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Письмо літературно-політичне

Рочник нятий.

ідд338 1sт». ..

Під редакцивно Дра Олександра Огоновского.
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з друкарні Института Ставропигийского

під зарядoм Сaефана Гугковского.
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Рік V".ЧІ. І. Львів, дня 15. (27.) Цвітня, 1872.

Виходить вишу- * Редакция и Адмі

сками місячними ністрация під Ч.

в 3 аркуші 15. (27.) 12. улиця Оссо

кождого місяця. - ЛИНСЬКИХ,

ПИСБМ0 літературН0— П0.ЛlТИЧН6.

В своій хапі своя правда и сила и воля.22

Ціна передплати : на рік 4 злр, на пів року 2 злp., на чверть року 1 злp.

в а. -— За оголошеня {инсерати) шлатиться по 5 кр. в. а. від одного вірша

дрібним друком—з долученєм 30 кр. в а. на стемпель за кождоразове уміщенє.

Переднє Слов0.

На сім місци инші часописи подають звичайно програму,

якоі редакция придержуватись гадає. Воно й конечне у сих, що

або своі політичні погляди переміняють, або знаміряють витичити

своій політиці яку-то нову дорогу — утворити новий політич.ий

табор — або словами бажають закрити справдешню гадку. Ми не

хочемо ні одного, ні другоге, ні третéго,— а по-за-як щоденний

досвід учить, що чим ясній пше, чим точнійше яка часопись

виповість свою програму, тим певнійше в практичнім переве

деню ій спроневіриться, — так ми, щоб не черпати води реше

том, заявляєм загально, но для нашоі публіки зовсім зрозуміло, що

нашою програмою єсть п р о г р а м а н а р о д н é і Р у с и : „в с в о і й

хаті с в о я правда и с и ла и в ол я!“ В чиіх грудях отся наша

клича озоветься братним відгомоном, сего й запрошуєм до спіль
ноі праці: словом и ділом. а

Житє обьявляється безперестанним рухом — застоя то

смерть! Рух в житю політичнім вирабляє поступ ; в историі нема

приіночинку: хто не иде на-перед, той вертається в-зад !

Все отже, з- відкіля-б воно не походило, як тільки причиня

ється до природного розвитку нашоі идеi, як тільки викликує по

ступ, єсть для нас пожадане; на-відворот усе, як гарно не нази

валось би воно, як тільки вяже нам руки й спиняє нашу діяль

ність, як тільки важким оловом обтяжає нашу ходу—киньмо геть

від себе, щоб не заважило коли-то на нашій совісти!

Порукою доброго вспіху напшоі часописи буде не з а в и с и

мість напшого органу и од н о м и сл н і сть, з якою майже всі

Лучші сили, звісні з давнійших праць на поли літературнім и по -
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літичнім, узнали потребу видаваня нашоі газети и або ввійшли

в склад самоі редакциі або запевнили нас своeго чинного уділу.

Підчиняючи интерес личний интересовн загальному, свідомі

нашоі задачі, ступатимем о б е р е ж н о , но завсіди с м і ли в о н а

п е р е д. На-перед отже ! “

Сим и кінчаєм отcе слівце, и витаєм шановну руську пу

бліку, як добре знаномі.

Полішика чувсив а полішика иниересів.
«»

Діти и жони поводяться чутєм: іх діла, се виплив кождора

зового настрою душі, а ціла іх діяльність — се нічого иншого, як

тільки сумма хвилевих поривів, симпатий то антипатий, добрих

то злих инстинктів — зборовий образ іх успособленя, продукт ді

ланя нервового іхнéго систему. -

У мужів доспілих, з ро витими силами духа, причини іх ді

ланя не слідує глядати в пориві чутя. Головну ролю грає тут

розум, которому чутє підклоняється.—від ступеня образованя за

виeить більшпа або менша перевага першого над другим.

Не инакше діється и з народами. Народ-дитина поводиться

инстин нтом-чутєм ; народ-муж ділає з повною самовіжею, глядить

и стереже своіх интересів, чувство має у его підрядну ролю и

виключається зовсім з-поміж Факторів єго діяльности , на-коли

тільки интересам вго противиться.

Такій буває звичайний — або, лучше нажучи, нормальний ход

річей; анормалія не можна ставити правилом.

Після сказаного, питанє : якої політики слідує придержува

тись Русинам (чи політики чувств, чи політики интересів)? легко

розвязане.
*

К у л ь т и в у ю ч н п о л і т и в у ч у в ст в ост а не м о с ь нa

р о д о м - д и т и н о ю; п р и де p ж у ю ч и с ь п о л і т и к и и н т е р e

сі в змужнієм и с т а не м к о л и - т о н а р о д о м - по ту го ю, що

єсть конечною умовкою виповненя задачі, судженоі нам в черзі

европейських народів. 1

Чи придержувались ми сеi політики до нині ? чи нинішня

політика руська єсть політикою интересів ? На се питанє абсо

лютно притакнути годі.

На-відворот, коли вдивимося в ход політики галицьких Ру

синів, зачавпши від 1848 року, то вбачаємо в ній більше чувства,
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більше пориву молодечоі душі, чим обчисляючого холоду опи

ТН0Р0 П0ЛІТИ Ra.

Характер и обьєм нашого політично-літературного місачника

не позваляє вдаватись нам тут в широку историчну дисцертацию,

тому-то ми тільки к о р о т к о діткнемо сих політичних Фаз, які

Галицьна Русь від свого пробудженя, г. в. від Стадіонівщини аж

до нині, переходила.

Коли в 1848 році Стадіон в интересі тогдашнéго правліня

(руського патріотизму єму импутовати годі) використував ново

розбуджені сили руського народа в Галичині, паралізуючи ними

акцию польского сторонництва, де-які репрезентанги тогдашнеі

руськоі політики, йдучи за поривом — в прочім дуже гарного чув

ства: вдяки, зьидентифіковали интерес руськоі народности з инте

ресом тогдашнего правліня, посуваючи льонльність руську аж до

служальства. Се назнвали вони добрим руським, добрим австрий

-cьним патріотизмом !

„Мовчи язичку, будеш істи капшку," -- „ Покірливе теля дві

норови ссе!“ Отсе головний характер тогдашнеі руськоі полі

тини : від неі не відступлено й тоді, коли „корова" перестала

бути дійною, т. є. коли відбиралось у нас теє другою рукою, що

далось було одною. Ся покірлива мовчаливість, сей безвзглядний,

що так скажемо : чернечий послух для власти — оправдається

в-прочім по-части тим, що воля для Русина в ту пору була

щось-то нового, щось, від чого відвикла була єго натура. З по

слухом було якось вигіднійше, и думати не треба було багато,

и одвічальність буцім-то спадала на кого иншого.

Тож корились и слухали багато, а допоминалися мало ; то

муж-то й концессиі, які в сю пору дістались від правлінн руській

народности, дуже невеличкi — переминаючі; важнійші, як на-при

мір признанє руських правничих катедр на університеті Львів

ськім, впадають уже в другу Фазу, и ся зачинається від имено

ваня метрополітом у Львові єпископа перемишльского Яхимовича

и від заложенн часописи „Слово.“

По Фактах судячи, патріотизму пок. метрополіті Яхимовичу

відмовити не можна. Відома річ: за єго підмогою спроваджено

тогдашнего робітника часописи „Вістник" п. Б. Дідицького до

Львова ; під єго покровом розпочав п. Дідицький видаванє своіх

брошурок — a дальше и „Слова“, — бо все таки, хочай найбільшу

материяльну жертву при заложеню сеi газети поніс сов. Качков

ський, то метрополіт Яхимович не перестав підмагати редактора,

дони аж не появилась в „Слові" (в якій ціли написана 7 в теє не

х:
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входимо) звісна передова статя вірпшом, з котроі на-раз завінв

отверто дух полéноФільский. (В сю пору впадають теж именованя

кількох Русинів висшнми урядниками и т. д.).—Чи метр. Яхимович

був свідомий тих цілей, до яких прямовало „Слово" и до яких по

єго смерти призналось отверто, об сім тепер ще непохибно су

дити не можем і правдоподобно однакож підклонивсь покійний ме

трополіт впливам кориФеiв „Слова" не від-разу -— а мало-по-малу

улягла ослаблена волн старенького метрополіта під напором енер

гічних а тенденцийних дорадців. Так хоч и в сю пору интерес

народній не оставав без всякого увзглядненя, то все-ж таки на

мьєтности, которі „Слово" знало будити по майстерськи: симпа

тиі и антипатиі — були переважно головними мотивами діяльно

сти точасних руських політиків.

