях Бог 
зна’ які почування й які замисли; і я б а ч и в  се сумне й страшне 
видовище на свої власні вочи. Потім відправлено сьому нуче- 
никови за волю, як говорили Поляки, дуже торжественний по
хорон, на якім було кільканайцять тисяч людий, що прибули 
з близших і дальших сторін“ .

Похорон Ст. Гошовского описує о. А. П. Шанковський 
так1 2) :

„Був то похорон, який не так скоро прийдеть ся видїти. 
Вдвиг народа в нашім місті був такий великий, що годї було 
через улицї переплати ся. З ’їхала ся майже вся шляхта нашого 
й сусїдного округа, а крім того спровадили агітатори багато се
лян із сусїдних сіл. Труну несли всі стани —  люди всякого 
віку й йола; несли її дідичі, селяни, ремісники й жиди в каф
танах; несли гузари, студенти, шляхоцькі й міщанські дівчата, 
несли її навіть наші руські алюмнн в синіх конфедератках 
пущені в половині’ курсів на довший час домів до родичів, щоби 
там отямили ся й охолонули з польського патріотизму, а які 
вертали в ту пору назад до Львова“.

Інтересний опис похорону Гошовского поданий у сучасній 
кореспонденції зі Станиславова до „R ad-и Narodow-oi-“3) :

1) їв . С о з а н с ь к и й ,  3  літературної спадщини Василя Ільницького 
(Записки Наук. Тов. іл. Ш. Т. LXVI, ст. 19).

2) Воспоминанія ивъ недавной бывальщины. А. П. Ш. — Родимый 
Листокъ (Чернівці). 1880, ч. 3.

s) R a d a  N a r o d o w a .  1848, Ж 17 (з 11 мая): Z Stanisła
wowa.
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„ЗО цвітня ховали тут Стефана Гошовского. В його тлін
них останках обходили тріюмфально сю символічну Ідею посвя
чення —  знак тих жертв, що падали й ще мають падати за 
велику й святу справу народу. Ховали його?... Нї —  радше 
несли його до житя народньої памяти й переказували торже- 
ственним обрядом релїїії потомним поколінням, що жертвенна 
смерть в ключем до вибавлення людського роду.

„50 дівчат —  наче свита сумних ангелів, перемінених на 
земські постати —  повбираних у чорну одіж, з кипарисовими 
вінками на головах, окружало труну, з якої звисала біла ослона 
як непорочна будуччина молодця —  чиста і вже нетикальна 
ніяким письмом історії його житя(?). —  5 вінків, ознаки побіди 
над ворогами народу, лежало на трунї, перед якою йшли дві 
малі дівчинки, повбирані в білу одіж, й несли на тацї мучени- 
чий вінок —  як дві сльози матери, що відводять сина до гробу. 
—  Священники, урядники, війско надавали сьому походови ве
личавий і торжественний вигляд; а народна ївардія, побравши 
ся за руки наче вільця неиереломного ланцюха, йшла в подиву 
гіднім порядку. Саму труну ніс народ на переміну: селяни, гу- 
зари, студенти, дівчата, івардийцї, пани з ріжних станів, львів
ські академіки, жиди й священники; всі тиснули ся, щоби сього 
дорогого тягару діткнути ся своїм раменем або долонею, —  зда
вало ся, що цілий народ складав німу присягу на останках сеї 
свіжої жертви: для свободи й вітчини посвятити жите так само, 
як той, якого на очах народу несли в країну памяти. —  Труну 
занесли до костела, а похоронна мова священника потверджувала 
те, що присутні відчували у своїх грудях, а чого з причини 
безмірного жалю й смутку не могли назвати. —  По закінченню 
мови й релігійного обходу тїло мученика винесли перед святиню, 
де на уставленій трибуні один з иолодїжи знов виголошував 
слова пошани й чести, належні невинній жертві* 1). Звідти цілий 
похоронний похід подав ся на цвинтар, де Болоз Антонович 
релігійно-польським духом одушевляв ся в ревній мові над тими 
дорогами, повними чудес, по яких Провидїннє призначило Польщі 
дійти побідно до славного воскресіння —  над тими крівавими 
жертвами, без яких нї один поневолений врай не підніс ся до 
давної слави2). По тій промові говорив Цибульський по україн-

*) Ся промова (на підставі рукоп. записки) подана при кінці статі: 
Додаток ч. І.

1) Див. Додаток ч. II.
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ськи1). Була се мова особлива своїм родом, проста, але щира, 
сумна й повна резиїнації —  як слізна думка їх народу, яку, 
здаеть ся, співає само серце й сльози, коли хоче виляти у співі 
почуте жалісного прощання. —  0 ! таких промовців нам треба 
ниш богато, які вспіли зрозуміти, що українська неволя покін
чила ся вже разом з нашою неволею. Як мало нині таких тов
мачів і посередників між українським і польським народом, які 
потрафили би переконати мужика, що будуча Польща лагодить 
для нього щирійшу й трівалїйшу свободу, чим та, якою його 
заманюють союзники темноти й неволї.

я Вкінці спустили жертвенного героя в могилу, де мав від
почивати може на... віки... До сього вічного спочинку вистелили 
йому гріб вінками —  кидали цвіти —  і знов вінки... і знов 
цвіти, які накрила вкінці' все-мати — матірна земля.

„Так відбув ся похорон Стефана Гошовского, який, коли 
зносив ся духом в мрацї майбутньої безсмертности над вдячним 
йому народом за ту понесену жертву —  то вже зложив обжа
лование перед стопами Божества проти своїх убійників-катів; 
а таке післанництво буде мати більший успіх, чим сї безчи- 
сленні посольства до земських престолів, де свободу краю й щасте 
народу відважуеть ся що-йно на вазі еїоїзму й холодного ви- 
раховання“ .

Такий був похорон Ст. Гошовского.
Та на тім одначе справа не покінчила ся. Її відгомін ро- 

зійшов ся широко по краю й поза його границями й відбив ся, 
як ми згадали вже висше, також у Відні —  в канцелярії мі
ністра і в парламенті.

ІУ.
Зараз по похороні' вислали станиславівські Поляки, а вла

стиво станиславівська „R ada Obwodowa“ в справі оповідженого 
випадку спеціальну депутацію до Відня, аби представила цілу 
подію польській делеїації, яка перебувала там з меморіалом ще 
від дн. 26 марта с. р. і разом з нею постарала ся о покаранне 
виновників смерти Гошовского.

„Друга знов депутація —  пише у своїх споминах член зга
даної польської делегації Ф. Земялковский* 2) —  зі Станиславова.

*) ibid. ч. ПІ.
2) P a m i ę t n i k i  F l o r y a n a  Z i e m i a l k o w s k i e g o .  Kraków, 

1904. T. II, ст. 40.
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Досить, що шляхта вдоволена, що має претекст до поїздки. 
Якийсь студѳнтина, п. Домбровский, що вічно говорить про са
мопосвяту й побряскує кривою шаблею, якої ніколи вже не зло
жить, бо його батьки мали право ходити з карабелею —  той 
молодик, кажу, відграє тут ролю станиславівського делеіата. —  
Чи подуріли! Та-ж то значить блавнити себе в очах світа чи 
вже не мали вислати кого иншого. Привіз зажаленнв на посту- 
иованнв війсиа при „котячій серенаді“ ; просьба вистилїзована 
до нас, кінчить ся тим, що нас роблять відвічальними за кожду 
каплю крови, яка поплине в Галичині. Бігке, то за велика честь, 
чи ті люди гадають, що ми всемогучі? Коли-б бодай вислали 
чоловіка, що вміє говорити або писати; одначе ні, пришлють 
якогось мазїая, який забирає нам тільки час ; ми й поміж собою 
маємо досить мазіаїв. Справді, сама справа тратить на тім, що 
допирає її блазен. І  так станиславівські події, що покривають 
ганьбою наше війско й кличуть до Бога о пімсту, яку-ж можуть 
вони викликати симпатію, коли представить їх п. Домбровский. 
Ми взяли справу на себе, —  написали просьбу до Іяту р а1), злу
чили ті свіжі випадки з подією у Цуцилові й Тостові й цілий 
той паштет подали Іятурови. —  Про сей крок повідомила зга
дана делєїація станиславівську „Rad-y Obwodow-y“ a).

Незабаром поданнє польської делеіації було вже полаго
джене. Під днем 6 мая нотує Зємялковский, що Іятур ніслав 
уже до Галичини наказ, щоби війскові власти перевели слідство 
в цуцилівській і станиславівській справі й наказали війску по
ступати конституційно1 2 3). —  Як довго одначе трівало слідство 
й який був його результат, на се з браку яких небудь актів до 
справи Гошовского в архіві міністерства війни у Відні не можна 
дати зовсім певної відповіди4).

1) Тодішній австрійський мінїстер війни.
2) P a m i ę t n i k i  FI.  Z i e m i a ł k o w s k i e g o ,  ibid. ст. 136.
s) ibid. ст. 137, 174.
4) На наші запитання в сій справі (при посередництві д. М. Тер- 

шаківця), Управа Архіву Міністерства війни у Відні подала таку від
повідь :

Tod eines gewißen H o s c h o w s k i  betreffend.
Über die Angabe, daß ein gewißer H o s c h o w s k i  bei der pol

nischen Demonstration (wahrscheinlich in Stanislau) am 27. April 1848 
getötet worden sei, f i n d e n  s i c h  i m  K r i e g s a r c h i v  k e i n e  
A k t e n .

Im Verzeichnisse der beim Aufstande in Krakau am 26. April 
1848 gefallenen Insurgenten ist derselbe nicht enthalten. Auch f i n d e t
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Одначе на інтервенції польської делегації у міністра віЗнн 
Лятура не покінчило ся. Пять місяців пізнїЗше, дн. 26 ве
ресня 1848 р. вніс у тій справі посол їр. Александер Дїду- 
шицкий на 46 засіданню австрійського парляменту остру інтер
пеляцію, звернену знов до міністра Лятура, в якій зажадав між 
пн. виложення на президіяльний стіл всіх актів з переведеного 
війсковоге слідства. Інтерпеляція ся така:

„Дня 27 цвітня було місто Станиславів ареною грізних вій- 
скових ексцесів. їімназіяльна молодїж загадала зробити одному 
з тамошніх нелюбих урядників котячу музику. Ледви уставили ся 
перед домом сього урядника й ледви відізвали ся перші тони, коли 
З відділи війска кинуло ся на товпу, —  була 8 година вечером, 
напад був несподіваний, не було ніякого зазиву, щоби опорожнили 
площу й таким чином підступно вдарили кольбами на малих сту
дентів. 15-літній студент, на імя Стефан..., побачивши, що жовніри 
загрожують житю одного з його молодших товаришів, заклинав їх, 
щоби пощадили жите молодого чоловіка й залишили кріваву ро
боту. Йому й удало ся врятувати жите свойого приятеля, одначе 
він сам ляг на площі з розторощеним черепом і поколений баїне- 
тами. Наполохана товпа кинула ся втікати, одначе перешкодив 
сьому напір жовнірів. Коло ЗО осіб, жінок і дїтий, були пора
нені й мусїли цілими тижнями лежати хорі в ліжку. Один факт 
мушу піднести спеціяльно. За одною молодою дівчиною гнали ся 
жовніри. В смертній трівозї стала вона голосно кричати; сей 
крик почув один 60-лїтній чоловік і поспішив їй на поміч. Він 
хотів опамятати жовнірів, одначе його звалили з ніг і так по
ранили баїнетами, що він ледви вирятував ся від смерти, про

s i c h  k e i n  H i n w e i s  a u f  d i e  I n t e r p e l l a t i o n  d e s  G r a f e n  
D z i e d u s z y c k i ,  o d e r  d i e  B e a n t w o r t u n g  d e r s e l b e n  d u r c h  
d e n  K r i e g s m i n i s t e r  G r a f e n  L a t o u r  v o r .

Ein nachträglicher Bericht des damaligen Polizeidirektors von 
Krakau K r o b i  besagt, daß H o s c h o w s k i  damals als Schwager 
B ern ’ s stark verdächtigt wurde, mit dem selben im Einverständnisse 
zu sein; die Nachforschungen haben jedoch keine genügenden An
haltspunkte ergeben, um eine Untersuchung wider ihm einleiten zu 
können.

Von den Akten des Kriegsministeriums findet sich nur eine Mel
dung des k. k. Oberkommandos zu Krakau an das Kriegsministerium.

In  dieser am 11. Juni 1849 erstatteten Meldung wird unter A n 
derem des H o s c h o w s k i  (Mann der Schwester B e m ’ s) mit dem  
Beifügen Erwähnung getan, daß sich derselbe noch nicht auffalend  
verdächtig gem acht hat.
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лежавши цїлий місяць у ліжку хории. Війско не тільки морду
вало, але також рабувало. Жовніри волочили жертви по землі', 
зтягали їм иерстенї з пальців і відрізували насильно навіть вуха 
й пальці* (сензація). То самі факти, загально відомі в краю і на 
вістку про сї злочини підняв ся загальний крик обурення. Жа
дали справедливости від тодішнього Губернатора Галичини Графа 
Стадіона, жадав також я ; одначе він був тої думки, що се була 
політична партійна демонстрація демократичних підбурювачів 
і знайшла ся відвага в публичнім орГані, у Lem berger Z eitung1), 
ті страшні випадки як звичайне „непорозуміннє“. Привбіцяли 
також справедливість, а попереднє міністерство прирікло подбати 
про се. Минуло одначе пять місяців, а про вимір справедливо
сти нічого не чути. Тому гадаю, що мій виступ з інтерпеляцією 
саме на часі, тим більш, що безкарність сього факту потягла 
за собою инші й знайшла наслідувачів. Найліпший доказ —  се 
одна скарга, яку я дістав на тих днях, де також прийшло до 
подібної страшної сцени, де навіть проводив офіцер. Додаючи 
сю скаргу як додаток до моєї інтерпеляції, позволю собі поста
вити такі питання до пана міністра:

1) Який результат видало слідство в справі тих крівавих 
подій? 2) Чи міністерство годить ся забрати згаданого камераль
ного урядника зі станиславівського округа й успокоїти тим спо
собом звернене проти нього невдоволенне ? 3) Чи міністерство 
годить ся виложити на стіл палати акти слідства в справі сих 
крівавих ексцесів цивільних і війскових властий? 4) Чи, коли 
слідство ще не покінчило ся, міністерство годить ся вести його 
явно ? 5) Тому, що подібні насильства трафляють ся у Галичині 
частїйше, взиваю міністра війни, щоби виложив на стіл палати 
всі розпорядки й денні розкази, які були з нагоди сеї скарги 
видані від мая до армії у Галичині* 2).

У відповідь на сю інтерпеляцію зажадав мінїстер війни 
Іятур її повного тексту, обіцюючи, перевести в сій справі слід
ство і його результат подати до відомости парламенту. Коли-ж 
Гр. Дїдушицкий звернув йому увагу на те, що ще дн. 4  мая 
внесла в сій справі меморіял польська делегація і ди. 5 мая 
иривбіцяло міністерство всі якти з переведеного слідства пред
лож ит як найскорше палаті послів, чого до тепер зовсім не

*) Офіціальний орґаи.
2) Officielle stenographische Berichte über die Verhandlungen des 

öster. Reichstages. (Sitz. 46, am 26 Septem ber 1848). В. II, ct. 590.
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зроблено, мінїстер обіцяв зробити се вже на одній із наЗблиз- 
ших засіданню

Зробив се на 48 засіданню, дн. ЗО вересня. „Я мав честь, 
сказав він —  забравши слово, повідомити висовнЗ збір, що на 
однім із найблизших засідань предложу акти зі слідства в справі 
ріжних ексцесів, які зайшли у Галичині'. Щоби одначе Палату 
не томити, зложу виїмки з них разом з приналежнимн додатками 
на стіл Палати“ (голоси: славно!)1).

На тім 1 покінчила ся голосна ̂ справа Ст. Гошовского. Від
гомін її подибуємо ще тільки у сучасній вірш і-сатирі на Жу- 
лавского, який був безпосередною причиною цілої афери й якого 
нозвісний автор схарактеризував як вовка; вірша починавть ся 
словами:

Gzy wy znacie wilka tego,
Go zjadł ucznia Hoszowskiego і т. д.

** *

З описаною нами траїедією, а властиво з її епільоіом —  
похоронами, звяваний один факт, що має певне значіннє в історії 
розвою української національної свідомости у самім Станиславові 
і в давнім станиславівськім окрузі. Було се заснованнє філії 
львівської яГоловної Руської Ради“ .

я На похорон студента Гошовского —  пише Шанковський3) 
—  явило ся також наше мійське духовенство й кільканайцять 
сільських священників, завізваних своїми коляторами. Діставши 
того самого дня досить обємистий пакет з консисторії, мій батько 
запросив деяких із них по похоронах до себо на чай. Н е з а 
б у д у  н і к о л и  т о г о  в е ч е р а .  З поважним виразом витягнув 
пок. батько згаданий пакет і винявши з нього відозву я Головної 
Руської Ради“, пороздавав її між гостий, які не могли скрити 
своєї радости з того, що Русь раз таки заговорила. Дальше 
описує автор дуже інтересно самий хід нарад, які покінчили ся 
вибором комісії з 4-ох осіб, а які разом з господарем дому мали 
заняти ся приготованнєм до формального засновання у Стани
славові філії львівської я Головної Руської Ради“.

Незабаром нова філія зачала свою роботу.

х) ibid. ст. 646. 2) А.. П. Ш. ор. cit. ч. 3.
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Промови на похороні’ Ст. Гошовского.

І.
M o w a  A c a d e m i c a  S t a n i s ł a w o w s k i e g o .
My jako towarzysze szkolni chcem y słów kilka pośw ięcić pam ięci 

drogiego nam  b rata , któremu ku ostatniej posłudze zesliscie się ko
chani ziomkowie. Sław ny zgon Jego jest W am  wszystkiem  wiadom y, 
w ięc opisaniem  nie chcem y zakrwawiać na nowo serc W aszych. Był to 
młodzian odznaczający się moralnem postępowaniem , jak najlepszem  
sercem, najgorętszą miłością Ojczyzny, skromny i cichy, jak zwykle 
prawdziwej zasługi udziałem. Szlachetna ta ofiara znów powiększyła 
niezliczone zastępy m ęczeników Ojczyzny naszej, którzy krwawym  
z grzechów ziemskich oczyszczeni chrztem poszli błagać Przedw iecznego  
o jak najrychlejsze wskrzeszenie Matki Ojczyzny naszej. Szlachetna  
młodzi, koledzy m oji! W  tej uroczystej chwili przy zwłokach ukocha
nego brata naszego wzywam  W as, byście nigdy w  siady Jego nie  
przestali, a miłuiąc najgoręciej Ojczyznę naszą, kształcąc się na uży
tecznych obywateli kraju, godnem zachowaniem  się nie tylko ziścili 
nadzieje życzliwych nam Rodaków, ale i wrogów naszych do p osza
nowania zmusili.

Dnia 30 Kwietnia 1848. (ркн. у дра їв. Франка).

II .
Мо в а  кс.  В о л о в а  А н т о н о в и ч а .

Idzie godzina, że wszelki, któren was 
zabija mniemać będzie, że czyni przysługę 
Bogu, a to wam uczynią; — bo nie znają Ojca, 
ani mnie. (Ew. św. Jana).

I przyszła ta godzina, i zabili młodzieńca, i mniemają, że tym  
mordem uczynili przysługę Bogu, a oni uczynili przysługę n a m ; bo nie 
znają Ojca na niebie, któren miłuje cierpiących za prawdę, bo n ie
wiedzą, że nasze m ęczeństwo jest drogą do wiary naszej, że Bóg spra
wiedliwy pocieszy na koniec cierpiących, i że im wróci tą drogą mąk 
ceł ich poświęceń na ziemi, a padłe ofiary miłe sobie um ieści obok 
siebie. —

Oto leży przed nami taka ofiara św ieża, n iew inna! przelano jej 
krew na dodatek do tylu łez i tyle krwi wytoczonej z serca narodu 
naszego; bo m oże nie dosyć jeszcze tej krwi, m oże nie dosyć jeszcze 
tych ofiar, do uzupełnienia m ęczeństwa naszego, z którego zm artwych
wstać ma Matka nasza, Ojczyzna! —
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Zam ordow any! — і za со ? — о, któż z nas tu nie zna tej btahej, 
tej że tak rzekę dziecinnej przyczyny skonu, tego tak zacnego, tak 
pełnego nadziei, m łodzieńca? — Padł, bezbronny przez ślepe złości 
ludzkiej narzędzie, którćm samolubna i nam iętna kierowała ręka! —  
Padł bez wawrzynów, które go może czekały na polu chwały za sw o 
body i wolność braci, tam za słupami granicznómi rozdartego kraju 
naszego, tam za Ludzkością dotąd jeszcze w  ciężkiej jęczących niewoli. 
Lecz nie sm ućm y się skonem J eg o ! stanął on w  tój chwili przed obli
czem Boga wielkiego, Boga sprawiedliwego, któren przebłagany na 
koniec m ęczeństwem  naszćm, ulitował się nad biedną naszą krainą 
i zsyłając nam swobody, m oże tej jeszcze ostatnćj potrzebował ofiary, 
by je na całą naszą rosprzestrzenił ojczyznę! Stanął on przed Niem  
i przyspiesza może niewinnem  skonem swoim  tę wielką chwilę osw o
bodzenia całego naszego n arod u ! —  Duch jego powionie po całej 
z więzów oswobodzonej Europie i przetworzy w wolnych narodach tak 
silnie dla nas rozbudzone współczucie w  czyn, w  działalność. W szakżeż 
ta niewinna śmierć tego zacnego młodzieńca stanie i przed tronem  
cesarza i króla naszego konstytucyjnego Ferdinanda, jako świadek 
krwawy prześladowań tyluletnich, ponoszonych przez n as; stanie jako 
krwawy dowód teraźniejszego położenia naszego, w  którćm postawieni 
jesteśm y przez szkodliwych nam sam olubów. Ten świadek i dowód  
krwawy przyspieszy oswobodzenie zupełne nasze od ludzi złych, nam  
i Jemu nieprzyjaznych. — Nieprzyjaznych m ówię! bo tylko m iłość króla 
do narodu, a narodu do króla jest tym węzłem , tą spójnią, tóm moc- 
nem ogniwem, co łączy królów z narodami co w  przyjaźnóm porozu
mieniu i obopólnym  zaufaniu stawia rządy z rzędzonemi, bo taka tylko 
miłość obopólna jest podstawą praw, sw obód i porządku społecznego; 
— a któż jeżeli nie oni, ci królowi i nam nieprzyjaźni ludzie targali, 
ba, co m ó w ię ! niedopuszczali nawet zawiązku tój siły moralnej, tych  
węzłów obopólnej m iłości -  - ale postawiwszy siebie między króla i naród 
zaporą, przez którą głos do tronu przebić się nie mógł, karmili obie 
strony fałszem, i wlewali w  społeczeństwo jad stronnictwa, którego 
okropne skutki przysiąkły ziemię naszą, krwią bratnią w  roku 1846. 
Pomimo tego, nie m ogą nam zarzucić ci ludzie, żeśm y z najszlachet
niejszą cierpliwością nie znosili ten krzyż m ęczeństwa, żeśm y się po
wodowali zemstą lub dziś m ściwe mamy zamiary, bo gdy ofiara za 
ofiarą pada, oni, ci ludzie źli, co te ofiary wywołują, śmiało i bezkarnie 
chodzą po między nami; bo m y wierzymy w Boga i sprawiedliwość 
Jego, któren rzekł: mnie zostawcie karę, m nie zemsta przynależy!

P atrząc' na zwłoki tego zacnego młodzieńca pomim o że nam nie
winny skon jego tyle stawia korzyści, nie m ożem y pożegnać się z nim
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bez łzy braterskiej; ta m u przynależy! wszakże sam a ciśnie się z wez
branego żalem serca w  oczy nasze. Oddajmy Mu tę łzę, ale zmyjmy 
nią oraz, tu na m ogile, wszelkie uczucie i chęć zem sty za skon jego, 
bo ci co go zamordowali niewiedzieli co czynią. Nareszcie czyż się nie 
przyczynili tym czynem m im owolnie do prędszego zbawienia naszego?  
Wszakże każda kropla krwi naszej, jestto o jeden śm iertelny grot w ię
cej w  sercę naszych ciem ięzców! Krew ta przelana zacnego tego m ło
dzieńca jest tym grotem, tą kroplą nasienną, dodaną do strumieni 
krwi przelanej przez lat tyle, i widziem y teraz teraz jasno jakie z tego  
nasienia dla nas dziś wyrastać poczęły już plony; — czyż nie rozświe- 
ciła już czerwoną łunę_po całej Europie, w której jasności odbiły się  
jak piekielne cienia chytrość, oszczerstwo, złość i ohydne sam olubstwo  
ciężące aż do tychczas jak potępienie na narodach. Runęli juz n iektó
rzy, co nas rozdwajali w  tej spójni m iłości społecznej, dziś już wszyscy  
jesteśm y równi jak przed Bogiem tak i przed prawem, niemaż różnicy 
stanów ; pan, wieśniak, rzemieśnik, wojskowy, urzędnik, jakiego bądź 
wyznania, wszystko to spływa w  jeden naród, wszyscy jesteśm y braćmi, 
którzy silnym  społecznym węzłem  złączeni każdem m am y swój zawód, 
sw ą dążność, a tćm jest dobro Ogółu. Nikt z nas niem a sprawy w y
łącznej, bo sprawa nasza jest sprawą Ludu, a dążności nasze powinny  
zmierzać do wybawienia wspólnej Ojczyzny. Dziś, kiedy cała Europa 
chce podać nam dłoń bratnią ku Jej wybawieniu, wym aga ona od nas 
w ytrwałości i cierpliwości. Uzbrójmy się w tą cierpliwość i wytrwałość, 
i niedajmy się wrogom naszym uwieść przez drażnienie nas do n iepo
kojów, bo ich celem  jest zaburzyć nas, by pokazać światu, żeśmy  
jeszcze do wolności niedojrzeli. Spokój i porządek niech będzie naszśm  
hasłem , a na nich niech wszyskie ciężą grzechy.

Żegnamy Cię Bracie nasz, jakeśm y żegnali męczennika naszego  
Teofila Wiszniowskiego, którego ostatniem  słowem  było: „niech żyje 
Polska“ ; i który przez krzyż m ęczeński wskazał nam drogę do wiary; 
w tej wierze składamy Cię w  grób ten, bo w iśm y, że przez grób droga 
zmartwychwstania.

III.
Мо в а  Й. К. Ц и б у л ь с ь к о г о 1).

Bratia!
I otwerłasia nasza świataja zemla, żeby pryjmyła nezabawki 

w swij ustysk nowoho wandriwnyka, i pered naszym y oczym a na 
zawsihda ho skryła. *)

*) Сучасний друк п. з. Hołos na pochoroni zam ordowanoho de- 
tiati dnia 27. bereznia Stefana Hoszowskoho uczennyka Stanisław ow - 
skoho Gimnazium dnia 30. bereznia 1848 hoda. C t. 4 нѳн, 8 °,
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І chtoż w in je toj podorożnyj, Bratia m oi?! kotoroho tutki, tak 
m nohym y a rewnym y slozamy, pry rostaniu z Warny na wiki skra- 
plejete. —

Wydżu tut z hrom adżenych wyznawciw  w sich wir — w sich sta- 
n iw ; wydżu tut tych, kotori werh uriedu w  kraju derżat, i tych kotorii 
orudiom władiat, — je tut i Selane — i zdała pry buty Zemlane i m i- 
szczane, — tut słow om  je taka m nohost’ myru, jakby żaden Syn  
Witczyzny Naszoi, w dom a ne łyszywsia. —

I chtoż win, Bratia m oi, toj podorożnyj, dla kotoroho tilko myru 
zijszłosia, aby ho pochoronyty ?! Może Pan w ełyki? —  może wełyki 
uriednyk, abo wijskowyj? Ni Bratia. — Je win serota. Bez bat’ka, bez 
matery — Detyna. Ne umer win w  doma sw ei ridni, złożenyj choro- 
boją. Pau win łysze powałenyj na bruku — na czużyni. Brat ni sestra 
oka mu n ezlip y ły; —  ani ho ksiądz światym Sakramentom w  ostatniu  
wyprawyw dorohu.

Pau zamordowanyj z ruki bratnoj prowadżenoj obłudom —  zło- 
steju — i pidłotoju toho, kotoryj znaty nechtiw  szczo brat, a z rozu- 
mity neum iw szczo W itczyzna! —

Stało s ia ! — Dobry Cisar i korol nasz konstytucyjny Ferdynand I. 
neznaje za tote szczo sie u nas dije serce joho B afkiw skie boliłoby  
na tote duże i bolity budę. — I dla toho tut na m ohyli, tej newinnoj 
ofiry hde w si stany i wyznania na now o bratni podały sobi dołoni, 
a żalom serdecznym i slozamy rewnym y tote pobratenye uśw iatyły; 
tut woskryknim hromko, żeby aż ciłyj św it tote wzdwyżenye uczuw, 
że to je  ostatnia oflra jaku hospod’ Boh w  hrichach naszych dla spa- 
senya n asieh o, czerez ruki neprawosty worohiw naszych zażadaw. — 

W y zaś Bratia selane! kotorii z krasnych nyw naszych ćwitam y 
wesny prybułyśty, koby ich na mohyli brata naszoho zamordowanoho 
zaszczepyty; koły w ernete do waszych neńki w że swobidnych zahorod,
—  rozkażit waszym  i naszym  bratiam szczośte buły na pochoroni se- 
roty. Detiati —  żaby toj newynne zatote szczo chotiło w  zabawci z pu
stoty pośmijatysia z nepriatela waszoho, szczośte na hrobi światoho 
newynnoho muczennyka w  slozach waszych sojedynenyje bratnoje 
drużby i m yłosty Chrestiańskoj spoiły. —

Nayże od nyni na hruzach Hałycza, na połonynach Malawy, nad  
bereham y Bystryci i w dołynach Dnistru; zahremyt widhołos żałoby 
pom eże wam y, —  że jak za waszu wilnist’ W iszniewski wi Lwow i 
powiszenyj i światym ho jako muczennyka w  sprawi waszi uznałyśte,
— tak i im ia Hoszowskoho naj od tut wid w as czczenym i w piśniach  
waszych na zawsihda wspom ynane budę.
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A teper woźmit totei zemli kotoroju tak lubyte jak jei lubyw brat 
wasz Hoszowskij, woźm it totu w łast’ Rusyna i Polaka w sopruzi, 
i sypte jeju na joho m ohyłu wona mu tiażyty nebude; bo jei ruka 
bratnaja, ruka Polakiw i Rusyniw, w  bratnim sojedynenyj usypała.

Stanisławiw, 30. bereznia 1848.
J. Korol Cybulskyj.

Трудно би счислити всі ті промови, каже в своїй споминах 
Шанковський, які виголошувано в часі похоронів у костелі майже 
на кождіи десятім кроці на вулиці, а вкінці й на цвинтарі —  
і диво! всі вони кінчили ся промовою, виголошеною по україн
ську промовою, яку ми перший раз у житю чули в тій мові. 
А говорив нею не Укра'інецъ, а Поляк, амнестований вязень 
Шпільберїа товариш Цєнілєвича, їїопеля й инших, що вложили 
в вязницї багато руських крайно-революційних віршів, 8 яких 
деякі, нпр. „Ой роле моя!“, або „Далі братя в руки коси!“ 
ширили ся якийсь час навіть в кружках інтелігенції. Ся 
промова, виголошена до сільського народу досить плавною мо
вою, була віддана з таким житем і так вимірена до чутя, що 
деякі польські жінки дістали спазмів і треба було виносити іх  
з цвинтару непритомних і заводячих страшними голосами1).

‘) Пор. Р о д и м ы й  Л и с т о к ъ ,  Чернівці 1880, ЛІ 2 :  А. П. ЇЙ., 
Воспоминанія ивъ недавной бывальщины.

Записки Наук. Тов. ім. Шевченка, т. ХС. ї ї



IV L is  о  e  П а п е  а .

Кілька документів до історії 1848—1849 рр.

Історичний матеріал до пізнана національно-культурного й со
ціально-політичного жита галицьких Українців у названих у горі 
роках далеко ще неповний. Публікацій документів, що дотикають 
сеї теми, довго іще не буде можна вважати вповні вичерпа
ними. З причини недостачі більшого числа записок, мемуарів, 
кореспонденцій і т. д., акі полишили-б нам люди, що були за- 
аніажовані активно в тодішнім українськім руху в Галичині, 
кожда публікація нати-не свою вагу, бо з відірваних фактів 
зложить са колись повна історія сього часу та сеї части україн
ського народа, якій доля судила бути під управою Австрії.

І  поміщені низше документи докинуть дещо нового до 
знаних вісток. Мало звісна прим, історія одної із найцїка- 
війших прояв нашого політичного жита в 1848 р., засноване 
т. зв. громадських, деканальних та окружних рад, що повста
вали з ініціативи центральної „Головної Руської Ради“ у Львові 
та вважали са її філіями. Таку деканальну раду засновано між 
ин. також у Бродах. Про час заснована та людий, що займали 
ся орїанїзаціею Брідщинн поданий нами документ нічого не 
згадує. Одно тільки певне, що в пол. місяця листопада 1848 р. 
згадана деканальна рада продовжала свої наради. Підписаний 
на брулїонї протоколу (він переховуеть ся у декан, брідськім ар
хіві) о. їжак, парох в Бродах, а потім митр, канонік і цензор 
українських книжок у рр. 1852— 57, був здаеть ся підоймою 
національного культурного руху серед дооколїшної людности.
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Кожи прочитати сей протокол, то зараз пізнати цілу фізіономію 
тодішньої галицько-української інтедїіенції з її наївністю у ро- 
зуиіню історичних подій 1848 р., відрухів політичного жита 
сього часу, її жах перед сиіливійшии вчинком, той надмірний 
льоялїзм до австрійських властий, яким націхована уся наша 
тодішня робота. Ся деканальна рада заманїфестувала себе на 
зверх між ин. сим, що вислала на руки їубернатора Галичини 
їр. Стадіона меморіал, у якому висловила домаганя руського на
рода. Подібно, як се робили й и е ш і  ради, висунула вона 
в своїм меморіалі на перше місце п о д і л  Г а л и ч и н и  на дві 
самостійні провінції, східньо-українську та західньо-польську, 
справу, що стала дуже актуальною вже на провесні нашого 
культурного житя. Бо з сим постулатом виступила галицько- 
українська делєіація на славянськім конїресї в Празі 1848 р., 
де ся справа, діставши на засїданю т. зв. галицько-української 
секції більшість голосів, викликала явне погодоване, погрози 
смерти, клеймо національної зради на адресу предсїдателя зга
даної секції кн. Сапіги, який під напором польських делегатів 
виміг від українських представників, що вони згодили ся, аби 
сей ухвалений постулят полагоджено остаточно в краевім соймі 
чи то державній раді.1) Вправдї сього першого й найважнїйшого 
домаганя галицьких Українців до нині не зреалізовано; за те по
стуляти другорядні, про які згадує меморіял брідської ради, 
принаймні в части, або на недовгий час переведено в діло за 
поміч, яку галицькі Українці подали австрійському урядови.

На такій власне помочи українського народа в Галичині 
оперли ся державні чинники особливо в часі мадярської рево
люції. На цілім галицько-угорськім пограничу, в округах ко
ломийськім, станїславівськім, стрийськім та самбірськім пере
ведено о б о р о н н у  о р г а н і з а ц і ю ,  бо заходила небезпека, що 
Мадяри впадуть до Галичини.* 2) Подане нами розпорядженє сам- 
бірського окружного старости позваляе нам пізнати теоретичні 
вказівки, яких мали тримати ся підчинені орїани у зорїанїзо- 
ваню оборони у згаданім окрузі'.

Мадярської революції дотикає своїм змістом також останній 
документ —  офіціальне повідомлене нашого духовенства про

*) Пор. Ф. И. С.(вистун). П р и к а р п а т с к а я  Р у с ь . . .  Ч. І, ст. 
282— Б.