Годі, однакож заперечити, що патріотизм між п у бл і к о ю

рус ь н о ю, именно в сій другій Фазі, дійшов до високого сту

пеня—и отсе и ясна сторона сеi Фази. Не менше додатня сто

рона сеi Фази покірливоі мовчаливости всть те, що наші пред

ставителі в тогдашних письмах публичних и меморандах до пра

вліня ставали на народнім грунті." з а я в л я ю ч и с ь 15-м и л і о

н о в и м н а р о д о м — від p у б н и м від п о л ь с к о г о и в ел и к о

рус ь н о г о народа, — що- зі взгляду на тогдашні дивовижні об

становини и на пізнійші мріі и штуки заслугує з нашоi сторони

на узнане.

Політика пробуджених в 1862 році до кріпшого духового

житя руських народовців, виступивших в обороні покидуваних

через де-яких теорій з 1848 р. о відрубности народній Руси —

в противоположности до появляючогося вже тоді з-за куліс ре

дакцийних „Слова" панрусичного прямованя : — абсорбовалась

безустанною полемікою з польским и панруським елементом, що

з-разу, для висвіченя справи, було навіть конечним,—и таним по

битом політика та, при тогдашних обстановинах, мусіла позі

статися мимо-волі теж в крузі чувственности ; недостаток же

старпших впливових людей, интриги противників, розбуджене на

мьєтностей до найвисшого ступеня, все те стояло на перешкоді

культивованю в той час політики интересів в таборі русько-народ

нім. —

Після млaвoі Стадіонівщини, після оживленоі Яхимовщини,

настала злоповістна Литвиновщина. Кормига справ народних, ді

ставшися в руки метрополіт а Яхимовича, перейшла, наче спадь

щ ина, в руки єго наслідника. Здібність нового Метрополіта, вго

молодий вік, єго енергія , вго відносини до двора и тогдашнего
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міністерства, як и ся обстанова, що пов. Литвинович не був при

хильником панрусичних Фантазий, все то казало сподіватися, що

за его метрополіі засвитає для галицькоі Руси красша доба, що іі

интереса народні найдуть у правліня як найбільше поперте, як

найсправедливше узнанє. Між тим, жаль згадати, Русь галицька

уся — без ріжниці прямовань и пересвідчень, завелася в своіх

ожиданях зовсім. Новий Метрополіт, чоловік безгранично често

любивий, не почувався до жадних обовязків взглядом Руси. Русь

повинна була служити єму яко середок до осягненя почестей ;

вона повинна була слухати свого метрополіта, сама не домагатись

нічого, а що сей уважав за конечне зробити для неі, приймати

як ласку. Таким поступованєм не міг пок. Литвинович позискати

собі любови и довірия у Русинів, и воно причинилось богато до

сего, що панрусичне сторонннцтво, агитуючи досі потайно. в

кінци 1866 р. явно вивісило „панрусское знамя” у „Слові“, відма

вляючи (для якого-то Фантому єдности народноі Русинів з Вели

коросами) права до житя власному народови, Гадав би хто , що

такий поступок сторонництва, до котрого н. Литвинович ніби не

хотів залічатися, побудить єго до розвиненя діялности в проти

внім напрямку. Куди ! Се була вода на єго млин ; тепер він по

більшав тільки в очах правліня: він, „ що своєю проворностю и

оглядностю зьумів удержати на мотузну усі „р e в о л ю ц и й н і“ (!)

руські и „русскіи" елементи в Галичині“, уріс тепер до значеня:

„des einzigen Маnnes.“

Які-ж характери не мусіли виробитись між тими, що ними

поводила кормига такого начальника! — Но відвернімо лице від

картини, на котрій записана история сеi найсумнійпоі Фази житя

політичного галицьких Русинів, від пори іх розбудженя,—а поглянь

мо дальше !

Послідня Фаза галицько-руськоі політини, с. є. Пол и т в и

н о в щ и н а и опісля Уго д о в щ и н а, манить на першnий погляд

проясненим політичним небосклоном Русина-народовця. И годі

заперечити, що вона, під де-яким взглядом, для нас більш втішна,

чим инші, — но чи надійна на будущину, над сим слідує нам за

СТаН0ВИТИСЯ.

По смерти Литвиновича провідники галицько-руськоі полі

тики, неначе-б бажали відотхнути після сеi невеселоі пори, не

могли з-разу згодитися на начального провідника и йшли, на-коли

вільно нам так виразитись: один гетьта, а другий вісьта ! Метро

політа не стало, єпископа в IIеремишли не стало,—а в мірські

руки віддати отсю гідність, мимо свіжо набутого опиту — не
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хотілося якось нашим Пан-отцям від св. Юра, — бо бачилося ім

може, що тільки у духовенства одного знайтися може щирий,правдивий руський патріотизм. м

Тому-то й стали наші високопреподобні Отці не добрим

підозріваючим оком споглядати на рад. .Мавровського, которого

становище умірковане, приязні відносини до покійного Ме

трополіта, а - тим самим прихільність и довіриє для єго лиця в

тогдашних кругах урядових—казали надіятись, що не хто-то ин

ший, а тільки сей муж обійме головне провідництво галицько

руськоі політики. Рухливість п. Лавровського непокоіла іх, а єще

більше непокоіло іх те, що п. Лавровський почав таки поміж

ними, и то не безьуспішно, глядати прихильників для своeго вне

ску, которий в році 1869 поставлений в галицькім соймі — став

жерелом новоі політики: по л і т и к и у г о д о в оі.

„Слово" з-разу не занвляло неприхильности для сего внеску і

воно роздумалось аж опісля, так як роздумалась одна часть рус

ких послів, підписавших в -купі из п. Лавровським сей внесок.

Гадка угодовости, як на Русина, знаючого, яку неохоту для

польского гегемонічного елементу ховав у грудях тоді кождий

майже Русин, була сміливою гадкою — було се ризико очевидне.

Пан Лавровський міг сподіватись, що одного гарного поранну,

оглянувшись, не побачить за собою ні одного, однісенького з тих,

що піднисали єго внесок ; про инших прихильників и не згаду -

ючи. Треба було облічитись з сим Фактом. Пан Лавровський

в 1862 и 1863 році мав симпатию у партиі руських народовців,

котра то партия теперки розжилась новим кріпшим житєм, завн

зала літературне тов. „Просвіта", и котру-го шановали навіть

и противники іі :—між тим сторонннцтво „Слова", хочай не ма

ліло значно, почало дезорганізоватися : одні перли редактора до

крайности, відгрожувались в „Биржевих Вєдомостях" — и знаміряли

по-при „Слово" поставити другу радикальнійшу газету, — другі,

побачивши, що „Слово" іх морочить и пцo Рoссия не думає о за

борі Галичини, стали каятись, що дали за ніс водитися „Слову “,

и хочай ясно не признавались до сего , почали туряти теж об

окремішнім органі, на що здається не стало ім однакож відваги,

може и Фондів, або одномисльности робучих сил, — и хотнй по

тому нількакратно вертали до тоі гадки, турнне осталось туря

нєм, новою Фантазиєю, новим : pium desiderium !

Під такими обстановинами шан Мавровський прихилився

опять до народнéі партиі и она вибрала єго головою Товариства.