2) Пор. І в. К р е в е ц ь к и й ,  Оборонна орґанїзація руських селян 
на галицько-угорській пограничу в 1848— 1849 рр. ( З а п и с к и  Н а у к .  
Т о  в. ім. Ш е в ч е н к а ,  Т. LXIII—LXIV і окремо).
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перехід росийських помічних військ через Галичину й вказівки, 
як воно має в тім випадку поступати.1)

і .
Протокол засїданя бргдськог двканальної „Руської Ради“ 

з  дн. 15. XI, 1848 р.
Дня 15 Ноемврія 1848 дальшеи тягъ ради руской деканальнои.
А. Предсѣдатель преиови же Мало бути забурене въ цѣлонъ краѣ; 

але Богъ насъ оборонилъ отъ тыхъ вороговъ, только вѣденъ иного за- 
буреніе притерпѣлъ — але тій ворохобники новтѣкали — а иіщанѳ по
слали депутаціи и просили, абы былъ спокой, же ся на ласку цесарску 
вдають — але повторне учули вороги же Угри идутъ на помыщъ, знову 
повстали неспокій робити —  але Богъ милосердній не допустилъ. То 
само зе Лвовомъ ся стало — много нещастія наробили — отожъ подя
куймо Богу, же оны ніцъ намъ не зробили.

Мовятъ злѣй люди же мы васъ бунтуемъ: чѳжъ то правда? Отожъ 
потреба намъ написати и о нашу крѳвду онѣмнемо ся — бо ми жавше 
хощемъ жити спокойни — и вѣряи ми хощѳмъ нашому Найяснійшуму 
кисару, отожъ подамо на пѣсьмѣ, же ми не бунтуемъ; али спокой утри- 
муемъ. Найяснійшѳи Монарха всіо дотримає, що тилько добро народу 
вимагати будетъ. Отожъ Сешъ до Крѳмсу перенѳсѳнній тамъ далѣ ра
дити будетъ надъ добромъ краю, отожъ не даймо ся намовити од злыхъ 
людей, тримайте тимы маніфестами, которими Цѣсаръ намъ забѳзпѳчаетъ, 
же ся самъ о нашу долю старае.

Б. до школи посилайте, бо есть позволено по школахъ нормалнихъ 
и наказано, бы по руску учили.

Подати хочимо до Губерніи — на тое ся всѣ згодили рускіи лю́ди 
—  а) о подѣлъ Галиціи на двѣ провінцій, б) о вавиденіе нашого языка 
рускаго по урядахъ и школахъ, в) о Гвардію руску по мѣстахъ и по 
«еляхъ, бо 6НО тимъ способомъ може бути спокой.

Споминали также о Зорѣ абысьмо принумѳрували, але потреба пре- 
нумерату послати. Число 25 читали чѳстній господень Ніколай Іжакъ 
теологъ нашъ.

Закончена рада руска дѳканална дня 15 Ноемврія 1848, зѣидѳмо 
ся дня 29 Ноемврія 1848 то есть въ середу.

Іжакъ.

; ł) Пор. D r. В. Ł o z i ń s k i ,  Agenor hr. Gołuchowski w pierwszym  
okresie rządów swoich (1845—1859). Ct. 69—71.
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2.
Меморіал брідських Українців що ґуб. Стадіона з ди. 19. 

X I і 1848 р.
Euere E xzellenz!

Schon seit mehreren Malen haben wir sow ohl unserem  allergnä
digsten Monarchen als auch dem h. Reichstage unsere gerechtesten  
Bitten vorgelegt, die aber bis nun zu erfolglos sind. Tiefer Schmerz 
ergreift daher das Herz eines jeden R uthenen, der in seinem  Busen  
die feste Uiberzeugung hegt, dass das ruthenische Volk in Galizien 
stets die klarsten Beweise der Treue und Anhänglichkeit zum aller
höchsten Monarchen ~an-den Tag legte und zu jeder Zeit Gut und  
Blut für das W ohl des allerhöchsten Monarchen und der Gesammt- 
monarchie aufzuopfern bereit ist. Jedoch die Hoffnung nicht aufge
bend und auf Euere Exzellenz Güte vertrauend wagen wir im  Nam en  
der Brodyer ruth. Decanalversamm lung Ihnen folgende Bitten zu un
terbreiten :

1. dass Galizien in 2 Provinzen, eine ruthenische und eine pol
nische getheilt werde, denn die traurigsten Erfahrungen bew eisen hin
länglich, dass die polnische Fraction zum Ziele hat sich von dem Scep- 
ter unseres allergnädigsten Monarchen sich loszureissen und das ganze 
Land in den unseligsten Zustand zu verwandeln. A llem  dem kann  
nur durch die Theilung Galiziens ein Damm gelegt werde und nur 
dann kann den W ühlereien der Polen in unserem  Lande ein Ende 
gesetzt werden. Ferner wird auch hindurch die von S. Majestät uns 
versprochene Entwickelung unserer Nationalität zugesichert, deren  
wir uns durch die Treue und Anhänglichkeit zu unserem  gütigsten  
Monarchen würdig gem acht haben.

2) Die Ruthenen bemerken, dass von Seite der Polen sow ohl in  
Aemtern als auch in niederen und höheren Schulen die polnische  
Sprache eingeführt wird und dadurch von Seite der Polen die V er
nichtung unserer Nationalität beabsichtiget wird, dieses schmerzt uns 
ungemein, da dadurch die konstitutionellen R echte der N ationalität 
des seinem  Monarchen treuen ruthenischen Volkes gänzlich beeinträch
tigt und der ungerechten Forderungen der polnischen Fraction hintan
gesetzt, werden, die hier in unserem Lande sich unfähig gem acht hat 
und wie w ohl bei weitem  geringer in der Bevölkerung und durch die 
Einführung der polnischen Sprache in Aem tern und Schulen poloni- 
siren will. W ir bitten daher Euere Excellenz unsere inbrünstige Bitte 
in Betreff der Einführung der ruthenischen Sprache in Aemtern w ie  
auch in niederen und höheren Schulen gnädigst erhören und bei S .
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Majestät wegen Erhörung unserer gerechten Bitten Einsprache thun 
zu wollen. Damit die im Lande besonders in den jetzigen Zeiten so 
sehr erwünschte Ruhe erhalten werde, ist die Einführung der Natio
nalgarde nothwendig, deren heiligster Zweck Schutz des konstitutio
nellen Monarchen, Schirm der Verfassung und der Gesetze und Er
haltung der Ruhe und Ordnung wäre. Dass aber die polnische Natio
nalgarde diesen Zweck nicht von Augen hat, ist uns aus ihrer Beneh
men in der neusten Zeit ersichtlich, die im Gegentheil nur die Ruin  
unseres Landes beabsichtigt durch ihre anarchistischen Tendenzen. 
Allein statutenm ässig kann nur in jenen Orten die Nationalgarde or- 
ganisirt werden, wo über 1000 Seelen erwohnte sind. A uf die Art 
könnte die ruthenische Nationalgarde nur in  Städten und einigen m ei
sten Dörfern existiren, da in Galizien selten ein Dorf über 1000 Ein
wohner zählt. Daher bitten wir Euere Exzellenz in Betreff der Einfüh
rung der Ruthenischen Nationalgarde eine gnädige Verfügung, dass 
sow ohl in Städten als auch in allen Dörfern die ruthenische N atio
nalgarde organisirt werden könnte. Brody am 19 9ber 1848.

3.
Зазив „Гол. Руської Ради“ до брідської філії, аби вибрала 

одного світського члена до депутації, що мала привитати в імена 
Українців нового цїсаря 12. XII, 1848.

Ч. 662.
Всечестніи Господине!

Свѣдомо Валъ, яко по доброволномъ уступлеяію попереднііішаго 
милостиваго Монарха нашего Фердинапда засѣвъ на ириетолѣ царскомъ 
Монархіи Австрійской наслѣдникъ Ѳго подѣй Цѣсаръ Францѣшокъ Іо
сифъ. Измѣна дуже велвкои важности на пришлбсіь нашу, яко и всѣхъ 
лудеп той держави.

Въ такомъ нереконаню и почуваюшпся до повинности поспѣшаютъ 
всѣ племена того великаго Царства сложили у пристолѣ бго Величе
ства черезъ посланниковъ своихъ должное почтеніе. И мы Русини Га
лицкій не хотѣли би и не́ повиннпсмо зъ уищеніѳмъ Т06Й должности 
приостати ся. Подобаетъ щоби депутація наша складала ся отъ честній- 
шихъ числешшхъ Русиновъ всякаго стану, которая очевѣсти отси зъ 
мѣстця вислання бути мае. Для того не можемъ препоручали того депуто- 
ванимъ на Сеймѣ уставодатѳлнбмъ, тіибо яко заступники тамже въ 
справѣ всѣхъ жителей округа, въ которомъ вибранни, не могутъ въ за
ходящимъ разѣ складне и належите ваступити сами цѣлій народъ ру- 
скій и только до депутаціи прелучити ся. Вирозумѣѳтѳ сами, якъ много 
намъ нинѣ на тимъ заложитъ, аби той способности бго Величеству не
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ино священники и седани, але и отъ иннихъ такожде становъ правій 
и просвѣщеніи Русини представили ся. Тими то такъ важними поводами 
склонѳнна рада головна угнала за рѣчъ порадну и лного потрѳбну, аби 
окронъ депутатовъ ради головной кажда рада окружна вибрала одного, 
честнаго, праваго и просвѣщеннаго Русина мѣрского яко дѳпутованого 
въ предложенномъ намѣренію. Протоѳ взиваѳмъ умилно Честность Вашу, 
щобисти рѣчъ тую якъ наискоршѳ на собранію ради окружной подъ 
розвагу веяли и такого человѣка обибрали, которій скоро зможе, схоче 
запевни тон трудъ и накладъ на дорогу для святой общои справи ру- 
ской понести, а якъ въ станѣ не буде ѣхати власнимъ коштомъ, прило
житъ всякой старанности, щоби по потрѳбяими на дорогу грошми зао- 
патрити, а въ равѣ якбисти танъ жаднаго такого человѣка уснотрити не 
могли, ми его ту пошукає мъ, скоро нотрѳбніи на дорогу гроши при- 
наимніи 150 рин. срѳб. прислати неволите.

Що будь въ той мѣрѣ на собранію установитъ ся, дайте намъ 
о томъ знати наидаліи до 10 сѣчня 1849 а ели виберете депутовапого, 
треба аби 19 сѣчня прибилъ сюда, бо 20 маютъ всѣ въ далшу дорогу 
отси виѣздити.

Отъ ради головной рускои. Львовъ дни 12 Студня 1848.
Куземскіи. Лѳонтовичъ.
Відозва писана на 2 стор. 4° у моному поеїданю.
Адреса: До Честной рускои Рады Бродвкои zu Händen S. H och

würden des Herrn Iżak in Brody.

4.
Циркуляр симбірського старости в справі оборонної орґа- 

иїзації на галицько-угорськім пограничу. 19. ІП, 1849.
Nr. 520. D em  Н. С. Kuraten in Kupnowice.
Die in dem benachbarten Königreiche Ungarn ausgebrochene 

Rebellion führte die NothWendigkeit herbey die Treulosen mit der Ge
w alt der W affen zur Pflicht gegen ihren angestam m ten Landesfürsten  
zurückzuführen. Uiberall werden die Rebellen von unserer tapferen  
Armee geschlagen und vertrieben. Es steht zu besorgen, dass die In
surgenten in der Verzweiflung einen feindlichen Einfall in Galizien 
wagen, und solchen mit Mord, Brand und Plünderung bezeichnen  
werden. Zum unmittelbaren Schutze der Kreisgränze gegen Ungarn 
wurde in dem  Gränzbezirk eine entsprechende Abtheilung des k. k. 
Militärs und der k. k. Finanzwache abgesendet und zu deren Unter
stützung die Mitwirkunk der waffenfähiden Männer jeder Gemeinde 
in Anspruch genom men.
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Mit h. Landespräs. Erlasse von 7-ten  März 1849, Z. 2728 wurde 
angeordnet dieses Aufgeboth der Gemeinden als eine vorbedeutende 
Sicherheitsmassregel auch in den übrigen Theilen des Kreises zu or- 
ganisiren. Zu diesem Behufe hat m an den ganzen Kreis in H auptge- 
boths Bezirke, und jeden solchen Bezirk in mehrere Districkte jede 
Gemeinde gehört, wie viel jede Gemeinde ungefähr an wehrfähigen  
Männer im Falle eines Aufbruches zu versamm eln haben werden. 
Dem Dominio wurde aufgetragen in jeder unterstehender Gemeinde 
Zehendmänner zu wählen, jeder Zehendm ann 9 wehrfähige Gemeinde
glieder zu zuweisen und solche zu belehren, worin ihre Obliegenheiten  
bestehen werden. Die von Ihnen pastorirte Gemeinde gehört zu dem  
Districkt Mistkowice des Aufgebothbezirkes Sambor, dessen erwähnter 
Districktsort auch der Sammelplatz seyn wird. Tritt der Fall ein, dass 
die konsignirten Gemeindeglieder wirklich aufgebothen werden m üssen, 
so werden in die Aufgebothsbezirke und Districkte zur Leitung und  
Führung des Aufgeboths politische Komissäre abgesendet werden, d e
ren Anordnungen, sowie den Aufforderungen der ihnen beygegebenen  
Organe sich die Gemeinde unbendingt zu fügen haben wird.

Der Zweck dieser Massregel ist der Schutz des Lebens und Ei
genthum s aller Kreisinsassen ohne Unterschied des Standes, w enn  
eine Gefahr droht —  von jeder feindlichen Antastung. D ie Gemeinde 
wird hierauf besonders aufmerksam gem acht und bey sonstiger stren
gen Verantwortung des Gemeindvorstandes und bey Strafe des Schul
digen gewarnt, sich jedes Uibergrififs gegen friedliche ruhige Landes
bewohner zu erhalten und zur Aufrechthaltung der öffentlichen S i
cherheit bloss in der Art treu und unverdrossen mitzuwirken, wie es 
von den abgesendeten politischen Komissären oder deren Organen be
fohlen werden wird. Hievon werden Sie in Gemässheit des bezogenen  
hohen Landes Präs, m it der Aufforderung verständigt, das Landvolk 
über den Zweck des organisirten Aufgeboths in der angedeuteten Art 
zu belehren und selbst durch Aufklärung von M issverständnissen und 
Abm ahnung vor Uibergriffen jeder Art zu dessen vollkommener Er
reichung mitzuwirken. Sambor am 19-ten März 1849. Hintzgern.

(Сей документ винятии з архіву конарнянського деканату).

5.
Офіціяльт повідомлене нашого духовенства про перехід 

росийських помічних війск через Галичину і вказівки в тій 
справі. 8. V, 1849.

Nr. 993/48. Dem Komarner g. k. Dekanate in Kupnowice.
Durch die unewartete W endung der Ereignisse in dem benach
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barten Königreiche Ungarn fand sich unsere Regierung bewogen zur 
schnelleren Unterdrückung und der sich dort verbreitenden Auflösung 
aller gesellschaftlichen Ordnung die bewaffnete Hilfe S-er Majestaet 
des Kaisers von Russland in Anspruch zu nehm en. Die angesuchte  
Hilfeleistung wurde auch sofort mit der edelsten Bereitwilligkeit zuge
sichert und eben so rasch als ergiebig ins W erk gesetz. A uf den R uf 
ihres hochherzigen Gebiethers hat eine zahlreiche Abtheilung der sieg
gewohnten russischen Heere bereits das kaiserliche Gebieth betretten, 
noch stärkere Truppenm assen sind im Anzuge, um vereint mit unse
ren heldenm üthigen Kriegern für die Integrität der Monarchie und die 
Aufrechthaltung der gesellschaftlichen Ordnung zu kämpfen. Der Er
folg kann nicht zweifelhaft sein.

Das hohe Landes Praesidium  trieft alle Anstallten, w elche noth- 
wendig sind, um den anrückenden Hilfstruppen eine m öglichts gute 
Unterbringung und Verpflegung zu sichern und giebt sich zugleich der 
Hoffnung hin, dass den kaiserlich russischen Truppen auch Seitens 
der Landesinsassen jene gastiche und freundliche Aufnahm e zu Theil 
werden wird, w ie sie der treuestbewälirten Landesgenossen unseres 
Kaisers und Herrn, w ie sie Kriegern gebührt, die für unser W ohl 
ihr Blut auf den Schlachtfeldern zu verspritzen, den Staat von dem  
Gräuele der Anarchie, unser Land vor Brand und Verwüstung zu 
schirmen, daher eilen. Hievon wird das Dekanat in Gem ässheit des ho
hen  Landes Präsidium Dekrets vom 7 May 1. J. Z. 5840 m it der A uf
forderung in die Kenntnis gesetzt, die unterstehende Geistlichkeit hier
nach zu verständigen und anzuweisen, falls sie bei dem  Landvolke 
irrige Ansichten über den Zweck und Bestim m ung der kais. russi
schen Hilfeleistung wahrnehm en sollte, so gleich berichtigend und be
lehrend anzuschreiten, die Verbreiter beunruhigenden Gerichte aber 
sogleich zur Kenntniss des Gefertigten zu bringen.

Sambor am 8ten May 1849. Hintzgern.
Пис. на 2 стор. аркуш. А дреса: Vom Samborer k. k. Kreishaupt

m ann Nr. 993/48. Dem Komarner g. k. Dekanate in Kupnowice. Ори
гінал у комарнянськім декавальнім архіві.

Подав Іван Созанський.

Матеріяли до біоґрафії Е. П. Гребінки.

В альбомі відомого росиЗського письменника Н. Гер- 
беля (переданій недавно до Иубличної Бібліотеки у Петер
бурзі) б чимало віршів, листів, оповідань, малюнків видатних

Закхскк Наук. Тов. їй. Шевченка, т, ХС. 12
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росийських та- українських письменників (усе автоїрафи, впи
сані авторами або-ж наліплені на сторінках альбому). Серед тих 
матеріалів в між иншим і два листи, що мають вагу для біо- 
їрафії Е. П. Гребінки. Один лист з 11 цьвітня 1848, самого 
Гребінки до якогось їенерала Михайла Васильевича (найпевнїйше 
—  до начальника тої школи, де Гребінка в останні роки житя 
свого служив); з листу сього знати правдиву, щиру вдачу 
Гребінки.

Другий лист ранїйший, 5 марця 1837, з Тобольська від 
бршова, автора відомої вазки росийською мовою „Конек-Гор- 
бунокъ“ (вийшов року 1906 в українському перекладі 0. Кова
ленка в Київі). 8 листа сього знати, що Гребінка в той час 
жив у Петербурзі' кольонїею ще з трьома иншими лїтератами 
(один з них Е. Гудима, якому в р. 1840 Гребінка присвятив 
вірш „Е. В. Гудимѣ“, і в однім місці в тім вірші згадув про 
спільне жите:

„Давно ли мы на Острову1)
Съ тобой такъ скромно жили вмѣстѣ?)

і був хорий. бршов з Гребінкою був в дуже приятельських 
відносинах.

Милостивый Государь
Михаилъ Васильевичъ!

Я будучи больнымъ не могъ лично васвидѣгѳльствовать Вашъ мое 
почтеніе и по принятому обычаю отправилъ къ Вамъ мою визитную кар
точку, но не могу понять почему Вы её не приняли. Я со всѣми ста
раюсь вести себя прямо и открыто, тѣмъ болѣе съ Вами, цѣня высоко 
Васъ, и въ душѣ не виноватъ передъ Вами ни словомъ ни дѣломъ. 
Чѣмъ же объяснить Вашъ поступокъ? Я, Ваше Превосходительство, не 
мальчикъ и мнѣ тяжело сносить подобныя оскорбленія отъ чьей бы 
ни было прихоти. Я, какъ благородный человѣкъ, прошу у Васъ, какъ 
у благороднаго человѣка объясненія.

Имѣю честь быть съ истиннымъ почтеніемъ
Вашого Превосходительства покорный слуга

Е. Гребенка.
11 Апрѣля 1848... *)

*) Василївський Острів в Петербурзі', по той бік Неви. В. Д.
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Лист Ѳршова до Гребінки.
5 марта 1837. Тобольскъ.
Уфъ! сейчасъ только кончилъ два письма къ Трѳборну и Пожар

скому, весь смыслъ свой поклалъ туда, п потому пе прогнѣвайся, если 
станешь читать безсмыслицу; Начну по пунктамъ.

1. Болѣзнь твоя, мой милый Евгеній, во все ни къ селу, ни къ 
городу. И вздумалось же слечь, когда нужно писать. О, это вѣрно все 
наговоръ Гудимы (которому я кланяюсь). Дѣло вѣдь шло къ масля- 
ницѣ, а ты знаешь, что блинъ есть вещь недѣлимая, по крайней мѣрѣ 
судя логически...

2. Радуюсь, что чѳтверица наша живетъ здорово. Только собранія 
ваши для меня не выгодны. Вы себѣ остритесь на чемъ свѣтъ стоитъ, 
а я долженъ только смотрѣть на васъ. Къ слову, я думаю, что Гришка 
не упускаетъ случая щелкать меня по носу. Сердце мое мнѣ это ска-

* зываетъ. Охъ, бѣдная харя моя! А все этотъ окаянний Мокрицкій! 
вѣдъ надоумилъ же его Господь найти время для рисованія.

3. Эго будетъ статья нарочитой важности. Дѣло идетъ о такомъ 
человѣкѣ, который проглотилъ всю Монгольщину, и объ умѣ своемъ 
чертъ внаетъ какого мнѣнія. Пишешь ты, что этотъ язычникъ вздумалъ 
издать свою (тфу!) Исторію въ 10 томахъ съ комментаріями. Мысль чу
десная, сказать нечего. Она могла родиться только въ такой же головѣ, 
которая устояла противъ всего напора Вандальскаго. Вотъ подумаешь, 
мѣдь-голова! хоть сейчасъ за деньги показывай. А что ты думаешь! 
Собрать всѣ нераспроданные экземпляры, и тѣ, которые онъ навязы
валъ на шею всякому встрѣчному и поперечному, спорудить изъ нихъ родъ 
налоя, и поставить туда Отрепьева, а самому, вымазавшись, какъ тре
буетъ приличіе, кричать во все горло: не хотите ли, господа честные, 
видѣть чудо чудное, ДИВО дивное! ОНО не привезено ИЗЪ чужой 8ѲМЛИ, 
а свое доморощенное, ну и прочее, что Савка лучше меня внаетъ. 
А Отрепьеву для большаго эффекта кланяться на всѣ сторона и гово
рить: се азъ и дѣти мои! Вѣдь картина хоть куда.

Мои ванятія идутъ по прежнему, кромѣ того, что я пустился те
перь писать для театра, который смастерили ученики здѣшней гимназіи. 
Вслѣдствіе сего я написалъ С е л ь с к і й  п р а в д н и к ъ ,  чертъ внаетъ 
что такое въ двухъ частяхъ, говоря по романтически; теперь пишу ко
мическую оперу: Я к у т к а  въ трехъ актахъ, въ которой хочу пароди
ровать всѣ оперы, начиная съ Matrimonio segretto до знаменитаго Ро
берта Дьявола. Къ этому присоединяется желаніе надорвать у всѣхъ жи
воты, и потому можешь заключить, что дѣло идетъ тутъ не на шутку. 
Да сверхъ того, вспоминая Л у н н ы х ъ  ж и т е л е й  мы съ Чижовымъ 
стряцаемъ водевиль: Ч е р е п о с л о в ъ ,  въ которомъ Гадь получитъ
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шишку 'прѳчудесную. Куплѳтцы — 8аядѣпьѳ|! Вотъ ужо пришлю ихъ 
къ тебѣ послѣ перваго представленія. Со второй недѣли поста нач
нутся малеванье декораціи, спѣвы хоровъ, репетиціи актеровъ, однимъ 
словомъ — всѣ театральныя хлопоты. И чертъ меня возьми, если 
театръ будетъ не на славу. Вотъ хоть сами посмотрите. Что вамъ 
театръ? такъ... плевое дѣло!... исторія Монголовъ!... присказки Гре
бенки!... А нашъ театръ — настоящій Конекъ Горбунокъ! Теперь къ 
дѣлу. Извѣщаете вы о смерти Пушкина, о чемъ мы здѣсь и по газе
тамъ внаемъ, а не пишете, отчего и какъ и когда и гдѣ и при какой 
помощи. Пожарскій же Васъ умнѣе. Овъ разсказалъ всю подноготную, 
да только, прахъ его возьми, прибавилъ къ концу, что это можетъ и не 
такъ. Напиши же, моя гребеночка, все что знаешь. А кстати, спасибо 
тебѣ ва привѣтъ твой въ Пчелкѣ. Это, нечего сказать, по пріятельски. 
Я и самъ ва это отслужу тебѣ. Только выйдутъ твои стихотворенія, 
такъ тотчасъ же прочту ихъ моимъ ученикамъ, людямъ вѣло талантли
вымъ, которые знаютъ почти всего Бенедиктова, и собираются во время 
Великаго поста изучать нѣкоторыя Исторіи. — Кланяйся Калашникову 
и скажи ему, что Петръ Андреевичъ Словцовъ здоровъ, что занимается 
приведеніемъ къ концу Сибирской Исторіи (охъ! ужъ съ этими исто
ріями наживешь исторію), и что онъ писалъ къ нему 19 Декабря 
1839 года.

Ну, теперь поклонъ всѣмъ нашимъ и вашимъ. Да скажи имъ, на
чиная съ себя, лѣнтяи-де вы первостатейные! пишите къ бршову 
письма, а онъ-дѳ отвѣтами своими васъ до животовъ порадуетъ.

В о т ъ  и вс е .  1 ex  W .
Подав В. Доманицький.

До історії українського театру в Галичині'.

{Лист С. Паливоди-Карпежа до Юлїяна Лаврівського a дня
З мая 1865 р.)

Українська сцена в Галичині' грішила все вводженнем у ре
пертуар таких штук, які инші щасливібші від нас народи давно 
повикидали зі своїх репертуарів. Зразу по заснованих» театру 
у Львові 1864 р. таке постунованвє навіть не було дивне. 
В Галичині не бачимо до 1864 р. жадного письменника, крім 
Рудольфа Моха, що брав би ся за писание ориїінальних драма
тичних штук в українській мові. Серіозниб репертуар драма
тичних штук із закордонної України був невеликий; тому не
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дивно, що на новозаснованіб сценї найшли захист усякі „Адами 
й Еви“, „Покійники Опанаси“, „Дочки полку“ і т. д. Разом із 
чужими штуками такого крою здобули собі місце в театральнім 
репертуарі і „замѣчательныя по отсутствію какого либо даро
ванія, сочиненія братьевъ Карпенковъ, между которыми трудно 
рѣшить, кто кого превосходитъ бездарностью и какимъ-то ци
низмомъ пошлости“. 1)

Брати Карпенко Григорій і Степан Даниловичі писали в кінці' 
50-их і з початком 60-их ровів. 1860 р. вийшли „Сочиненія 
Г. и С. Карпенко“ в 4 томах у Петербурзі'. В драматичному 
відділі' надруковано сїм-пес: 1. Судъ и росправа пана Тысяц
кого, комедія въ 2 д. съ пѣснями и танцами. 2. Сватання, опе
рета въ 1 д. 8. Катерина Шевченкова, оперета въ 8 д. (пере- 
рібка з поеми Шевченка: Катерина). 4. Тетяна Переяславка, 
оперета въ 1 д. 5. Кіевскій сватъ по прызвищу Хватъ, ко
медія въ 2 д. съ эпилогомъ. 6. Ныкодымъ Тымохвіѳвичъ Со- 
сюрчѳнко, старосвитськый панъ Конотопського повиту Чѳрнн- 
говськои губерніи, комедія въ 3 д. 7. Жидовская мудрость, цы
ганская хитрость и хохлацкая простота, комедія въ 2 д.* 2 3) Ав- 
тобіоїрафічні звістки находять ся у брошурі, виданій у Перея
славі 1886 р.: Карпенко С. Слово про мою щыросѳрдѳчнисть.8)

Карпенкові штуки дістали ся на галицько-українську сцену 
1865 р., коли зачав уже віяти північний дух і заповідав ся 
сезон „Обманів очей“, „Голодних і влюблених“. Від таких 
штук не ріжнять ся своїм змістом і драми С. Карпенка. Стояли 
вище від них тілько музикою і співами в народнім українськім 
дусї. С. Карпенко як член російських драматичних труп писав 
свої штуки тодї, коли майже по цілій Росії виставляли ся 
з успіхом українські оперети Котляревського. Здавть ся на
віть, що Васильківський співак, як називав себе С. Карпенко, 
й понаписував свої штуки тому, щоби разом із жінкою і доч
кою, які також були в тім часі' членами театральної трупи 
в Мінську, відзначити ся своїм співацьким талантом, яким уже 
здавна придбали собі славу в російських трупах, передовсім 
у Новгороді'.

Оперетка „Тетяна Переяелавка“, яку відограв галицько- 
український театр 4 мая у Львові, належить до наслїдовань

*) Н. ї ї .  П е т р о в ъ ,  Очерки исторіи украинской литературы X IX  
столѣтія. Кіевъ, 1884, ст. 7.

2) М. К о м а р о в ,  Українська драматургія, Одесса, 1906, ст. 10.
3) ibidem, ст. 187,
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„Наталки Полтавки“, від яких аж роїть ся українська лубочна; 
драматична література 19 в. Та в дечім і ріжнить ся „Тетяна“ 
від „Наталки“. Акція обмежена ту на кілька сцен. Іюбовник 
Тетяни молодець Іван Манжара дістає руку своєї нареченої без 
ніяких перепон, без боротьби з суперниками: зарозумілим сто- 
лярчикон із Київа, міщухом Закалуйкою і дурноватим обман- 
цем писарем Задерином. Як без замотанности й рухів в акції 
стає молода пара під вінець без заходу, без надуми та прово
локи, так і не дуже напружав ся автор в змальованню дієвих 
осіб. Тож особи залюблених Переяславян, родичів Тетяни, та ще 
двох міщан цілком буденні і безцвітні, а тілько дві карика
турні особи: київського ніщуха й Задерина випали ліпше. Ви
става штуки на львівській сцені випала, здаєть ся, недобре, 
коли кореспондент. „Олова“ каже оцінювати Карпенкові штуки 
з лекшої точки погляду, себто співної части.1)

Ще слабше випала вистава другої штуки Карпенка, дво- 
актової комедії зі співами й танцями, яку грали в неділю 28 
мая. Се була „Жидівська мудрість, циганська хитрість і ко
зацька простота“. Сюжет до неї взятий з пароднїх казок і при
казок. У жидівській коршні зявляєть ся козак Хома, що ніби 
найденим скарбом, брилоіо золота завбільшки кобилячої голови, 
обманює прехитро ніби мудрого Жида Берка та його такуж 
мудру жінку Хайку, на рахунок того скарбу пе їх найліпші 
наливки, заїдає найсиачнїйші колачі і ще в додатку забавляєть 
ся їх  жидівським танцем, до якого рішаєть ся приступити гро- 
шелюбна жидівська пара задля золотого скарбу Хоми. Се зміст 
першої дїї. В другій дії являєть ся на суд перед гумористич
ними фіїурами, змальованими по гумору українського народу, па
ном Тисяцьким і його писарем, Циган, за ним Берко та Хайка 
з Хомою. Жиди жалують ся на Хому, що обманув їх  своєю 
простотою, бо не віддав їм приобіцяного золота в кобилячу го
лову. По презабавнім виложенню претенсій жида та ще забав- 
нїйшій репліці Хоми кінчить ся суд вироком пана Тисяцького, 
щоби й обвинителї й обжалувані, Берко, Хайка, Хома, до того 
ще циган, утяли в судовій салі веселого тропака з фіїурами та 
нрисюдами. Таким танцем і кінчить ся ся комедія. Хоч „дѣло 
се Карпенка пбдъ взглядомъ искуства на самой низшой стоитъ 
степени, каже рецензент „Слова“, мае оно яко шутка въ на- 
роднбмъ словѣ, для репертуара нашого неоспоримую цѣнность. *)

*) С л о в о ,  1865, ч. 32.
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Комедія еія представлена —  если-бъ то днесь уже возможно 
было —  передъ публикою селянъ простолюдинбвъ нашихъ, 
мала-бъ ту саме блистательно поведеніе: ситуаціи, списаны въ 
ней изъ живого гумору руско-народного яко и типы, начертан- 
ныи всѣ на-вскрбзь по фантазіи зъ-пбдъ сельскон стрѣхи, дѣй
ствовали-бъ ту съ огромнымъ успѣхомъ и производили бы 
ефектъ, якого вже годѣ ожидати въ публицѣ образованной, со
бирающейся на салѣ Дома Народного у Львовѣ. Тутъ бо въ 
Львбвскомъ театрѣ нашомъ успѣхъ зъ представленья комедіи 
Карпѳнка былъ досыть мѣрный, до чого причинялась несомнѣнно 
н та околичность, же саля была пуста, ледви в 5 -частя зрите
лями занята“. 1) Навіть їалерія була порожня, тому й вистава 
покінчила ся дефіцитом.

Вже зі змісту повищих двох штук Карпенка видно, що він 
належить до письменників школи Котляревського, які підхопили 
негативний бік гумористично-сатиричного напряму „Енеїди“ й 
перемінили свою безідейну сатиру в глумление над простона- 
роднїми українськими звичаями й обичаяии. В парі з таким 
гдузованнем ідуть і грубоваті й вульїарні слова й звороти, 
якими нанизані прим, твори Карпенка. Коли-ж Петрів зачислюе 
братів Карленків „къ числу ближайшихъ послѣдователей Квитки, 
но съ примѣсью другихъ литературныхъ элементовъ“ 2), се умо
тивоване о стільки, о скільки Квітка в своїй творчости навя- 
зував до напряму, приготованого в нашім письменстві в 18 віцї, 
а -заманїфестованого „Е неї дою“ Котляревського з одного боку, 
а о скільки брали брати Карпенки теми до своїх писань з тво
рів Квітки з другого. Як мало оригінальними були писання братів 
Карленків, доказує ще одна їх  штука, яку представляла україн
ська сцена в Галичині 1889 р., а саме „Насамперед скінча
лись, а потім повінчались“.3) Ся комедія була звісна в 18 в. 
на сдавянськім ірунтї дуже скоро, вийшла друком по польськи
п. з. „U m arł і ożenił się“ й увійшла потім в збірне виданне 
„T eatr polski“ з 1794 р .4)-

Іиет Карпенка-ІІаливоди до Юлїяна Лаврівського, який 
отеє друкую, писаний з нагоди рецензії „Слова“ на Карпенкову

*) С л о в о ,  1865, ч. 39. 2) П е т р о в ъ ,  ор. cit., ст. 108.
*) З о р я ,  1889, ст. 154.
4) Пор. мою сгатю „Українські драматичні вистави в Галичині 

в 1-шій пол. X IX  ст.“ (Відбитка з „Записок Наук. тов. іа. Шевченка“ 
т. LXXXVII), стор. 31.
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штуку „Жидівська мудрість". Находить ся вія в архіві бібліо
теки товариства „Просвіти" у Львові і не бе8Інтересни& fi для 
самого С. Кар пенка fi для історії нашої сцени. Ось fioro текст, 
повнив граматичних похибок:

Г. М и н с к ъ .  1865-го г о д а  М а я  3-го д н я .  Р о с с і я .
Ваше Высокородіе!

Милостивѣйшій Государь 1
За особенное счастіе, честь ниѣю, благодарить Особу Вашу ва то 

участіе, какое Вы соблаговолили принять въ постановкѣ моихъ піэсъ 
на сцену Львовскаго Народнаго театра, находящагося подъ непосред
ственнымъ вѣденіемъ Вашимъ, какъ Предсѣдателя Литературнаго Рус
скаго Комитета, которому Народный Львовскій театръ обязанъ своимъ 
возрожденіемъ и существованіемъ, ибо Вы первый подали мысль и осу
ществили её своимъ патреотическииъ стараніемъ и неусыпнымъ хода
тайствомъ, иначебы Русскому театру во Львовѣ не существовать. Имя 
Лавровскаго останется незабвеннымъ на страницахъ Исторіи Австрій
скихъ Славянъ.

Читалъ я и рецензіи о моихъ віэсахъ въ Львовскомъ „Слово“ въ 
особенности число 39 среда 19 (31) Мая 1865. О „Жидовская мудрость, 
Циганская хитрость и Козацкая простота“ неизвѣстно еще, что скажутъ 
о моемъ Малороссійскомъ попурри. Въ отношеніи же того, что пишетъ 
о моихъ ніэсахъ Г-нъ Львовскій рецензентъ какъ бы упрекая меня ва 
изображеніе типа ивъ быта нростолидиновъ, то на зто ему не мѣшало бы 
внац, что авторъ долженъ быть выше своего предмета, а рецензентъ 
тѣмъ болѣе и во 2-хъ).

Не всімъ же буть Соловьями,
Тре́ба буть комусь чижо́мъ,
Не роди́ться всімъ пана́ми,
Буть комусь и мужикомъ.

Біда та й годі намъ, просто́му лю́ду, въ отіни пана́ми, абы́ мы въ 
ко́рчму, то́ и воны́ ва на́ми, а не почастуй же на дурны́цю, якъ при- 
вы́кшихъ пы́ти чужу крывави́цю, то ва́разъ и ніеъ копы́лять до гори ва- 
дира́ючи, бачте, ось мы то кислы́щ, въ насъ то й квасъ, не ру́шъ въ 
ны́ии говори́ты, хоть голі та въ підвязкахъ. Ну отъ и шды́жъ ты въ 
ны́ми, якъ нібі мужикъ уже й не чоловікъ, на сцені теа́тру наро́дного, 
ём;у́ не можна покава́ты свій бытъ и по́быть. —  Гей —  га́й! пожа́лься 
насъ Боже съ такими рецензентами.

Иввѣстиымъ мнѣ стало также, что съ участіемъ Львовскаго Лите
ратурнаго комитета, сірічъ выдѣла, во Львовѣ строятся двѣ новыя Рус
скія Церкви и а в ъ  е с ь м ъ  с ы н ъ  е я ;  а такъ, какъ я не ино́жко пѣ-
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вецъ, ue мяожко писатель, не ино́жко артистъ драматическій и вмѣстѣ 
съ тѣмъ, по милости Божіей, такъ себѣ, не то, чтобы уже первостатей
ныя великій ж и в о п и с е ц ъ ,  но то́же не абы́ якы́й м а л я р ъ  и к о н о 
пи ́ с ный,  то желалъ бы пожертвовать моими труда́ми для храма Го
сподняго, на п а м я т ь  о с е бѣ ,  если дозволите и если можно, потому 
что опасаюсь за Австрійское Правительство, которымъ меня напугалъ 
Г-нъ номинальный Директоръ Львовскаго народнаго театра Емиліянъ Ва
сильевичъ Б а ч и н с к і й ,  а данныя къ тому на лицо слѣдующія: При
слалъ онъ мнѣ довольно щекотливое и злостное письмо съ приложеніемъ 
т р е х ъ  афишъ, въ коихъ овначены мои двѣ піэсы и в е л и ́ к е  п о 
п у р р и ,  я (?) между прочимъ пишетъ вотъ что:

—  » Дв ѣ  п з ъ  В а ш и х ъ  п і э с ъ  у ж е  н а н а ш і й с ц ѳ н ѣ  г р а н и  
а 3-т я „ К и і в с ь к и й  С в а т ъ “ т у т о ́ ш н я  Ц е н з у р а  и п о л и ц і я  з а  
д л я  м н о г и х ъ  п у б л и ч н у  е с т е т и к у ,  о б р а ж а ю щ и х ъ  с л о в ъ ,  
з а п р е т и л а “. —

Во первыхъ, ужъ если Цензура Ль(во)вская одобрила „Жидовскую 
мудрость“ и не нашла въ ней, какъ выражается Г. Бачинскій: многихъ 
публичну эстетику ображающихъ словъ, то послѣ этого уже какъ бы че
резчуръ слишкомъ нибилъ д ѣ в с т в е н н о  щекотливъ, в к у с ъ  и в з г л я д ъ  
того, Г-на Ценвора, которому поручена была пьеса „Кйівскій Сватъ“ на 
разсмотреніе, не могъ, безъ особыхъ на то побочныхъ причинъ, нару
шающихъ узаконеніе Цензурнаго устава, в о с п р е т и т ь  къ  п р е д с т а 
в л е н і ю .  Конечно это вопіющая, быть можетъ, и неумышленная неспра
ведливость, требующая сильнаго и энергическаго п р о т е ́ с т а .  Конечно, 
людямъ свойственно ошиба́ться, и оши́бка въ фальшъ неставится; Цен
зоръ то́же человѣкъ, слѣдовательно могъ, въ свою очередь, ошибочный 
имѣть ввглядъ, а поставить съ противуположной точки зрѣнія всякое 
дѣло легко́, если не вмѣшается правосильнаго.

Вовторихъ, предположимъ, что Цензура п запретила мою піэсу, 
да къ чемужѳ тутъ Г-нъ Бачинскій вмѣшалъ, въ это дѣло, еще и По
лицію? Вѣдь она власть исполни́тельная, а не суде́бная?

Въ третяхъ, всѣ тѣ четыре піэсы мои, высланные мною Бачин
скому изъ С. Петербурга прошлаго 1864-го года въ Августѣ мѣсяцѣ, 
о д о б р е н ы  къ напечатанію С. Петербургскимъ Цензурнымъ Комите
томъ и напечатаны въ Императорской Академіи наукъ въ 1860-мъ Году. 
Потомъ всѣ тѣ 4-ре піэсы о д о б р е н ы  къ представленію на театрахъ 
ІІІ-мъ Отдѣленіемъ Собственной Его Императорскаго Величества Канце
ляріи въ 1862-мъ Году; то слѣдовательно нѳужѳлибъ же такая піэса 
какъ „Кіевскій Сватъ“(,) еслибъ она была „обряжающая публичну эсте
тику“^) могла быть одобрена къ напечатанію и представленію въ Россіи? 
Нѣтъ, одно изъ другаго неслѣду етъ, тутъ что-то не совсѣмъ чисто со
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стороны, питающаго ко мнѣ непріявнь, Г-на Бачинскаго. Невѣрю, онъ 
постыдно клевещетъ, на свое Австрійское Правительство. Не спорю́, 
еслибы піэса имѣла какое либо политическое вначеніе или хотя намѣкъ 
такого свойства, который былъ несходенъ съ видами и цѣлью Австрій
скаго Правительства, тогда, конечно Цензоръ могъ и яедозволить и за
претить, невыпуская піесы изъ Цензуры; по къ чему же здѣсь еще 
и П о л и ц і я .  Нѣтъ, ваконъ не имѣетъ обратнаго дѣйствія, а потому всѣ 
шансы протеста на моей сторонѣ. Піэса „Кіевскій Сватъ" есть ничто 
иное, какъ д р а м а т ы ́ ч н а  вы ́ г ра шк- а г т ' е а т ра ́ льн а ,  въ коей съ ко
мической стороны выставленъ бытъ Кіевскихъ и Васильковскихъ просто
людиновъ съ ихъ взглядомъ на жизнь, а вмѣстѣ съ одной стороны окри- 
тикованоѳ простосердечное легковѣріе, а съ другой хитрость и уловки, 
не совсѣмъ чистаго свойства, Кіевлянина противъ честнаго вдовца Ва- 
сильковца имѣющаго единственную дочь. — С у т ь  піэсы такая: въ Ма
лороссіи и н о с к а з а ́ т е л ь н о  говорится въ простомъ народѣ, если кто 
прилично одѣвается н зажиточенъ, то говорятъ: „ о д е ж и н а  н а  н е м у  
л ю ́ д ц ь к а  и к о п і й к а  в ъ  к и ш е н і  (карманѣ) в ѳ д ѳ т ц я " .  — Это 
же самое выраженіе можетъ означать и то, что у этого чоловіка вся 
оде́жа п о з ы ́ ч е н а  у люде́ й и в о на ́  н е  его ́ ,  а л ю ́ д ц ь к а  и при томъ 
нѣтъ больше денегъ, какъ одна только копѣйка (крѳйцаръ) въ карманѣ. 
И опять въ піэсѣ упоминается о д в у х ъ  л а в к а х ъ ,  но лавки разу
мѣется бываютъ к а м е н н ы я  ( м у р о в а н н ы я )  торговыя, гдѣ склады
ваются товары и л а в к и  въ хатѣ деревянныя, дубовыя или сосновыя. 
И Сватъ кіевскій, сватая дочь у Васильковскаго жителя, ва своего пле
мянника, рекомендуетъ, что на нёмъ оде́жина лю́дцька и копійка въ кар
манѣ ѣсьть (sic) и свій домъ въ Кіевѣ н дві лавки, а когда у него 
спрашиваетъ какія каменныя или деревянныя, то Сватъ отвѣчаетъ, что 
бреха́ть нехочетъ(,) обѣ лавки деревянныя дубовыя, но послѣ свадьбы 
оказывается дѣло въ обратномъ смыслѣ и потомъ окончивается прими
реніемъ. Такъ что же въ этомъ Г-нъ Цензоръ могъ найти обража́ющаго 
публичну эстетику?... Нѳпонинаю. —  Нѣтъ здѣсь кроется умыселъ Ба
чинскаго.

Это предположеніе основываю на слѣдующемъ:
Извѣстно ли Особѣ Вашей 1-е) Я писалъ ему, что даже я съ 

моей женою и дочерью, всѣ трое можемъ прибыть во Львовъ съ арти
стическою цѣлью и привести съ собою довольное количество піэсъ Ма
лороссійскихъ и покавалъ ли онъ высылаемые иною афиши?

2) Назадъ тому болѣе ЗѴ2 мѣсяцевъ, писалъ къ Бачинскому Ак
теръ Минскаго театра, очень хорошо внающій Малороссійскій языкъ, 
человѣкъ молодой со способностями и недурёнъ собою, при письмѣ свою 
фотографическую ка́рточку приложилъ. Это Г-нъ Б е р н а р д ъ .  Украй-
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нецъ ( С л о б о д з п н с к і п )  и еще рекомендовалъ, ему какъ я такъ и Бер
нардъ, другаго молодаго человѣка, на роли любовника Г-на Д а ш к е 
ви ч а ,  актёра опытнаго. Но онъ такъ, т. ѳ. Бачинскій былъ невѣжливъ, 
что даже не отвѣчалъ пи инѣ ни Г-ну Бернарду, который очень хо
рошо знаетъ Бачинскихъ съ Кіева.

И чтоже. Вотъ только теперь въ своемъ письмѣ пишетъ, чтобы я 
сообщилъ Бернарду и Дашкевичъ о томъ, чтобы они писали къ нему 
Бачинскому и изложили свои условія. Н о  н а ч а т ь  с ъ  т о г о ,  что по
слѣ гласныхъ и печатныхъ отзывовъ въ журналахъ и газетахъ о немъ, 
всякій почтётъ за стыдъ имѣть какое либо сношеніе относительно театра. 
Тѣмъ болѣе, что Бачинскіе въ Россіи были н е в а м ѣ т н ы е  и... А также
3) сообщилъ ли Особѣ Вашей Бачинскій, еще и о рекомендуемомъ мною 
и Бернардомъ хорошемъ Малороссійскомъ артистѣ въ Житомірѣ Г-нѣ 
С ро ч и ́н е  комъ? . . .  А кромѣ этихъ лицъ еще могу Вамъ рекомендо
вать хорошую Драматическую Актрису, артистку вполнѣ. —  Но только 
рѣшительно, никто съ Бачинскимъ непожелаѳтъ имѣть дѣла. — Если 
съ Особою Вашею, это инаго роду дѣло. Сообщите мнѣ условіе, а я 
имъ и всѣ они будутъ писать Особѣ Вашей.

А такъ, какъ я прочиталъ въ ,  Слово“ Г-на Дѣдицкаго, что во 
Львовѣ имѣютъ желаніе выписать изъ Россіи артистовъ, знающихъ Ма
лороссійскій языкъ изъ Украйны и Малороссіи, т о предлагаю Вамъ пи
сать по этому предмету.

В ъ  К і е в ъ .  Е г о  Б л а г о р о д і ю  П е т р у  В и к е т ь е в и ч у  Рѳ -  
к а н о в с к о м у ,  И з в ѣ с т н о м у  Г - н у  б ы в ш е м у  с о д е р ж а т е л ю  
т е а т р а  К і е в с к а г о .

Н а  Н о в о м ъ  с т р о е н і и  Л и б е д с к о й  ч а с т и ,  в ъ  с о б с т в е н 
н о м ъ  д омѣ.  —

Это м а с т и ́ с т ы й  старецъ, уроженецъ Галиціи, артистъ и учитель 
Драматическаго Искуства, у него жена и дочь актрисы, знающіе Мало- 
россійскій явыкъ. —  Гардеробъ театральный, в с ѣ х ъ  в ѣ к о в ъ ,  вели
колѣпный, музыка и библіотека богатые. Онъ можетъ сформировать 
и привезти съ собою полную Малороссійскую труппу, ему всѣ артисты 
извѣстны и всѣ его уважаютъ и любятъ, ему отъ всѣхъ другаго имени 
нѣтъ, какъ только „ти́тко“. Человѣкъ на весьма хорошемъ счету у Пра
вительства, доказательствомъ чему служитъ то, что онъ уже лѣтъ 10-ть 
оставилъ быть Антрепренёромъ, а ему однажды и навсегда отъ На
чальства положено, по смерть его давать о д и н ъ  бенефисъ въ годъ. — 
Онъ хотѣлъ привести Малороссійскую труппу въ С. Петербургѣ и пи
салъ мнѣ объ этомъ въ С. Петербургѣ вовлагая и расчитывая болѣе на 
меня и семейство мое, по разстроенному своему вдоровью, собирался вы
ѣзжать ивъ Столицы и потому дѣло это не моглб осуществится. —  Если
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будете къ нему писать, то упомяните, не можетъ ян онъ пригласить съ 
собою Г-н а В а г и л у съ его до́черью, которая окончила курсъ Кіевской 
же́нской Гимназіи н словомъ кого онъ желаетъ и знаетъ, тогда при на
стоящемъ составѣ Вашей Львовской труппы теперешней, можетъ быть 
полный составъ превосходной, знаменитой труппы, которую можно бу
детъ раздѣлить на д в ѣ  п о л о в и н ы ,  одна будетъ разъѣзжать по Га
лиціи, а д р у г а я  постоянно быть во Львовѣ. — Ужъ какъ нибудь по- 
ходайствуете у Правительства въ Вѣнѣ и у Намѣстника края Баумгар
тена, относительно театра Скарбка. — Это монополія, которая еще 
8-мъ лѣтъ должна, какъ извѣстно, тяготить Русскую народность въ Га
лиціи, но можна и раншѳ положить конецъ, если на то будетъ милость 
Его Величества Императора Австрійскаго.

У Рѳкановскаго т а т к а  и я началъ мое драматическое поприще 
и по его наукѣ, слава Богу, сталъ извѣстнымъ артистомъ. — Но оконча 
это, обращаюсь къ моему дѣлу, ибо это дѣло, задѣло честь не только 
мою, ну и Высшаго Русскаго Правительства, за живо́е задѣло, а потому 
протестъ поставленый на т а к у ю  п о ́ ч в у  ненримѣнно долженъ востор
жествовать надъ несправедливостью, или ошибочнымъ мнѣніемъ того 
Г-на Львовскаго Цензора, который запретилъ піэсу „ К і е в с к і й  С в а т ъ  
по п р о з в а н ь ю  Х в а т ъ “. '

Зазрѣваю же продѣлки Г-на Бачинскаго, противъ этой піэсы по
тому, что о́ная л у ч ш а я  п і э с а  изъ тѣхъ трехъ малороссіискихъ(,) какія 
я ему выслалъ, какъ но содержанію, такъ и по м у з ы к ѣ ,  а ему этого 
нехотѣлось, онъ' старается всѣми силами вредить мнѣ, съ тою цѣлью, 
чтобы я нѳприѣхалъ въ Галицію, въ особенности онъ испугался за жену 
свою вравсужденіи конкуренціи ея съ моею дочерью. — Н о д о ч ь и о я  
уже н а в с е г д а  сошла со сцены. Именно 3-го февраля сего 1865-го 
Года, вышла замужъ 8 а Ч л е н а ,  отъ Министерства Финансовъ, Рѣчиц- 
кой Повѣрочной Комисіи, Барона Егора Карловича А р н о л ь д ъ ,  чело
вѣка достойнаго и образованнаго, у котораго очень много блестящаго 
въ будущемъ и въ настоящемъ. По и дочь моя была достойна своего 

- счастія.
Взаключеніѳ осмѣливаюсь Особу Вашу, какъ Предсѣдателя Лите

ратурнаго Львовскаго Комитета, всепокорнѣйше просить вслѣдующенъ: 
нѣтъ ли возможности, вліяніемъ Вашимъ, походайствовать о снятіи з а 
п р е щ е н і я  съ моей піэсы, посредствомъ разсмотрѳнія оной в н о в ъ  
С о в ѣ т о м ъ  Львовскаго Цензурнаго комитета. Это невоспрѳщается уза
коненіемъ Цензурнаго Комитета, что мнѣ очень хорошо и фун
даментально извѣстно, а тогда „Кіевскій Сватъ“ можетъ быть съ 
успѣхомъ поставлена (sic) на сцену, даже не смотря на неблаговидные 
п р о ́ и с к и  самого рижесѳра Г-на Бачинскаго. Онъ можетъ и сказнть
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піэсу, в ы ́ м а р к а м и  лучшихъ мѣстъ и нѳ по характеру раздачею, между 
артистами ролей, что доказывается уже и тѣмъ, что оиъ съ ж е н о ю  
своею не занялъ ни одной роли въ сыгранныхъ уже двухъ моихъ, піэ- 
сахъ. — Я утруждаю Васъ потому, что не піэоа мнѣ д о р о г а ́ ( , )  но честь 
дорогѣ какъ моя ч а с т н а я ,  такъ еще болѣе в с е о б щ а я  честь Рус
скаго Правительства.

Я бы, отъ души́ желалъ того, чтобы это дѣло обошлось и прошло ́
благополучно безъ г л а ́ с н о с т и  и шуму, послѣдствіе’отъ которыхъ убѣж
дёнъ покажется щекотливымъ тому Г-ну Цензору, который хотябы и о ш fl- 
бо ч но, но всёже вопреки́ уставу Цензурному не о д о б р и л ъ  уже о д о 
б р е н н о е ,  да еще съ такою возмути́тельно н е б л а г о в и д н о ю  а т т е 
с т а ц і е ю .  — Причемъ покорнѣйше прошу о б р а т и т ь  особое вниманіе 
на то иненно(,) въ какомъ вйдѣ Г-нъ Бачинскій доставилъ мою піэсу 
„Кіевскій Сватъ0 п е ч а т н о ю  или р у к о п и ́ с н о ю ?  Я прислалъ ему 
п е ч а т н ы е  в с ѣ  4=р-е"и въ одномъ эксемплярѣ, переплетенными. — 
Какъ мнѣ не прискорбно, но долженъ сознаться, что мое сомнѣніе про
тивъ Бачинскаго не безъ основанія и еслибы я не успѣлъ на́писать 
Особѣ Ваше́й, то и остальные д в ѣ  пьесы подверглись бы тойже уча
сти, какую понёсъ „Кіевскій Сватъ“ ; ибо съ какого цѣлью онъ, съ Ав
густа мѣсяца и по настоящее время, держалъ ихъ у себя подъ спу
домъ ? ...'Дѣло ясно.

Давно уже я держалъ к и с т и  въ рукахъ, болѣе 7-ми лѣтъ и вотъ 
теперь у насъ въ Минскѣ, начиная съ 1-го Юня и по 15-го Августа 
театральный вакаціи и я съ женою 7-го Юня уѣзжаю къ зятю и дочери 
въ гости на всё это время, гдѣ на свободѣ живя на фольваркѣ, близь 
города Рѣчицы надъ живопи́снымъ и пресловутымъ Д н ѣ п р о м ъ  по
тружусь п надѣюсь успѣть написать на холстѣ (полотнѣ) Святыя изо
браженія для вновъ отстраивающихся во Львовѣ Русскихъ Церквей, при 
Божѳй помощи и постараюсь выслать моё пожертвованіе на имя Ваше.

Еще же для театра пришлю п я т ь  Малороссійскихъ піэсъ игри
выхъ съ музыкою какъ моею, такъ и лучшихъ нашихъ композиторовъ 
въ С. Петербургскихъ и Московскихъ Императорскихъ тѳатровъ.(І) —  
Q к р о м ѣ  т о г о  обѣщанный мой музыкальный и Литературный презентъ 
па д о х о д ъ  Литературныхъ цѣлей во Львовѣ. —  Если удостоите бла
госклонно принять.

Съ надеждою на благосклонное вниманіе и снисхожденіе за счастіе 
имѣю быть всепокорнѣйшимъ къ услугамъ Особы Вашего Высокородія.

Рижѳсёръ и Артистъ Дирекціи Русскаго Минскаго Городскаго теа
тра. Степанъ Даниловъ сынъ

Дали́вода-Карпе́нко.
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P. S. Слѣдующія пьесы иоп, и брата моего, не ивъ быта́ просто
людиновъ, но изъ среднаго класса и привелигиро́ваннаго, одна ивъ нихъ 
подъ заглавіемъ „ Н а т а ́ л о ч к а  Шв а ́ ч к а  въ Л ь в о в а  въ Р о с с і й 
с к і й  С т о л и ц і  С а н к т п е т е р б у р с і “. Съ колосальными же піэсами 

.моими, нужно еще пообождать пока́ сформируется у Васъ вполнѣ труппа, 
а есть у меня довольно и переводныхъ съ Испанскаго, Англійскаго 
и Великороссійскаго, а равно и оригинальныхъ. Начинаю съ: А —  
а око́нчу Ѳ-той. — Это мой девивъ. —

Были и у васъ-въ Минскѣ т р и  п о ж а р а  9, 23, 2 4 мая —  но при
чины пожаровъ еще неравслѣдованы.— К о л о м и я  и Т а р н о  ноль. . . !  
К о л о м ы ́ я  колибѳль моего дѣда, отца матери моей. Жительство имѣю 
съ 15-го Юня и по 15-го Августа въ Г. Рѣчицѣ Минской Губерніи.

—  Адресъ. —
Его Высокородію Барону Егору Карловичу А р н о л ь д ъ  Г-ну 

Члену, отъ Министерства Финансовъ, Рѣчицкой Повѣрочной Комисіи с ъ 
п е р е д а ч е ю  А р т и с т у  Минскаго театра С. Д. Н а л и в о д а-Карпѳнко.

Лист писаний на 11 сторонах folio. М. Возник.
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Т р у д ы  д в ѣ н а д ц а т а г о  а р х е о л о г и ч е с к а г о  с ъ ѣ з д а  въ  
Х а р ь к о в ѣ  1902 г., подъ редакціей графини Уваровой, т. I —ПГ, 
1905 (Т. I, ст. IV +  751 + 1  иапа +  25 таблицъ. Москва, 1905. Т. 
II, ст. 5 9 0 + 2 2 . М. 1905. Т. III, ст. Ѵ + 4 2 5 + 4 9 . М. 1905).

Т р у д ы  т р и н а д ц а т а г о  а р х е о л о г и ч е с к а г о  с ъ ѣ з д а  в ъ  
Е к а т е р и н о с л а в ѣ  1905 г., т. I— И, 1908, (Т. I, ст. 4 3 4 + 1 4  таблиць. 
Москва, 1907. Т . II, ст. Ѵ ІІІ+ 5 3 3 + 1 7 3  +  14 таблиць, М, 1908).

Недавно вийшов останній той публікацій катеринославського архе- 
ольоґічного зїзду, і ножна тепер оцінити наукові результати сих двох 
в'їздів —  харківського і катеринославського. Про харківський вїзд в на
шій часописи була уніщена статя О. Маркевича иХП J археольоґічний 
8Їзд у Харкові“,1) де подано вражіиня зі зїзду й вичислено найголов
н іш і читані на ньому реферати. Маючи тепер друковані „Труды“ вїзду, 
ни ровглянено їх докладнїйше.

Та перше ніж приступити до огляду самих праць, скажемо кілька 
слів про попередні археольоґічні вїзди, про те, що вони зробили для 
української науки й як до неї ставили ся.

Російські археольоґічні 8Ї8ди повстали в ініціативи відомого росий-~ 
ського археольоґа ґр. А. С. Уварова й організували ся Московським 
археольоґічним товариством. Перший вїзд був скликаний в Москві в 16 
по 28 марта 1869 р. і перед його закритви ухвалено постанову подбати

х) „Записки“, р. 1903, кп. III, т. LIII,
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перед урядом про дозвіл вробити археольоГічні зїзди періодичними 
і скликати їх що три роки. Другий зїзд відбув ся під час святкування 
Російським археольоґічним товариством першого 25-лїтя свого іс н у 
вання в Петербурзі' в грудня 1871 р. Третій вїзд був у Київі в 1874 р .; 
четвертий в Казани в 1877 р . ; пятий в Тифлісі в 1881 р . ; шостий 
в Одесі в 1884 р.; семий в Ярославлі в 1887 р . ; восьмий знову в Мо
скві в 1890 р., де під той час святкувало свій 2 5 -літній ювилей москов
ське Археольоґічне Товариство; девятнй у Бильні в 1893 р.; десятий 
в Ризі в 1896 р.; одинадцятий знову в Київі в 1899 р.; дванадцятий 
в Харкові в 1902 р .; тринадцятий в Катеринославі в 1905 р. й на
решті чотирнадцятий в Чернигові в році 1908. Таким чином 8 чотирнад
цяти відбутих з'їздів шість скликано в містах, що стоять на теріторії 
української ввил!.

Заслуги сих вівдів для наукового дослідження ріжних частин Росії 
безперечно дуже великі. Згадаємо насамперед „Труды" сих з'їздів, а та
кож їх організаційних комітетів. Трудів сих досі ми маємо Труди І москов
ського зїзду — 2 т. 8 атлясом; Труди II петербурського вїзду — 2 т. 
8 атлясом; Труди III київського зївду — 2 т. з атлясом; Труди IV 
казанського вїзду — 2 т . ;  Труди V Тифлїського зївду — 1 т. і 1 т. 
організаційного комітету; Труди VI одеського вїзду —  4  т.; Труди VII 
ярославського вїзду — 3 т . ; Труди VIII московського зїзду — 4 т . ;  
Труди IX  виленського зїзду — 3 т. й 1 т. організаційного комітету; Труди 
X ризького зївду —  3 т. й 1 т. організаційного комітету; Труди X I ки
ївського зїзду —  2 т .; Труди XII харківського зїзду — 3 т. й 3 т. 
організаційного комітету; Труди Х П І каїеринославського зїзду — 2 т. 
й один том організаційного комітету, всього ва 13 з'їздів 39 томів, не 
рахуючи катальоїів вистав, між котрими особливо треба згадати ката- 
льоґи київського першого зїзду, харківського й катеринославського.1)

Праці віз дів присвячують ся в значній мірі тій теріторії, в районі 
якої має відбути ся з ї з д ; через се праці тих зїздів, які відбували ся 
в містах, що стоять на теріторії України, звертали чималу увагу на розроб
лення ріжних питань 8 области українознавства. Докладно подані назви 
всіх праць, уміщених в „Трудах" зїздів , в „Алфавитнім Указателї" 
статей, промов і Докладів, надрукованих в „Трудах* перших дванад
цяти зїздів і їх організаційних комітетів. Ми зазначимо тухііяьки-холов-

ł) Про вистави сих зївдів див. „Обзоръ" ґр. Уварової (як нивше, 
ст. 422— 423). Там же подані докладнїйші відомости про праці, що вихо
дили спеціально перед зїздами або були їм присвячені (ст. 4 2 3 —426, 
чимало праць належить до українознавства). Ої відомости для кате
ринославського зїзду маємо в II томі його „Трудів", ст. 180 і дальші.
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нїпші працї з украіиозпавсіва,---умщѳві в Трудах перших одинадцяти 
зіздів, а докладпїпіпе спиняло, ся на працях дванадцятого і тринадця
того зїздів. В працях (першого і другого) археольоґічних з'їздів до
тикають українознавства такі статГі реферати: Я. Головацького „Объ 
изслѣдованіи памятниковъ русской старины, сохранившихся въ Гали
чинѣ и Буковинѣ“ (Труди І з'їзду), X. Попова „Свѣдѣнія о древнихъ 
памятникахъ въ землѣ Войска Донского“ (ibid.), Хвольсона „О проис
хожденіи слова Русь“, Карпова „О малороссійскихъ лѣтописяхъ Само
видца, Грабянкп и Вѳличка" (Труди II з'їзду) й В. Антоновича „По 
поводу сообщенія Карпова о малороссійскихъ лѣтописяхъ“ (ibid.). Пер
шим з'їздом, що відбував ся на українській території й був присвячений 
головним чином українській археольоґії, був /тр^'^Г^рхеШгоіі.чний^ШД̂  
у Київі. Він випав дуже вдатно, особливо через дїяльну допомогу місце
вих учених; число рефератів подвоїло ся в порівнянню з першим з'їздом 
(в Москві 57, а в Київі 110). Опріч кількох рефератів загального архе- 
ольоґічного змісту (наприклад, „Въ чемъ заключаются основныя задачи 
археологіи, какъ самостоятельной науки“ I. Забелша), на нїм був 
прочитаний цілий ряд рефератів з української археольоґії. З статей істо
ричного змісту зазначимо: М. Дашкевича — „Болоховская земля п ея 
значеніе въ русской исторіи“ і Ф. Вруна „О разныхъ названіяхъ Кіева 
въ прежнее время“ ; з історії української літератури —  П. Житецького 
„О пересопницкой рукописи“ (в „приложеніях“ до трудів уміщено ще 
текст Євангелия Луки з сеї рукописи), Е. Калужняцького „Обзоръ сла
вяно-русскихъ памятниковъ письма, находящихся въ библіотекахъ и ар
хивахъ Львовскихъ“. Нарешті зазначимо реферати М. Левченка „Объ 
уничтоженіи памятниковъ старины въ южной Россіи“, II. Лашкарева 
„Кіевская архитектура X —XII в.“, Хв. Вовка „Отличительныя черты 
южно-русской народной орнаментики“, О. Міллера „Великорусскія бы
лины и малорусскія думы“.

В трудах IV археольоґічного з'їзду в Казани уміщено такі працї 
в українознавства: В. Антоновича „О древнемъ кладбищѣ у Іорданской 
церкви въ Кіевѣ“, його ж „О похоронныхъ типахъ югозападпаго края“, 
його ж „О пещерахъ каменнаго вѣка на среднемъ теченіи Днѣпра“, його ж 
„О валахъ, находящихся на територій древняго кіевскаго княженія“, Н. 
Константиновича ,.0 городищѣ близь М. Салтыковой Дѣвицы, Чернигов
скаго у .“, Д. Прозоровского „О монетахъ Владиміра св.“ (усе се в І т.) 
й I. Сребпицького „Слѣды церковныхъ братствъ въ восточной Малороссіи“ 
(т. II). До української історії можна зачислити реферат Бестужева- 
Рюмина „О характерѣ власти варяжскихъ князей“ (т. II). Дещо з укра 
їнської археольоґії уміщено і в трудах пятого тифлїського з'їзду (між ин- 
шим В. Антоновича „О погребальныхъ обычаяхъ древнихъ Древлянъ

UЗаписки Наук Тов. 1н. Шевченка, т. ХС.
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и Тиверцевъ по новѣйшимъ раскопкамъ“).
^ТДеСТйй вївдГ'дідготоваиий в Одесі комісією, яку утворила рада 

одеського університету, був присвячений історії й дослїдови полудневої 
України, її  перѳкавам, памяткам, камяним- останкам, нумізматичним зна
хідкам і топоґрафії. Він теж вивначив ся, як і київський, великою кіль
кістю членів, вголошених рефератів' (117), числом засідань, а також особ
ливою ріжнородністю своїх праць. Реферати, читані на вївдї, згрупо
вано в II т. трудів. Перед вївдом організовано між иншим: дослід печер 
і могил на побережу Дніпра (В . Антонович), Запорозької Січи (Д. 
Еварницький), розшукувапне й дослід невідомих частин Румянцевської 
Описи України в архивах Полтавської и Чернигівської Губерній (І. Лу- 
чицький). За винятком II т. Трудів, решта — три томи, присвячені 
обробленим дослідам, 8 котрих зазначимо: В. Антоновича „О скальныхъ 
пещерахъ на берегу Днѣпра“, К. Мельник „Слѣды мегалитическихъ со
оруженій въ Южной Россіи“, Самоквасова „Могильныя древности Але
ксандровскаго у. Екатѳринославск. гу., Бобринскаго „О курганахъ бливъ 
м. Смѣлы“ S Оссовского „Опытъ хронологической классификаціи нахо
докъ каменнаго^вѣка“.

З  трудів Уіі)археольоґічного вїзду, що відбував ся в Ярославлі 
можна ~  " цествовало ли славянское

„О типахъ погребенія въ курганахъ кіевской губ.“ (т. IY), А. Соболев
ского „Грамота кн. Иванка Берладника 1134 г .“ (т. I), И. Богдана „Гра
мота кн. Ивана Берладника“ (т. IV), М. Біляшевського „Слѣды перво
бытнаго человѣка на берегахъ р. Днѣпра вблизи Кіева“ (т. III), Р . Ска- 
довського „Бѣлозерское городище Херсонскаго уѣвда, Бѣлозерской воло
сти и сосѣднія городища и курганы между низовьемъ р. Ингульца и на
чаломъ р. Днѣпра“ (т. III), Г. Витковського „Отчетъ объ раскопкѣ кур
гана Франтиха“ (т. III), Д. Еварницького „Курганы у р. Орѳли, Ека- 
териносл. губ.“ (т. III), та 8 IV тому реферати й повідомлення Будило- 
вича, Дмитріевского (Про грецьке ніжинське братство), Завитнѳвича, 
Квашніна - Самаріна, Кучук Іоаннѳсова, Линничѳвка, Мельник, Пав
лова, Рвдіна, Самоквасова, Прозоровского.^Хойновського, Ядріпцева, 
що дотикали ся української науки. З Трудів IX  археольоґічного вїзду 
в Бильні до українознавства належать повідомлеця' археольоґічного вмі
сту В. Антоновича („Бронзовый вѣкъ въ бассейнѣ Днѣпра“, „О кра
шеныхъ скелетахъ*), Істоміна, Мельник, Гамченка, Авенаріуса, Богу- 
славського („Волынскія рукописныя евангелія и апостолы*, т. II), Дани
ловича („Монетные клады Кіевской губ. до первой четверти XV в., т. I), 
Ефимѳнковоі, Люби-Радзиміньского, Петрова, Площанського („Акты Холм- 
скихъ судовъ XV—XVII вв. въ ихъ указаніяхъ для исторіи и этяогра-

племя Москві: В. Антоновича
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фін русскаго Забужья“, т. І), Попова, Соболевського. Нічого особливо 
для нас цікавого або цінного сі три зїзди не дали.

Про десятий археольоґічний зїзд у Ризі й одинадцятий у Київі иц 
тут нічого не будемо- говорити, б^ докладна оцїнка того, що вони дали 
для української науки, була вже свого часу зроблена на сторінках „За
писок“ (див „Записки“, т. XV, статю д. Мик. Княжевича „Археольоґіч- 
ний зїзд в Ризі 1896 р.“ й т. XXXVII, його ж „Археольоґічнии вівд 
у Київі.“)

Тепер перейдемо до розгляду питання про те, як ставили ся ро- 
сийські археольоґічні зїзди до українських учених, — питание, яке вже має 
свою історію. Роблячи в свойому „Обзорі“ загальну оцінку дїяльности 
перших дванадцяти археольоґічних з'їздів ґр. П. Уварова ніж иншим 
пише: „З відбутих 12’ з'їздів тільки три скликані в столицях, ре
шта 9 —  в провінціяльних містах, при чому три в них: тифлиський, 
ризький і виленський відбули ся в містах, де нема навіть вищих нау
кових інституцій, що одначе не відбилося ні на їх многолюдности, ні на 
інтересі, який вони викликали серед місцевої суснільности, ні навіть на 
вартости їх наукових праць. Се явище пояснюєть ся тим, що всі зїзди, 
як столичні, так і нровінціяльні, як при допомозі університетських сил, 
так і при їх неприсутности на місці з'їзду — скрізь і завсїгди кермують 
ся тою самою думкою, яку поклав в основу з'їздів їх основатель: ввер
тати ся ва допомогою й посередництвом не тільки до всіх Наукових То
вариств і інституцій імперії, до всіх окремих учених, але 3 до місцевого 
громадянства, до місцевих сил, місцевих збирачів і знавців краю... 
А в склад Орґанїзаційних Комітетів звичайно входять всі ті, котрі бажають 
справді поробити й бути корисними для в'їзду, або своїми науковими 
працями, або особистою працею й тим проводом і кермуваннєм робіт 
і вимог, які вростають з кождим зїздом...“ Не ваперечуючи того, що праці’ 
археольоґічних з’їздів дійсно спирають ся на місцевих силах і інститу
ціях, ми мусимо завпачити, що справа стоїть цілком инакше що до україн
ських учених і українських наукових інституцій. Докладно і на підставі 
офіціальних документів оповіджена ся справа в нашій статї „Російські 
археольоґічні зїзди й українські вчені“ 1), а спеціально інцідентови 8 уча* * 
стю українських учених і українських наукових інституцій в Чернигів- 
ському зїздї присвячена статя нроф. Грушевського „На українські теми. 
Не пора“.2) Не переповідаючи тут знову цілої історії, скажемо всеж про 
неї кілька слів. Почала ся вона з XI археольоґічного вїзду в Київі, на 
котрий заходами київських Українців3) орґанїзаційний комітет запросив

*) Рада, 1908, ч. 134 і 135. 2) ЛНВістник, 1908, кн. VII.
*) 3 приводу сього дуже цікаві рефлексії див. в згаданій статі 

нроф. Мих. Грушевського.
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як „Наукове Товарисво ім. Шевченка“, так і поодиноких галицьких уче
них. Але вони участи в зїздї не могли взяти черев заборону вживати 
на вїздї українську мову, при рівночаснім допущенню инших славянських 
мов. Що до рефератів, приготованих членами Наукового Товариства ім. 
Шевченка, секції ухвалили надрукувати їх осібним збірником. З огляду 
на силу матеріалу ухвалено подїлити його на дві половині й призначено 
на се X X X I— X X X II і X X X V — X X X V I томи „Записок“, що мали вийти 
подвійними томами : перший для археольоґії, історії й етноґрафії, другий 
для язика й історії літератури.1) Ті реферати, які б не наспіли на час 
виходу сих томів, або через свою великість чи инші технічні трудности 
не могли б увійти в сі томи, ухвалено друкувати в дальших томах „За
писок“, а в сих подати із резюме, так само і 8 тих рефератів, котрі не 
призначали ся авторами до друку, маючи характер устних комунїкатів, 
призначених для викликання дискусій на вїздї або для познайомлення 
вібраних там учених в результатами попередних дослідів автора. Усїх 
рефератів галицькі члени Наукового Товариства ім. Шевченка опові
стили ЗО, котрі й були надруковані, як в спеціально до сього призна
чених томах „Записок“, так і в дальших томах.