7

Від сеi хвилі народовці симпатично придивлялися ходови

угодoвoі політики, політики, котора (так бачилось), без взгляду

на симпатиі и антипатиі, є д и н о с т е р е г т и м а є н а р о д н е г о

и н т е р е c y. Не дастьcн однакож заперечити, що внесок угодовий за

ключає в собі заледве minimum жадань народне-руськоі партиі, а спо

діватись слідовало, що те minimum більшість соймова з своєi сто

рони в найлучшім злучаю вважитиме за maximum концесий," які

народній Руси признати схоче и з м о ж е; нажемо : „схоче," бо

справді з-разу де-які вимовнійші посли польскі заявили чимало

прихильности для знаміреноі угоди; кажемо : „зможе," бо ся при

хильність не була загальна и мимо сéго, що польска журналі

стика старалася направити те зле, якого накоіла попередними

літами, роздражняючи публіку польску проти всему, що руське,

годі було в короткім часі, що так скажемо, злизати теє, що на

нипіло роками. Надія отже була—и кожний з-поміж нас сердечно

радів, що чей-чей Поляки зрозуміють раз власний интерес и c x o

т н т ь по ша н у в а т и и н т е р е c p у с ь к и й, що чей-чей ми

неться ера безплодноі чувственности (в добрім и злім зрозуміню

сего слова) и настане ера політини новоі, вагоніючоі далекосяг

лими наслідками для нашого краю —- для обох сторон, політики

тим раціональнійшоі, тим грівалійшоі, бо основою и виразом іі

буде и н т е р е с,— а відома річ: интерес — се найтвердіший грунт,

на якім засновуються приазні взаємини. —

Між тим минає одна каденция соймова — газети декламують

про „згоду", а угодовий внесок п. Лавровського не приходить на

порядок дневний ; настає друга каденция сойму — та и ся минає,

як попередна, дурно ! Замість угодового внеску, більшість сой

мова ухваляє викладовий язик руський в тутешній т. з. руській

висшій гимназиі и вяже дотичний внесок з внеском Галлера об

знесеню тут німецькоі гимназиі, як би нарошно на те, щоб ся

ухвала не діждалася санкциі !.... „Оттак“, потішають п. Лавров

ського, „деякі точки угодового внеску поєдинчо дали б-ся переса

дити в соймі", и дивуються самі своему ділу шановні прихиль

ники угоди з польского сторонництва, збуваючи мовчанкою сам

внесок и відбираючи таким поступком віру в добру волю соймо

вoі більшости навіть найбільш оптимістичним Русинам-народовцям,

позваляючи над ними триюмФовати елементови ненароднему !

Про поступки „Ради школьноі краєвоі", тоі найнетолеран

тнійшоі для Руси институциі, вже й не згадуєм тутки.

Після таких Фактів питаємось: чого вижидаєте від нас, па

нове з польского угодового гурту ? чи може що ми позволимо



8

„неу т р а л із о в а т и“ себе, вдоволяючись г а р н и м и с л о в а м и

а дурно вижидаючи Фа к т і в ? чи може що ми, запізнаючи наро

дний наш и н т е р е с и перемінивши антипатиі на симпатиі, опнть

зачнемо, як діти, бавитись в чувственну політину, або як розпуч

ливі Фантасти кинемось в обійми против-народнеі партиі — и сим

увільнимо вас від поліку з нами ”

Наколи-б и справді вернулись ми до колишнéі політики по

вірливоі мовчаливости, то ваша власна история покаже пальцем

на вас и вину неудачі порозумінн запише в реєстр ваших гріхів

політичних.

Яко народ, свідомий своєі гідности, бажаючий збереженя своєі

народнéі истоти, ми не дамо приспатися голословними обіцянками,

а бажаємо Фактів, Фантів, и вще раз Ф а к т і в. *

Наша політика чесна; хто чесно думає, сему не тяжко нас

вирозуміти. Стоімо на розпуті — р і ж н і д о р о г и п е р ед н а м и ;

н о п і й де м т і л ь н и т о ю, н о т о р а в ед е н а с до ці л и. Ми не

бавимось в високу політику, то правда; но під високою політи

кою ми розумієм диплéмацию, — а. о скільки руське питанє з ди

плéмациєю ніякого діла не має, о стільки и висока політика з

ним не має ніякоі спільности;—мусимо застерегтись однакож про

тив сеi инсинуациі, щоби ми позвалялись на вні заступати кому

небудь иншому, як тільки природним напшим представителям,

л ю д я м н а п о г о д о в 1 р и н , н а р о д н о с т и р у с ь к о 1, — которе

то право заступництва не терпить ні я в о і с у б ст и т у ц и і , ні -

якого переношеня єго на ново-небудь иншого.

Ми не бажаємо від сторони польсноі пожертвованя іі инте

ресів, а тільки узнаня наших; від сего бажаня не відступимо, не

маєм бо охоти Фигуровати нко героi „роману", як подобалось на

звати часописи „Кraj" б е з Б у с п і ш н і сть угодoвoгo змаганя.

Наше діло серіозне и ми підняли єго в найлучшій гадці и

узялись за его з найлучшою волею, не бажаючи руйновати—а бу

дувати : тільки-ж на леду ніколи будувати не будем ! — З чистою

совістею про-те вижидатимем осуду нaпioі діяльности від руськоі

публіки, стоячи на с т о р о н и і і и н т е р е с і в

SODСу
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ЧACTb ЛІТЕРАТУРНА

Поклик до братів Славян.“)

Чи дóвго ще крйвді й надсйлі тлумйти

Святе наше право розвóю?

Не вже не однóі ми матері діти,

Не вже — не братй між собóю?

Завіщо - ж зневага 2 для-чóго не мйлі

Братáм наші щйрі жадйня ?

Кого ми чіпали, кому ми вчинйли,

Чи крйвду, чи зле руйновáня ? —

Ми тільки борóлись за власную хату,

За те, що намь дóрого й нйні;

Бажаємо ми и тепер не багато —

Ріднóго розвóю родйні !

Щоб дума славутня и мóва співóча

Ширіла й шишáлась в нарóді !

Ми всіх пригорнули-б до серця охóчо,

Як би нам хоч трóхи слобóди!

Чому не ймеш віри ти, брáте, Моск 4лю —

Не вже ти лякаєшся зрáди ?

З тобóю недóлі нас крівне зьєднали —

Не буде між нáми розради. —

З тобóю давнó ми працюєм на пóлі

Розрóсту науки й освіти, *

З тобóю давнó ми шукаємо вóлі —

Іi нам з тобóю ділити Г

А ти, брате, Ляше, — не вже пак до суду

Між нáми розрух бідолашний ?!

Ой, скинь - бо з очей ти сподавню полуду,

Та праведно глянь, — необáчний :

Ми тільки за нáше лягали кістками,

Колй нам чинились ушкóди ;

Нікóли не гралися ми кайданáми,

Чужбі не гнули слобóди!

Хай Чех оповіда, — чи ми не стояли

За вóлю братерню горóю? *

*) До віршу сего прилучаємо при кінци сего випуску н о т и.
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Та з Жйжкою-ж в-куні дідй нáші дбали

й здобули козáцького строю —

Хай Серб и н розкаже, чи ми не братáлись

Оружно з ним в щáсті и в гóрі;

За віру, за вóлю чи-ж ми не рубались

На Січи, на гóрах, на мóрі?!

Спитáйте Сло в й ка — и той не згадає

Од нас коли-небудь образи:

Злобй не булó в нашім серци й немає —

Ми хтіли-б загóіти вpáзи! —

До згóди, до гурту, до купи, Славяне !

Забудьмо сподавніі свáри,

Вгамуймо, братóве, розладє погáне:

Встають бо на Заході хмари !.. .

Спізнáймося самі, вважйймо на брата —

Тоді нас ніхтó не здолáє;

Тоді не дамó ми Німóті урвати

Ні цяти Славянського крáю !

Подаймо-ж ми руки на вічне коханя,

И крйкнем на бéнькеті згóди:

„Ми цілому світу бажаєм — братáння ,

Порáди, освіти й слобóди !"

Гешьманець.

Мз сербських народних пісней.

ЕДИНИЙ МИЛИй ТА И т0й ДАЛЕК0.

Ночи темні, ночи непрозорі !

А на серци-ж ще темнійше горе.

Слéзи роню, від усіх ховаю,

Та й сказати нівому не маю !