Року 1902 мав у Харкові відбути ся дванайцятий археольоґічний 
візд. В справі участи Наукового Товариства ім. Шевченка в сім вїздї 
деякі відомости маємо в Хроніці товариства за р. 1902.* 2) 20 цвітня 
відбуло ся спільне васїдапнє секцій товариства. В протоколі сього засідання 
читаемо: „ІІроф. Мих. Грушѳвський предложив під розвагу секцій лист 
„Археольоґічного Товариства“ в Москві з запитом, чи возьмуть які га
лицькі учені сього року участь в археольоґічнім зїздї в Харкові. По 
довгій дискусії ухвалено відповісти, що наші учені не відтягнуть ся від 
сеї участи, коли вавчасу дістануть запросини на зїзд і коли будуть мати 
певність, що українсько-руську мову буде допущено при читанню рефе
ратів“. Та Московське Археольоґічне Товариство не запросило Наукове 
Товариство ім. Шевченка на харківський зїзд і обмежило ся лише на 
тому, що вапросило тільки трьох поодиноких осіб в поміж членів Това
риства. При таких умовах запрошені члени Товариства звичайно не вва
жали для себе можливим узяти участь у зїздї. І дійсно, р. 1902, на 
харківському зїздї українських учених в Галичини не було.

На тринайцятий1 археольоґічний вїзд, що відбув ся в 1905 році 
в Катеринославі, українських учених з Галичини вже зовсім не вапро-

!) Див. „Записки“, р. 1899, кн. V і VI, т. X X X I— XXXII. Пе
редне слово.

2) Див. „Хроніка Наук. Тов. ім. Шевченка“, р. 1902, в. II, ч. 10, 
січень— цвітень.
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шено, і се вробило дуже нѳиилѳ вражіннв на членів зїзду українців 
російських. 37 з них заявили на зївдї з приводу сього свій протест; 
так сапо заявили протест і склали відповідну ваяву & сто девятьдесять 
црисутних на зївдї осіб.1) Про се читаемо в протоколах засідань Відділу 
первісних старинностей на зїздї (Труди, т. II, ст. 202): ,1 . М. Луценко 
(земський лікар з Одеси) й М. В. Левицький (артільний організатор 
з блисавету) попросили слова й відчитали заяви, в котрих висловлювала 
ся догана Імператорському Московському АрхеольоГічному Товариству ва 
те, що воно не запросило па зізд галицьких учених. Почесний предсї- 
датель засідання заявив протестантам, що основуючи ся на §§ 22 і 24  
правил Археольоґічного зїзду, означені заяви не відносять ся до сього 
засідання й можуть бути направлені до Ради Зїзду". А  в протоколах 
засідань Ради Зїзду („Труды", т. II, ст. 246) читаемо: „Доложено 
подану до 1-го Відділу і передану до Ради земським лікарем Луцен
ном заяву, підписану 37 членами, котра висловлює жаль з приводу того, 
що на зізд не були запрошені галицькі учені, й пропонує: 1) висловити 
В імепи 8Ї8ДУ жаль 8 приводу відсутности закордонних учених; 2) ви
словити здивованне організаційному комітету зівду, що не вжив усіх ваходів, 
щоб навіть па зїздї в центрі Запорожа були присутні всі учені, що 
присвятили свої сили дослідам історії Еозаччинн й України взагалі’; 
3) післати від імени Зїзду телеграму вченим Галичини й Буковини 8 ви
разами повітання, глибокого поважання до їх наукових праць і незвичай
ного жалю з приводу їх неприсутности; поробити заходи, щоб на буду
чих археольоґічних з’їздах такі сумні інціденти не повторювали ся, 
і щоб інтереси свобідної науки не нарушували ся більше ніякими сто
ронніми їй впливами та міркуваннями. Після прочитання означеної заяви 
нредсїдатель вїзду й московського організаційного комітету ґр. П. С. 
Уварова заявила, що Імператорське Московське АрхеольоГічне Товари
ство рішило не запрошувати на вїзд чужоземних учених взагалі, а Га
личан з окрема з огляду на ті особливо сумні й ганебні для Росії 
обставини даного року, що робили присутність чужоземних учених не
бажаною, а здійсненне самого зїзду сумнівним. Рада приняла поясненне 
председателя, цілковито тримаючи ся погляду § 29-го правил, виробле
ного Московським Підготовчим Комітетом і його предсїдателем, ґр. П. 
С. Уварова, котрий визнає право на зїздї всіх славянських наріч, між 
ними й мови галицьких учених."

ł) Сі протести - заяви свого часу були опубліковані в ріжних 
росийських Газетах, а також в часописи „Южныя Записки" й „Кіевская 
Старина" й наведені в нашій статі „Рос. археольоґічні зїзди й укра
їнські вчені".
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Друга заява, представлена особаии, присутнимп на вїздї, навіть 
не розглядала ся Радою 8 огляду на те, що була підписана „в вели- 
чезній більшоети не членами 8Їзду“. Так виглядав діла ся справа в офі
ціальному представленню. Відгомоном подій на катеринославському зїздї 
являетъ ся передмова до „Трудів“ Катеринославського зїзду, виданих 
московським Археольоґічним Товариством (див. „Труды*, т. І). В сій 
передмові між иншим читаемо: „Московскому Предварительному Коми
тету пришлось работать надъ подготовленіемъ Екатеринославскаго съѣзда 
при особо грустныхъ и тяжелыхъ обстоятельствахъ, которыя, начиная 
съ гнуснаго убійства Его Императорскаго Высочества, Великаго Князя 
Сергія Александровича, Почетнаго Предсѣдателя всѣхъ Археологиче
скихъ Съѣздовъ . (начиная съ VI Одесскаго) мало по малу охватывала 
всю Россію, внося во всѣ отдѣльныя части управленія, во всѣ учрежде
нія ( д а ж е  у ч е н ы я ) ,  во всѣ общества ( д а ж е  у ч е н ы я )  такое раст
лѣніе, такую деморализацію, что нельзя было ни на кого разсчитывать, 
нельзя было почти ни́кого вызвать на работу, а въ самомъ Екатерино
славѣ, представители котораго такъ горячо ратовали за избраніе ихъ го
рода подъ Съѣздъ, Съѣздъ зтотъ не нашелъ почти ни одного работника 
ва всѣ три года подготовительныхъ работъ, а къ самому съѣзду, и во 
время его засѣданій, даже враждебное отношеніе, не только крайней 
украинофильствующѳй партіи, но даже лицъ, которыя болѣе другихъ 
должны были дорожить Съѣздомъ и стоять за его благополучное осу
ществленіе въ Екатеринославѣ“. Ся передмова настільки виразна й ха
рактеристична, що ніяких коментарів, я думаю, не нотрібуе.

Переказувати історію з участю „Наукового Товариства ім. Шев
ченка* у Львові й „Українського Наукового Товариства* у Київі в чо- 
тирнайцятому археольоґічному зїздї в Черниговъ й поводженне в сій 
справі Московського Археольоґічного Товариства я не буду. Історію сю 
ще всі памятають, і про неї досить писало ся в українській пресі, при 
чому в „Раді“ була опублікована й офіціяльна переписка між обома 
українськими товариствами й Московським Археольоґічним Товариством, 
а прекрасне мотивованне, чому обидві українські інституції ухилили ся 
від участи в Чернигівському зїздї, дав проф. М. Грушевський в своїй 
стаи в VII кн. в 1908 р. „Літературно-Наукового Вістника“ „На укра
їнські темп. Не пора.“

Тепер перейдімо до огляду праць дванайцятого й тринайцятого 
археольоґічних вїздів у Харкові й Катеринославі.

Проґрама харківського зїзду була вироблена широка й досить ріж- 
нородна. Учені, що зїхали ся в Москву на засідання підготовчого комі
тету, поставили на обговореннв зїзду 127 питань, з котрих на Відділ 
первісних старинностей припадав 18 питань, на старинности історично-
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ґеоґраф їчні й етнографічні —  20, на памятники штуки й умілостей, ну
мізматики S сфрагістики — 14, на побут домашній, господарський, су
спільний, юридичний і воєнний — 29, на старинности церковні — 5, 
на памятники мови й письма — 22, на старинности клясичні, східні, ві- 
ваптийські й західно-європейські — 11, на памятники археографічні —
9. З сих питань 54 належать до українознавства. Опріч сього предло
жено ще ряд (усього 75) „запитів, на яві бажано одержати розясненнє 
на 8Ї8ДЇ“ и організаційному] комітетови доручено: а) вробити систематичні 
досліди як в Харківській Губернії, тав і в сусїдних з нею, головним чи
ном на лівому берові Дніпра — Курській, Воронізькій, Чернигівській, 
Полтавській, Катеринославській і північній частині Таврійської і в обла
сти Війська Донського й Кубанській; б) зібрати побутові річи того са
мого району для характеристики історичного минулого Старої України, 
Слобідської України і Запорожа й їх спадкоємців — Новоросії, війська 
Донського й Кубанського; в) систематично дослідити могили в вамяними 
бабами й вібрати фотографічні знимки сих баб; г) вияснити по можли- 
вости питание про спосіб похорону у кочовників; д) дослідити горо
дища Донецького басену, звернувши особливу увагу на городище Донець, 
де вупиняв ся, по літописам, князь Сїверщини Ігор, коли його переслі
дували Половці; е) зробити екскурсію для дослідження церковних ста
ринностей в тому самому районі; ж) дослідити й вистудіювати археогра
фічні памятки хоча би тільки Харківщини й Полтавщини; 3) продов
жити досліди Заріцького в Богодуховському повіті й неолітичної стації 
коло Райгородка; и) вияснити й дослідити Білгородську черту й Укра
їнську лінію й к) скласти археольогічні мани Харківщини, Воронїжчини, 
Курщини, Орловщини, Полтавщини, Чернигівщини й Кубанщини. Ухва
лено також організувати на 'зїзд виставу, але не лише археольоГічну, 
а й етнографічну.

В цілях успішнїйшого виконання програми з'їзду при раді профе
сорів харківського університету сформував ся харківський відділ організа
ційного комітету, до котрого увійшли представники всіх факультетів, 
історично-фільольогічний факультет в цїлости, а так само й більшість 
членів історично-фільольоГічного товариства. Харківський комітет видав 
два томи своїх праць, в котрих уміщено опріч протоколів засідань комі
тету й вироблених комітетом ріжних квестіонарів (між иншим квестіонар 
для вбирання старинностей первісних й історичних, Д. Баталія, церковних, 
Б. Рєдїна, для збирання етнографічного матеріалу, писанок і  відомостей 
про кобварів і лірників) ще звіти з пороблених екскурсій і ровкопок, 
відповіди на вапити, поставлені зїздови й цілий ряд наукових праць.1)

х) Докладнійше про праці харківського організаційного комітету.
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В ідомосте про діяльність самого московського АрхеольоГічпого То
вариства і його організаційного комітету,, а також про діяльність для зїзду 
ріжних місцевих інституцій, наукових і суспільних, маємо в „Отчетї“ 
Гр. Уварової, уміщеному в третьому томі „Трудів“ зїзду, (ст. 267— 274). 
З сього „Отчета“ бачимо, що брали участь в науковій праці* для зїзду:  
комісія при Ніжинському інституті (зазначимо тут між иншим, що з іні
ціативи й працею д. Малинки складено цікавий український етнографіч
ний альбом), Полтавська тимчасова комісія, Донська комісія з Новочерка
ським музеєм і комітети курський, воронізький, катеринославський і кате- 
ринодарський. Опріч того 10 земств на Україні* асіГнувало разом кілька 
тисяч рублів, головним чином на етнографічну виставу. Про сю виставу 
докладнїйші відомости подає в свойому докладі Д. Багалїй. Він оповідає 
про заходи, які робив харківський організаційний комітет для її організації 
й зазначає ту її особливість, що вона опріч відділу передісторичних 
старинностей має ще відділ етнографічний і артистичний і таким чином 
являетъ ся першою в своїм роді. Власне сей етнографічний відділ і був 
особливо гарно представлений на виставі. Вистава ся мала величезний 
успіх, про що може свідчити вже те, що за короткий час, коли тяг ся 
зїзд, на ній перебувало 56.759 люда. По зїздї вистава перейшла до хар
ківського університету й дала початок при ньому етнографічного укра
їнського музея.

Результатом праць харківського зїзду явило ся три томи його 
„Трудів“. До першого тому увійшли всі праці, що належать до перед
історичної старовини, до томів другого й третього решта статей з наших 
відділів. Опріч того до другого тому додано матеріал з дїяльности Під
готовчих Комітетів, що працювали для X II археольоГічного зїзду, а в 
третьому томі надруковані ще протоколи засідань „предварительнаго“ 
комітету, протоколи засідань XII зїзду з докладами, промовами й рефе
ратами, які були на сих засіданнях відчитані й не були надруковані 
в цїлости в відділі* статей; сей том доповнено також „Обзором дѣя
тельности первыхъ двѣнадцати Дрхелогическихъ Съѣздовъ“ (склала Гр. 
П. Уварова) й „Алфавитным указателем статьямъ, рѣчамъ и докла
дамъ, входящимъ ьъ составъ Трудовъ первыхъ 12 Съѣздовъ и ихъ пред
варительныхъ Комитетовъ“. Обидві останні праці зроблені в свій час, бо 
дуже полекшують користанне з розкиданного, але досить богатого мате
ріалу,. який містить ся в „Трудах“ сих зїздів.

Перейдімо тепер до розгляду археольоґічних праць, уміщених 
в »Трудах“ зїзду. Ми вже бачили, що харківському зїзду поставлено за-

див. в „Отчѳт- i“ Гр. Уварової на перших загальних зборах зїзду (Труды, 
т. III, ст. 266) і в докладі Д. Багалїя (ibid. ст. 275 і далі). Обидва 
Ѵоми були зрецепзовані в „Записках“.
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дачу поробити систематичні археольоґічні досліди Харківщини и сумеж- 
пнх з нею частий шшшх губерній, між иншим простудіювати городища 
Донецького басону й дослідити могили з камяними бабами. Теріторія до-* 
сліду досі звертала, на себе дуже малу увагу археольоґів і вважала ся 
навіть з археольоґічного погляду мало цікавою. А тим часом ся тері
торія була колись половецьким степом, через котрий переходили S на 
котрому довший нераз час перебували ріжпі кочові народности. Пра
цею незвичайно важною, котра па дальші часи допоможе всім до
слідникам археольоґам орієнтувати ся в місцевости й пляномірпїйше про
вадити свої досліди, являєть ся археольоґічна карта Харківської губер
нії, опрацьована Д. Багалїем і уміщена в першому томі „Трудів“. Зро
блена па підставі не тільки друкованих джерел (їх дуже небо
гато),, але головним чипом на підставі матеріалу, добутого дослідниками, 
що працювали спеціяльпо для XII зїзду й на підставі дуже значного 
рукописного матеріалу, ся карта разом з пояснюючим текстом до неї дав 
загальне поняте нро теріторію Харківщини з археольогічного погляду 
й докладний перегляд ріжних археольоґічних памятників (могил, стацій 
і т. д.) і археольогічних знахідок. Кажемо „докладний“, звичайно в при
ложению до даного часу, бо треба сподївати ся, що з часом наукові до
сліди па сій теріторії безперечно принесуть чимало нових відомостей. 
Всі археольоГічні відомости розкладають ся на 11 повітів, але досить 
нерівномірно, в залежности пе тільки від величини повітів, але й від 
даних, якими розпоряджав автор. Таким чином у Вовчанськпму повіті 
зроблено 63 вказівки, Зміївському 75, Валківському 39, Сумському 17, 
Харківському 40, Ізюмському 109, Купянському 79, Старобільському 90, 
Богодухівському 38, Лебединському 44 й Ахтирському 60, а всього G45, 
але самих памяток зазначено далеко більше.

Опріч археольоґічної карти Харківщини Багалїя ми маємо в сьому 
томі ще „Карту монетныхъ вкладовъ и находокъ отдѣльныхъ монетъ 
Харьковской губерніи“ (Труды, т.' I, ст. 3 7 4 —410, сама карта на стор. 
385), зроблену В. Дапнлевичем па підставі не тільки друкованого ма
теріалу, але й рукописного. Пояснюючий текст до карти находить ся 
в третьому розділі праці Данилевича, а в другому розділі уміщено його 
реферат, читаний па XII зїздї, в котрому згруповані й порівнані 8 ин- 
шими даннми відомосте про монетні скарби й нахідки одиничних мопет 
Харківщини, що містять ся в пояснюючій записці. Сї відомости не можна 
уважати особливо повними (автор зібрав відомости про 141 нахідку, 
з них в 121 випадку мають ся докладні означення місцевости, де зро
блено нахідку), але вопи всеж дають цікавий матеріал для історії Хар
ківщини й через се ми спинимо ся довше на них.

Усього в межах теперішньої Харківщини находять 15 ріжних родів
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монет: 1) грецькі, 2) пантикапейські, В) боспорські, 4) римські, 5) ві
зантійські, 6) сасанїдські, 7) арабські, 8) ілекські, 9) чеські, 10) Зо
лотої орди, 11) московські XVI —XIX століть, 12) польські, 13) гру
зинські, 14) ріжні західноєвропейські і 15) турецькі. Сюдп можна до
дати яко шісиадцятий рід і так звані „мордовки“, хоч вони в Хар
ківщині надибують ся дуже рідко. Що до часу, до якого належать сї 
монети, Данилович ділить їх на отсї чотири Групи: а) грецькі, пантика
пейські, боспорські й римські; Ь) візантійські, сасанїдські, арабські 
п ілекські; с) чеські й Золотої орди; d) московські, польські, західно
європейські, турецькі й мордовські. Порівнюючи склад монетних скарбів 
і нахідок окремих монет Харківщини з тими даними, які маємо про 
нахідки монет для Полтавщини, Київщини, Поділя й Болини, автор ва- 
вначуе деяку ріжницю між Харківщиною й названими Губерніями. Так 
наприклад в монетних скарбах і нахідках окремих монет Харківщини 
нема отсих монет або вартостей, що їх замінювали: найдавнїйших ру
ських, срібних і золотих монетних гриви, Германських середньовічних, 
хрестоносців, галицьких, литовських, угорських, Генуезьких, вене
ційських, молдавських і сербських, а між тим вичислені роди монет по
дибують ся або в усїх згаданих вище Губерніях або в деяких з них. 
Зате в Харківщині подибують ся деякі роди монет, невідомі в нахід
ках сах Губерній, а саме пантикапейські, ілекські й грузинські монети. 
Далі автор розкладав знайдені монети по добам і робить їх доклад
н іш у аналїзу, котра дав йому змогу зробити ряд уваг вагальнійшого 
характеру, хоч яких він одначе з гори робить вастереженне, що ува
жає їх не ва висновки, а скорше за поставяеннє тих питань, які ви
никли у нього при ознайомленню з’ монетними скарбами й нахідками 
окремих монет Харківщини. Не можемо навести тут в повности сих 
уваг і відсилаємо просто до відповідних місць самої праці (ст. 378—  
383). Тут зазначимо лише, що кінець кінцем автор приходить до таких 
висновків: 1) Донець служив від найдавнїйших часів головним торго
вельним шляхом сього краю, й тільки для часу від II ст. по Х р. 
й аж до У ст. торговельний рух, імовірно, направляетъ ся по допливам 
Дніпра. 2) 3 сеї причини береги Донця й його допливів були залюднені 
густіш е, нїж береги рік Дніпрового басену. 3) Людність теперішньої 
Харківщини аж до V— VI ст. по Хр. в торговельних справах тягла 
до півдня, спочатку до грецьких кольопі'й на півдні' Росії, потім, імо
вірно теж за посредництвом грецьких городів на півдні Росії, до Ві
зантії. 4) За дальших часів, імовірнїйше аж до XIV ст., людність по
чинав все більше й більше тягнути до Сходу. Можна тільки побажати, 
щоб дальші археольоґічно-історичні досліди Харківщини дали доклад- 
нїйшу й певніш у відповідь на сї питання.
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Нарешті, щоб уже закінчити з археольоїічними картами, зазначимо 
уміщену на ет. 167 „Трудів* археольоґічну карту Коротоякеького по
віту Воронізької Туб. S працю Савелова „Коротоякскій уѣздъ Воронеж
ской губерніи въ археологическомъ отношеніи* (Труды, I, ст. 157— 166)..

Зараз після археольоґічної карти Харківської Губернії на перше 
місце треба поставити статю Городцова „Результаты археологическихъ 
изслѣдованій въ Изюмскомъ уѣздѣ* з матѳріялами до неї (написана па 
підставі численних і ведених автором на широку скалю розкопок, що 
дали дуже богато ріжнородного археольоґічного матеріалу), а потім 
статї Бабенка й Покровского про ровкопки й археольоГічні знахідки 
в Верхньому Салтові („Древнѳ-Салтовскія придонѳцнія окраины южной 
Россіи* Бабенка й „Верхнє-Салтовскій Могильникъ* Покровского). Та 
в огляду на те, що сї дослідники (Городцов і Бабенко) продовжували 
свої досліди для X III археольоГічпого з'їзду в Катеринославі й резуль
тати їх дослідів опубліковані в „Трудах* сього зїзду (т. І) ми їх тут 
обговорювати не будемо (так само й статю пр. Анучина „О черепахъ 
изъ кургановъ и могильниковъ Изюмскаго уѣзда") й дамо їх загальний 
огляд в найближчому томі „Записок*.

Статї Трефілева „Археологическая экскурсія въ Купянскій уѣздъ* 
(I, ст. 1 3 1 -1 4 0 ) , Харламова „Раскопки по р. Донцу* (I, ст. 168—  
173), Харузіна „Протоколъ раскопка кургана въ Вѳрхнеднѣпровскомъ 
у. Екатеринославской губ.“ (I, ст. 744 — 747), Міллера „Раскопки въ 
Таганрогскомъ округѣ* (I, ст. 7 4 8 —751) і о. Спес'івцѳва „Находки 
въ Райгородкѣ“ (I ,  ст. 153 — 156) хоч і дають інтересний архѳо- 
льоґічний матеріял, але сей матеріял з огляду на свою неоднако
вість і невеликість не дає можливосте робити які небудь висновки 
ширшого характеру й може бути використаний хиба дальшими дослід
никами. Далеко іптереснїйші праці: Хвойка „Городища средняго По- 
днѣпровья, ихъ значеніе, древность и народность“1), Городцова „Ре
зультаты изслѣдованій, произведенныхъ экскурсіями съѣзда* (I, ст. 110 
— 173), і Мельник „Раскопки кургановъ въ Харьковской губ.“, Дани
ловича „Раскопки кургановъ около с. Вудъ и х. Березовки Ахтырскаго 
уѣзда“.

Наукові екскурсії членів XII зївду були зроблені насамперед на 
Донецьке городище, дослід котрого входив в плян зїзду, а потім на 
Ницахські городища й кургани. Донецьке городище лежить недалечко 
від Харкова на полудень від нього й під своїм іменем відоме ще 
в „Книгѣ, глаголемой Большой Чертежъ“, складеній ще на початку XVII

, ) Обговорена окремо в сьому томі чЗаписок“ в відділі „Бібліо
графія“,
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етолїтя. Перший дослідник городища, В. ІІасеек, в сорокових роках ми
нулого столїтя знайшов тут уламки глиняного начиння, кістки звірят 
Й ріжні инші річи; в 1901 і 1902 роках П. бфиненко знайшов на по
хилах городища дві срібні монети Золотої орди, що належали до XIV 
в. В 1902 ж таки році се городище оглянули ґр. Уварова й Данило
вич, і при тім також поробили ріжні цікаві нахідки. Через цікавість сих 
находок і близкість городища до Харкова й була сюди зроблена перша 
екскурсія зїзду, результати котрої обробив в першій частині вище на
званої сіатї д. Городцов. На початку він дає точну запись матеріалів, 
які дали пороблені розкопки городища. Вони позволяють робити висновки 
про спосіб будування самого укріплення, про форму мешкань і домашній 
побут найдавпїйших мешканців городища. Вирівнане панеред нодвіре горо
дища оточувало ся валом, а вали укріплювали ся каміннем. На подвірю., 
як показують розкопки, досить тісно ставили ся невеличкі землянки з де- 
ревляними стінами; навкруги помешкань містила ся домашня худоба, 
а на поверхні подвіря помалу утворювала ся так звана культурна вер
ства, що містить в собі ріжні останки й випадково згублені річи. їх  
велика кількість, знайдена при розконках, свідчить, що мешкапцї горо
дища довший час жили в ньому, а їх характер вияснює домашній нобут 
і занята мешканців. Сї останки u знайдені річи показують, що мешканці 
городища знали рільництво, скотарство, мисливство і рибальство, а та
кож уміли обробляти меіалї, кість, глину і т. д. Річей з рільництва знай
дено небагато: вони складають ся з двох уламків жорен з пісковця 
й кількох пряслиць; сї пряслиці* вказують на обробленнє збіжа н во
локнистих ростив, копоплї або льону. Далеко більше знайдено осіапків 
скотарства та ловецтва. Знайдено кістки таких домашніх звірят: корови, 
копей, овець, свиней, псів, курок. З кісток диких звірят знайдені кістки 
недведів, лосів, благородних оленів, сайгаків, зайця, бобра, качок. Вед
мідь, лось і олень свідчать, що за тих часів в країні були великі ліси. 
Опріч того, як се показують знайдені кістки, мешкапцї Донецького го
родища ловили ріжну рибу й уживали ири сьому неводів, як свідчать 
знайдені грузила. На питание, до якого часу й до якої народности на
лежало Донецьке городище, д. Городцов дає таку відповідь: „Вся маса 
останків указує на належність культури до великокиязївської доби, пе
ред нападами Татар, й може бути датована X I - X I I  в. В ті часи по
лудень оснорював ся двома народностями: славянською й тюрк
ською. Осілий спосіб житя  ̂ рільпичий характер культури й ясно ви
явлене домовиицтво полекшують розвязаннє питання, вимагаючи при
знати оснувателїв Донецького городища Славянами. Очевидно, тут ми 
маємо діло з одною з полудневих пограничник осель, поставлених Пере
яславським або Чериигівським князівством за сипів Ярослава Великого",
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Після приходу Татар сї нограничні оселі запустіли. „Цікаво, каже д. 
Городцов, що Донецьке городище дає богато яспих доказів насильного 
зруйнування в останній момент свого істнувапня: погорілі стіни вемля- 
нок, в великій кількости розкидані скрізь угле та попіл, говорять про 
сильну пожежу, підчас котрої були навіть людські жертви“. Як бачимо, 
ровкопки, давши цікавий і богатий матеріал, дали почасти 'відповідь 
па одно з поставлених зїздови завдань —  дослідити Донецьке городище.

Друга екскурсія членів зївду в с. Ницаху, Ахтирського повіту, для 
дослідження ницахських городищ і могил, про що йде мова в другому 
розділі статі д. Городцова, теж дала дещо археольоїічпого матеріяяу, 
цілком подібного до знайденого на Донецькому городищу. На сій під
ставі він робить висновок, що обидва нвцахські городища належать 
до того самого часу й до тої самої народности, що й Донецьке. Інте
ресне між пншим спостережень, що лінія, проведена від Ницахських 
городищ до Донецького городища майже сходить ся 8 лінією полуднево- 
східної границі Переяславського князівства часів Ярослава Великого.

Розкопки К. Мельник і Данилевича робили ся в двох повітах Хар
ківської Губернії, що відносять ся до двох ріжних систем рік: в полуд
невій частині Ахтирського повіта в басоні р. Ворскли, допливу Дніпра, 
і в Купяпському повіті по р. Осколу в басенї Дону; усього було дослі
джено 9 могильників і розкопано 73 могили. Сї могильники, 8 огляду па 
характер похорону і знайдені річи, належать до трьох типів: 1) Похо
рон камяного віка з повним спаленнєм покійника в могильниках коло 
села Березовки й Б уд; 2) Похорон з фарбованими й скорченими скеле
тами в могилах коло Кириковки, Купянська й Воронцовки й 3) Похорон 
славявського типа в могилах коло с. Ницахи.

Про перший тип похорону трактує статя Данилевича „Раскопки 
кургановъ около с. Вудъ и х. Березовки Ахтарскаго уѣзда“ (Т. I, ст. 
411 -  433). Могили обох сих ґруп дуже потерпіли від корчування лісу 
й від розорування, так що навіть річи, які містили ся в сих могилах, 
були поперекидані й здебільшого розбиті. Одначе матеріалу дали сї роз
копки досить богато; огляд його й дає д. Данилевич, ділячи його па 
такі ґрупи: а) керамічні вироби; Ь) вироби 8 каміня; с) вироби з ко
сти; d) останки поживи; е) кістки людини. Загалом беручи матеріял 
для обох ґруп могил однаковий. Не зважаючи на ушкодження могил, 
всеж можна собі виробити, бодай в загальних річах представление про 
культуру і спосіб похорону людности, що ховала своїх покійників в сих 
могилах. Так, перепалені людські кістки свідчать про те, що при похо
роні покійників палено, а брак слідів палення в могилах і на
вколо їх показує, що паленнє відбувало ся окремо, хоч досліди не дали 
можливости вияснити се питаннє, де саме відбувало ся паленнє. Роз-
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копки вияснили також, що до могил клали ся похоронні урни, а також 
ріжні ріпи домашнього побуту, але не вдало ся вияснити, чи сї річи 
клали ся до одної урни з останками покійника, чи окремо. Пороблені 
археольоґічні нахідки (див. ніж иншим приложену до статі таблицю 
XIX), показують, що людність уміла обробляти волокнисті ростнни (про 
се свідчать пряслиці), знала скотарство (розводила коні, вівці, корови 
і свині), полювала S рибалчила S уживала камяні полїтеровані знаряди. 
На підставі сього Данилевич і приходить до висновку, що сю культуру 
„треба привнати чисто камяною“ ; вона стояла на вищих щаблях свого 
розвитку й черев се її можна назвати пізньою неолітичною. „На закін
ченій, каже д. Данилевич, ми мусїли б порівняти розкопані могильники 
з відомими давнїйше й означити місце й зпачінне добутого тут матеріалу 
в ряді даних, які вже маемо до сього питання. На жаль, наш мате
ріал такий убогий і так попсований, що ми нё вважаємо за можливе ро
бити які будь порівняння. Зазначимо тільки, що наша розкопка з од
ного погляду дала цілком нові дані, невідомі досі ученим. Еоли обряд 
палення трупів відомий в кінці неолітичної* доби в Росії і в Західній 
Европі, то розкопка могильників коло с. Буд і х. Березівки вперше вка
зала на істиуваннє даного обряду і  на теріторії теперішньої Харківщини, 
старинности котрої досі були дуже мало досліджені“.

Обидва другі типи похорону описані й досліджені Е. Мельник (див. 
„Труди“, т. І, статя „Раскопки кургановъ въ Харьковской губ. 1900—* 
1901 г., ст. 673— 702, а також „Дневник“ сих розкопок, ст. 703— 743). 
Невідомий нарід, що жив тут колись, ховав своїх мерців в ямах, зде
більшого уживаючи деревляні гроби. Дуже характеристичне положение 
покійників (скорчене) й їх фарбованнє (17 випадків). Викопані річп 
дають поняте про культуру сього народу (ріжні окраси з золота, бронзи, 
скла, залізні стріли й инша зброя, кінська збруя, чимало керамічних 
виробів), хоч не можна напевно скавати, чи був се нарід кочовий, чи 
осілий. В кождім разі він знав скотарство, будівництво; про останнє 
свідчить уживаннє в могилах отесаних деревляних брусів і дошок. Між 
иншим сї розкопки мають велике наукове значіннє, бо захитують 
дотеперішню класифікацію типів похорону, по котрій похорони з скор
ченими скелетами відносили ся до камяної доби. Зовсім инакше пред
ставлять ся культура розкопок коло с. Ницахи. Тут мало знайдено рі- 
чий домашнього побуту (начиннє, трохи ножів і вістря стріл), але нато
мість незвичайно богато ріжних окрас, переважно жіночих: ріжні пер- 
стенї, ковтки, намиста, кільця, бранзолєти. Добутий матеріял на стількп 
богатий, що дає можливість відтворити в подробицях убори й окраси 
Нищахських покійників. Велика кількість і ріжнородність окрас і взагалі' 
розмірне богатство могильної обстанови свідчать про високий рівень до
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бробуту й культурного розвитку свого племени. „По характеру найдених 
річей, каже дослідниця, К. Мельник, Ницахський могильник найближче 
підходить до могил і городищ середнього Поднїнровя, особливо до тих, 
які відомі дотепер на теріторії старої Переяславської землі'... Тут ми 
стрічаємо чимало споріднених рис і анальоґій, між иншим такі факти, як 
нахідки срібних головних віночків, невідомих серед инших полуднево- 
руських племен й ин., але стрічаємо також і деякі важні ріжницї в по
дробицях : 1) повна відсутність в могилих залізних гвіздків, що являють 
ся необхідною приналежністю похоронного тину давних Полян, Тивер- 
цїв, Лучан, Радимичів й ин. племен; 2) відсутність деяких родів окрас, 
поширених серед сих племен, наприклад, ковтків київського типу;. 3) не
велика кількість відомих дротяних ковтків з загнутим в другий бік вуш
ком, незвичайно поширених в полудневій і західній Славянщинї; 4) від
сутність пацьоркового орнаменту; 5) майже цілковитий брак скля
них брансолєт і шіферних пряслиць; 6) поява нових типів, як напри
клад, майже всї роди „лунниць“ і т. д. Всї сї дані, на думку дослід
ниці', дають підставу для припущення, що ми в даному равї маємо 
якусь богату й мирну славянську людність, відрізану від безпосередних 
зносин 8 спорідненими племенами Поднїнровя, але відкриту для сто
ронніх впливів 8 полудня і сходу. Дослідниця готова бачити в сій люд
ности тих бродників, про котрих лїтопись говорить, що вони удержали 
ся проти натиску Половців й істнували аж до приходу Татар. Але ся 
гіпотеза, на нашу думку, при даному стані дослідів являєть ся ванадто 
плиткою.

Пропускаємо, як нецікаві для нас праці Городцова „Матеріалы 
для археологической карты долины р. Оки“ (Труды, т. І, ст. 515— 
6 7 2 + 2  карти) й Талька-Грипцевича „Древніе памятники Западнаго За
байкалья“ (Труды, т. I, ст. 492— 5 0 5 + 1  карта). З решти статей архѳо- 
льоґічного вмісту лишають ся тільки чотири. Одну 8 них — Трефілєва 
„Курганы съ каменными бабами Купянскаго уѣзда“ ми розглянемо нижче 
в ввязку в даними про камяні баби, які дав XUI археольоїічний зїзд 
в Катеринославі, а тепер перейдемо до останнього надрукованого ви-' 
кладу археольоґічних дослідів, зроблених на теріторії, яку мав на увавї 
Харківський зізд — до праці Вѳселовського „Курганы Кубанской об
ласти въ періодъ римскаго владычества на сѣверномъ Кавказѣ“ („Труды“, 
I, ст. 341— 373). Праця зроблена на підставі розкопок, які автор про* 
ваднв в досить широких розмірах (ровкопав понад 100 могил); сї роз
копки дали дуже богато археольогічного матеріалу (переважно окраси), 
котрий говорить про цілу блискучу культуру тих людей, що лишили по 
собі сї памятки. Загальну характеристику знайдених річей дає автор 
в першому ровдїлї своєї праці, а детальну й докладну в розділі пятіи.
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Розділ другий присвячений знахідкам, що дали анальоґічннй матеріал 
(розкопки в Керчи, в Херсонесі, Новочеркаський скарб і т. д.), в тре
тьому даеть ся характеристика розкопаних могил і способу похорону 
(при помочи катакомб), в четвертому говорить ся про ограблюваннє мо
гил. Розглянувши в роздїчї семім, до якого часу зачисляли анальоґічні 
знахідки його попередники, дає автор в дальшім роадїлї пробу свого 
розвязання питання і приходить до висновку, що знайдені ним річи 
треба віднести головним чином до II ст. по Хр., при чому СѲ СТОЛЇТЄ 
являбть ся часом найбільшого розцвіту даної культури. Сю культуру 
характеризує автор як римську (докави зґруповано в розд. IX). Ііравда, 
богато в сих доказів промовляє за висновком автора, але на нашу думку 
ще далеко не па всї питання, які випинають при такім розвиванню 
справи, дають відповідь зроблені досліди. Так наприклад, треба дослі
дами показати гіпотетичне досї твердженнє автора (котре одначе займає 
важне місце в його аргументації), що поруч з розкопаними ним моги
лами, котрі на його думку були могилами тільки заможнїйшнх верств 
тогочасної людности, істнують і могили низших верств її (досі невідомі).

З праць загальнішого археольоґічного змісту уміщено в першому 
томі дві. Одна з них —  Завитневича „Къ вопросу о культурномъ вліяніи 
Византіи па бытъ русскихъ Славянъ курганнаго періода“ (ст. 105— 
109) ставить питание про візантійські впливи на Русь перед виступлеп- 
нєм Кпїва в ролі* політичного центра і про вплив візантійської куль
тури ва ширші верстви (сільські) східно руського словянства. Автор дає 
деякий матеріал (статя загалом написана дуже побіжно) для відповіди 
на сї питання, переводячи порівнянне між славянськими археольоґічнпмп 
нахідками і херсонеськими. В другій статі — Скрилѳпко „Глиняные 
статуэтки до-микѳнской культуры мвъ среднемъ Подиѣпровьѣ“ (ст. 145— 
152), на підставі студіовання сих статуеток в колекціях київського мі
ського музея й В. Хвойка даеть ся їх докладний опис і класифікація 
по типам. —

Нарешті*, щоб уже вичерпати весь археольоґічвий матеріал, який 
дають „Труди“ харківського вїзду, згадаємо доклади, що читали ся па 
самому вїздї, на засіданнях відділу доісторичних старинностей і в ско
роченню видру ковані в т. III. їх  небогато: В. Городцова „Погребеніе 
съ конемъ въ Европейской Россіи“ (ст. 286), проф. Е. Штерна „Рас
копки въ сѣверной Бессарабіи въ связи съ вопросомъ о неолитическихъ 
поселеніяхъ съ керамикой до-Микѳнскаго типа“1) (ст. 314), Д. Само-

*) Докладна праця проф. Е. Штерна про сї розкопки уміщена в І 
томі праць Катеринославського з'їзду під заголовком „Доисторическая 
греческая культура на югѣ Россіи“. Про неї будове ма нижче.
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квасова „О Донецкомъ городищѣ и прилегающихъ къ нему могилахъ" 
(сг. 330— 331, Покровского „О раскопкахъ въ Зміѳвскомъ и Ивюм- 
скомъ уѣздахъ" (ст. 365) і нарешті Н. Веселовського „Новый типъ 
каменныхъ бабъ" (ст. 383— 384, про нього буде мова нижнє). Опріч 
того відомостп археольоґічного характеру находимо між матеріалом, зі
браним для XII 8Їзду місцевими відділами „предварительнаго" комітету : 
від курської духовної консісторії (II, ст. 557— 559), від воронізького 
Губернатора (II, ст. 559— 561), „Отчетъ объ археологическомъ обслѣ
дованіи древняго городища при балкѣ Рышной" I. Тимощѳнкова (II, 
ст. 5 6 9 —576, екскурсія вроблена з доручення Донського комітету), 
„Объ археологическихъ изысканіяхъ въ первомъ Донскомъ и Донец
комъ округахъ" В. Харламова (II, ст. 576—583), „Отчетъ объ изы
сканіяхъ, произведенныхъ на Кобяковомъ городищѣ и приле́жащей мѣст
ности въ юртѣ Аксайской станицы, Черкасскаго округа" В. Богачева 
(II, ст. 583—585), „Городища Войска Донского" (II, ст. 585— 586).

Ми оглянули всі археольоГічні досліди, пороблені спеціяльно для 
Харківського в'їзду й мусимо признати, що загалом сей зїзд, хоч і вро
бив чимало спеціяльно для дослідження маловідомої дотепер в архео
льоґічного погляду теріторії Харківщини, одначе не вніс нічого осо
бливо важного й цікавого в науку української археольоґії. Правда, 
більші археольоґічні екскурсії', вроблені спеціяльно для зїзду, от як на
приклад Городцова або Покровського дали богато археольоґічного мате
ріалу (що до вількости), одначе сього матеріалу все ще не так богато, 
щоб можна було робити якісь певні висновки вагальшйшого характеру. 
Інтереснїйшими являють ся розкопки Донецького городища, але треба 
признати, що вони потрібують дальшого розширення, щоб дати доклад
н іш у і невнїйшу відповідь на питання, які викликають. Загалом бе
ручи, сама вже природа археольоґічного матеріалу така, що допускав 
богату й ріжпородиу інтерпретацію. Особливо се бував в тих випадках, 
коли археольоґічні досліди обіймають невеликий район і невелику кіль
кість могил або стацій. Висновки, пороблені на підставі таких пооди
ноких ґруп здобутого матеріалу часто видають ся дуже привабливими, 
а навіть переконуючими, але всі вони мають одну основну хибу — вони 
ширші від матеріалу, на підставі якого вроблені. Через се ми й мусимо 
більшість висновків, які дають ся в працях, уміщених в „Трудах" зївду 
приймати в певним скептицизмом і бачити в них, як се справедливо за
значив Данилович, скорше проби поставлення ріжних питань. Виходячи 
8 сього погляду, треба скавати, що Харківський зїзд дійсно поставив 
декілька таких цікавих питань і зібрав певну кількість матеріялу для 
них, одначе докладніша і певнїйша відповідь на сі питання вимагав ще 
богатьох наукових дослідів, котрі поширили б і поглубили зроблені дотепер.

Зашхскя Няук. Тов. ін. Шевченка, т. ХС. 15
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Більшість статей, уміщених в другому і третьому томах праць Хар
ківського в'їзду, мав історичний характер. З них статі X. Понова („Усть- 
Медвѣдицкій Преображенскій женскій монастырь“, III, ст. 165, „Кре
монской Вознесенскій мужской монастырь“, III, ст. 167 і „Старочѳр- 
касскій Ефремовскій женскій монастырь“, III, ст. 168), А . Ярыгина 
„Изысканія о древнемъ расположеніи г. Чернигова“ (III, ст. 173— 177) 
і замітка о. Сїнельникова „Вниманію XII археологическаго съѣвда“ (III, 
ст. 171) особливого інтересу не мають. Статя о. Левицького „Городъ 
Путивль“ (III, ст. 111— 164) була вже обговорена окремо1), так само 
окремо буде обговорена S більша праця М. Плохинського „Иновемцы 
въ Старой Малороссіи“ (II, ст. 175— 409). Статі В. Харламова „Ха
рактеръ церковнаго управленія и церковной жизни въ Донской области 
въ началѣ X VIII в.“ (II, ст. 54 —62), А. Степовича „Къ литературной 
исторіи краледворской рукописи“ (II, ст. 4 10—429), А. Музыченка „На
блюденія надъ народнымъ творчествомъ крымскихъ болгаръ“ (II, ст. 
43 7 —445), В. Поливанова „Очеркъ казацкой колонизаціи въ Симбир
скомъ Поволжья“ (II, ст. 24 -  29) і А. Хаханова „Аѳонскій списокъ 
978 г. грузинской Библіи (II, в додатку, ст. 1— 22) не входять в межі 
нашого огляду.

З решти статей до української історії належать отсї: Е. Альбов- 
скій —  „Къ первоначальной исторіи г. Харькова“ (II, ст. 1— 13), А. 
бфимѳнкова — „Литовско-русскіе данники и ихъ дани“ (II, ст. 3 0 —38) 
іі-ж „Къ вопросу о братствахъ0 (II, ст. 39— 44), Н. Максимѳйко — 
„Русская Правда и обычное право Литовско-русскаго государства до 
изданія Статута“ (II, ст. 45— 53), М. Ковалевський „Къ ранней исторіи 
Авова“ (II, ст. 109— 174), Д. Айналов „Даръ св. княгини Ольги въ 
ризницу церкви св. Софіи въ Царѳградѣ“ (III, ст. 1 —4), його ж „Мра
моры н инкрустаціи Кіево-Софійскаго собора и Десятинной церкви“ 
(III, ст. 5— 11), його ж „Св. княгиня Ольга въ Цареградѣ“, П. Коро- 
ленка „Церковныя древности Кубанскихъ Козаковъ“ (III, ст. 21— 110). 
З них основна праця М. Ковалевського, написана головним чином на 
підставі архивного венецького матеріялу, хоч відносить ся властиво 
до історії української вемлі, бо трактув про венецьку й Генуезьку 
кольонїї в Танї в X IV  столїтю, але мав занадто слеціяльний характер 
і тому ми не будемо докладпїйше її обговорювати.

Наш огляд почнемо в праці Е. Альбовського „Къ первоначальной 
исторіи города Харькова“. Праця інтересна і написана на підставі не
відомого досі і неопублїкованого матеріялу, що переховуєм» ся в москов
ському Архиві мін. Юстиції, в Білгородському столі. З віднайдених

J) Див. „Записки“, кн. III ва 1909 р., т. LXXXIX.
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автором документів один дав найстарші ввісткн про Харків, яві 
досі відомі — походить 8 1655 рову, другой 8 них належить до 1656 
року й дав можливість в великою правдоподобністю покласти податок 
заснування Харкова на 1653 рів; опріч того сей другий документ „Спи
сокъ Харьковскихъ Черкасъ“ дав цікаві відомости про число людности 
тодішнього Харкова і про її устрій. Дальші документи, котрі викори
стовує автор дають богатий матеріал до історії відносин між україн
ською людністю Харкова й московським правительством в особі його ре
презентанта воєводи. На жаль автор ванадто побіжно перейшов сю сто
рону справи. Останній документ, використаний автором, належить до 
1657 р.

В першій статі А. бфименкової „Литовско-русскіе данники и ихъ 
дани“ на підставі виданого жерельного матеріалу й відомостей про дан
ників, розкиданих в новійших монографіях, давть ся перегляд відносин 
сої категорії селянства до держави.1) Зрештою статя не дав нічого но
вого або цікавого.* 2) Що до другої статі „Къ вопросу о братствахъ“, 
авторка дав побіжний огляд новійшої літератури про цехи і братства 
—  німецької, французької і росийської.

Далеко інтереснїйшою являвть ся статя Максинѳйка „Русская 
Правда и обычное право Литовско-русскаго государства до изданія 
Статута“. Автор переводить порівнянне ввичайового права Литовської 
держави з Руською Правдою й па підставі сього порівнання хоче:
1) означити теріторію, на якій повстали, прикладали ся й розвивали ся 
норми, що містять ся в Руській Правді; 2) розяснити деякі темні місця 
Р. Правди; 3) вказати джерела ЇЇ. Порівнання, які робить автор цікаві, 
особливо через те, що він користае з подрукованого матеріалу Литов
ської метрики. Справедливо також бачить він в тій статі Р . Правди, де 
говорить ся про пробу обвинуваченого розпаленим валїзом і вогнем, зо
всім не інституцію так вваного „суда божого“, лише звичайні судові 
муки. Зрештою якихось нових поглядів в сій праці не знаходимо, й вона 
васлугув уваги тільки 8 огляду на поданий матеріях, котрий являвть ся 
доброю ілюстрацівю остаточного висновку автора, що Р. Правда являетъ 
ся початковою основою Литовсько-руського права“.3)

Перша в статей нроф. Аиналова вияснює справу в даром, який 
зробила кн. Ольга церкви св. Софії в Царгородї, друга — про мар
мури й інкрустації київського собору св. Софії й Десятинної церкви.

ł) Зроблений проф. М. Грушевським в першій частині' У т. його 
„Історії“ (ст. 119 і дальші), що вийшла на початку 1905 р.

2) Була обговорена в Записках т. LXXI, розв. І. Джиджори „З но
війшої української історіографії“.

3) Найосновнїйше виложено й аргументовано сей погляд в III т. 
„Історії України-Руси“ проф. Мих. Грушевського.
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В сїй статі, котра являетъ ся цінним причинком доісторії староруської 
штуки, означує автор, що мармурові окраси київських старинностей ввер
тали на себе найменшу увагу вчених дослідників і дав перегляд і опис 
сих окрас. Остання статя „Княгиня св. Ольга в Царгородї“ дає на під
ставі візантійських джерел досить докладні відомосте про перебуваниє 
Ольги в Царгородї; написана цікаво й живо.

Цікаву сторінку з історії Запорожа відслопює праця П. Короленка 
про церковні старинности Кубанських козаків, котрі були спадкоємцями 
й наступниками зруйнованої Січи. На підставі друкованого й рукопис
ного матеріалу (що переховуєть ся в Кубанському Військовому архиві) 
оповідав він про сумну долю богатої ризниці запорозької церкви, про 
ривницю Спасо-Преображенського Межигорського монастира, про риз
ницю Чорноморської Троїцької церкви. В розділі' четвертім розвідки ви
яснює він „Чого не стало й що може бути з запорозьких церковних рі
чей у Кубанських козаків“, а в розділі пятім дає опис „особливо важ
них річей кубанських церковних старинностей“. До розвідки додав ав
тор свою „Справку о розыскѣ документовъ на церковныя древности 
и войсковые клѳйноты въ сѣчахъ Запорожскихъ Козаковъ бывшихъ“ 
і „Вѣдомость предметамъ, хранящимся въ Спасо-Преображенскомъ всей 
Гвардіи соборѣ въ C.-Петербургѣ“. Опріч того маємо ще девять важ
них додатків: І. Регистръ вещамъ и одѣяніямъ церковнымъ, назначен
нымъ для присылки въ Кременчугъ; II. Сего 1789 года апрѣля... дня 
сколько и чего именно въ Никопольской Свято-Покровской цѳрквѣ и съ 
какихъ вещей пограблено вначитъ подъ симъ. Сего... дня... года сколько 
и чего изъ оныхъ похищенныхъ вещей за поимкою воровъ сыскано, 
а именно; III. Вѣдомость отправленнымъ въ С.-Петербургъ церковнымъ 
серебрянымъ сосудамъ и вещамъ, Евангеліе и уборамъ священническимъ 
со описаніемъ нѣкоторыхъ тѣхъ вещей 1778 года Апрѣля; IV. Вѣдо
мость о церковныхъ одеждахъ, поступившихъ при разрушеніи Сѣчи За
порожской въ вѣдомство Екатеринославской казенной палаты и отъ оной 
присланныхъ въ прошломъ 1876 году сообщеніи къ бывшему Прави
телю Екатеринославскаго Намѣстничества Генералъ-Майору Синельни
кову, кои нынѣ хранятся въ казенной кладовой и отправленныя въ Пол
таву въ Архіерейскій домъ Апрѣля 12-го дня 1795 года“ ; V. Выписка 
изъ описи церковному имуществу] Астраханской Епархіи, Черноморской 
Екатерино - Лебяжской Николаевской Пустыни съ показаніемъ въ пей 
золотымъ и серебрянымъ вещамъ вѣса, пробы, а драгоцѣнностямъ до
стоинства и примѣрной цѣвы, когда и отъ кого они поступили въ число 
церковнаго имущества, съ обозначеніемъ, прочные или ветхіе, соста
вленной въ 1828 году; VI. Опись пріобрѣтеннымъ въ войсковую Ч ер
номорскую Свято-Троицкую походную церковь въ бытность при оной



Н аукова  хроніка 201

Ієромонаха Антонія Данишевскаго и ктитора Дѳияиа Баглута съ прош
лаго 1790 года по нихеписанноѳ число, разнымъ вещамъ и утварямъ 
церковнымъ, вначущимъ ппжѳ сего. Учинена Мая 5-го, 1793-го года. 
VII. Выписка ивъ описи церковнымъ вещамъ хранящимся въ Екатѳри- 
подарскоиъ войсковомъ Александро-нѳвскомъ соборѣ, замѣчательнымъ по 
древности и художественной работѣ; VIII. Лист ІІлятона Зубова, де він 
с навіщує про посилку війську Чорноморському риз і церковного на
чиння. IX. Вѣдомость цѳрковвымъ вещамъ войска Запорожскаго, храня
щимся въ Спасо-преображепскомъ всей гвардіи соборѣ въ С.-Петербургѣ“. 
Як сама розвідка д. Кородепка, так і надруковний ним архивний мате
рія! являють ся дуже цікавим і важним причинком до культурної історії 
України.

Опріч статей в української історії уміщено також кілька праць 
з архивознавства: І. Катаева „Описаніе рукописнаго матеріала но исторіи 
Слободской Украины въ Московскомъ отдѣленіи Архива Главнаго Штаба" 
(И, ст. 14— 23), II. Короленка „Войсковой архивъ Кубанскаго каза
чьяго войска“ (И, ст. 63 —92) і „Собраніе Дорошенка въ г. Глуховѣ“ 
(II, ст. 93— 108), опись споряджена Бѳрѳжковим. Перша праця мі
стить у собі опис „дѣла“ „Объ учрежденіи Слободскихъ полковъ гу
сарскими*, котра мае в собі богато цікавих документів до внутрішньої 
історії Слобідської України за час від 1751 року до 1770. Друга подає 
докладну історію повстання й дальшої сумної долі військового архиву 
кубанського ковачого війська, початки котрого сягають аж 1788 року. 
Нарешті в третій статї „Собраніе Дорошенка въ г. Глуховѣ“ уміщено 
в першому ровдш опис документів (усього 107) українського роду Со
коликів, що вигас в половині минулого столїтя; в другому роздїлї умі
щено опис паперів роду Еоропчевських (усього 280). Обидва описи мі
стять цікаві документи до внутрішньої історії гетьманщини. В третьому 
роздїлї уміщено початок описи паперів з архиву П. Я. Дорошенка (60 
докум.). На вступі уміщено виписку в листа П. Дорошенка до предсї- 
дателя Ніжинського історично-фіяьольогічного товариства, в котрому 
між пішим читаємо: „Моє зібранне сктадаеть ся в старих паперів, книг 
що дотикають України, й невеличкої колекції побутових і художннх 
річей. Се зібранне можна поділити на два відділи: мій родинний ар
хив і складена мною збірка ріжних документів до України“. Для, 
характеристики сього родинного архиву, початок опису котрого ви- 
друковано в третьому роздїлї сеї статї, наводимо відповідне місце 
в листа. „Родинний архив містить у собі папери роду Дорошенків 
в кінця XVII столїтя, себ то з того часу, коли на лівобережну Україну 
переселили ся, слідом ва гетьманом Петром Дорошенком, усї його ро
дичи. Сюди належать папери сотника сосницького Андрія Дорошенка,
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рідного брата гетьмана, і його нащадків; священника села Слабина, під 
Черниговом, Степана Дорошенка, також брата гетьмана, і його нащадків, 
і папери сотника ямнільського, Василя Дорошенка, брата в перших 
гетьмана, і його нащадків. Сї папери являють ся в моному зібранню по
части в оріґіналах, почасти в копіях, які я вробив в оріґіналів, що пере
ховують ся в архивах чернигівського дворянського депутатського зі
брання, при ділі про шляхетство роду Дорошенків. Папери переважно ви
ясняють права власности: жалованні грамоти, папери на землю, теста- 
менти, акти ровдїлів і т. д .“ Та найдїкавійший 8 наукового погляду 
і найбільший відділ сього архиву —  се varia. Протягом двадцятьох літ 
в лишком д. Дорошенко набував і вбирав усякі папери й рукописи, що 
відносять ся до минулого України. Насамперед сюди належать усі па
пери вагального характера в родинного архиву самого д. Дорошенка, 
а також ріжні автоґрафи, документи й зацілілі зібрання старих україн
ських родів, усього разом далеко понад тисячу документів. Сюди нале
жать: орігінальні універсали гетьманів Богдана Хмельницького, Доро
шенка, Брюховецького, Многогрішного, Саиойловича, Скоропадського, 
Апостола й Розуиовського, числом до 50; відібрані окремо автоґрафи 
відомих українських діячів, між ними автоґраф в українській мові ма
тери гетьмана Івана Мазепи, игуменї Марії Маґдалени, богатьох осіб 
з української старшини й духовенства XVIII в., автоґрафи Гоголя, Мак
симовича , Маркевичів, Еулїша й инших; старинні збірники паперів, 
між ними збірник оріґінальних паперів вінця Х У ІІ або ночатків XVIII 
ст., що належав до бунчукового товариша, Івана Забіли, де містять ся 
листи до Забіли вищих духовних осіб того часу й представників україн
ської старшини. З сього бачимо, що архивно зібранпе д. Дорошенка мав 
дійсно чималий науковий інтерес і можна тільки пожалувати, що він не 
виготував до зїзду його докладного катальоґу.

На харківському вїздї, яв ми вже згадували, була вистава, на ко
трій етноґрафічний відділ займав головне місце і загалом цілий зїзд  
дуже велику увагу ввернув на етноґрафію, українську очевидно.1) Про 
се найкраще свідчить кількість рефератів етноґрафічного вмісту, пред- 
ложених на вїздї. В третьому томі праць 8Ї8ду, де надруковані доклади, 
промови й реферати, виголошені на вїздї, маємо згадки про такі рефе
рати етноґрафічного змісту: В. Бабенка „Коцарство въ Харьковской 
губерніи" (ст. 371)*), Р. Брен „Свадебныя пѣсни, преимущественно

ł) Про сей яетноґрафічний" сказати б характер археольоґічного 
з'їзду див. в статї його учасника, проф. О. Маркевича „Записки 
Н. Т. ім. Ш .“, т. LIII.

2) Овначеннв сторінки тому ставимо далі тільки при заголовках тих 
рефератів, що були читані на зїздї.
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Ахтырскаго уѣзда“, В. Василенко „Къ вопросу объ областной этно
графіи“ (ст. 324), його ж „О ткачествѣ въ Полтавской губерніи“ (ст. 
353), А. Заріцький „Гончарное производство въ Полтавской губ.“ (сг. 
372), В. Іванов „Артели слѣпыхъ, ихъ организація и совреиѳнноѳ по
ложеніе“ (ст. 309), його ж „О матѳріялахъ по этнографіи и обыч
ному праву Харьковской губерніи“, його ж „Народная медицина въ 
Харьковской губерніи“, його ж „Изъ внутренней жизни Слобод
ской Украины“, А. Краснова „Эволюція жилища и одежды кре
стьянъ ближайшихъ окрестностей Харькова“ (ст. 292), В. Мочульскій 
„Смерть ковака по малорусскимъ пѣснямъ и думамъ“ (ст. 323), Л. 
Падалка „Что сказало населеніе Полтавской губерніи о своемъ бытѣ“ 
(ст. 294), його ж „Историческая обстановка формированія стараго на
роднаго быта въ Полтавщинѣ“ (ст. 316), Е. Радакова „Этнографиче
ская экскурсія по Екатеринославской губерніи“ (ст. 294), М. Русов „Игры 
крестьянскихъ дѣтей полтавской губ.“, Стрижевський „Собраніе мало- 
русскихъ сказокъ“, М. Сумцов „О кобваряхъ и лирникахъ“ (ст. 402—  
405), Г. Хоткевич „Нѣсколько словъ о бандуристахъ и лирникахъ“ (ст. 
320). Вже з сього вичислѳння видко, що зміст сих докладів був і ціка
вий і богатий. Трудно одначе говорити про них докладнїйше, бо в од
ного боку частина сих рефератів на зїзд хоч і була принята, одначе 
не була читана ва браком часу. З другого боку протоколярно поданий 
зміст читаних рефератів теж не повволяє па їх ширше обговоренив. 
В передмові до третього тому Трудів читаємо, що „Редакційний комі
тет не найшов можливим умістити в Трудах статі чисто етнографічного 
характера“, й така нічим не мотивована постанова виглядає досить дивно, 
тим більше, що самі етнографічні реферати були допущені на вїздї. 
Правда, богато в сих рефератів з самого початку не були призначені 
до друку й мали хиба характер у́стних комунікатів або повідомлень 
про будучі праці', одначе все ж не можна сказати, щоб так таки всі 
вони не надавали ся до друку.1) Виїмок зроблено тільки для праці Ф. 
Познанського „Одежда малороссовъ“ (III, ст. 178—210), котра навіть 
не була предложена на зївдї, й А. Вѳтухова „Краткій обзоръ рукопис
наго этнографическаго матеріала, доставленнаго Предварительному Ко
митету по устройству X II Археологическаго Съѣзда“ (II, ст. 508— 518).

J) Коли б справді всі етнографічні реферати не надавали ся до 
друку, Редакційний комітет міг би в тій чи иншій формі се вавначити. 
З другого боку д. А. Ветухов в своїй статі „Краткій обзоръ рукопис* 
наго матеріала, доставленнаго Предварительному Комитету по устрой
ству XII Археологическаго Съѣзда“ (II, ст. 508) просто зазначуе ряд 
праць, варті публікації. Не знаємо, чим пояснити собі сю нехіть редак
ційного комітету до статей з української етнографії.
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Праця Познанського має чималий інтерес і  подає опис і спосіб 
виробу ріжних частин одїжи української людности. Так параґраф пер
ший трактує про шапки і брилї, другий —  про білизну, третий —  про 
обув (подано опис і  спосіб виробу чобіт, постолів і личаків), четвертий 
— про верхню одїж (свита і кобеняк). Автор нічого не говорить про 
жіночу одїж, лишаючи се для дальшого обговорення.

Нарешті" в матеріалах, зібраних для XII вїзду місцевими коміте
тами, видруковано „Отчет“ (II, 546— 548) про етнографічні екскурсії 
по Полтавщині" М. Русова, докладну „Програму“ до збирання матеріялів 
народньої техніки, вироблену Хв. Вовком і розіслану по Полтавщині 
полтавським комітетом (П, ст. 5 4 8 —554), „Докладъ Черниговской гу
бернской венской управы о сохраненіи памятниковъ народнаго творче
ства“ (II, ст. 554— 557) і „О необходимости учрежденія въ Кубанской 
области естественно-историческаго и этнографическаго музея (П, ст. 
588— 590) В. Щербини.

Зазначивши розвідку П. Сімонї „Камѳръ-гуслистъ В. Ѳ. Трутов- 
скій и изданный имъ первый русскій пѣсенникъ подъ заглавіемъ: „Со
браніе русскихъ простыхъ пѣсенъ съ нотами (1776— 1799 гг.)“ (II, ст. 
4 6 1 -  507), Карского „Къ вопросу о разграниченіи русскихъ нарѣчій“ 
(II, ст. 410—429) і Л. Лопатинського „Суффіксы русскаго явыка“ (II, 
430—436), ми вичерпуємо весь матѳріял, уміщений в працях харків
ського археольоґічного зїзду, що має інтерес для української науки.

Переходимо тепер до огляду праць зїзду Катеринославського. Сей 
8Ї8Д мав бути безпосередним продовженнєм Харківського зїзду, бо тері- 
торія археольоґічного досліду лишала ся властиво та сама —  той самий 
половецький степ, —  вона тільки поширювала ся в напрямі на полуд
невий вахід; опріч того та сама українська людність мала дати матѳ
ріял для етнографічних дослідів. Ми внаемо, що сам Катеринославський 
8Їзд випав нещасливо (згадаємо про протести й навіть сецесію великої 
части осіб, що були присутні на зїздї), про се свідчать і „Труди“ його, 
видані в двох томах (один вийшов в 1907 р., другий в 1908). Пере
гляд третьої частини другого тому Трудів, де уміщені матеріали про 
діяльність московського орґанїзаційного комітету й инших комітетів і нау
кових товариств і інституцій, ще були вапрошепі Московським Архео- 
льоґічним Товариством і веяли ся працювати для нього, показує, що 
наслідки їх дїяльности були мінімальні. Тільки харківський відділ орґа
нїзаційного комітету, що проявив чималу енергію в праці" для XII 
ВЇ8ДУ, спроміг ся видати й тепер цілий великий том своїх праць.1) Р08-

^ Див. рецензію на нього в „Записках“, 1909 , кн. І ,  том 
LXXXVII.
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клад матеріалу в „Трудах" катеринославського вївду представляетъ ся 
так. Перший том складаеть ся виключно 8 праць археольоґічиого змі
сту, том другий складаеть ся 8 чотирьох частин. В першій містять ся 
доклади історичного, ґеоґрафічиого і побутового вмісту, в другій —  до
клади про архивну справу, в третій — матеріяли про діяльність оріанї- 
ційних комітетів, нарешті в четвертій — протоколи вїзду.

З першого тому праці В. Городцова „Результаты археологическихъ 
изслѣдованій въ Бахмутскомъ уѣздѣ, Екатеринославской губ., 1903 г. 
(I, ст. 211— 285), його ж „Дневники археологическихъ изслѣдованій“ 
(I, ст. 2 86—365) і В. Бабенка „Что дали новаго послѣднія раскопки 
въ Верхнемъ Салтовѣ“ (I, ст. 381— 386), його ж „Дневникъ раскопокъ 
въ Верхнемъ Салтовѣ въ 1905 r .“ (I, ст. 3 87—392), його ж „Допол
неніе къ докладу“ (І7 7 3 ТГ 394— 410), його ж „Дневникъ раскопокъ въ 
Верхнемъ Салтовѣ 1906 г .“ будуть обговорені окремо.

З решти праць найбільший науковий іитерес має праця Е. Штерна 
„Доисторическая греческая культура на югѣ Россіи“ (І, ст. 9 - 5 2 +  
X II таблиць, тут же надруковано і в німецькій мові). Про початок 
своїх ровкопок в Петренах (Більцевського повіту, Бесарабської їуб .), 
що дали богатий археольоґічний матеріал, на підставі котрого написана 
теперішня праця, чихав д. Штерн реферат ще на харківськкму в'їзді 
і там він викликав велике ваінтересованне. Сі розкопки були продовжені, 
й тепер маємо про них докладну працю, котра кидає богато світла па 
питание про те, що уявляє з себе так ввана „трипільська культура“. 1) 
Як відомо, сліди сеї культури ровкидані дуже широко. Починаючи від 
Чѳрнигівщипи в области р. Десни, сі сліди тягнуть ся через ряд повітів 
Київщини, виступають в сумежних з Київщиною частинах Херсонщини 
і далі йдуть через Поділе в Галичину.* 2) Розкопки Штерна свідчать про 
поширениє сеї культури також і в напрямі на південь. В першому роз
ділі своєї праці він дає опис розкопок і тих „площадок“, які йому 
пощастило відкрити. Аналїза даних, які дали ровкопки, дають на 
нашу думку можливість признати справедливим висновок Штерна про 
те, що уявляють в себе сі „точки“. „Начинив, сконцентроване 
в великій кількости на ровмірно невеликій просторони, —  каже він, —  
урни з попелом і  сліди вогню 8 одного боку, так само як брак огнища 
й безсумнівних кухонних останків 8 другого боку, — безперечно свід
чать про те, що сі площадки, відкриті на полі ровкопок в Петренах, 
треба розглядати не як останки оселі, але саме як місця для палення

*) Про неї див. реферат В. Хвойка в „Трудах“ X I арх. зїзду, т. І.
2) Збірка керамічних виробів в Галичини й Буковини переховуєть 

ся і в Музею „Наукового Товариства ім. Шевенка“ (керамічні вироби 
8 Більча Золотого і фрагменти 8 Шипинець).
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трупів і приношення жертв". В вінцї ровдїлу & давть ся проба на під
ставі даних ровкопок реконструувати такі місця для похорону, як „дім 
для мертвих".

Установивши зовнішню форму „домів для мертвих" на Петрен- 
ському полі розкопок і їх практичний ужиток, ввертаеть ся автор в дру
гому розділі' до близшого ровгляду їх вмісту, щоб мати можливість озна
чити час сих будівель і зрозуміти культурний розвиток тої народности, 
котра їх лишила. Розкопки як петренські, так і инші, показують, що 
культура ся чисто неолітична, бо визначаєть ся браком нахідок виробів 
з заліза. Зате особливо богато скрізь представлені керамічні вироби. 
Детальний опис знайденого начиння, його клясифікація і характеристика 
і ваймають майже цілий другий ровдїл праці Штерна.1) Се начинив ви- 
вначавть ся не особливою ріжнородністю і богатством форм, але своїм 
розкішним орнаментованнем. Стиль сього орнаментования в загальних 
прівціпах Геометричний. „На начинню 8 Петрен, — каже нр. Штерн, 
—  ми стрічаємо вперше в неолітичній культурі Бвропи пробу прикра
сити малюнками в органічного світа місця, що лишили ся вільними після 
Геометричного орнаменту. Уже не можна уважати правильною ріжипцго, 
що досі уважала ся дуже важною, між керамікою камяної доби в Бвропі 
й керамікою старовинних культурних країн Середземного басону". Ми 
можемо вавначити, що один випадок малюнку я органічного світа ми 
маемо в колекції керамічних виробів анальоГічної культури в музею 
„Наукового Товариства ім. Шевченка" (колекція начиння 8 Більча Зо
лотого). Начиняє в Петрен опріч двох малюнків з ростинного світа має 
ще три малюнки людської фіГури і кілька малюнків ріжних звірят (вози, 
биків і псів по означенню Штерна). Треба сказати, що малюнки псів 
виконані до такої міри погано (див. табл. IX, 1, 2, 7, 8, 9 і 12 Ь), що 
трудно з першого погляду сказати, що саме хотів маляр представити.* 2) 
Знайдено також і два „глиняні идоли" (фрагменти); в них другий, „ін- 
тереснїйший представляв горішню частину тіла з грудьми й двома вро
бленими на плечах дірками"3);  внайдено й фіГурки биків. Розглянувши

х) Див. ще таблиці, додані до статі, де гарно репродуковано знай
дене в Петренах начинив.

2) Навпаки, на фрагменті начиння 8 Більча Золотого (Галичина) 
представлено незвичайно виразно постать якоїсь звірини. Малюнок пред
ставляв ввірину в спокійному стані; вона стоїть на високих ногах, в ви
соко вадертим до гори великим хвостом, котрий разом в задніми ногами 
творить майже півкруг, і піднятою до гори вузькою гострою мордою. 
Хитрий вправ морди міг би вказувати на те, що маляр хотів предста
вити лиса.

*) АнальоГічну фігурку, лише в цілому стані, мав Музей „Науко
вого Товариства ім. Шевченка" у Львові в колекції 8 Більча Золотого.
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весь матеріал, який дали розкопки, Штерн робить такі висновки про куль
турне жите мешканців даної доби. „Мешканці, що спорудили точки („пло
щадки“), були люде осілі & знали вже між иншим рільництво, звичайно 
досить примітивне. Важнїйші свійські ввірята — овця, коза, свиня, ве
лика рогата худоба і, може бути, кінь входять в склад їх господарства. 
Виготовленнв й нолїтерованнб камяних внарядь досить грубе —  зате 
пластика 8 глини и особливо кераміка високо розвинені, правда, не 
з технічного боку, бо ганчарського кругу вони ще не внають, а саме 
8 художнього. Зручна роспись начиння свідчить про довгу вправу, про 
розвинений смак і видатне уміннє, й се надав цілком своєрідне вна- 
чіннв сїй культурі, 8 инших поглядів чисто ще неолітичній... Трупи по
кійників палять, попіл збирають в урнах і переховують в спеціально 
для сього вроблених будівлях. Духови покійників або богам, що їх сте
режуть, там же приносять жертви й дарунки — глиняні ідоли й фіїури 
биків і корів. Та на сім не досить. Поруч урн кладуть ще дарунки: 
камінне до кидання 8 пращі, камяні сокири й молотки, вістря стріл» 
шила з кости й ріжпе домашнє начинив. Сї дари, як і пильна будова 
цілого „дому для мертвих“, показує, що ще виразне було представление 
про потребу сих річей для покійника і після його смерти“.