Нема неньки виплакала-б тугу,

Нема сестри — розказала-б другу;

Один милий... та и той — з-за річни:

Поки дійде —- половина нічки, —

Поки збудить — півень озоветься, —

Поки мене притисне до серця —

Вже й зоря займається по-рану....

„Час — пора до-дому, мій коханий !"
N.
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С0КІЛ ДІВЧИНу ВУДИТЬ.

Дівчина заснула

Під кущем калини;

Будить ii сокіл:

„Уставай, дівчино!

„Виграло вже сонце —

„Вид твій припаляє."

Кинулась дівчина —

Сонечка не — має :

тільки пригортає

Та цілує милий

Пі вид румяний,

Іi груди білі. —

Геиbманець.

——«--83 ------

Д0 М06І КАТРу0І.

Ще не багато літ прожив,

А вже сивіє чорний волос ;

Ще не діждав своіх я жнив,

Ще не жовтіє нолос.

Я в світі щиро працював;

Я сіяв те, що Бог послав.

Гірких багато сліз пролив,

И горя я дізнав чимало ,

Людей и правду н любив —

За те мене и зневажали ;

И молоді літа моі

Я скоротав на чужині.

Тепер з тобою оддихаю,

Тепер прийшла мон весна;

Я, мов по смерти, оживаю —

А ти, мов зіронька ясна,

Мені присвічуєпи; з тобою

Я вже не знаюся з нудьгою.

Світи-ж мені, покй я бачу,

Понй до праці ще берусь;
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Я марно сили яе потрачу —

И жнив своіх такй діждусь :

Зберу що сіяв — и веселий

Піду на вічную оселю.

Павло з Украіни.

НАША ЦЕРК0В,

На-зорях заграли дзвони,

Спудили з природи сон;

Встав Великдень й на поклони

Люде в церкві йдуть гуртбм.

А вона по- над гробами

Голову схилила —

И росою, мов слізнами,

Марне личко вкрила.

Застогнала у дзвінници;

Прилетіли діти ,

Щоб при ній, при жалібници,

Бory помолитись

М молитва болю, горя , 1

Віри й упованя,

Плаче, лине, по-над олтарь —

До Творцй сияня.

Від віків вона так стогне,

Вишинего питає :

Чи довго ярмо те чорне, 9

И глум зносити має ?

А вдовина смирна лепта ч,

Бiднoі оселі ,

А та церковця обдерта ,

Вічно невесела —

Тихо клониться, мов мати,

Над дітьми дрібними, —

Рада долі ім придбати,

Бо за ними гине.

М єлеєм всецілющим

Мзкріпляє сили
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У журбі, щоб доля злюща

Іх не задавила.

хk :k

ж

Ой, ти церкво-жалібнище ,

Безталанних мати,

Віковічна мученнице

У жебрачій шаті !

Не журися — глянь під себе:

Сліз- молитов море

Піднесе тебе на небо

З страшним співом горя.

Заревуть свобідні хвилі —

ІЛ тебе, небого,

Унесуть на борзім крилі —

Зложать перед Богом.

ІЛ віків всіх голосами

Скаргу заспівають,

Серцем добрим й молитвами

Бога ублагають...

ІЛ тоді по воли Бога

Стане на землі :

Рай для добрих, казнь для злого —

Мир святий тобі!
К. Усшиян0виг.

v". "vrv"."-"-"-"-"

"" ч. ч. ч. ч. ч. ч. ч. ч.

ПІМСтА и ВЕЛИКОДУПИЄ.

ОПОВІДАНе

на основі записаноi Маркіяном Шашкевичем справдешнеi пoдii ; розказав

Володимир Шашкевич.

М.

w « - 9

Більш сорока літ тому на-зад запанував було у наших сто

ронах великий помір. Мерли людe — та так и падали, неначе та

солома ; городи та села пустошали — поля лежали обологом. Не

було такоі днини, такоі ночи, щоб по ким-то не задзвонили, щоб
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*

кому-то не висипали свіжоі могили. Живуть єще люде, що памя—

тають сI страшні часи, и не один дідо розказує онучатам про ве.

лику заразу або холєру, що так и хапала людей без ліку, без

переліку. Ще більш лютував помір по тім боці кордону; неначе

кзра за тяжкі гріхи линув він, як відьма кошцава, по-над хати —

по над палати, нікому не пропускаючи, усіх однаково засягаючи

під своі широкі чорні крила.

Року 1830 в пізну осінь досягала отся зараза границь запад

нéі Россиі. „В селі Сопошок поховано кільканайцятеро людей !"

сумно повивуючи головами, пошептували собі люде отсю неве

селу звістку кілька верств на-вкруги — тяжко зітхаючи: „чеи

чей омине ся нара мою семью, чей-чей не допустить Господь

сего страшного допусту на наше село !“ Так сподiвавсь кождий,

жахався вождий, встаючи н лягаючи. —

Дві милі від Сопошка, серед густого соснового бору, одна

одною стояла деревяна хата ; плечем оперта о високу кострицю,

неначе дитина притулилась до ріднéі неньки. Від двайцяти літ

проживав тут лісничий Олекса Вовномнр з своєю ріднею, и люде

розказували про его, „що отcей чоловік відродивсь від усіх ліс

ничих, що у его на совісти немає людськоі кривди и стільки, що

за ноготь !"

Та хоч який був чесний та сумирний чоловік Олекса Вовко

мир, а все ж таки не взяв кат ворога и в его; сказано: „що сей

не вродивсь, щоб усім догодив!“ Був отже и в Олекси свій во

рог: тяжкий, завзятий —- що тільни й продумував об сім, як би,

мовляв той : підставити ногу лісничому — як єму досадити %

„Не вмру", говорить сей було, „доки не вигублю те гадюче

гніздо (так називав Вовкомирів недруг семью лісничого) до на

щадку 1° Усі дивувались , з- відки узявся в сего чоловіка такий

завзяток до Вовкомирів, та хоч розпитують его про те бувало

люде, мельник (таке було єго ремесло) одвіча тільки хибань про

клоном або грізьбою, а з его очей так и бухне, поломям неначе,

сей внутрішний вогонь, що палить дуппу злого чоловіка, — так

и засвітить вовком ся искра, що тліє в єго дивім серци — „тлів,

дотліває, часу дожидає.“ — Отгак-то ненавидить лукавець пра

ведннка — брехун правди — злодій чесного доробітку 1—

Не чого иншого й завидував Вовкомирови мельник, як вго

щастя, єго статку, та й тоі шаноби, яку лісничий мав у нождого,

хто лишень мав коли из ним нке діло; за те мельника оминали

самі таки Сопошане, — й кому не конче було, сей обходить було

млин, щоб не подибатись „з отсим крутіем“ Стак називали мель
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ника), що продав-би з хреста самого Исуса та обдурив не то

Гершка (так називався Сопопшанський арендарь) из єго бельФером

-— а таки цілу школу жидівську годень був обшахраіти. А ще

то люде, як кого не злюбять, то причинять та вигадають нечу

ване та небувалe ; — а Сопошане не були лучші люде, чим инші,

то-ж и сплели таке, що буцім-то мельник Васильно (так було

ему на им'я) за стільки а стільки червоних записав свою душу

нечистому — и що сей спокушає єго на всяке лукавство и пома

гає єму до кcякоі паности, яку загадає тільки злющий мельник

супротив лісничому.

— „Не дурно", так говорили люде, сиднчи в неділю в корчмі,

„побудовав він собі млин проти дуплавoі верби 1“

— „Та вже-ж не дурно !“ , одвічали другі — „не вже-ж роз

назував Грицько, Ковальчук, що вертаючи смерком из почекайки

Стак називали Сопошанці корчму, що стояла конець села и де за

попадний Гершко осадив найстаршого зятя Ривіна, мабуть за

для-того, що арендарь не пропустив нікого, щоб не понликнув:

„почекайте-но, господарю, у мене єсть до вас діло !“ а рідко траФ

лялося, щоб Ривінове діло кінчалось чим иншим, як тим, що

господарь зайшовши вже раз в корчму, не вийшов, мовляв той,

на сухо з-відтам)....