В першій половий розділу третього своєї праці уставлює д. 
Штерн район поширення сеї культури1), а в другій розглядав питание 
про її представників. Як відомо, спочатку вчені пробували пояснити 
повстаннє сеї культури впливами так званої мікенської культури. Одначе 
проти сього промовляє цілий ряд фактів і мірковань, добре вґрупованих 
у Штерна. Сам він равом 8 деякими иншими ученими думає, що сю куль
туру лишили по собі племена грецького походження підчас своєї довгої 
мандрівки ei сходу на полудневий вахід, на ті місця, де ми вастаємо 
Греків історичних часів. Ми не будемо тут переказувати арґументації 
Штерна на користь сеї теорії, зазначимо тільки, що він при розвязанню 
сього питання використовує неоиублїкований ще матеріял розкопок в Тес- 
салї'і, котрий теж переконуючо промовляє про належність нашої куль

Фіїурка представляв голу жінку з наівно і примітивно, одначе незви
чайно реалістично представленими частинами тіла. Дїрки вроблено не 
тільки на плечах, але й на тім місці, де мусїли бути очи, а також на 
клубах. Долішня частина фіїурки уявляв з себе довгий трикутник 8 двома 
рівними боками.

х) Найбільше докладний і повний перегляд усіх місць на Україні', 
де вроблені нахідки сеї культури маємо в праці, на жаль ще не скін
ченій, Хв. Вовка „Вироби передмікенського типу у неолітичних стано
вищах на Україні'“ (Матеріали до українсько руської етнольоґії, т. VI, 
1905, ст. 1— 27).

і
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тури до часів культури передмікенської. Своїй теорії д. Штерн дав таке 
формулованнв. „З великої індо-европейської маси народів (рідний край 
котрої я бачу, ввичайио, не в Азії) виділили ся в часом племена і ґрупи, 
котрі па полудневому сході Европи, в Дунайсько-Дніпровській области, 
дійшли до осілого житя. Тут вони витворили своєрідну культуру; пев
ний художницький дар, спочатку може бути тільки окремих осіб або 
ґруп, в свойому остаточному розвитку повів до вироблення високо-ху
дожньої росписної кераміки, котра свідчить про намаганне прикрашу
вати навіть звичайне домашнє начинив кольоровими декоративними окра
сами. Тому що область, яку вони заселювали, не була перерізана або 
поділена неперехідними гірськими хребтами, і великі системи рік мали 
скорше обеднуючий, НІЖ розвднуючий ВПЛИВ, ТО 8НОСИНИ МІЖ СОПЛѲМѲН- 
ними сусідами поволи вробили ся такі близькі, що кінець кінцем ціла 
область представляетъ ся як окрема культурна одиниця, не вважаючи на 
місцеві відміни, котрі ніколи не заникали цілковито. Під впливом пової 
народної хвилі з нівночи, натиску нових индо-европейських племен, або 
може бути через те, що ґрунт при примітиввих способах рільництва не 
міг більше виживити людність, що памножила ся, — сі племена прий
шли в рух. Вони кидають місця, котрими довго володіли, і в свойому 
рухови з нівночи на полуднє заселяють береги Малої Азії, острови 
Еґейського моря й грецький суходіл. Тут, па нових місцях, під впли
вом характеру країни повстав більша діференціяція племен і ґруп, при 
чому однак спільні основи давнїйшої культури не зникають безслідно“. 
Власне оглядом слідів сеї культури на теріторії, де жили старовинні 
Греки, і кінчить ся цінна й інтересна праця Штерна.

Часткову відповідь на одно в поставлених XIII зїздови вавдань —  
дослідити близше з археольоґічпого погляду теріторію теперішньої Ка- 
теринославщини — дає праця Д. Еварницького „Раскопка кургановъ 
въ предѣлахъ Екатеринославской губерніи“ (I, ст. 108— 157). Він ров- 
копав чимало могил на лівому березі Дніпра на теріторії Катеринослав- 
щини і 8 добу в богато археольоґічного матеріялу.. Розкопував він могили 
двох типів — так ввані „хвостаті могили“, видовженої форми й „рясні“ 
могили — ґрупп поменших могил. Розкопки КОЖДОГО 8 сих типів могил 
дали неоднаковий матеріях. Розкопки хвостатих могил, розкиданих по 
цілій теріторії лівобережної Еатеринославщини, свідчать, що тут з дав
них часів жила людність, що уживала кремінь, ріжні камяні внарядя, 
гірничу смолу для прикріплювання деревяних держаків до камяних зна
рядь, виробляла, хоч і досить грубо начиняє ріжної форми, величини 
й орнаменту, уживала на поживу річні черепашки, рибу й дрібні зві
рята, знала деякі річи рільничого побуту й клала в могилу кавалки 
сухої мінеральної фарби, правдоподібно з ритуальними цілями, внала
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вже мѳталь і виробляла 8 нього перші знарядя. Людність сих мо- 
гил по гадці д. Бварницького, жила на межі між добою неоліт; 
S початком доби металю, том;, що „кількість металевих річей, які 
в них найдено, ванадто незначна в норівнанню з річами з ка
меня“. Що до могил др;гого тип; — рясних могил — вони „дали нам 
богатий і  цілком певний матеріал для повного представлення про по- 
б;т кочовників, що колись вилюднювали наші широкі степи й лишили по 
собі вѳличевнѳ богатство —  так ввані рясні могили, ровкидані спора- 
радично на великій простороні від ;стя р. Орелі, котрі далі виймають 
область рр. Самари, Конки й доходять аж до самого гирла Дніпра 
і його лиман;“ . ------  -

В. Ляскоронський в своій праці „Городища, к;рганьі и длин
ные (вміевыѳ) валы по теченію рр. Пела и Ворсклы“ (I, ст. 158— 210) 
дає докладний опис городищ, могил і валів в огляненій ним місцевости, 
а в др;гій статі „Къ вопрос; о к;рганахъ — городищахъ —  майда
нахъ“ (І, ст. 419—434) розглядав питание про те, до якого час; вони 
належать й яке їх нризначенне. Насамперед він ровглядав топогра
фію могил-майданів, а потім доводить, на наш; д;мк; цілком спра
ведливо, хибність д;мки про те, нїби-то майдани се останки великих 
могил, розкопаних ш;качами скарбів. З огляд; на те, що деякі майдани 
містили в собі фарбовані скелети, він відносить їх до давних часів. 
„Коли ми опріч того, —  каже він, — візьмемо на ;ваг;, що й нахідки 
так вваних „змієвих“ валів в богатьох місцях виявили свою належність 
до таких саме давних часів, що й городища, які входять в склад таких 
валів, теж містять в собі річи далекої старовини, то можна прип;стити, 
що й майдани і змієві вали, що стоять в ними в тісному ввявк;, являють 
ся прод;ктами тої самої доби.'' Ся доба характерив;еть ся б;довою ве
личезних довгих валів, що тягн;ть ся на вначній простороні й очевидно 
признач;ють ся для оборони тої теріторії, як; вони оточ;ють“. Не 
можна сказати, щоб відповідь на поставлене питание б;ла д;же виразна, 
одначе с;часиий стан наших відомостей про вали й майдани не дає мож- 
ливости робити які неб;дь докладніші висновки.

В. Хвойко на підставі зібраного археольогічного матеріал; що 
до середнього Поднїпровя доводить в своїй статі „Начало земледѣлія 
И бронзовый вѣкъ въ Среднемъ Приднѣпровьѣ“ (I, ст. 1— 8), що зви
чайна д;ика про одночасн; появ; в> Бвропі бронзи й рільничої куль- 
тури, котрі ніби-то були принесені сюди якимсь азійським народом, —  
неправильне й не тільки позбавлене фактичних підстав, але й просто 
розходить ся з дійсністю. Його докази проти сеї теорії дійсно справед
ливі, хоч мусимо обережнїйше поставили ся до висловленої ним гіпотези, 
що початків рільництва треба здогадувати ся ще перед неолітичною
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добою на Иоднїпровю й що повстало воно насамперед у якого побудь 
племени білої раси, що жило в полудневій частині Прикарпатської і Бал- 
канській областях. В другій частині свовї статї, де мова йде про брон- 
вову добу на середньому Поднїпровю, автор вказує насамперед на тон 
факт, що в сїй области доба бронзи не йшла безпосередно по камяній 
добі, а відділена була від неї чималою переходовою добою. Аналізуючи 
матеріял сеї й пізніш ої бронзової доби, він приходить до таких ви
сновків: Мешканці середнього Поднїпровя вже дале́ко ранїйше перед 
появою тут бронзових річей уже вали деякі" примітивні типи металічних 
виробів приготованих 8 чистої міди, при чому уживаннб сього метали» 
ні в чім не припинило роввитку давньої неолітичної культури сеї обла
сти, а навпаки сприяло її дальшому роввитковн.

Нарешті зазначимо ще три статі, котрі пе мають особливого інте
ресу: М. Фота „О скиѳскомъ вопросѣ“ (І, ст. 96— 107), Д. Багалїя 
„Раскопка кургановъ въ Банковскомъ и Богодуховскомъ уѣздахъ, Харь
ковской губ., лѣтомъ 1903 г.“ (I. 369—378, сї ровкопки дали богатий 
інвентар; могили ä культуру відносить д. Багалїй до неоскитської доби 
й датує IV ст. до Хр.) й А. Лаврського „Изслѣдованіе, произведенное 
надъ гвоздемъ, добытымъ ивъ раскопокъ“ (I, ст. 370— 380).

На аакіпченнє обговоримо весь матеріял, який дали обидва вїзди 
для питання про камяні баби й відношеннє їх до могил. Як відомо 
питание се було поставлене ще перед харківським вівдом, одначе на 
ньому не було розвязане, хоч дослідники й зібрали чималу кількість 
баб і фотографічних знимків в нпх. В „Трудах“ обох вїздів про баби 
трактують отсї статї: Б. Трефілева „Курганы съ каменными бабами Ку- 
пянскаго уѣзда, Харьковской губ.“ (Труди Х Н  зїзду, І, ст. 141— 144), 
гр. Уварової „Къ вопросу о каменныхъ бабахъ“ (Труди ХТіІ вїзду, II, 
частина Ш, ст. 9 2 —96) і Е. Трефілева „Археологическая экскурсія по 
теченію рр. Кальиіуса и Нальчика въ предѣлахъ Маріупольскаго уѣвда, 
Екатеринославской губерніи, лѣтомъ 1904 г. (Труди ХШ  вїзду, I, ст. 
366—368). Матеріял, як бачимо, невеликий. Статя гр. Уварової дає 
опис зверхнього вигляду відомих в літературі баб. Ніяких висновків 
вона не робить і висловлює тільки думку, що треба зібрати весь по
трібний матеріял і розглянути ся в ньому насамперед етнографічно, 
„себ-то ностарати ся порівняти у бранне баб 8 нашими інородческими 
убраннями, ностарати ся розглянути типи облича баб, їх окраси (гривни, 
ковтки, позументи), якими вони прикрашені, поділити їх на категорії 
і тоді вже приступити до виводів відносно тої народности, котра лишила 
їх нам у спадщину*. Перша статя д. Трефілева дає опис його розкопок 
двох могил з камяними бабами. Обидві розкопані могили містили в собі 
похорон кочовників. Друга статя теж подає цікавий факт. Автор розкопав
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могилу, в котрій камява баба лежала в самій могилі', над покійником, а над 
бабою лежали кістки коия. Обстанова похорону теж кочовницька. Таким 
чином сї нахідки розвявують пита́ние про камяві баби в тому нипрямі, 
що їх ставили котовники. Зазначимо ще, що сей висновок підтверджуеть 
ся даними, які дали археольоґічні досліди на р. Орхонї й ровкопки пр. 
Веселовского в Кубанській области. Нарешті д. Городцов в 1903 р. 
внайшов в одній могилі, що містила в собі безсумнівний похорон кочов- 
ника, в лівій руці дитячого скелету невеличку камяну бабу; вона вирі- 
вана з крейди й формою своєю копіює звичайні форми камяних баб.

Перейдімо тепер до розгляду праць, уміщених в другому томі 
»Трудів“ Катеринославського 8Їзду. Не дуже богато дають вони мате- 
ріялу для української науки. З праць історичних найважнїйша праця 
покійного тепер історика П. Голубовського »Историческая карта Черни
говской губ. до 1300 г .“ (II, ст. 1— 50+м апа). Згадаємо ще дві статі 
Д. Еварницького „Карты Украйны и Запорожья и планы р. Днѣпра“ 
(II, ст. 51— 60) і „Запорожская старина“ (И, ст. 61— 70). Ся друга 
сгатя дає інтересний огляд вапорожських старинностей, що переховують 
ся в ріжних старопанських українських родах Катеринославщини. З  решти 
статей вгадаємо отсї: Я. Смірнова „Рисунки Кіева 1651 г. по копіямъ 
изъ конца ХѴШ в." (II, ст. 197—512, буде обговорена окремо), о. Ле- 
вицького „Историческое прошлое г. Сумъ Харьковской губ. (П, ст. 79 — 
114, була обговорена в попередній книжці „Записок“), В. Ляскорон- 
ського „Походъ княвя Витовта на татаръ и его битва съ послѣдними 
на р. Вореклѣ 1399 г.“ (УІ, ст. 513 -531 — була у нас обговорена 
в иныній редакції), П. Добровольного „Письменные и вещественные 
памятники цехового устройства въ Черниговской губ. (II, er. 74— 78), 
дає дещо нѳдрукованого матеріялу), С. Щербака „Къ вопросу о до
ставкѣ фруктовъ ко двору Царя Алексѣя Михайловича“ (II, ст. 121 — 
135, сировий матеріал) і М. Сумцова и „Заговоры инкантаціи“ (II, ст. 
145— 152).

У відділі другому сього тому, де уміщено доклади в архивознав- 
ства, для нас мають інтерес тільки дві статі д. Біднова „Краткія свѣ
дѣнія объ Архивѣ Самарскаго Пустынно-Никольскаго Монастыря“ (II, 
ст. 174— 184) і „Свѣдѣнія объ архивѣ Екатеринославской Духовной 
Консисторіи по документамъ ХѴПІ в.“ (II, ст. 185 — 196, обидві будуть 
обговорені окремо).

Зміст рефератів, читаних на зївдї, подано в протоколах 8Їзду, умі
щених в IV частині тому, так коротко, що годі говорити про них. Трохи 
докладнїйше подано тільки вміст реферату Каманїна „Метрическій ме
тодъ въ палеографіи и результаты его приложенія въ ивучѳнію южно- 
русскаго устава и полуустава въ X V I—ХѴШ в.“ (ст. 207).
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Зате в третьому відділі тому уміщено деякі цікаві матеріали. 
З них визначимо: Опись находящимся Города Екатеринослава въ каѳе
дральной Успенской Церкви утварямъ, Сосудамъ, Облаченіямъ и раз
нымъ вещамъ, Служебнымъ и нравственнымъ книгамъ, и колоколамъ, 
учиненная Августа 11-го дня 1808 года, потомъ поправлена и попол
нена Іюля 1823 и Маія 1830 года* (ст. 19— 69, подав- В. Машуков), 
„Опись города Новомосковска Соборной Свято-Троицкой церкви со 
всѣми съ украшеніями, имуществомъ и утварью, учиненная іюня 17 дня 
1827 г .“ (ст. 74—86), „Списокъ церквей Полтавской губ. ХУІІ и ХѴДІ 
в.“ (ст. 8 9 —91, подав Филянський). -Сим вичерпуеть ся все, що дали 
цікавого для української науки „Труди* ХШ катеринославського вівду.

Ми скінчили огляд праць харківського і катеринославського ар- 
хеольоґічппх з'їздів. Вони безперечно зібрали чимало матеріалу для ма
ловідомої досі в археольоґічного погляду теріторії степової України; 
так само в дуже вначній мірі причинили ся вони до збирання етноґра- 
фічного матеріалу й етнографічного дослідження української людности, 
хоч треба сказати, що ініціатива й переведение в жите сах дослідів 
належить головним чином харківському орґанїваційнону Еомітетови. Можна 
тільки пожалувати, що „Труди* обох вївдів так мало відбили в собі сей 
„етноґрафічнпй“ характер 8їздїв, на котрих реферати етпоґрафічного 
змісту були допущені в широких розмірах. Нарешті мусимо зазначити 
незвичайно вначну діспропорцію між тими дезідератами, завданнями й пи
таннями, котрі росийські вчені ставляють до вївдів, і конкретними результа
тами праці сих в'їздів. Тут особливо перешкоджав незвичайна ріжнород- 
ність завдань і велике число питань. Вражінне одержуеть ся таке, 
що кождий вчений ставить усі нероввязані питання в ріжних галузей істо
ричного гнання, які йому прийдуть до голови, говсім не рахуючи ся 
8 тим, чи можна при даному стані науки й робочих васобів дати на них 
відповідь. В результаті певна безпроґрамовість і розкиданість праці 
з'їздів. Заравом сі в'їзди показують в одного боку, що величевна біль
шість ріжних місцевих наукових інституцій має бюрократичний характер 
і виконує мінімум праці, а з другого боку свідчать про незвичайну бай
дужність самої суспільности до наукового розроблювання місцевих па
мяток.

Ся байдужність може вникнути тільки в національним освідоилен- 
нем суспільности, котре покаже їй і наукову і практичну вагу дослідів 
рідного краю, рідної старовини. М. Залізняк.



БіблїоґраФія
(рецензії та  справоздання).

В. В. Х в о й к о  —  Г о р о д и щ а  с р е д и я г о  П р и  д н ѣ п р о в  ья,  
и х ъ  з н а ч е н і е ,  д р е в н о с т ь  и н а р о д н о с т ь  (Труды двѣнадцатаго 
археологическаго съѣзда въ Харьковѣ, т. I, ст. 9 3 — 104).

Городищ в области середнього Поднїпровя дуже багато, й вони 
віддавна вже притягали до себе увагу вчених дослідників, проте не 
ножна сказати, щоб ріжні питання, які сї городища викликають, були 
як слід висвітлені. Розвідка д. В. Хвойка, як се зрештою показує за
головок, хоче вияснити значіннв і давність сих городищ, а навіть від
повісти на незвичайно щкавѳ питание, до якої народности вони нале
жать, себ-то, яка народність їх побудувала й залюднювала.

В своїй розвідці дає д. В. Хвойко насаннеред опис зовнішнього 
вигляду городищ, а далі подає фактичний иатеріял, який дали рое- 
копки; усього подано натеріял в ровкопок трьох типових городищ, 
з котрих два подібні до себе, а трете трохи відмінне, хоч самих 
розкопок вроблено далеко більше. На підставі загальних рис взятих 
для прикладу городищ, а також на підставі студіовання їх на місці', 
равом з дослїдженнєм багатьох иньших, і робить д. Хвойко свої ви
сновки про давність, вначіннє і народність городищ середнього Поднї
провя взагалі.

На його душку археольоґічні і стратиграфічні дані показують, що 
городища не можна віднести до якої небудь одної доби, що обіймав 
кілька століть: вони істнують вначно довше, обіймаючи в багатьох ви
падках кілька послідовних періодів часу, починаючи від найдавнїйшої 
старовини. Ідучи в відворотному хронольоґічному порядку, наперед кла
демо городища, що цілковито належать до півнїйшої, князівської доби —
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се ті городища, де зустрічають ся річи, що належать виключно до часів 
заведення християнства на Україні, де тин похорону теж християнський. 
Иньші, що мають деякі подібні внахідки, треба проте віднести до ра- 
нїйших часів, бо, незалежно від характера знайдених тут річей, ми стрі- 
чаємо тут ще чисто поганський похоронний тип, головним чином, спалю- 
ваннє. Найдавнїйшими треба уважати городища, де опріч чисто славян- 
ських подибують ся річи иньших діб, що йшли перед тим. Тав, ми зна
ходимо в них річи Готського типа, в дечому одначе не подібні до таких 
самих західно - європейських виробів-; тут же подибуємо й культуру 
так ввану скитську; паралельно в нею подибують ся також річи чисто 
грецької штуки. Ті городища, де внайдено річи ваияного та бронзового 
віків, треба віднести до дуже давних часів. Та основуючи ся єдино 
на історичних даних, можна скавати взагалі, що найдавнїйші городища 
середнього Иоднїпровя могли повстати не пізнїйше У в., перед Христом 
й істнували й після принятя християнства на Україні.

я Що до призначення городищ, пише д. Хвойко, їх розклад, устрій 
і вміст не дають можливости дати на се питание певну відповідь". Так 
наприклад, зовнішній вигляд промовляє ва тим, що се були оборонні 
місця, що захищали місцеву людність від ворожих нападів; 8 другого 
боку, присутність житла, останків господарських запасів і  численних по
хоронів указують на давне перебуваннє в них і до того на впачнїйшу 
людність, ніж треба виключно для звичайної оборони. Можливо, що 
спочатку або півнїйше частина городища дійсно призначувала ся для 
чисто воєнних цілей, — але друга частина мала далеко ширше при- 
вначеннє. В сих частинах і навкруги їх жили люди, відбувала ся тор
говельно-промислова діяльність, ховали мерців, приносили жертви і від
бували народні віча, — коротко кажучи, тут зосереджувало ся жите 
народу в його напріжнороднїйших проявах; через се вони, як священні 
місця н, може бути, навіть як головні центри окремих володінь, мі
стили в собі й навкруги себе найважнїйшу частину народнього багат
ства, духову й матеріальну. Се може служити пояснением, чому для 
городищ вибирали ся звичайно місця вахищені добре природою або 
штучними способами, як от насипаннєм валів, ставляннєм частоколів 
і  т. д., щоби місцева людність, лишаючи ся при своїх звичайних ва- 
пятях, могла кождої хвилі мати захист на випадок небезпеки. „Рільники 
і ремісники, каже Хвойко, з огляду на свою діяльність, селили ся за 
межами валів; купці і майстри могли ваймати певну нросторонь, подібну 
до рядів або площи, що була біля самого городища, і нарешті певна 
частина його, на мою думку та, котру означували окремі внутрішні вали, 
могла бути в розпорядженню вибраної або пануючої особи 8 її прибли- 
женою особою." Що до розміру городищ, він залежав від ріжних
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причин: більшої або меншої кілвкости людности, иѳж його торіторії, 
уиовин місцовости або, нарешті, саного призначення, котре иогло бути 
неоднакове. Сї причини, всї разом або кожда в окрема, могли впливати 
як на ровміри, так і на внутрішній розклад городищ.

Складнішим являетъ ся питание про народність городищ. В де
яких в них, наприклад в тих, які описує в своїй роввіддї В. Хвойно, 
подибуємо річи скитської і  готської культури. Але твердженне, що сї 
городища належать через се до сих народів, було би дуже хибне. Се', 
на його думку, могло би мати місце тільки в тому випадку, коли б знай
дені річи уявляли з себе різко-вивначеві типи, без домішки певної куль
тури в тому вигляді, в якому вони послужили для її наукової характе
ристики й вироблення про неї певного понятя, чого в даному равї нема. 
Присутність Готських окрас може служити вказівкою тільки на те, що й 
українські місцевости не лишили ся без впливу Готської штуки, але се 
ще не доводить, щоби Ґоти могли довго тут мешкати. З другого боку 
своєрідне виконанне й иньші особливости техніки вгаданих річей вка- 
вують на певну самостійність і привичку до певної, виробленої давніш е  
техніки та орнаментації, що на свій лад переробляє чужоземний стиль 
та впливи. „Ще більше самостійне культурне відношенне ми бачимо в ви
робах та річах, що звуть ся скитськими, по анальоґії ві знахідками на 
полудні України: заховуючи в більшости випадків їх тип і  форму, вони 
варазом дуже помітно відріжняють ся від них. Ми подибуємо в нашій 
місцевости й волоті орнаментовані бляшки від одежи, й бронвові лю
стерка, й черпаки в високими ручками, й иньші звичайні для скитських 
могил річи, але на полудні України ми не знаходимо нї костяних псалїй 
та окрас, якими характеризуетъ ся наша місцевість, нї рільничих зна
рядь, нї подібних до тутешніх типів кераміки, нї нарешті' самих горо
дищ, що в данім разі має рішаюче вначіннє“. Для Скитів українських 
полудневих степів, народа кочового і войовничого, не було потреби ва- 
кладати великі, укріплені городища 8 некрополями та коморами па вбіже; 
опріч того вони не мали від кого шукати вахисту, бо самі були вай- 
дами й кочовниками. Військо у Скитів було кінне, і черев се воно по- 
трібувало більше простору та вигод, ніж се могли дати йому лісові, 
усіяні горбами та покопані байраками місцевости, в яких знаходять ся 
городища; опріч того сам спосіб оборони не надаєть ся для кінного 
війська. Нарешті, коли ввернути ся до такої важної характеристичної 
риси кождого народа, як тип похорону, то поруч в похороном вояків 
в конем бачимо в городищах одночасно похорон з падением, котрого 
Свити ніколи не вживали. Правда, не можна заперечувати присутности 
в городищах скитського елементу, але нема чого надавати йому доміну
юче значінне, й скорше треба уважати його другорядним, як в хроно-
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Л{>ойчному, так і в етвоґрафічному ровуиівню. Як скитські, так і ґотські 
памятники являють ся тільки захожим елементом, сказати б, плівкою на 
вагальному тлі місцевої, самостійної культури, про істнуванне котрої 
свідчать конкретні й неванеречені факти, вібрані В. Хвойком. На його 
думку, розкопки останнього часу покавали, що найдавнїйшою культурою 
середнього Поднїпровя треба уважати культуру похоронних точків та 
вемляпок, що мав всі ознаки давньо-арійського характеру й належать ще 
до неолітичної доби. Ознаками її являють ся глиняні похоронні будови, 
де відбувало ся спалюванне покійників, своєрідна кераміка й сліди ри
туалу в формі глиняних жартівників в сьома симболїчнини кругами. Усе 
те ми внаходимо в найдавнїйших городищах. Потім ідуть памятки греко- 
скитської доби, далі річи похоронних піль і нарешті' памятники чисто 
словянські, в тому розумінню, в якому се слово прикладаеть ся ва піз- 
нїйших історичних часів, і через усї сі періоди переходить одно, дуже 
характеристичне явище, — обряд спалювання покійників, що тягнеть ся 
в сій місцевости безпереривно від часів неолїта аж до запровадження 
християнства і ва всіх часів відбуваеть ся при тій самій обстанові, чого 
не могло би бути при переміні народности, вірувань та гвичаїв.

Ми умисне трохи довше спинили ся на виводах та міркуваннях, 
які д. В. Хвойко робить в приводу своїх спостережень над городищами 
та зібраного в них матеріалу, бо сей матеріял дуже добре стверджує 
отсей, оспорюваний і досі, висновок, котрий цілком годить ся з погля
дами, які висловив і уаріументував в 1-ому томі своєї „Історії України- 
Руси* проф. Мих. Грушевський: „Таким чином, очевидно, що не 
дивлячи ся на тимчасові впливи того чи иньшого зайшлого елемента, 
ми скрізь стрічаємо ся в нашій місцевости в тим самим народом, що 
визначав ся тривкістю обряду й мав певну, вироблену в певні форми 
культуру, головною точкою підпори для котрої служило вавсїгди його 
одвічне ваняте — рільництво. Не треба додавати, що се міг бути тільки 
нарід, що не кидав своєї землі через весь зазначений час, а черев се 
треба признати, що городища середнього Поднїпровя, на підставі всіх 
наведених вище ознак, належали до народа арійського походження, а саме 
до давніх славян, що від віків залюднювали і тепер залюднюють область 
середнього Дніпра*. М. Залізняк.

А. B r ü c k n e r  —  E i n t r i t t  d e r  S l a v e n  i n  d i e  W e l t g e 
s c h i c h t e  (Ullsteins W eltgeschichte, herausgegeben von Prof. Dr. v. 
Pflugk-Hartung, Geschichte des Mittelalters, Берлін, 1909, ст. 559— 639).

Берлінський славіст, проф. Брікнер, перекидаеть ся таки рішучо 
в історика. За такого мають його не тілько його земляки, а вже 
навіть і Нїгдцї, коли редактор роскішної Ульштайнової „Всесвітної Істо-
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рії* віддав ношу славянський відділ... Се вже діло проф. Брікнера, що 
він приняв на себе сю вадачу в таких межах, яв отеє бачимо 8 поданих 
у горі чисел сторін книжки. Славяне, розкинені на половині Европи, 
разом 8 сусідами, дістала аж х/8 частину книжки! Очевидно, в таких 
умовах історія середньовічних Славян може вийти хиба як коротенький 
проспект, а більш нічого. Тав воно й в. Все ж таки автор внайшов спо
сіб, щоб і в сім воротвім проспекті виложити всі свої „оригінальні“ 
історичні вдобутки. В маленьвім вступі знайшло ся, наприклад, місце 
на досить докладну репродукцію його кирило-методіївської теорії. Сама 
історія уложена в таких главах: вахідні Славяне, Моравяне й Чехи, 
полудневі Словяне, Польща ва Пястів, Литовці й Лотиші, держави Русів, 
північні народи. Як бачимо, на 80-и сторінках внайшло ся місце не 
тілько для самих Славян, а й для литовської і цілої скандинавської 
ґрупи. Русь обговорена коротко (ст. 613—626). Автор мав і тут вмогу 
ровкинути свої погляди на початок руської держави, виявлені перед 
двома роками у  статі про „норманську доґму“.1) Політичну історію 
України-Руси збуває дуже коротко, дещо довше спинюзть ся на Московщині'. 
Про староруську літературу говорить, що вона складала ся тілько 8 пере
кладів релігійних творів —  вначить — „Слово о полку Ігореві* не 
належить до староруської літератури... С. Томашівський.

Н. Д а ш к е в и ч ъ  —  С м ѣ н а  в ѣ к о в ы х ъ  т р а д и ц і й  в ъ  о т 
н о ш е н і я х ъ  н а р о д о в ъ  З а п а д а  к ъ  Р у с с к и м ъ  (Сборникъ статей 
посвящ. В. И. Ламанскому, II ст. 1375— 1415).

Се одна 8 останніх, чи може й остання статя нок. київського уче
ного. Присвячуючи його нѳсторови росийського славянофильства, він ва 
вихідну точку веяв його погляд (спільний погляд славянофилів) про 
глубоку і кардинальну ріжницю між „Европою* і „Россіею* і так як 
в славянофильських поглядах притім в понятю „Россія* непростимим 
способом мішають ся понятя росийського правительства і бюрократії, 
росийської держави, великоруського народу, т. вв. руських, або східно- 
словянських народностей, і нарешті —  цілого словянства, так подібну 
мішанину бачимо ми і у нок. професора, дарма що його спеціальні студії 
більш ніж кого ивьшого повинні були научити ровріжняти сі нонятя. 
Але сила плану принятого в офиціальній росийській науці була, видно, 
сильнїйша від сих студий.

х) Обговорюючи сю статю (Записки, т. LXXX, 181) зазначив'я, 
що автор кладе великий натиск па завойоване східно-славяпських земель 
їермапами, а не розтягає того й на засновок Польщі. Проф. Б. відпо
відаючи мені (Kwart. hist. 1909, 2) впевняє, що й він бачить початок 
Польщі у наїзді, хоч і не норманськім; на жаль одначе сього погляду 
автор не завначив при історії Польщі.
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Пок. автор слідить насамперед ва проявами відчуження ніж за
хідно-європейськими народами і Русю в старих часах, до под. XV в.; 
Русь для них —  погани, варвари, через те мішають ся в Татарами, Му
сульманами і т. д. Тільки в скандинавськім старім письменстві, вавдяки 
близьким і тісним зносинам 8 Русю, вона бливька, не відчужена сторона 
(с. 1379). Причину відчуження від неї решти Бвропи автор бачить, для 
того часу, „в релігійнім фанатизмі“ (с. 1387). Се справедливо; треба 
тільки памятати, що відчужена на релігійнім ґрунті було обостороннв, 
і коли на Руси проявляло ся слабше, то се залежить від більшої екс- 
КЛЮ8ИВНОСТИ католицтва в порівнянню в православівм, і по друге — від 
більшого, глубшого впливу церкви на суспільність на Заході' в X I—X II  
ніж на Руси. Дійсна вартість культури і суспільного ладу — старо
руського в порівнянню в західнім і навпаки, грала тут дуже малу ролю, 
і хоч автор заходить в се питание, вкавуючи (досить шабльоново і не
інтересно) ріжні гарні прикмети староруського житя (с. 1411), то до вла
стивої теми се дуже мало належить. Автор переходить до часів новін- 
ших X V —ХУЇЇІ, але тут уже робить ся звичайна підміна —  мова ви
ключно про Московщину, хоч автор нїбн далі говорить про відносини 
до »руських“ взагалі. Автор 8 очевидним жалем констатує переважно 
неприхильний, легковажний, або й ворожий настрій, що проявляли за
хідні письменники і діячі в своїх поглядах і відносинах до Москов
щини. Автор кінець кінцем привнае, що некультурність тодішньої Мо
сковщини ДО певної міри 8ВИНЯ6 „упередження і забобони“ Бвропи су
проти неї, „хотя русскій государственный строй того времени, не исклю
чавшій размышленія земли о всенародномъ благѣ и выраженія этой мысли 
передъ Государемъ, не былъ такъ иѳсовѳршѳнъ какъ кажется инымъ.“ 
Але не може дарувати автор Зах. Бвропі її упередження против „Рос- 
сії“ від часів Петра В., воли вона війшла в близшу спільність з Захо
дом, і „значительная часть русской интеллигенціи постоянно жила одною 
духовною живнью съ Западомъ.“ „Въ особенности больно рѣзало наше 
серце нерасположеніе къ намъ, сказывавшееся въ недавніе тяжелые дни 
русско-японской войны: оно мало разнилось отъ того, которое прино
сило такъ много горя въ годы крымской войны“ (с. 1413). Автор в суміш 
збирає і відносини європейських дипльоматів і політиків до Росії яв 
політичного конкурента, і антипатії поступових кругів до „жандармів 
Бвропи“, і некористні оцінки великоруської некультурности чи народ- 
нього характера. Нѳ ровріжняє і гетерогенних, глубоко відмінних склад
ників політичного конгіїьомерата Росії, хоч сі ріжницї були ввістні тим, 
що ставили діаґнози і гороскопи Росії XVIII—XIX в. Несподівано ци- 
туеть ся Гердер, що віщує блискучу будучність Україні' („Україна стане 
новою Грецією, чудове небо сього народа, його весела вдача, його му
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зикальність, його богатий край прокинуть ся від разу“ і т. д.) — а тик 
часом все перед тик і потім говорить ся про культуру, державне і су
спільне жите великоруське. І так само всуміш виступають перед нами 
речники Заходу: поруч 8 серіовними репрезентантами вахідньої мисли S 
такі як постійний співробітник Нов. Времени Валїшевский, або кавалер 
росийських ордерів Люї Лежеі Взагалі ціла статя, а особливо ЇЇ друга 
частина має характер вбірки виривків і цитат, часом інтересних, часом 
характеристичних, але вони ані не вичерпують найбільш характеристич
ного, типового, не ілюструють головнїйших течій, тим меньше — не 
дають пізнання причини тих або инших поглядів і відносини. Се мова- 
іка, де принотовують ся дрібниці поруч важного, часом бев внутрішнього 
ввявку, а фелетонні—мірковання досить дивно відбивають від ґелєртер- 
ських бібліографічних (хоч теж принагідних) приміток під текстом.

Кінчить автор обороною національного, індівідуального, — його права 
на поважанне хоч би п супроти вищої, космополітичної культури Заходу, 
і цитує маніфест інтернаціонального конґреса штуки в Брюселї 1905 р.: 
„Треба стати самим собою й тримати ся свого рода, своєї раси, своєї 
національности чутем, мислею, працею!...“ Се гарні слова. Тільки сак 
автор показав дуже мало поважання до „індівідуального, національного“, 
всипавши всю ріжнородвість національного, областного, хронольоїічного 
в одну купу і не добачивши нічого гетерогенного в сім „чудищу облім, 
озорвіи, огромнім“, яким Радїщев назвав Росію X V III в., і яким ся 
Росія вдавала ся тодішньому Заходови, по словам автора.

Жаль, бо студіювавши пильно і східно-европейське житє і західно
європейські літератури васлужений автор міг би дати справді інтересні 
помічення на поставлену тему, як би веяв ії серіовнїйше.

М . Г руш евський.

Д. В. А н н а л о в ъ  — О ч е р к и  и в а и ѣ т к и  по и с т о р і и  
д р е в н е р у с с к а г о  и с к у с с т в а .  I. Д в а  п р и м ѣ ч а н і я  к ъ  С л о в у  
Д а н і и л а  З а т о ч н и к а  (Извѣстія отд. рус. яз. 1908. І ст. 352— 365).

— II. О д а р а х ъ  р у с с к и м ъ  к н я в ь я м ъ  и п о с л а м ъ  въ 
В и з а н т і и .  III. О н ѣ к о т о р ы х ъ  с е р і я х ъ  м и н і а т ю р ъ  Р а д з и -  
в и л л о в с к о й  л ѣ т о п и с и  (ib. II ст. 2 9 0 -  323).

Під сим загальним титулом проф. Айвалов подає ряд заміток по 
части до історії штуки, по части до культурної історії взагалі'. В першій 
статі він спиняєть ся на інтересних побутових подробицях Слова Да
нила, потім бливше займаєть ся мувичними інструментами Слова і инь- 
ших староруських памяток; вамітки інтересні, тільки треба б в кождім 
равї констатувати докладиїйше, ніж се робить (або не робить) автор — 
де ми маємо до діла в реаліями староруського побуту, а де в фільольо-
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гіею тільки —  в loci com m unes візантийського письменства, запозиче
ними нашиии письменниками. Друга замітка присвячена подробицям Оль
киного побуту в Царгородї, і спеціально виясняв, що гроші подані Ользі 
на Царгородськім дворі буди не дарунками (як на дарунки вони вже 
давнішим дослідникам здавали ся занадто маловартяими), а грошима на 
виживленнб, що по трактатам в Русю царгородський двір був обовяваний 
давати послам з Руси.

Третя замітка найбільше дав для історії староруської штуки. Автор 
вкавув на ріжницю між мінятюрами Радпвилівського кодекса до л. 96  
(по пол. XI в.) і дальшими. Перші заховали в повній чистоті свій візан- 
тийський стиль і архаїчні подробиці X II—X III в., другі носять вправні 
прикмети П І8Н ЇЙ Ш 0Г0 рисунка, по німецьким взірцям, або сильно підправ
лені по ним. Порівнюючи иінятюри Радпвилівського кодекса і Сильве- 
стрового кодекса повістей Бориса і Глїба, автор вказує, що деякі 8 них 
ідуть до спільного прототипа, ранїпшого від к. XIV в., як він думав —  
до ілюстрованого жития Володимира. Помічення інтересні, які падають 
мінятюрам першої частини Радпвилівського кодекса чимале значіннв. Але 
—  студіованнв їх все таки можливе тільки по оригіналу, або репро
дукції инакшій, ніж яку дало Общество любителей др. письменности.

М. Г р у  шевський.

A l b e r t  W e s s e l s k i  — M ö n c h s l a t e i n .  E r z ä h l u n g e n  
a u s  g e i s t l i c h e n  S c h r i f t e n  d e s  ХІП J a h r h u n d e r t s .  Липськ, 
H eim s 1909, CT. L I+ 2 6 1 . 8».

Книжка ся в цїліи обємі васлугуѳ прочитана; а читаетъ ся легко, 
як вбірник яких новель, чим в дїйспости і є. Тим більше заслугуе 
вона ширшого огляду, бо дав богато характеристичного для західно
європейського духовно-проповідного письменства XIII віку. Початок 
вступу посвятив автор поглядам давніх проповідників на еквемпляричну 
(в родї притч) літературу і на її велике педаґогічне впачіне в широких 
кругах вірних. Проповідники отже або імпровізували, або переробляли 
готові, або живцем вводили внані оповіданя в свою проповідь. Регістра- 
ція сього моралізуючого письменства починаеть ся вже в кіпцем ХІІ-го 
віку і забігав далеко в ХѴ-ий вік. Перший збірник оповідань 8 X III в. 
належить до Якова 8 Вітрі ( J a c q u e s  d e  V i t r y ) ,  що в своїх Sermo- 
nes dominicales полишив більш 300 примірів (видав Th. F. Сапе, The  
exem pla or illustrative stories from the Serm ones vulgares o f Jacques 
de Vitry, London 1890). Стефан Бурбонський (Etienne de Bourbon), 
доміпїкапин, пішов за його приміром і позіставив Tractatus de diversis 
materiis praedicabilibus (вид. 1877 p. Lecoy de la Marche —  Anecdotes 
historiques, legendes et apologues, tirćs du recueil in6dit d ’Etienne
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de Bourbon...). Сучасник обох, англїчанин Адо в Черітон (Gheriton) 
позіставив рівнож но мало таких оповідань в своїх проповідях (гл. 
L. Hervieux — Les fabulistes latins 1884, IV).

Жерѳла оповідань, яв вже висіле однічено, були ріжні. Аиевдотки, 
перекази, східні притчі і власна уява. Автор передмови задержуєть ся 
довше на розборі деяких оповідань східного походжеяя (X X I— XXXIV) 
і стараеть ся виказати дорога впливу східної азийської притчі — по
волі на західно-європейську. 6  се оповідане про пташку св. Мартина, 
що положилась на хребті, щоб ногами небо піддержати, як стане па
дати; про миш, що сватала за свою дочку місяць, сонце, хмари, вітер, 
гайок, поки 8 молодцем 8 мишачого роду не одружила ї ї ; про невинно 
убитого вірного пса-мученина, та про кирницю молодости —  взяті з Пан- 
чатантри або Калїла і  "Дійна, переважно устною дорогою.

Після сього укладчик обговориш Цезарія з Гайстербаху — Dia- 
logus miraculorum (1220 р., видаваний пять разів 1475— 1851), Тони 
Кантіпратава (Thomas de Chantimpre) — Bonum universale de apibus 
(вид. 1475 p. і в Брюсселі), Вінкента 8 Бове́ (Vincent de Beauvais) —  
Speculum  historiale; Gesta Romanorum і Mensa philosophica, які no- 
зіставили уривки і сліди на проповіді X III в. Що всі вгадані вбірники, 
m utatis mutandis, могли опиратись на народній словесности, автор за- 
кінчув передмову. Леґенди про святих, які рівнож могли часто служити 
проповідникам жерелом влучних прикладів, виключені зі вбірника, крім 
кількох чуд Богородиці. .

В книжці 154 оповідань, до яких долучені бібліографічні ваміткп 
(ст. 197— 257) і річевпй показчик. Зібрана і використана література 
предмета значна, а в кождім разі подана можливість легкої провірки 
й орієнтації. Менша часть оповідань розбита в бібліографічнім додатку 
на поодинокі мотива (напр. XI про Роберта Діавола, XLIX Чорти підмі
няли хлопця — самі зрадили ся — тайна звязь крови, LXXVII Вихо
ване в підземнім замку — Андрокл — боротьба зі смоком, СХѴІІ Мудрий 
рицар любить королівну, перехитряе її жениха — короля, СХІХ По
братимство дуже схожих один па другого рицарів Амелія і Аміка, ко
рнети і конфлікти від сего, СХХХѴ ІП Рицар влюбив ся в королівну 
і в добу в її, їх любов, СЫН Три усміхи Юродивого), решта має або 
паралелі, або тільки зсилки па жерело, 8 якого взяті.

Самі оповідали дуже нескладної основи, а хоч деякі, напр. наве
дені виспіє, і більші розмірами і мотивами — колізіями, то все таки 
вони не переходять ва рами наівної народної творчости. Сліди їх народ
ного походженя замітві найлучше грубоватим реалізмом, в явим проповід
ник описув за народним оповідачем, зовсім без зовнішніх масок — чи то 
уведене дівчини, чи гру похоти, чи любовний акт, або хитрощі зводниць.
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Сей реалївм мав у проповідника що иншу ціль, а то надане ц ії  прав
дивости всену оповіданю. Крім того прикмети правди надає він іще і пода
не« жерел, хочби дуже пало вартних, в родї таких як : »такий то брат
чик, нонах, епіскоп — видів, оповідав, передав“, „в книзі' внайшов“, або 
„слуга йшов ззаду і все чув, та най переказав“ (XXXVI).

Що-до змісту, подані оповіданя розпадають ся, кропі дрібних анек- 
доток з клясичної літератури, з житя народа, духовенства, рицарства 
і королівського двора, на значне число ґруп. От вони: Слуга — прав
домовний 1; довгоязикий 2 0 ; лінивий і хитрий 4 7 ; вірний чура — дія- 
вол 97; д іт и  — як оказують свій послух, нагорода за нього 3, голос крови 
6 І 4 9 ;  ж і н о ч и й  х а р а к т е р  — сварливий 9, сплетниця-розлучниця 
22, скрита віроломпяця — иуж не знає, котрі його діти б, хитра мест- 
ниця мужеви 22, 67, 72, 74, 98, 115, хитра віроломниця 19, 103, слабі, 
але против їх волі не віитись 8 ними 43, 128, брак чистих дівчат в ці
лих державах 77, користолюбиві і в любви 41, 42, 72, довгоязикі — 
тому не сповідають 94, одежами і  нарядами обманюють 58, падві на 
все заборонене 3 5 , 9 4 ,  127;  п р и к л а д и  м у д р и х  ж і н о к  93, 138 
і сталих в любови 79. М у ж і  осміяні хиба ва завдрість 4, не
сталість 104; м у щ и н и  мстиві против непринявших їх женщин 116. 
М а т е р и н с т в о  пожадане женщинї хочби ва помочию нечистого 11. 
Мати в сином зносить ся 16, 78 (покута і поміч Богоматери змазують 
гріх). Любовна похіть —  предмет культу (чорна меса) 118. Любов ри
царя і королівни 117 (мудрий молодець), 138. Борба 8 любовною похітю 
10 (женщина), 18 (пустельник), 66 (монахиня); любовну похіть королеви 
лічать смертю рицаря 50. Побратимство двох подібних 119, християнина 
з невірним 120. Що другому бажаєш —  сам наживеш 3 4 ; сила чистоти 
душі і тіла 51, 144; сила простосердечности 139; хабарники — судні 156, 
купці — обманці 89, 106; зовнішній блеск жерело почестей 73, 110. 
Замок вапав ся в землю за кару 76, покута рицаря рабівника 86, во
роги ГОДЯТЬ СЯ черев ПО друже дітей 91, королевич ПІД 8ѲИЛѲЮ виховуєть 
ся —  боротьба зі смоком 77, вдумчивому чоловікови не легко веселитись — 
всюди „меч Дамокла“ 78, все в руці божій 79, все земне — суєта: 
женщина, почести, гріш 28 (порів. притчу з Варлааиа і Іоасафа про чо
ловіка на краю пропасти). Друга ґрупа, не менше численна, про гріхов
ність духовенства і монашества. Захланність їх — 23, 60, 83, 107, 129, 
143; любов легкого і вигідного житя —  24, 75, 8 2 ;  варозумілі без під
стави 2 ; чин і гріш почитають — простодушного обиджують 61; духов
ники світські і ченці жиють против постанов церкви 8 жінками —  70  
(блудницю відвів від публичного житя, сам в нею вжив ся, вона дітей 
убивала), блудять найчастїйше під впливом вина 17, 8 1 ; в часі сповіди 
намовляють на гріх 49, пристрастні до жінок 147; уводять дївчат-жи-
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дівок 52 (женить ся), 53 (щоб окинути соблазнъ, иічю віщує наівним 
родичам, що їх дочка породить очікуваного Месію; Жиди вірять —  очі
кують, народжену дочку і її натїр убивають; проповідник кінчить на
смішкою над невірними нехристами); перелюбствують 8 чужими жінками 5. 
М о н а х и н і  родять дітей, товаришки догоджують родильпицям 38, пома
гає сьому і настоятельна 59 (говорить єпископу, що наложив па ню гро
шеву кару за розпусту монахинь — „правда, каплун не любить курок“). 
Дієть ся се звичайно спокусою нечистого, що розпалює в монахинях 
похіть і вводить їх в гріх ei всіми наслідками. В ід сього часто ви
бавляли своіх вірних Спаситель 65 (не пускає монашку на грі
ховні сходини ei священиком) і Пречиста — 39 (замість настоятельки, що 
віддала ся на публично житє, 15 літ управляє монастирем), 44  (ангелови 
велить ванести новонародженого монахинею сина до пустельника на ви
ховане). Пречиста Діва помагає й иншим своїм слугам, що впали в гріх 
перелюбства —  63 (воскрешує убиту пустельником введену дівчину), 68 
(спасав матір і сина, що жили в супружестві від кари), 114 помагає ри
царю в біді, 149 (вертає женї віроломного мужа), 51 нагороджує мо
лодця, що переміг свою похіть і заховав чистоту черев память на Неї 
— поцілуєм невісти. Нічого дивного, що мусїло появитись оповідане, 
яке показало б, що і  від священиків-грішників належить приймати цер
ковні тайни 80; 8 другого боку проповідники не вабули втягнути в свої 
проповіди й анекдоти про те, як діявол на вемли не хотів вірити, ніби 
на ній могли ще остати які священики, коли їх щоденно стільки при
ходить в пекло 131 (йорів, не було у кого висповідатись грішній душі 
у небі — мусїла в пекло мандрувати).

Коли зважити, що укладчики сих проповідей і прикладів мали на 
меті дати духовенству готовий проповідно-моралізуючпй матеріал, щоб 
розбудити з одного боку само духовенство до поправи житя, а з дру
гого — дати йому субстрат до проповідничої дїяльности в тім же на
прямі серед вірних, то піймемо документальне вначінє наведених при
кладів. Часть тих мотивів війшла в Декамерон і в инші збірники новель 
і обсценних анекдотів середновічя; вона ж не позістала чужою і на- 
родови, який богато оповідань переробив на свій лад. Свідчать про 
се напр. наші травестиї важпїйших молитов, церковних служб та пісень. 
Питаня сі, що правда, в нас — на жаль — ще не оброблені, але денеде 
намічені в описах рукописей.

Хоч увладчикови книжки належить від вас повне признане за бо- 
гатий матеріал, то все таки не можна не вискавати здивована, чому він 
не уложив тих оповідань відповідно до тем, хочби тав зовнішніх — яв сё 
вийшло в сім огляді вище, придержуючись внутрі вождої ґрупи хроно- 
льоґічного порядку. Тоді книжка його зиснала б на стільки, що в ру-
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ках спеціялїста могла б значно ризросіатп ся, а тим самим стала б дуже 
добрим інформатором в области поучаючо-новелїстичного проповідничого 
письменства. І. Свєнцгцкий.

В. А. Б ѣ д н о в ъ  — П р а в о с л а в н а я  ц е р к о в ь  въ І І о л ь ш ѣ  
и Л и т в ѣ  (по V o l u m i n a  l ę g u ш), Катеринослав, 1908, ст. Х Ѵ ІІІ+ 512 .

Автор поставив собі широке завданнє: представити юридичне ста
новище православної церкви в польській Річи-посполитій від XIV до 
XVIII в. — значить протягом мало не 500 років; очевидно обробити 
такий великий період докладно в однім томі —■ річ неможлива. Длятого 
мусимо вважати роботу д. Біднова не так критичною студією, що вхо
дить своєю аналїзою в найменші подробиці, як скорше загальним нари
сом, котрий дає тільки огляд найважнїйпшх фактів.

Головним жерелом послужив автору старий збірник польського права 
Volumina legum ; се жерело не все авторитетне, бо видане ненауково 
і часом неповне; тому використано також значний матеріал, розкинений 
по инших виданнях. В історії православної церкви в Польщі бачить ав
тор пять ріжних періодів. Перший тягнеть ся від початків польсько-ли
товської окупації до пановання Баторія включно. З початку права ру
ської церкви дещо обмежені, але 1560 рр. православні дістають de iure 
майже рівноправність з католиками; особливо слїдне се підчас перших 
бевкоролївств. Панованнє Жиґмонта III дає другий період; найважнїй- 
ший факт тих часів —  церковна унїя, котру правительство бере в спе- 
ціяльну опіку; істнованнє православних довгий час іґноруєть ся. Трета 
фаза в житю православної церкви починаєть ся напованнем Владислава 
I V ; козацтво виборює церкві права більші навіть як мала в першім пе
ріоді*: нпр. митрополит і владики дістають сенаторські крісла. З кінцем 
XVII в. приходить повий ванепад церкви, що відбиваєть ся некорисно 
й на її юридичнім становищі; тільки натиск росийського правительства 
дає православппм деякі полекші; се четвертий період. Часи чотиролїт- 
нього сойму (1788 92) можна вважати пятим періодом; прінціп релі
гійної свободи приносить корисні 8міни й православній церкві. — Поділ 
як бачимо досить схематичний і не все оправданий: і так часи 1386 — 
1586, котрі автор бере в перший період, не такі внов одностайні, щоби 
можна обняти їх спільною характеристикою; третій період требаб почи
нати вже з кінцем пановання Жиґмонта III (відновлепнє єрархії), не аж 
8 Владиславом IV ; між третім і четвертим періодом властиво нема нія
кої межі і т. и. Але вкінці кождий поділ штучний і можна його прий
мати або ні. Важнїйші закиди можна вробити автору з мериторичного 
боку, що до його оцінки становища православної церкви в польській 
Річи-посполитій. Вжо з короткого змісту, який поданий вище, видно, що
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автор рівно розминаєте ся в поглядами більшости дослідників церковної 
історії; так нпр. вагально констатували ся обмеження руської церкви 
8 початком XVI в. і їх вріст у дальших роках, тимчасом у автора стрі
чаємо иншу думку: „при преемникахъ Ягелла эти ограниченія постепенно 
ослабляются, въ 60-хъ годахъ XVI ст. православные почти уравнива
ются съ католиками, а во время первыхъ двухъ бѳзкоролевій равенство 
православія (равно какъ и другихъ вѣроисповѣданіи) съ католичествомъ 
снова торжественно подтверждается конвокаціонными и избирательными 
сеймами" (стор. VII). До своєї характеристики доходить автор дорогою 
аналізи сеймових конституцій; дорога певно раціональна, але дуже одно- 
сторонна: тут важне не тільки як була справа поставлена в т е о р і ї ,  
але також чи і як була -переведена ся теорія в п р а к т и ц і ' ;  якби ав
тор провірив докладнїйше фактичне становище руської церкви в поль
ській державі, мабуть дещо критичнїйше дивив ся би на паперові кон
ституції...

З того, що автор занадто буквально бере кождий правительствен
ной акт, стрічаєте ся в нього часто й ивша хиба (другорядна зрештою): 
занадто перецінюєте ся значіннв особи короля в уставленню релїґійних 
відносин. Так Кавимир Ягайлович не був фанатик і тому православним 
було в його часах добре (с. 40), Жиґмонт І був противником релігійної 
нетолеранції (с. 93), подібно Жиґмонт Август (с. 96) і т. и. Безперечно 
й індивідуальність короля мала вплив на релїґійне законодавство, але 
особисті переконання монарха все мусять нормувати ся поглядами су
спільносте —  а в Польщі се було ще більше вамітнѳ як де инше; на
віть про Жиґмонта ПІ, котрого індивідуальність найбільше зазначувль ся 
в релїґійних справах, тяжко сказати, чи він накинув суспільности свої 
переконання, чи вона йому, — мабуть обі сторони тут зійшли ся і обі 
рівно винуваті.

Поза тими методичними недостачами робота д. Бздиова як огляд 
не тратить своєї вартосте; науковість вахована в ній вповні при тім ха
рактері нарису, який книжка носить; виклад легкий; як підручник для 
першого познайомлення 8 питанием робота має чималу вартість.

І. Крипякевич.
Ź r ó d ł a  d z i e j o w e .  Т. XVII, c z ę ś ć  І. P o l s k a  XVI w i e k u

p .od  w z g l ę d e m  g e o g r a f i c z n o - s t a t y s t y c z n y m ,  t. VI. — 
P o d l a s i e ,  o p i s a n e  p r z e z  A l e k s a n d r a  J a b ł o n o w s k i e g o .  
Варшава, 1908, ст. 222 +  LII.

Сей том „Źródeł" містить виключно матеріяли до кольонїзації і ста
тистики Підляша, бо розвідку відложив видавець до двох дальших ча
стий XVII тону. З трьох підляських повітів найбільше матеріалу маємо
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тут до пов. Більского. 6  тут реєстр шляхти, що нала ставити ся на війну 
в 1528 р., дальше люстрація більських старосте в 1558— 1577 р., ре
єстри побраних податків в 1579, 1580 і 1591 р. і вкінцї такий же ре
єстр в иіста Книшина, але вже 8 поіменним вичисленим міщан. До 
других двох повітів, Дорогичинського і Мельницького, маємо рівнож спис 
шляхти 8 1528 р. і реєстри податків з 1580 р.

Найбільше (статистичних) даних маємо про шляхту і вони найпов- 
нїйші, бо подають імена, чого власне недостає при реєстрах міст. Крім 
одного Книшина, міщани нігде не вичислені поіменно. Про селян не 
маємо нічого.

Сї акти мають ту вагу, що вони хоч почасти дають спромогу вгля- 
вути в етнографічний склад шляхти. Се спеціяльно інтересне тут, для 
Підляша, бо ся земля сягала найдальше на північ ві всіх вѳмель Руси, 
межуючи в ваходу 8 Польщею, ві сходу з Литвою. Тону і часто підпа
дав під власть тих держав і в 1569 р. приходить під Польщу. Оче
видно сі події не могли лишити ся бев впливу на склад населеня.

І дійсно, в іменах шляхти XVI в. знаходимо майже виключно імена 
польської шляхти — головно 8 сусїдного Мавовша, що 8 давен тут на
пливала. Шляхта мазовецька ще здебільша імен родових не має, тільки 
просто приставляє імя до села, ввідки походить, пр. село Бжовово —  отжеж 
8ѲНЯНИН Ян з Бжозова, або формує імя Бжозовський. І бачимо велике 
число сіл й імен, що гвучать як і на Мазовшу н. пр. села: Влости, 
Болєсти, Калєнчіно, Красево, Яблоново, Пєжхали, Зохи, Труски, Паєво 
і  т. д. Се села 8емлї Більської. Ті самі імена стрічаємо в сусідній гемлї 
Цїханівській на Мавовшу. Се і вказує напрям тої дрібно-шляхоцькоі 
кольонїзації.

Руська шляхта ровплила ся в тій масі Мазовян і спольщила ся, 
як і деинде. Тілько тут наступив сей процес скорше, бо в реєстрах 
8 1528 р крім кількох імен, як Іван Карп, Іван Сасин, Грегор Вага
новский, Глїбович Арнольф (?), годі доглянути ся руських імен1). Правдо
подібно останків руської шляхти треба шукати в списі бояр більських, 
де вичислено 92 бояр в кінцевою ваміткою „тиі то земяне“... значить 
ідентифікують іх 8 шляхтою 8емянами. Про міста годі щось сказати, бо 
як я вгадував, тільки один Книшин має поіменний реєстр. Згадуєть ся тут 
Іван Гроднянин, Ілько, якийсь Боярин, Мікітко, Іван Бучмєж, Ілїяс з Бог
даном і піп руський. Мусїло бути і більше, але польський реєстр поль- 
щить імена, так що годі певно рішити. Зрештою Книшин найдальше ви- 
сунене на північ місто. *)

*) Мусїло бути і певне число сусїдної литовської шляхти н. пр. 
Пашкоіч (Пашко), Хвічвоіч (Хведько), Хвідороіч (Хведор).
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В кісті Дорогичинї вгадуеть ся принагідно Гриць тесля, Сидор 
швець, а дальше мавко в 1581 р. згадку про міщанина Щасного Сутрувну, 
що дав в тім році чопове „від міста р у с ь к о г о  Дорогичина“. Звістка від
носить ся до міста на лівій боці Буга, що і звало ся руським, а Право- 
буже —  ляцьким. Одначе і на Правобужу мусїло бути богато Русинів, коли 
там мавпо аж 2 церкви, а на Лївобужу тільки одну. Tag взагалі елемент 
руський мусів іти що найменче через половину, коли акт маґдебурґії 81498 р. 
надав рівні права і Русинам (рівне число радних і свого бурмістра), а устав 
цеху купецького ще в 1643 р. признав Русинам рівні нрава.1)

Згадують ся ще 8 Дорогичина попи, що платять 10 вл. і пін 
г м. Семятич.

Про села маемо тільки назви, що також вкавують на мішану 
людність. І так село: Мілковичі руські, Еаміонка руська, Савнчі руські, 
Яблонна руська і ляцька, .Твароги руські і ляцьні, Мавурі, Литва і иньші. 
Одначе якогось відношеня процентового руських і польських сіл, в при- 
ближепю хоч би, годі обчислити. Зрештою докладніЗше вияснене сього 
проблему вимагав використаня всіх даних до Підляша, що очевидно тут 
у справозданю в „ Źródeł“ не можемо робити.

Все инше, що нам дають „Źródła", поминаю, бо воно входить 
в обсяг розвідки, обіцяної видавцем у найблизших частях XVII тому.

Ж. Терлецький.
C a r l  R i t e r  v o n  S a x  — G e s c h i c h t e  d e s  M a c h t v e r 

f a l l s  d e r  T ü r k e i  b i s  E n d e  d e s  19. J a h r h u n d e r t s  u n d  d i e  
P h a s e n  d e r  „ o r i e n t a l i s c h e n  F r a g e “ b i s  a u f  d i e  G e g e n 
w a r t ,  Відень 1908, от. X X + 5 4 3 , 8°.

Ся книжка, живо написана, з добрим внанем предмету, не може 
навивати ся чисто науковим твором: доволі в ній публіцистичних виско
ків, повно субвктивного мірковання, та що пайважнійше —  се в 3Д ком
пілятивна праця, між тим на основі турецькоі історичної літератури. 
З методичного боку се радше історична хроніка ніж історія. Все ж таки 
може бути уживана як корисний інформаційний підручник для практич
них, наукових цілей. В першім розділі маємо загальні уваги про полі
тичне становище Туреччини в Европі, іі внутрішній характер, націо
нальні і релігійні відносини. У другім розділі дав автор короткий по
гляд па часи могутности османської держави від середини XV в. до 
1579 р .; по тім приходить повільний упадок державних сил, представлений 
в дальших розділах (до 1683 в третім, до 1768 в четвертім, до 1840 
в пятім, до 1856 в шестім, до останніх в сеиім), щорав докладнійше 
і щорав менше компілятивно, —  найдокладнїйше в двох останніх ровдїлах, 
що занимаютъ цілу половину книжки. С. Томашівський. *)

*) A t h e n e u m  1847. Drohiczyn.
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С. И. М а с л о в ъ  — О п и с а н і е  р у к о п и с е й  И с т о р и ч е 
с к а г о  О б щ е с т в а  Н е с т о р а  Л ѣ т о п и с ц а .  К., 1908, ст. 5 0 + 5 8 .

Автор описав 27 рукописів Товариства Літописця Нестора. По 
часу напасання вони всї належать до півних: 8 XVII, XVIII і X IX  вв. 
Більша часть їх — писання богословського вністу. Вартість сих руко
писів майже виключно палеографічна; тільки в чч. 6 і 7 знаходять ся 
невідомі доси проповідн. Георгія Кониського й арх и диякона Манасиї 
Максимовича.

З рукописів, які належать до українського письменства, назвемо: 
ч. 1, Апостол XVIII в., списаний в с. Богданівцях в 1737 р.; ч. 2, 
збірка з X VIII в., в якій містить ся статя „о хиротоніи, сирѣчь 
о рукоположеніи“ (чи не Лаваря Барановича?) та уривок Псалтири 
слїдованої списаної в Новгородї-Оїверськім в 1572 р.; ч. З, проповідь 
св. Василія Вел. на похвалу посту в перекладі на славянську мову 
з масою українізмів, з XVIII в.; ч. 4, Збірка полемічних писань —  
Ровыскъ о брьшской вѣрѣ и о пресуществленіи з початку ХѴШ в., 
українською скорописю. В ч. 5 (збірка ріжних статей) знаходимо значне 
число проповідей, виголошених у Петербурзі* деякими українськими ду
ховними, як Симон Тодорський, Амврозий Юшкевич, Іляріон Григоро
вич, Норфірій Краиський, Платой Малиновський, Тѳофан Прокопович. 
Такий самий характер має також ч. 8 —  збірка в XVIII в. 8 пропові
дями Кирила Ляшевецького, Тѳофана Прокоповича, Гедеона Брииов- 
ського; тут є також лист з Угорщини до сестри Іренея Фальковського. 
В ч. 7 (вбірка в другої половини XVIII в.) містять ся проповіди Е. Дия- 
ковського, Ст. Еалиновського, Георгія Боннського, Сим. Тодорського, 
Манасиї Максимовича. В ч. 9 містить ся курс фільософії, винладаний 
в Еиїво-Могнлянській академії в 1685—6 рр. Йоасафом Броковським. 
Ч. 10 —  записки невідомого автора 8 другої половини X V III в. про 
реторику і диалектику. Ч. 11 —  Слово про Амфілога, список X V III— 
X IX  в. Деякий інтерес представляв ч. 15 — вбірка віршів 8 половини 
X IX  в., очевидно якийсь альбом, де поруч в росийськими віршами не
відомих поетів є також два вірші українською мовою. В ч. 17 Сінопсіс 
Ґізеля в списку кінця XVIII в .; там-же „Исторія о розореній Іеруса
лима“ і „Исторія о плѣненіи Царгорода®. Ч. 18 — Лїтопись келейна 
Дмитра Ростовського (Туптала) 8 X V III в. Під ч. 19 — збірка істо
ричних писань, писана скорописю XVIII і X IX  в., яка містить ряд 
статей: Лїтопись Грабянки, списки зі статей вапорожських гетьманів, 
починаючи від Богдана Хмельницького аж до вибору Данила Апостола, 
в кінцї „Розговоръ Великой Руссіи съ Малой Россіей»“. Збірка з ХѴШ в. 
під ч. 21 між иншими статями містить: „Краткое описаніе Малороссіи*, 
видане при літописи Самовидця, тестамѳнт Ст. Яворського, ряд при-
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писів для робленя напитків і страв і для ділення недуг, написаних, 
на скільки ножна оцінити по нові і правописи, Українцен. Ч. 23 — 
Литовський Статут в редакції 1588 р., список XVIII в. В ч. 26 иаено 
лікарську книжку п. н. „Ковчежецъ, содержащь недиканѳнти выборнѣй- 
шіи“, написану в 1744 р. в Глухові. Ч. 27 — копія з кінця XVII в. 
8 відоного лексикона Панви Беринди, а сане 8 другого кутеінського ви* 
даня 1653 р.

Описи Маслова зроблені старанно, з увагою і любовю; де треба, 
тан вкавано на инші списки, а також покагана бібліографія по данону 
питанню. В додатку невидані доси проповіди Георгія Боннського і М. 
Максиновича; виданне з поправками тонних нісць і  в короткою, але ввяв- 
кою передковою. В. Перетц.

А. С. Г р у ш е в с к і й  —  Къ х а р а к т е р и с т и к ѣ  в з г л я д о в ъ  
„ И с т о р і и  Р у с с о в ъ “ (Извѣстія отдѣленія русскаго языка и сло
весности академіи наукъ, 1908, т. Х Ш , кн. 1. Ст. 396— 427).

Під такин скронпин заголовков уністив д. О. Грушѳвський в „Извѣ
стіяхъ* петербурської академії наук змістовну розвідку — монографію про 
„Исторію Руссовъ“. Стисло переглянув він усі питання, які вяжуть ся 
8 сею „Історією“ й на кожде з них дав докладну відповідь. Так на 
початку схарактеризовано вплив „Історії“ на сучасну українську су
спільність і на видатнійших її діячів. Далі' вияснено погляд автора 
„Історії“ на ціль і завдання своєї праці' й показано, чин вона ріжнить 
ся від иньших праць. „Відміна сього твору від ипьших, — на думку 
д. О. Грушевського, — не тільки в критичному розгляді представлень 
про минулу долю українського народу, що склали ся у польських і ро
сійських письменників. Відміна і в основній ідеї викладу — ідеї авто- 
номности. Автономічний погляд перевів автор через цілу книгу: Україна 
се не провінція, що підлягає центральному правительству, хоч часами й 
живе —  фактично — цілком самостійно; се — відосібнена країна, не
залежна, що живе цілком самобутним житєм, хоч і відчуває — часом — 
сторонні впливи. Почавши саме з самобутности української людности,. 
яка істнуе відосібпено, — автор і не зраджує свому основному погля- 
дови: він зазначує, звичайно, і вплив польського режіму й асіміляційну 
політику Москви, але не прояви впливу центра на окраїну, а місцеве 
житє — основна нитка оповідання.“ Далі власне й показано на кон
кретних прикладах, як виявляєть ся в „Історії“ ся основна ідея авто
номности України. Скінчивши з сим основним пнтаннєм, переходить автор 
до докладнішої характеристики „Історії Русов“ —  показує, як змальо
вано воєнну славу українського народу, зазначає у автора „Історії“ 
любов до свого народу, розуміннє його культурної висшости і раціо»

Записки Наук. Тов. Ін. Шевченка, т. ХС. 17,
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налївм, говорить про розклад історичного матеріалу і представление S 
освітленне в „Історії" поодиноких важнїйших подій і важнїйших україн
ських діячів. „Гуманність — важна риса в душевній характеристиці 
автора. Оцени насильств при переведенню релїґійної уоїї й тяжке при
душенно ковацьких рухів, зріст гнету перед Хмельниччиною й кари на 
смерть Мавепинцїв —  накидані різкими рисами —  торкають ся не тілько 
ображеного національного ночутя, але S загально-людського жалю та 
гуманности. Автор — ворог всякого насильства S утиску, і в репліках 
про кріпацтво московського станового побуту не лише бажає задним 
числом уколоти несимпатичну „Москву“. Він — проти всякого утиску 
суспільности властю, які б форми він не приймав; проти бюрократичного 
повновластя, жовнірської сваволі' й воєнних постоїв: він так само зазна
чить „підле варварство“ Турків і риси „великої розбійничої зграї“ за 
відділами Дорошенка, як Глебединські кари S господарювання ґенерала 
Бірона, новодженнє гетманської ґвардії Мавепи й розвиток донощицтва 
серед української суспільности, тяжку мару міністерської канцелярії S 
сумний епізод Пікінерії, нарешті — вбори фуражу й переведение розме
жування“. Скінчивши в характеристикою „Історії“, представляв д. О. Гру- 
шевськнй еволюцію поглядів на неї серед української суспільности й 
нарешті розглядає питание, хто був її автором. М. Залізняк.

Д р . Іл . С в я т и ц ь к и й  — В і д р о д ж е н е  б і л о р у с ь к о г о  
п и с ь м е н с т в а ,  Львів, 1908. Ст. 58.

Д. Д о р о ш е н к о  — Б і л о р у с и  і ї х  н а ц і о н а л ь н е  в і д 
р о д ж е н н я ,  Київ, 1908. Ст. 32.

„Не треба навіть довго доказувати —  зачинає свою статю перший 
із зазначених у горі авторів, др. Іл. Святицький — що маємо повне 
право говорити про білоруське в і д р о д ж е н е  письменство. Досить тільки 
вгадати про сотні грамот і правних актів, що дійшли до нас, починаючи 
в XIII—XVII вв., вказати на яких півтора сотки рукописей з кінця 
X III—XVII вв., наввати такі друки, як доктора Францїшка Скорини 
з Полоцка . (Біблію, Апостол і Псалтирю 1517— 25), Симона Будного 
в Несвіжу 1562, Григорія Александра Ходкевича в Заблудові (Учи
тельне Евангеліе 1 5 6 8 - 9 ,  Псалтир 1570), виданя друкарні Мамонїчів 
у Бильні, Евангеліе Тяпінского чистою народньою мовою, Граматику 
1586, Статут литовський 1588, Катихисис Зиванїя, Граматику 8 1596, 
твори православно-католицької полеміки кінця XVI— пол. X V II вв., щоби 
узасаднити навву теми. Одначе на тім не кінець. Крім старого білору
ського письменства належить вказати ще на богату пародню словесність, 
вібрану протягом X IX  в. Поляками: Чѳчотом, Зенкѳвичом, Федоровским, 
великорусом Шейном, білорусами: Носовичом, Ронановим, Никифоров-
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ским і др. З другої сторони ніяк промовчати штучну білоруську пись
менність у творах поляків: Маньковского (перелицьована „Епеїда*), 
Рипіньского, Чечота, Барщевского, Марцїнкевича, Даревского-Вериги, 
повстанців 1861 — 4, Мацей Бурачка і Лучини (останні — з 80-тих років). 
Зваживши все те, ми переконуємо ся, що —  білоруське письменство 
почало ся тому 7 віків: своєю граматично-словарною звявю з народньою 
словесністю воно дало цокав внутрішньої тяглости письменного біло
руського житя; а виступивши нині в чисто-народнім уборі, воно явило 
ся тільки нравним наслїдником своїх попередників, нлодой культурно- 
політичного розвою — як Росії взагалі', так Білоруси передовсім.*

Головним завданнєм статі д-ра Іл. Святицького — подати ха
рактеристику національного білоруського письменства за період 1904— 
1908 рр. Перед тим одначе автор переходить коротко історію роевою 
двох головних чинників, які складають ся на найновійшу білоруську 

.літературу — мови і вмісту.
Що тикаєть ся першого складника —  білоруської мови, то біло

руський елемент пробиваетъ ся з поміж церковної славянщини вже 
у найдавнїйших творах, як рукописних Евавгеліях, псалтирях та поу
чениях X III—XV вв.; найсильнїйше одначе виступає народна білоруська 
мова в правно-полїтичних актах і грамотах. Починаючи одначе від ХѴІ-го 
віку, білоруська мова підпадає під чим рае сильнїйший вплив латино- 
польського письменства, від якого увільнюєть ся тільки в найновійших часах.