— „А скільки в вас килишків горілки ?" перебив Гершко

розказуючому, посміхаючись из-за шинквасу.

— „Не перебивайте бо !“ одвічав сей ; „не горілка говорить

из мене, а Грицько Ковальчук розказував, що вертаючи смерком

из поченайки, підслухав мельника, як сей під вербою нараджавсь

з нечистим на яке-то чортове діло 1"

— „З-відки там у вас тих чортів набралося ?" обізвавсь

хто-то розумнійший з гурту.

— „Не хуліть, дядьку !“ остерегав паламарь Вареха, що вже

за пироги злянався ; „добре, що вас пан-отець не чують !"

— „Дурний лямполиз!" відрізав тамтой ; „хиба-ж то пан

отець учать, що чорти сидять по дуплах, або що нечистому мож

но продати душу наче теля або, шанувавши вас яно гречних,

порося?!"

— „Пек та цур !“ сплюнув паламарь; „хиба-ж чортів немає

на світі? хиба-ж ...“

— „Тобі пен !" перебив перший, „та й иншим таким, що ви

гадують таке, про чортів, про відьми та опирі; вам би то, перш

усіх, покласти голову під св. євангелив.“
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Так гуторили Сопошане в корчмі : коли між тим лісничий

Вовномнр, сидячи за столом, у теплій хатині, розмовляв из жін

к0к0 зро яке-то зіля, що одно тільки мало лічити холєру.

— „Що-ж? найшла зіля ?“ питав Вовкомир жінки.

— »Дурно глядала !“ одвічала жінка ; „воно десь має бути на

горі, тільки що на-разі відпшукати годі!" -

— „В сю страшну пору воно повинно бути у кожній хаті.

Дивно, що сего року я не подибав єго єще в лісі, а вже-ж нарош

но завтра скоро-день за ним виберуся, — бо, мовляв покійний

знахорь Матвій, найлучппе єго вчахати під росу, — хоч так розі

бравши, я не второпаю, чому-б зі 1я під росу мало більш цілющоі

сили, чим коли вчахнеш єго приміром в полудне ?“...

— „Розбирай, не розбирай!" озвалася жінка, „а старий Мат

вій знав, що говорив; се зіля береться тільки під росу, а то

шкода й заходу коло вго.“ ,

— „Ви, жінки, усе раді-б звести на чари", одвічав чоловік,

„хоч воно наче на долони лежить, що тутечки ніяких чарів не

треба, що зіля лічить само, без чарів!"

— „Стрижено — голено!“ — відрізала жінка, рада, що отсі

слова, котрими Вовкомир кінчав звичайно усяку суперечку з жін

ною, може повернути тепер проти его ; „ви чоловіки ніколи не

послухаєте жінок ; адже-ж не увесь розум Господь поклав у вашші

голови 2!“... *

— „Ні, серце-Катрусю," одвічав Олекса, и поцілував жінку,

„сéго я не думав, щоб в отсiй головці не було розуму; двайцять

літ мина, як ми побралися — а з сеi пори я не-раз уже радився

твоéго жіночого розуму“...

— „ІМ може жалував коли сего ?“

„Ні, голубочко — сéго не кажу, я й тепер не противи -

тимусь тобі; чи-ж воно й стóіть сего, щоб ми перечилйся, та

про що ? про марне зіля ?!

Як-раз тепер завили британн на подвірю, а діти Вовкоми

рові, двоє русих сивооких хлопят, подібних як одна капля води

до батька, прокинулись в постели и молодший витягнув ручку до

матери.

— „Мамо! де Маруся ?“ промовила дитина, протираючи очи

ці ; вона не доказала нам казки !“...

— „Марусю !“ кликнула Вовкомириха, цілуючи дитину; „чи

не лягла ти уже спати, Марусю " "
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— „Ні, мамочко!“ озвалась, як ягода красна, гнучна як то

поля, шіснайцятьлітня дівчина — и увійшла из другоі кімнати;

„я пряду куделю, та молитви говорю "

4. — „А чого-ж ти так просиш за вуделею у Господа 2“ обі

звавсь батько ; „мабуть тужно молодій голубці уже без голуба—

ге ?... Знаю н, чого постять та моляться молоді дівчата... и твоя

мати постила та молилась перед двайцяти роками більпше, чим

ннні.“

— „Не гнівай Бога, Олексо ! чого ти соромиш дурно дівчину ?

Чи-ж нині нема чого молитися ? чи ж не казав тобі лісний Да

нилко, що в Сопопіку вже двайцятеро поховали на холєру ?!"

Опять тепер завили, забрехали британи... відчинились двері

и майже без духа станув на порозі Данилко.

— „А що там, може опять яке вовчище привіялось, що пси

так уiдають ?“ запитав лісничий, побачивши , що Данилко побі -

лів як хуста, и глянув в кут за рушницею.

„Ні, прошу пана", одвічав Данилко, шкробаючись в чу

прину ; „се і мель-мель-ник , Сопо-шан-ипанський просить впу

впусту.“

* — „Мельник ?!" покрикнула одним голосом Вовкомирова ро

дина, и глянули одно на одного.

— „Мельник ? теперки ? під ніч ?“ говорив лісничий; „чого

хоче сей чоловік від мене ?“

— „Просить притулку на лісничівці", одвічав Данилко: „ка

же, що в Сопошку холера, що сеі ночи померло дванайцятеро.

а вчера поховали осьмеро, що ціле село заводить, що люде поки -

дають хати, та й идуть в світ за очима..."

— „В Сопошку холера", говорив лісничий, „а він, мельник—

завзятущий наш ворог, шукає притулку серед моєї родини, ко

тру зустрічав завсіди шpоклоном , котру божився вигубити до

нащадку — мельник ?“ — и задумався Вовкомир, наморщивши

брови, казав-бись: яка-то чорна гадка заворушилась в єго правед

ній души й каменем повисла у вго батьківського серця. З лю

бовьо глянув він на жінку, жалібним около повів по лицях любоі

дітвори, — а далій спогадав, що хто зна , може й ім прийдеться

глядати притулку у чужих людей..., що не годиться й ворога

відганяти від порога, в таку добу, в такім нещастю . що вони,

Вовкомири, ніколи не бажали зла мельникови, що раді-б були не

раз помиритися з ним, — а тепер, він сам, перший хоче пересту

пити іх поріг, перший витягає руку до них и просить так не

чимало: бажає тільки ночлігу, притулку — захисту від зарази !..

2
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— „А, то хибань звірюка був би сей“, обізвавсь в- кінци лі

сничий, „щоб в такім нещастю хлібом та солю не поділивсь з

сусідом !“ — и мерцій відчинив двері, втішино та сердешно вита -

почи мельника, которий, повісивши голову, так и стояв за поро

гом, наче-б и не надіявсь милосердия у сих, котрим заприсяг

було погибель; непевною ходою переступив в-кінци поріг и блу

дним поглядом повів по кімнаті. -

Бачивши таку несміливість и який-то тяжкий смуток у го

стя, лісничий и єго жінка стали розважати єго і стали приймати

як найлучшого сусіда-приятеля. За столом випивши одну чарку

и другу, мельник подобрів, став сміливійший и говірний, и про -

сив лісничого и єго жінку о прощенє ; казав, що не сподiвавсь

він у іх такого ласкавого серця, — розказував, як лісничий зло

вив єго раз малим єще в лісі и за те, що вирубував довбачі из

дуба, випарив здоровенно, — як арендарь Гершко, знаючи об сім,

підцьковував єго опісля завсіди проти Вовкомира за те, що він,

лісничий, відмавляв дідича, щоби не вирубував ліса та не прода

вав на морги жидам, так як єго батько, —- що він (Гершко) хо

тів, щоби пан поставив в селі тартак и випустив ему в аренду,

и що обiцював єго (мельника) взяти до спілки, як тільки позбу

дуться Вовкомира, котрий один стоіть iм на заваді, — що жид

розказував єму усе, як Вовкомир буцім ненавидить єго (мельни

ка), що вiдгpажається вбити як пса, коли подибає з рупіницею в

лісі, — що, правда, Сопошпанські люде говорили инакше про Вов

комира, но він більш вірив Гершкови, чим Сопошанським людям,

котрі теж до его не дуже прихильні.