Зміст білоруського письменства — анальоіічний до нашого. 
.Богослужебна і церковно-моралістична книга, лїтопись, повістево-мо- 
ралїзаційний збірник, зложений з байок, житій святих, а пізніш е релїїійні 
пісні — се головні роди старої білоруської літератури. Інтерес до на
родный словесности, записи я житя-бутя народньої маси, штучна пере- 
рібка і наслїдуванне народньої творчости (пр. перелицьована „Енеїда* 
на взір Котляревського, „Гапон“, „Тарас на Парнасі'“ й ин.) — се вже 
характеризує кін. XVIII і поч. X IX  вв. Справдішнє одначе відродженнє 
білоруського письменства, оживленпє його новими літературними кличами 
припадає на кін. XIX і поч. X X  вв.

Свій огляд найновійшого періоду білоруського письменства починає 
автор характеристикою двох білоруських поетів: Бурачка-Богушевича 
і Лучини-Неслуховского, які хоч вийшли з покоління 80 і 90 років 
м. ст., одначе своїми провідними ідеями належать до найновійших часів. 
Потім ідуть: Якуб Колас, Мацєй Кропиука, Янук Купала, И. Изгур 
й ин.; —  всі вони виступили на літературне поле тільки в останніх 
часах і всіх їх характеризує —  житєвий реалізм та щира віра в світлу 
будуччину, яку народ вдобуде собі власними силами. При кінці' статі 

'подано дві недруковані поезійки: Марка Бявдольного (ПІто т а  спиш?)
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і Янка Куиали (Там...). Особливу увагу звертав автор також на одино
кий нині білоруський періодичний орґан п. 8. Наша Ніва, який вихо
дить у Бильні й гуртує коло себе всіх згаданих наймолодших біло
руських письменників і поетів. Усі характеристики вичислених висше 
представників відродженого білоруського письменства цікаві тим, що 
сконструовані вміло 8 оригінальних фраґментів їх поетичних писань, че
рез що й самі набирають певного поетичного характеру.

Дещо иншу, більш нровову форму мае статя д. Д. Дорошенка. 
І у ній, так само, як у статі першого автора, подана найперш коротка 
історична інформація про старе білоруське письменство X IV —XVII вв. 
(за проф. Е. Карским), дальше про́ польсько-український романтизм 1-шої 
пол. X IX  в., а вкінці про національно-демократичний білоруський рух 
кін. X IX  і поч. X X  вв. Характеристикою трьох білоруських поетів сеї 
останньої доби: Богушевича, Неслуховского й Явки Купали кінчить автор 
свою інтересну статю, яка в деяких точках доповнює статю д-ра Іл. 
Святицького.

В кінці —  користаючи в нагоди — одна замітка pro domo no- 
stra — в справі наших відносин до т. вв. білоруського питання. „Нині 
се питание —  повторимо слова д-ра Іл. Святицького — науково 
порішене: білоруська мова в рівнорядним і рівноправним складником 
(равом з великоруською, українсько-галицькою й угро-руською) східньо- 
славянської язикової родини, вийшовши равом з ними ві спільної пра- 
руської мови1). На підставі дослідів найбільш васлужених дослідників 
історії білоруської мови — проф. Карского, акад. Соболевского й акад. 
Шахматова належить тільки узгляднити спорідненнє сеї мови 8 південно- 
великоруським говором (аканне, свистячий придих йотованих співзвуків —  
де’ ц’) й північно-українським (h, словарні особливости), а також певний 
вплйв польської мови“. Поза тим — всяке ваперечуваннє чи квестіонованне 
окремішности й самостійности білоруської мови в користь росийської чи *)

*) Одначе ставити в один ряд білоруську, великоруську й українську 
(чому — ук р аїн ськ о-гали ц ьк у?) мо ви в Групою угро-руських г о в о 
р і в  —  не можна. Найновійші діялектольогічні досліди акад. А. Со
болевского й акад. А. Шахматова показують, що угроруські говори на
лежать до у к р а ї н с ь к о ї  (північно-української) ґруни східно-славян- 
ської родини мов і говорити про їх рівнорядність 8 великоруською, укра
їнською й білоруською ґрупою — нині що найменше... ще нередвчасно 
(нор.: А. С о б о л е в с к і й ,  Очерки русской діалектологіи. — Ж и в а я  
С т а р и н а ,  II, в. IV, ст. 12;  А.  Ш а х м а т о в ъ ,  Къ вопросу объ обра
зованіи русскихъ нарѣчій. — Ж у р н а л ъ  Мин.  Н а р .  IIр., 1899, кн. 
IV, ст. 3 70—371; також: В л. Ф р а н ц е в ъ ,  Обзоръ важнѣйшихъ изу
ченій Угорской Руси. — Р у с с к і й  Ф и л о л о г и ч е с к і й  В ѣ с т н и к ъ ,  
1901, кн. 1 - 2 ) .
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української нав нинї характер п о л і т и к и  так само, як анальоґічне запе- 
рѳчуваннв и квестіонованне окреиішности й самостійнотти української 
мови в користь росийської. — Зазначуеио се тону, що і  8 українського 
боку пробував дехто ще не так дуже давно анектувати білоруську нову 
в користь української1), а офіціальні підручники української нови й лі
тератури для українських гімназій у Галичині' ще й н и н і  за приводон 
польського лїнґвіста Малиновского вважають білоруську нову тільки го
вором — української, визначуючи заразом, що сей говір „не нав своєї 
лїтератури“(? І).2)

Найвисший час, щоби сю псевдонаукову теорію про білоруську 
мову й неправдиву інформацію про білоруське письменство усунути 
зовсім з підручників для наших середніх шкіл! Ів. Кревецький.

Ів . С о з а н с Г к ї й  —  О л е к с а н д е р  Д у х н о в и ч  ( У г р о - р у с ь -  
кий а в т о р  н а р о д н и х  у ч е б н и к і в  і п у б л і ц и с т ) ,  Львів, 1908, 
ст. 24.

Історія українського національно-культурного житя X IX  ст. на Угор
щині' до тепер н а у к о в о  не оброблена. Крім короткого огляду, який знахо
димо у цінній на свій час праці' Лукича3), виданій двайцять з горою літ 
тому назад, крім некритичного та тенденційного нарису, який подав Сабов 
у своїй „Хрестоматії*4 * * * 8), крім принагідних ваніток, які нодибуено у новійших 
публікаціях матеріалів до культурної історії галицької й угорської Укра-

2) Пор.: Ом. О г о н о в с к і й ,  Исторія литературы рускои. Т. І,
ст. X V I („Всѣхъ Русинбвъ-Украинцѣвъ есть 21,356.232: именно на
Украинѣ 18,000.000, въ Галичинѣ 2,516.542, на Буковинѣ 239.690, а въ 
угорской Руси 600.000 душь. Ѳслн-жь додамо ще число Б ѣ л о р у с о в ъ ,
с. в. 3,592.057 душь, к о т р й  б е с ѣ д у ю т ъ  н а р ѣ ч і е м ъ  р у с к о -  
у к р а и н ь с к и м ъ ,  то окажѳ ся, що всѣхъ тыхъ, котрй говорять по
руски, есть 24,948.289, мѣжь-тымъ коли 34,389.871 душь до россій
с к о е  народу причисляв сяв).

2) Пор.: О л. Б а р в і н ь с к и й .  Виїмки з народної літератури укра- 
їньско-рускої X IX  віку. Для висших кляс середних шкіл. Ч. П. Трете 
поправне видане. Накладом краевого фонду. У Львові, 1902. Ст. 209;  
Ом. О г о н о в с к и й ,  Старо-руска хрестоматія для висших кляс середних 
шкіл. Львів. 1881 (тут між старо-українські літературні памятники втяг
нені також б і л о р у с ь к і ) .

8) В. Л у к и ч ь ,  Угорська Русь, ей роево́й и тѳнерѣшній станъ. 
У Львовѣ, 1887.

*) Е. С а б о в ъ ,  Христоматія церковно-славянскихъ и угро-русскихъ 
литературныхъ памятниковъ. Въ Унгварѣ, 1893 (рѳц. на „Христоматію* 
написав А. Петров у Журн.  Мин.  Б а р .  П р о е в . ,  1893, X ;  в ній 
подав рецензент цілий ряд доповнень і виписок, пороблених ів памяток 
угро-руського письменства, документів і т, д.).
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їни1) и. ст. — про угро-руський національно-культурций рук X IX  в. не 
маємо нї одної основнїйшої розвідки. Також усї дрібніш і статї, що по- 
явили ся досі' на сю тону, головно у часописах, не мають з причини 
тенденційности й безкритичности їх авторів переважно ніякої наукової 
вартости.

Тому в вдоволеннєм мусимо зустрінути кождий вворот наукових 
інтересів наших молодих робітників на нолї історії нашого письменства —  
у сторону забутої угорської України і з подякою приняти від них ті 
нові причинки — навіть найменші —  до півнання сеї частини україн
ської теріторії, які вони подадуть нам як результат своїх наукових 
студій і дослідів. До таких мелодик дослідників історії нашого націо
нально-культурного руху X IX  ст., які зацікавили ся між ин. також 
угорською Україною, належить власне, автор зазначеної у горі розвідки 
д. Ів. Созанський. Згадана праця д. Созанського про Ол. Духновича 
не одинока, що своею темою дотикав історії культурного руху на 
угорській Україні; майже рівночасно подав автор другу статю про 
Духновича у наших „Записках“ т. LXXXVI, в якій обговорив кри
тично діяльність вгаданого угро-руського діяча на иншім полі — на 
полі поезії8).

Ол. Духнович — один із визначнїйших представників угро-руського 
літературного руху X IX  ст. — займав ся громадськими і просвітніми 
справами угорської України поверх ЗО літ (1832— 18G5). Найважнїй- 
шими з них були — його енерґічні заходи коло просвіти народнїх мас. 
і його широка публіцистична діяльність. Виясненню сих двох боків 
у його громадсько-просвітній роботі присвячує автор свою названу в горі 
розвідку.3)

Педагогічно-просвітню діяльність почав Духнович на ширшу скалю 
тільки в 1840-их рр., коли став іменований каиітульним каноніком 
у Пряшеві. „На сьому становищу, каже автор, Духнович став до
бродієм і опікуном бідних студентів як угро-руських так і галицьких. * *)

*) К. С т у д и н с ь к и й ,  Кореспонденція Якова Головацького. Т. 
І —II. У Львові, 1905— 1909; И. С. С в ѣ н ц и ц к і й ,  Матеріалы по 
исторіи возрожденія Карпатской Руси. І —II. Львовъ, 1906— 1909; М. 
Т е р ш а к о в ѳ ц ь ,  Матеріяли й вамітки до історії національного відро
дження Галицької Руси в 1830 та 1840 рр. Додаток: До історії москво
фільства в Угорській Руси (У к р. р у с ь к и й  А р х и в ,  т. III). З инших 
боків досліджують угорську Україну д д .: Вол. Гнатюк, А. Петров, Ст. 
Томашівський й ин.

*) І в. С о з а н с ь к и й ,  Поетична творчість Ол. Духновича (Зап. Н. 
Т. ім. Ш. т. LXXXVI, ст. 1 2 3 -1 4 0 )

3) Друкувала ся вона найперш у львівськім „Учителю“, 1908, 
чч. 9— 12.
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Він винаходив для них приватні лекції, підпомагав грішми та харчем. 
У його хатї у Пряшеві була справдішня бурса, де бідні студенти без 
ріжницї стану находили щирий захист." Для характеристики Духновича 
як добродія шкільної молодїжи автор наводить фраґменти зі споминів 
одного з його колишніх бурсаків — Галичанина д. В. Крім матеріаль
ної опіки над шкільною мододїжю дбав він також про її духовий розвій. 
„Бажанем Духновича було, пише автор, щоби загал мужицтва навчив ся 
бодай читати й писати, а дальше, щоби спосібнїйших мужицьких дїтий 
висилати на науку до міста". Для того він перший в поміж угро-ру- 
ської інтелігенції уложив і видав своїм накладом цілий ряд підручників 
для початкової народньої освіти, як: К н и ж и ц я  ч и т а н н а я  д л я  на
ч и н а ю щ и х ъ  (своїм богатим вмістом перевисшила вона усї букварі, яві 
перед тим видруковано у Галичині й була видана в короткім часі' 
4 рази!), К р а т к і й  в ѳ м л ѳ п и с ъ  д л я  м о л о д ы х ъ  Р у с и н о в ъ  (по
пулярний виклад ґеоґрафії, призначений головно для сільських учителів), 
С о к р а щ е н н а я  г р а м а т и к а  п и с ь м е н н а г о  р у с с к а г о  я э ы к а  
(написана в оригіналі' місцевим говором — перероблена й видана без 
відома й згоди автора двома апостолами руссофільства між угорськими 
Українцями Ів. Раковським і В. Войтвовським на „чисто русскомъ язы
кѣ"), Н а р о д н а я  п е д а г о г і я  въ п о л ь з у  у ч и л и щ ъ  и у ч и т е л е й  
с е л ь с к и х ъ ,  Е с т е с т в е н н о - д у х о в н ы я  Р а з с у ж д е н і я ,  Л и т у р 
г и ч е с к і й  к а т е х и в м ъ  й ин. Над кождим із сих підручників автор 
г’упинябть ся детальнейше й характеризує докладно їх уклад, зміст, нову 
й нн. Свій огляд просвітної дїяльности Ол. Духновича д. Созанський 
кінчить такими словами: „результати його роботи на сьому полі, як 
спершу були н е в в и ч а й н і ,  так опісля з м а р н у в а л и  с я  тому, що 
Духнович не новів просвітної справи властивим шляхом, відцурав ся 
рідної мови та став пропагіїтором висшої, „сальонової“, росийської“. А як 
зміняли ся у нього погляди на народню мову, автор покавуе у другій 
половині своєї статі, в якій обговорює його публіцистичну діяльність.

Публіцистична діяльність Ол. Духновича доволі велика, хоч одно- 
сторонна. Переглядаючи тодішні часописи (галицькі — Зоря Галицка, 
Вѣстникъ, Семейная Библіотека, Слово; угорські —  Церковная Гавета, 
Церковный Вѣстникъ; заграничні —  Вѣстникъ Юго-Западной и Запад
ной Россіи) стрічаємо ся 8 його іменем не рідко. Усї дописи Духновича 
можна ввести до двох категорій. Одні дотикають просвітнього руху на 
угорській Україні — в них Духнович подає ввістки про появу про- 
світних книжочок, обговорює вагу просвіти народа, вискавуе радість, що 
мужицькі діти беруть ся до науки. Инші його дописи — своїм обємом 
далеко ширші, бо обходять і галицьку Україну —  обговорюють питание 
української літературної мови на Угорщині й у Галичині. Погляди Духно-
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лича на літературну нову галицько-угорських Українців не були все 
однаковими. В перших роках своєї громадянсько-просвітньої дїядьиости 
він не соромив ся простої, мужицької мови і на ній —  як сам зазна
чу« —  написав між пн. свій твір: „Добродѣтель неревисшаетъ богат
ство*. Незабаром одначе (в 1852 р.) він ваняв супроти народньої мови 
врабно вороже становище та став пропаґувати у письменстві т. зв. „са- 
льонову мову* („Такъ то намъ сальоны исключати въ образованіи на
шего явыка?“ —  грѳмнть розгніваний Духнович, рецензуючи переклад 
„Брмака* і Могильницького „Скит Манявський*. — „Намъ двигати 
языкъ ивъ порока сельской грубости, — такимъ обравомъ намъ на всякія 
десять села особной граматики и особнаго словаря нужно!*).

На закінчеянв своїх уваг про Духновича автор подає таку його 
характеристику: „Духнович —  то поява в нашім суспільнім та літера
турнім житю від ЗО рр. мин. віку почавши, досить інтересна. Інтересний 
він І8 ва двох річий: раз, що в нїм бачимо майже одинокого представ
ника не тільки серед угорських, але навіть серед галицьких Українців, 
тих діяльніших людий, які ввертали свою увагу на простий народ, дбали 
про його освіту, добачуючи в ній єдиний спосіб поліпшення його долі; 
а друге — що пізнанне особи Духновича — то причинок історії мо
сквофільства на угорській Україні. Духнович дав нам найнлястичнїйший 
примір, який поганий вплив мала ідея „обвдинення* на людий, що ба
жали щиро займити ся долею свойого народа, працювали для нього, але 
так  д о в г о ,  поки не попали у темряву москвофільства*.

Для доповнення обох праць автора зазначимо, що нові вістки про 
незвісні дотепер рукописи Ол. Духновича, які зберігають ся в угро- 
руських бібліотеках, і деякі виписки з них подав др. Іл. Свенцїцкий 
у виданій сими днями ч. II своїх „Матеріал-ів по исторіи возрожденія 
Карпатской Руси* (Льв., 1909, ст. 118— 126). Ів. Кревецъкий.

Р. Д а н к о в с к а я  — М а л о р о с с і й с к і я  о б р я д о в ы я  п е ч е н ь я  
К у р с к о й  г у б е р н і и  (Этнограф. Обозрѣніе, 1909, Л6 1, ст. 21 — 34).

Отся статя інтересна тим, що в ній зібрані разом усї печива (хліби 
і тіста), уживані при ріжних обрядах, яким етноґрафи присвячували 
доси за мало уваги, хоч вони її васлугують вповні'. В статі подані 
також малюнки ріжних родів печива, яких число виносить 19, що зна
чно улекшує опис і дає нам правдивий погляд на річ. Жаль одначе, що 
авторка не звернула при тім уваги на віруваня, в яких лежить увесь 
сук річи, бож ті хліби й печуть на те, щоби при їх помочи осягнути 
певні результати, приписані віруванями. Якби не те, то їх можна би 
все заступити звичайним хлібом. Авторка вапевняє, що „печенье въ тонъ 
видѣ, какъ оно вдѣсь проводится, уже исчевло: одни печенья исчезли
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болѣе 35 лѣтъ топу назадъ, другіе лѣтъ 25, и лишь немногія мелочи 
еще доживаютъ свой вѣкъ". Здаєть ся одначе, що тут в трошки пере
сади авторки, бож трудно припустити, щоби тепер не пекли паски або 
коровая, а певно ще й деяких инших родів хліба. Не знати також, чому 
авторка зачисляв деякі печива до обрядових, прим, ячерепеники“, бо 
при описі не вгадує зовсім про те, щоби їх уживано при яких обрядах, 
ва те вавначув виразно, що їх випікають на продаж.

Загалом вичисляе авторка отсї печива: 1) Маленька весільна ши
шка; шишки печуть у домі молодої; 8 ними вона ходить просити на ве- 
сіле і лишав по домах, де просить; в день весїля роздавть ся їх боя
рам і знакомим. 2) Велика весїльна шишка, в заткненою гилкою (зви
чайно вишневою),_облїпленою тістом; її печено в домі молодої і моло
дого і вожено в женихом до молодої, де обмінювано ва шишку молодої; 
на весїлю роздїлювано їх між боярів і дружки. 3) Хрести печено в се
реду четвертого великопістного тижня, а відано в четвер. Уживано 
також при деяких ворожбах. 4) Ениші, без начинки, печено ввичайно 
в переддень деяких свят. 5 —6) Орішки і оріхи, які ріжнили ся лиш 
величиною, печено в формі великих обручок на смальци на пущене, 
а деколи і в осени, як різано свині. 7) Подібні до них сорочі ушка пе
чено в ті самі часи, що орішки. 8) Коровай печено, як і в нас. 9) По
дібний до нього лежень, печений у родичів молодят, лежав через усе 
весїлв на столі, а по весїлю угощувано ним гостий. 10) Колачі везено 
з женихом до молодої, де свашка ровдавала їх гостям. 11) Паска — як 
у нас. 11— 12) Драбинки печено на Вознесене в формі драбини, найбільше 
з пятьма щеблямв. 13) Жайворонки печено на 40 святих, числом 40 
штук. 14— 15) Брусаки печено в формі округлих брусків. 16) Черепеники, 
рід бабок, печено лише на продаж. Крім того печено рід медівників, 
званих рубанцями або різанцями, які також лише продавано.

Варто було би зладити подібні описи також в инших наших око- 
кицях, взявши при тім на увагу й віруваня. В. Гнатюк.

Вл. Д а н и л о в ъ  — Н ѳ н а р о д п ы я  п ѣ с н и  въ у к р а и н с к о м ъ  
ф о л ь к л о р ѣ  (Сборникъ Харьк. Ист. Фил. О б - а .  Т. XVIII, ст. 2 79— 
285 і окремо).

В. Данилів порушив в отсїй статейці дуже цікаве питане, на жаль 
відніс ся до нього побіжно й поверховно і ні трошки його не вичерпав. 
Питане про народність і ненародність пісень являетъ ся вже з публіка
цією перших їх збірників, в яких можна знайти доволі богато пенарод- 
нїх пісень. І тут двояка причина впливала на помішуване ненароднїх 
пісень; перша — се була проста несвідомість, яку бачимо прим, у Вац
лава з Одеська і Жеґ. Павлї; вони містили всі пісні, які діставали,
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нѳ зважаючи на їх походжене; а що ніж піснями було богато виписаних 
зі старших рукописних співанників а XVII -  XVIII ст., яких тепер від
криваєте ся доволі багато, і в яких переважно, хоч не виключно містили 
ся твори ріжних поетів тих часів, то не диво, що в збірниках тих 
перших етнографів попадало ся значне число штучних творів. Друга при
чина —  се свідоме фальшоване пісень і видаване їх ва народні. Кла
сичний приклад сього маємо на Срезневскім у його „Запорожскій Ста
рині41. Найвдібнїйшим на мій погляд фальшівникон народнїх пісень у нас 
був Шишацький-Ілїч, який знав добре мову і народню поезію, тому 
й найліпше міг підходити під її лад. Фальшовано народні пісні зреш
тою не лише в нас, але і в инших-народів: Великоросів, Поляків, Че
хів, Сербів і т. д. Бельовський, Вуйцїцький, Ґолембйовський брали при
міром галицькі українські пісні, перекладали на польську нову і вида
вали або не вазначуючи, що се переклад, черев що можна їх було вва
жати ва орігінали, або впрост клали під ними фальшиві підписи: z nad  
Niemna, z nad Wilii. Таке тоді було розуміне народньої поезії. Але 
вже й між першими етнографами виринали сумніви що до походженя де
яких пісень і вони старали ся ставити ся до них критичнїйше. Я. Го- 
ловацький помістив богато ненароднїх пісень у своїм збірнику, але мар- 
кантнїйші зібрав разом і назвав їх „Пѣснями образованнаго сословія*. 
П ізніш е Антонович і Драгоманів виключили зі своєї збірки всі підо
зрілі пісні і обіцяли виказати їх фальшивість, хоч до того вже не дій
шло. Тепер треба уживати при видаваню народнїх пісень вповні науко
вого крітерія і коли втягаєте ся між них піснї ненародного походженя 
(що деколи неминуче, бо не можнаж 8 народнього репертуару викинути 
деяких набожних пісень, різдвяних і велнкодних вірш і инших, хоч 
знаємо документно про їх ненародне походжене), то зазначуєть ся се 
виразно.

Д. Данилов порушає також справу літературних впливів і вказує, 
як у деяких селах записано твори Шевчепка, Кулика, Забіли, Глїбова, 
Пушкіна і инших. Се не дивниця, бо школа, місто, книжка і Газета 
мусять лишати свої сліди і по селах; сих творів одначе під ніякими умо
вами пе належить залучати до етнографічних збірників, бо вони сюди 
зовсім не належать. Питане може заходити лише що до творів письмен
них селян, які дуже люблять пописувати ся віршотворством і засипують 
своїми творами чи не всі редакції популярних Газеток. Коли отже такий 
.̂мужицький твір спопуляризував ся між народом і його співають усюди, 
о його під певними умовами можна би втягнути між твори народньої 

поезії, але не все. Таких творів зрештою нема богато і вони не можуть 
Нї про що рішати. В. Гпатюк.
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Н а у к о в і  р о з в і д к и  S с т а т і  в с п р а в о з д а н н я х  у к р а ї н 
с ь к и х  с е р е д н і х  шк і л  у Г а л и ч и н і  з а  р о к и  1903/4— 1907/8: 
Ш к о л и  к о л о м и й с ь к і  fi т е р н о п і л ь с ь к і 1).

Ів.  Ф р а н ч у к  — Ж ѳ н щ и н и  у Г о м е р а  (Звіт дирекції ц. к. IL  
гімназії в Коломиї ва р. 1903/4).

Л. Г н а т и ш а к  —  В п л и в  „ І с т о р і ї  Р у с с о в “ на  у к р а ї н 
с ь к о - р у с ь к у  р о м а н т и ч н у  п о е з і ю  (ibid. за р. 1904'5).

Д. Д ж е р д ж  — П о я с н е н н е  п р о в о д ж е н н я  з в у к а  в ґ а з а х  
на о с н о в і  к і н е т и ч н о ї  т е о р і ї  ґ а в і в  (ibid. за р. 1905/6).

Яр. Г о р д и н с ї Г к и й  — П р и ч и н к и  до  с т у д і й  н а д  „ Е н е -  
ї д о ю “ І в. К о т л я р е в с ь к о г о .  І —II (ibid. за рр. 1906/7— 1907/8).

Х р о н і к а  ц. к. ґ і м н а з і ї  Ф р а н ц - Й о с и ф а  І. від р. 1899— 
1905 (І. Звіт дирекції ц. к. гімназії Франц-Йосифа І. в Тернополі ва 
р. 1905/6).

Ів . Б о р у с о в с ь к и й  — М е ф і с т о ф е л ь  у Г о т о в і м  „Ф а- 
в с т ї “ і  Л ю ц і ф е р  у Б а й р о я о в і м  „ К а і н ї * * (ibid. ва р. 1906/7).

Й. З а с т и р е ц ь  — П е т р о  Б і л я н с ь к и й ,  є п и с к о п  л ь в і в 
с ьк и й,  г а л и ц ь к и й  і К а м е н ц я  П о д і л ь с ь к о г о  1781— 1798 р. 
(ibid. ва р. 1907/8).

Статя д. І в. Ф р а н ч у к а  п. з. Жѳнщини у Гомера — складаеть ся 
в двох частин. У першій — схарактеризував автор типи жінок, які ви
вів Гомер у своїх поемах „Ілїядї“ й „Одиесеї“ — отже Навзики, Пене- 
льопи, Андромахи, Гекаби, Геленп, Арети; у другій — представив ста
новиш» гомерівських жінок у дома (дівчина, жінка, мати), їх права, обо- 
вязки й ин.

Друга статя — се розвідка д. Л. Г н а т и ш а к а  на тему: Вплив 
„Історії Руссов“ на українсько-руську романтичну поезію. І ся праця 
складаеть ся з двох частин. У першій — автор стараєть ся виказати, 
звідки „вона („Історія Руссов“) взяла ся, коли появила ся напечатана 
(чи й се треба аж „викавувати“ ? — Кр.), хто і на основі яких жерел її 
написав *), чи вістви, подані в ній, правдиві, чи має вона ввагалї яку 
вартість* й ин.; у другій — говорить про її вплив на укр. романтичну 
поезію. Перша половина має вповні' компілятивний характер і поза по
вторением чужих поглядів не дає нічого нового; у другій — більш са
мостійній, розібрав автор письменників, що писали під впливом „Історії 
Руссов“, отже: з українських — Максимовича, Маркевича, Гребінку,

*) Див. „Записки Н. Т. ім. Ш .“ тт. LX X X V I і LX X X IX . На сім 
кінчимо огляд наукових розвідок і статей у справозданнях укр. сер. 
шкіл у Галичині за рр. 1903/4—1907/8. Огляд за 1908/9 р. буде пода
ний в одній із дальших книжок.

*) Сам автор обстає за авторством Гр. П о л е т н к и  (ст. 13).
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Бодяиського, Шевченка, Руданського; з росийських — Гоголя. Най- 
докладнїйше одначе проаналізував Шевченка*) і Руданського *). Реєстр 
письменників, па яких видно вплив яІсторії Руссов“, доповнимо ще отими 
імевамн: в українських —  А. Метлинський (пор. збірник „Думки и пѣсни 
та шче-де-що“), з росийських — Пушкин („Полтава“) і  Рилєєв (поезії 
з укр. історії).

Розвідка д. Д. Д ж е р д ж а  п. в. Поясненне проводження звука 
в ґазах на основі кінетичної теорії Газів —  повинна бути обговорена 
у публікаціях мат.-прир. секції.

Розвідка д. Я. Г о р д и н с ь к о г о  п. з. Причинки до студій над 
„Енеїдою“ Ів. Котляревського — складаєть ся також з двох частин3). 
Перша, в якій автор обговорює відно_сини на Україні при кінці ХѴШ в., 
характеризує становище, яке Котляревський бажав заняти супроти укра
їнської суспільности своєю поемою й вичисляє давнїйші проби травесто
ваний „Енеїди“, — не дає властиво ніяких нових „причинків“ до ви
яснення Геневи української травестії (автор опираєть ся головно на праці' 
М. Дашкевича *)). У другій — подає порівняний перегляд сюжетів і персо
нажів поеми (отже: руїна Трої; утечаЕнѳя; Юнона; Еол; буря; Нептун; 
пир), зіставивши побіч себе —  дванадцять „Енеїд“ : 1) українська —  
Котляревського, 2) росийська — Осипова, 3) росийеька — Котельниц- 
кого, 4) німецька —  Блюмауера, 5) його ж польська перерібка, 6) ні
мецька —  Міхаелїса, 7) французька — Скаррона, 8) французька —  
Моро де Бразе́, 9) італійська — Лялля, 10) норманська — „Eneas“,
11) середньо-горішньо-нїмецька — „Eneidt“ і перерібка Фельдеке, 12) 
латинська — Верґілїя. Автор зовсім не зражуеть ся тим, що нї Лялля, 
нї норманського роману XII ст., нї вкінці середньо-горішньо-нїяецької 
„Eneidt“, не згадуючи вже про польську перерібку Блюмаєра з року 
1834 (!), Котляревський не з н а в ,  отже й нема ніякої потреби втя
гати їх до студій над й о г о  „Енеїдою“ (инша річ — історія літе
ратурних тем ввагалї!); він навіть жалує, що не може стягнути всіх 
(!) перерібок Верїілїєвої „Енеїди“, яких у ріжних мовах є кілька де
сятків, і в яких деякі находять ся тільки в рукописях. Позитивним ре- * 2 3 4

Зі Шевченкових поем отсї: 1) Тарасова ніч, 2) Гамалїя, 3) Ів. 
Підкова, 4) Невольник, 5) Великий льох, 6) Іржавець, 7) Не знаю, як 
тепер Ляхи живуть, 8) Чернець, 9) Вибір гетьмана, 10) Заступила чорна 
хмара, 11) Бували войни, 12) Гайдамаки.

2) 3 Руданського поем: 1) Мазепа, 2) Іван Скоропада, 3) Павло 
Апостол, 4) Велямін, 5) Павло Полуботок, 6) Мінїх.

3) Вийшла окремою відбиткою.
4) Пор. Н. Д а ш к е в и ч ъ ,  Малорусская и другія бурлескныя (шут

ливыя) Энеиды (Кіев. Старина, 1898, т. LXII).
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зулыатом сеї другої частини в потверджвннє знаного вже давнїйше 
факту, що первовзором для Котляревського був не Верґілїй, а Осипов.

„ Х р о н і к а  ц. к. Г і м н а з і ї  ім.  Ф р а н ц - Й о с и ф а  І. від 1899 
до 1905 року“ — подає ляпідарнни стилем лїтопись української ґімна- 
вії в Тернополі за протяг перших 6-тьох років її істновання, в яких 
дирекція вгаданої школи не публікувала ще своїх справоздань у формі 
річних „Звітів“.

Інтересний нарис про віру в чорта ввагалї S пробу вве́сти його до 
літератури як символ і персоніфікацію певних ідей подав д. І в. Б о р у -  
с о в с ь к и й  у своїй статі п. з. Мефістофель у Готовім „Фавстї“ і Люци
фер у Байроновім_„Каїнїк. Статя — цікава для історика літературних 
тем і персонажів.

Про статю д. Й. З а с т и р ц я  п. в. Петро Білянський, єпископ 
львівський, галицький і Каменця Подільського 1781— 1798 р., подамо 
наші замітки півнїйше, но її закінченню1). Тут скажемо тільки те, що 
опублікований дотепер початок монографії представляє ввірець легенької 
компіляції, яка немає ніякої наукової вартости. Тим більш —  коли в сім 
році ноявила ся двотомова праця про історію галицької церкви вінця 
XVIII ст. вс. В. Хотковского2). Треба побажати, щоби дальша частина 
розвідки д. Застирця мала солїднїйший характер, чим її початок.

їв . Кревецький.

Видання й статі обговорені в сім томі:

Труды двѣнадцатаго археологическаго съѣзда въ Харьковѣ, т. I — 
III, 1905.

Труды тринадцатаго археологическаго съѣзда въ Екатеринославѣ,
т. І —II, 1908.

В. Хвойко —  Городища средняго Приднѣпровья, ихъ значеніе, 
древность и народность, 1905.

А. Brückner — Eintritt der Slaven in die W eltgeschichte, Берлїй,
1909.

H. Дашкевичъ — Смѣна вѣковыхъ традицій вѣ отношеніяхъ на
родовъ Запада къ Русскимъ, 1908.

Д. Айналовъ — Очерки и замѣтки по исторіи древнерусскаго ис
кусства. I. Два примѣчанія къ Слову Даніила Заточника, 1908. * 2

Ł) Заповіджепѳ продовжепнє її у „Звіті“ на 1908/9 р. — не по- 
явило ея!

2) X. W. C h o t k o w s k i ,  Historya polityczna kościoła w Galicyi 
za rządów Maryi Teresy. Kraków, 1909. T. I —II.
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— IL О дарахъ русскимъ квязьянъ и посламъ въ Византіи. III.
0  нѣкоторыхъ серіяхъ миніатюръ Радзивилловской лѣтописи, 1908.

A. W esselski — Mönchslatein, 1909.
B. Бѣдновъ -  Православная церковъ въ Польшѣ и Литвѣ, 1908. 
Źródła dziejowe. Т. XVII, część І, 1908.
C. Riter von Sax — Geschichte des Machtverfalls der Türkei bis 

Ende des 19. Jahrhunderts und die Phasen der „orientalischen Frage“ 
bis auf die Gegenwart, 1908.

С. Масловъ — Описаніе рукописей Историческаго Общества Не
стора Лѣтописца, 1908.

A. Грушевскій — Къ характеристикѣ взглядовъ „Исторіи Рус
совъ“, 1908.

I. Святицький — Відроджене білоруського письменства, 1908.
Д. Дорошенко — Білоруси і їх національне відродження, 1908.
І. Сованський —  Олександер Духнович, 1908.
Р. Данковская — Малороссійскія обрядовыя пе́ченья Курской гу

берніи, 1909.
B. Даниловъ —  Ненародныя пѣсни въ украинскомъ фольклорѣ. 
Наукові розвідки й статі в справозданях українських середніх

шкіл у Галичині за роки 1903/4—Ѣ907/8: Школи коломийські й терно
пільські.

Ів. Франчу к — Же́нщини у Гомера.
Л. Гнатишак —  Вплив „Історії Руссов“ на українсько-руську ро

мантичну поезію.
Д. Джердж — Поясненне проводження звука в ґазах на основі 

кінетичної теорії ґазів.
Яр. Гординський — Причинки до студій над „Енеїдою“ Ів. Ко

тляревського. І —II.
Хроніка ц. к. гімназії Франц-Иосифа І. від р. 1899— 1905.
Ів. Борусовський — Мефістофель у Готовім „Фавстї“ і Люціфер 

у Байроновім „Каінї*.
Й. Застирець —  Петро Білянський, е́пископ львівський, галицький

1 Каменця Подільського 178 1 —1798 р.