— „Шкода!“ кінчав мельник, „ що я скорппе не знав вашого

доброго серця; воно красше-б було для нас обох.“

И глипнувши з-підлобья на Марусю, котра сиділа конець стола

на-сувісь мельнина и з добрячимь усміхом слухала єго оповіданя,

схаменувсь неначе, зітхнув — глянув на діти — встав скорійпш

від стола, подякував господарям — єще раз жалібно вимовив:

„пшкода!“ и непевною ходою вийшов через сіни до иншоі кімнати,

де Вовкомириха настелила була гостеви постели, мовляв той :

аж під саму стелю....

Коло півночи з-тиха відхилились двері від кімнати лісничого,

и уже хотів Вовкомир схопити за рушницю, гадаючи, що отсе

злодій підкопавсь до єго хати , коли до єго ліжка тихою, наче

кіт, ходою приближивсь Данилко и шепнув своему панови що-то

до уха. *
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Неначе-б гадюка вкусила лісничого, так схопивсь він из по

стели и випав до сіней, неначе божевільний.

— „Холєра! в моій хаті холера,“ промовив він на-силу охрип

лим голосом , , и заломивши руки станув серед сіней, неначе уко

паний; — ,так мов серце добре мені віщувало — так він обма

нув мене, щоб ногубити, а я змилувавсь над ним и огрів за па

зухою вужа !"

В сій хвили місяць освітив кімнату, де лежав мельник, и

лісничій побачив крізь відчинені двері, як сей аж тачався від

болю по постели, благаючи не-своім голосом помилуваня.

Страшна боротьба розпочалась в грудях Вовкомира : любва

ик родині , милосердиє над нещасним недругом — сi два чувства

разом заворушились в его души. Як тяжно вибирати тут бать

кови родини — чоловікови — християни нови ! (Д, б.)

«ясноф й83de

ДивчАтко 3 сирникАми.

(За Андерсеном розказав Гетьманець ) 4

На дворі був "страшенний холод, заверюха крутила, и ніч

насовувалась — остання ніч Старого року, — саме на Меланки.

Такоі темноі та холодноі ночи; що добрий хозяiн и собани

не вижене, вбоге дівчатно, босоніж, простоволосе, пленталось собі

вулицею. На iй, правда, й були черевики, як вона з дому вихо

дила, але не на-довго: вона, бач, взулася у материні старі, та такі

великі, що у першому заметі й загубила, перебігаючи вулицю

з-під коней. Один черевик згубила вона таки на-віки, а другого

ухопив якийсь шпибиник, хлопчик.

Ото-ж дівчатко перебирало голими ніжками, що аж посиніли

від холоду. У старенькій хвартушині несло воно багацько пачок

з сірниками, а одну у руці тримала. Поганий день для неі нині

випав: ані одного купця, ані одного шеляга !

Бідне і Голодне й холодне тремтіло воно, аж крйвилося !

.Мапастий сніг вкрив iй голову й нападав між біляві, гарнісенькі

вучері, аж до плечей. - -

По всіх будинках світилися вікна и сияли ; a дух від смаш

них страв аж на вулиці чувся: се було навечериє Нового Року.

У дівчинки тільки й гадок було, що про се !

Сіла вона собі й притулилася у закутку між двома будин

ками, підгорнувши ніженята під себе; але холод усе знай більш

та більш проймав іі, — а до дому-ж то вернутись не насмілюва
:k
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лась: бо не продала ані одноі пачки, не заробила ані одного ше

ляга. Раз — батько б побив іі, а друге -- хиба пак й дома не було

теж холодно ?!

Жили вони на горіщи й хоч найбільші дірки у стрісі й були

заткнуті ганчірками та соломою, проте вітер, не вважаючи, про

димав на-скрізь.

У дівчинки рученятка зовсім одубіли.

Господи! хоча-б один сірничок, — може-б він запоміг хоч

трохи ! Коли-б одважитись хоч одного стратити ! Тернула-б об

стіну и погріла своі одубілі пальчинята.

От вона таки й наважилась витягти одного. Черн ! Господи!

як блиснуло, як засияло ! Вона сірник прикрила долонею, и горів

він неначе свічечка , а полумья єго було таке тепле та ясне !

Що за диво ? Здалося ій: ніби сидить вона перед панською грубою,

обробленою у мідь і залізо роскішно. Вогонь так привітно палає

и гріє так хорошé та тепло ! Коли тілько що вона до полумьн

захтіла простягти своі ніжки, — як разом полумья згасло и груба

не-знать-куди ділася: зосталося дівчатко тільки з недогарком

сірника у руці !

От, черкнула вона об стіну й другим. Блиснув вогонь, заго

рівся, и тамечни, де світ на мур упав, неначе стіна зробилася,

як намітка, прозора : можно було бачити з середини кімнату.

Глянула дівчинка — а в кімнаті стіл засланий скатертиною

білою, білою, як молоко ! На скатертині у полумиску стоіть пе

чена гуска, начиняна яблуками та сливками, а од неі — гарячим

та смашним паром так и душить. 0т, дума, щастє ! А тут, як

плигне гуска з полумиска до - долу, а ніж и вилки у-слід, та

Прямісенько до дівчини. . І

Коли ce — погас сірник, и знов усе зникло; зосталася тілько

стіна висока та холодна !

От, черкнула вона й третим ! Зирк. — аж вона сидить вже

під чудовною панською ялкою*). Ся була більша и далеко красша

за ту, що вона торік, у багатого крамаря, бачила крізь скляні

двері. Господи! скільки свічок світилося по зелених гилцях!

скільни то висіло в-горі цяцек та лялéк ! и здалося, ніби вони до

неi всміхалися. Але тілько, що простягне вона обидві рученята,

а сірник и погас.

*) Сhristbaum.
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Знялися усі свічечки з дерева й полетіли в-гору високо, ви

соко. Дивиться — то не свічечки вже, а зірки на небі : одна з них

покотилася и покинула по собі довгу вогняну стнгу.

„Мабуть хтось умер" подумала дівчинка, бо старенька по

кійна бабуся, котра тільки й любила іі щиро, було часто каже:

„коли часом зірка скотиться, то певно душа чиясь полинула до

Бога.“ —

Чернуло дівчатко єще одним сірником об стіну. Блиснуло

ясне та велике полумья, а серед его іі бабуся зьявилася, з та

ним ясиим обличєм, з таким щирим до неі та любовним по —

глядом ! і

„Бабусенько !" крикнула дівчинка; — „візьми мене з собою ;

я знаю, — як сірник згасне, то зникнеш ти, як груба мідяна, и

гуска печена— и ялка чудно-хороша !"

От, разом запалила вона усю пачку, бо боялася, щоб бабуся

іі не кинула. Сірники запалали, и полумья з іх здалося iй ясній

шим од сонця. Ніколи бабуся не була такою гарною та величною !

Узяла вона дівчинку на руки, и обидві, осинні світом, радісно по

минули в-гору високо, високо — туди, де нема ні холоду, ні го

лоду, ні туги, — полинули до самого Бога !

Але й другого зимного ранку, у куточку, між двома будин

ками, маленьке дівчатко усе ще сиділо з почервонілими щічками,

з солодною усмішкою, — тільки вже одубле й замерзле.

Зійшло холодне сонце на Новий Рік й осияло дівчинку з іі

сірниками. Одна пачка була зовсім спалена, и люде казали: „пе

вне погрітись бідне хотіло?” Але ніхто не відав про ті дива, що

вона бачила, ні про те, у якім сияні полинула вона з старенькою

бабусею на нову оселю ! —

ДЕщо О СПОСОБІ ЖИТЯ мУРАВЛІВ

и об тім, яку ролю відгривають они в загальній ладні природи,

(Написав Иван Верхратський.)

У звірят малих и непоказних завважаємо часто приміти, ко

трі нас наповняють найбільшим подивом Божоі мудрости и все

могучости. Именно помічаючи спосіб житя комах, приходимо до

того, пізнаня, що саме там, де би ми и не думали, на предметах

буцім незначних и маловажних, показується потуга Вседержителя

в пліняючій величности. *
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Яким то дряхлим и слабим сотворінєм не видається нам

м у р а в е л ь ! Однакож, слідячи близше за способом єго житя, по -

бачимо, що саме сі непоказні животинки живуть в численних

товариствах, уладжених не согірше, як яка из потужних держав

нашого часу. Єсть у них правлячі проводирі, шосли. слідителі,

инжинєри, робітники, и готове військо, котре кождоко вдираючо

гося ворога хоробро відперає ; словом одним : єсть у них все, що

в добре удержаній державі має бути. Муравлі суть також до

брими окономами. Справді не збирають они собі запаснoі живно

сти на зиму — як хибно тверджено у старовину, ставляючи му

равля за взоровзір журливости и запопадливости хозяйськоі — ні!

муравлі призбирують собі, чуючи непогоду довше тріваючу, лише

на кільна днів припасу, а в напших краях проводять зиму в стані

заковязлім, загребавнішись трохи глибше в землю,— однакож дер

жать собі постоянно дійні корови. Корови ? cпитає де-хто, не дові

ряючи. Так єсть ! Річ має ся так: На листю тополь, рож, на ка

пусті и многих инших ростинах живуть малісенькі комашки

(звані мшицями), та обсідають іх так густо, що ростини ті вида

ються мов попелом обсипані. (Тому-то зовуть мшиці теж и по

п е ли ця ми). На-заді мають сі комашки дві трубочки, з котрих

тече солодкий, ліпкий сок. Муравлі любять той сон дуже. Тому

то и видко часто, як по листю бігають квапно, злизуючи сок з

трубочок мшиць текучий. Однакож не вдоволяються они тим.

Дуже часто хватають сильними челюстями повільні мшиці, та

скають до-дому и ховають іх у себе, та хіснують з них подібно,

нк газдині з коров.

Загалом ділиться обчество муравлів на самочки, самчики и

безполі робітники (муравлі ніякого рода або так звані м у р а в лii).

Найбільші суть самочки. Они то подібно, як трохи менші від них

самчики, дістають під-час сполованя (Раarungszeit) ніжні крильця,

котрими на кілька хвиль можуть в воздухи вознестися. Однакож

вскорі тратнть крила и спадають на землю. Самочки зносять від

так малісенкі нєчка в закапелках муравища, а дальше пропитан6

виклюваючоіся черви зоставляють робітникам. Робітників всть

найбільше, и они поносять найтяжші труди коло утримуваня дер

жави. Самочки и самчики вільні від робот и представляють, так

сказати, клясу правлячу. Робітники розділяють роботу між себе.

Одні сторожать, другі будують нові ходи и номірки або напра

вляють старі, инші зносять потрібний до того материял, инші

знову виходять на розвідок за поживою и пр. Дивлячись на той

глітний рух, який панує в муравищи, думав би хто з-разу, що
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не спроміжно тим звіраткам працювати доладно, що они десь собі

в своіх роботах мусять перепиняти,—а и саме муравище з-верхи

виглядає найчастійше безладною кошицею, накиненою піском, ли -

стєм, чатинєм и пр, — однакож, роздивившися точнійше, узриш

на-відворот: кожде має свій певний , вимірений сбьєм діланя,

одно другому уступає бережно з дороги не заваджаючи, а коли

иноді в кванливій поспішности стане одно против другого, так

глaдячись усиками, и спізнавши одно другого, смирно уступають

собі — тай дальше до праці !
",

Примітна пильність н внтревалість муравлів - робітників.

Мноді кількадесять раз сховзуються з тягаром и скочуються долі,

но те ім не мішає : вони не встрявають, доки аж не спрячуть

предмет на місце призначене. Для молодого поколіня суть також

дуже журливими. Черви виклюнувшiся з яєць годують дуже ста

ранно. Коли черви осягнуть приналежну велиність, то обсновують

ся звичайно тоненькою пряжею и переміняютнся в кукли або

так звані п о д у ш к и. Подушки тиі именують де куди хибно теж

и „муравлиними яйцями". Они суть звичайно білявоі або жовтавоі

барви — з-далеку похожі на пучняві зерна жита або пшениці.

Кукли не ідять нічого, не потребують отже, щоб іх годувати ;

однакож и тепер не відступають іх годовники. Они виносять

подушпки на сонце, обертаючи іх то на один бік, то на другий,

щоби добре з всіх сторон огрілися. Зближиться-ж до гнізда який

неприятель, як не заворушиться все в муравищи! З якою ревно

стю не кидаються усі робітники уносити повірені ім подушки !

В короткім часі численні подушки зникли, попрятані у середину

будинку, а на гомість виступає цілий рій войнів, щоби укарати

дерзького смілчака

Муравлі. живляться переважно солодними соками з ростин

або звірят. Овочей не тикають, хиба коли з них відшкіриться

лупина и витікає сок, на котрий то всі муравлі дуже ласі. До му

рaвища ведуть окремі дороги або шляхи, котрі нарочно промо

щують собі муравлі. Тими дорогами зноснть они собі потрібні

річи. На вислід роздобутку висилають робітники кількох з-поміж

себе. Відкриють тиі слідителі більшу илькость поживлiня, то сей ,

час вертають до свого муравища и заберають з собою більше

товаришів, при чім дуже добре уміють справлятися, хоть часом

вибераються в місця досить оддалені. З того видко, що межи му

равлями має бути певний рід, сказати-б: мови,—а так можуть они

порозуміватися взаімно.
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Дивлячись на згодливе устроєнє держав муравлиних, думав

би хто, що межи ними панує лише любов и згода ; однакож н

межи ними ведеться иноді борба и то завзятуща борба о бит.

Коли в якій стороні за дуже розмножаться муравлі и досить

близько заложать муравища одні біля других, стає ім за тісно,

а то тим більше, коли одними дорогами змушені за жиром вихо

дити —и тоді то розчинають они справдешні битви. Примітно, що

при тім муравлi не уживають ніколи хитрого підступу, не виша

дають з засідки зачаівішись, ак многі инші комахи, но боряться

чесно в отвертім поли, виступаючи густими рядами. Борючись

кусаються челюстями (щипальцями), стають на-вшпиньки и ста

раються забризькати противника квасною ідею, що находиться

в піхурци на кінци іх кадовба. Роди узброєні жалом проколюють

ним ворогів Справді зьумляти приходиться, з якою заілостю,

з яким завзятком они гризуться. Не-раз зчіпляться борці так

сильно, що не попускаються, навіть коли один з них на смерть

загризений, и не -раз мож побачити, що до ніг муравлів побідно

з борби вийшовших суть учіплені голови відорвані або й цілі

трупи противників.

Часто нападають на одного кілька з иншого муравища на

раз и забирають его в полон. Коли смеркнеться, уступають обі

сторони и хороняться для перепочинку у своі муравища. З роз

світом же опять висипають и поновляють битву з тим біль

шим завзятєм. Тиі борби трівають не-раз кілька тижнів. Замітити

однакож годиться, що під час, як ведуть борбу, в муравищи не

перестає робота, — и так коли одні повнять свою довжність на

поли битви, другі идуть за поживою глядіти, заходяться около

добра молодого поколіня, и пр.

Инпших комах поборюють муравлі и загризають навіть значно

більших від себе на смерть. Так напастує найменший из наших

родів Муравель жовтий (Formica flava) поодиноких маєвих хрущів

досить часто и принуджає, численно іх окруживши, найчастійше

до піддачі. Згадати тут годиться , що сила у тих малих и, нк

бачиться на періший погляд, слабих животин, розмірно дуже знач

на. При будованю своіх муравищ таскають муравлі не-раз ку

сники дерева, прутики и т. и. річи, котрі далеко більші и тяжпі

від них самих. В-прочім много надоложують муравлі своєю невто

мимостю и прoвoрнocтю, а також и своім. значним числом.

Хотя муравлі так завзято гонять многих комах, то преці до

зволяють декотрим пробувати у своіх муравищах, а навіть дуже

с гаранно ходять коло них. О мишицях и іх призначеню для му
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равлів була вже в-горі бесіда. Окрім тих Полукрильців (Нemiptera)

находяться часто межи муравлями єще и декотрі хрущі, именно

многі з Щипавковатих (Короткокрильців, Вrachelytra), Скритки

(Рselaphina), Огниця-Червениця (Руrochroa coccinea) и инші.

Жубелиці зносять айця дуже часто у миравища. Одного разу

запримітив я, як самочка Жубелиці-золотастoі (Сetonia aurata, Gold

káfer) злинула у муравище Муравлів червоношиіх (Formica rufa)

и муравлі впустили іі без всякоі перепони. В якій именно ціли

плекають муравлі тих хрущів, доселі не звісно.

Муравища закладають муравлі в земли, під камінєм в порох

навих деревах и т и. предметах. Будівлю стосують після яко

сти материялу. Так н. пр. коли земля тверда, то будують то -

ненькі стінки для комірок: коли же пухка и розсипна, то дають

стінки о много грубші. — Не-раз внаджуються в людські хати,

а відкривши солодощі або свіже мясо, приводять вскорі числен

них товаришів, и стаються через те неприємними гостями. Хотяй

муравлі иноді своєю внадливостю и нам не-раз даються в-знаки,

то однакож тов не може ити и в порівнане з тим, що діється

в декотрих сторонах теплівщини. Там живуть муравлі громадами

далеко численнійшими, як у нас , и суть з причини своєі пажир

ливости правдивою гонобою тамошних жителів. Так звана Одвідниця

Головата (Atta cephalotes— Grosskópfige Visitenameise), живуча в лі

сах Бразилії, відбуває в певній порі справдешні походи, не щадячи

нічого на своій пути, обнажаючи навіть дерева з листя. Втиснув

шися безчисленними тьмами в людські мешканя, принуджає она

людей до втеків, виідаючи при тім все зьідоме до цяти. Також -

Мурашіка Жимоідна (Муrmica omnivora, Gefrássige Ameise), властиво

жителька Египта, тепер однакож розпросторена и в Америці

а новійшими часами и в Англіі (в околиці Лондина), не много

уступає під взглядом пікідности попередній.
1

„По-части однакож винагороджають муравлі теплівщини зро -

блену шкоду. И так після оповідань В. А. Гумбольдта живуть

жителі сторон над рікою Ріо-Негро через більшую часть року

муравлями, котрих подусивши замішують мов тісто, и відтак

проховують у воску до дальшого вжитку.

У нас суть муравлі переважно пожиточні, понеже вигубля -

ють всяку шкідну хробачню, а також причиняються в певній

мірі до удержаня чистоти в воздусі, спрятаючи падаль менших

животних. Також служать кукли (подушки) на поживлiнє для

многих птиць співучих, и збирають іх в тій ціли ; а и самих му
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равлів потребують до вироблювана окремішного шпиритусу и до

цілющих купелів.

Так видимо, що муравлі відгривають непослідню ролю в

світі комашім, пцо и они причиняються на свiи пaи до удержаня

загального ладу в великім господарстві природи, и що для своіх

приміт, для свого способу житя , заслугують справді на саму
більшу з нашоі сторони увагу. х

УССу

водндрівнд,

д р а м а т н а р о д н і й

В ТРЕХ ДІЯХ.

0

(Оснований на пісни народній)

Написав -

Федор Заревич.

000bl1 :

марця боднарівна.

БОДНАРИХА, іі мати, вдова.

АМБРОЗ, іі жених. *

ОНУФРИЙ, опікун и стрий Марці.

староста канівський.

АНТИПА, єго новірний козак.

М0Л0ДЦІ и ДІВЧАТА міщанські К03АКИ Старости.

Річ діється в 2-гій половині ХVIII. столітя — в малім місточку: І. дія

в хаті Боднарихи; Ш. дія в саду; ІП. дія в палаті Старости — конець перед

хатою Боднарихи.

(Після народнеі шісни сталася ціла пригода з Боднарівною в містечку

Гусятині.)

—-Еє ——
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ДІЯ ПЕРША.

(Звичайна міщанська хата Боднарихи.). ,

ЯBА П.

МАРЦЯ

(приберається до зеркалця)

уaiшно) Так, сегодня, го певно вже хлопці подуріють..... Я при

брана, як та крала... (переглядає спирій на собі) о, які красітні стяжки,

які пишні коралі, які блескучі дуначі... а тут, осьде, (вказуюги, на

голову) за косу заткну рожу, яку наші дівчата на паннах тільки

бачили (шикає рожу)... а тепер (ариглядаєшься знова до зеркала), тепер

нехай усі ворогують и говорять, як хочуть ; а я й сама знаю,

я сама бачу, (прохи силидливо) що я дівчина.... гарна....

(З-за сцени залітає голос музики граючоі веселий танець — Марця опи

няється, надслухує и між тим говорить ; однак музика іі так заняла, що

мимовольно вона словами ударяє в такт музики, аж и перейде до співу.)

0 — ох, он-там — так — танцюють и гуляють... а музики то

так рясно и весело дотинають... хлопці дуднять — дівчатами уви

ХаЮТЬ...... ,

(співає): Ой у лузі при калині

Стоіть козак при дівчині —

Стріть, долю проклинає ,

Що дівчиноньку лишає.

Ой, козаче, не журися, —

Як хоч”, за рік тут вернися:

Калина тя ждати буде —

А дівчину возьмуть люде...

Ха - ха, ха - ха..А (арицyикує ногами; музика шихне.)

Танцюють, гуляють , аж серце до них рветься..... танцюють

без мене..... (з досадою) Ох ! які ж бо тоті мама, пійшли собі и не

гадка ім вернути ; я я дожидано и дожидаю, пійпла-би на танець....

Та мама хиба забули, що сéгодня неділя... (плагливо) десь собі за

сіли ; а я осьде нуджуся, вяну... и що я зроблю ?.. Ой-йой, мамо,

мамо !

(Шід-час послідних слів уходить мати.)

ЯВА І І.

Мардя. Боднариха.

боднариха.

Ой-йой, мамо! (салеснувши в руки) А що ?..... упадоньку... а то

бі-ж що, Марценько ?

1
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МАРЦЯ. - *

(вшерає оги) Та що, ніщо ! — Але бо ви, мамо, пійшли на ве

чірню, а з вечірні десь до куми ; а я жду, та й жду — а вас як

нема, так нема... *

БОДНАРИХА. -

(xишаюги головою) Та й на-силу діждалася; середодня ачей-же боя

лася сама в хаті ?

МАРЦЯ.

(з приписком) Ая... боялася . .

б0днариха.

Ну, а що-ж?

МАРЦЯ.

А от-що. (розказує) По мене приходили вже й посестри и мо

лодці, запрошували так на музику..... А я так чекала, дожидала,

довго, довгісенько..... а вони там, бачите, так танцюють ; а му

зики гудять, що аж сюди залітав голос... а музики що заграють,

то мене коло серця так заскобоче.....

БОДНАРИХА.

(сідає, поважно) Та то й увесь твій клопіт..... (жартуюги) Що не прий

шла перша на танець.. гірька доленько!... А як би раз один Мар

ценька не пійшла на танець ?, .

МАРЦЯ.

(скоро) Як би не пійшла, то би всі з мене сміялися— то бн я й

через улицю не перейшла вже !

Б0ДНАРИХА, *

(жартує далій) Так би сміялися ?...

МАРЦЯ.

Певно !... А то би зараз дівчата всі розголосили: „Марця Бод

нарівна на танці не приходить; бачите, сватачі зазирають..." Та

взяли би мене прикладати то до сего, то до того...

БОДНАРИХА.

То дивне диво би й сталося, як би сказали, що до Марці

сватачі зазирають... »

МАРЦЯ.

А на-що такоі мови, коли до мене сватачі не заходять.....

(скорше) коли я не віддаюся.. ..
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Б0ДНАРИХА

(aоважно) А як би справді зайти хотіли "... а може мені сказано,

що надійдуть. ..

мАРЦя.

(згудована) Сказано вам, що надійдуть ?.. (закриваючи оги) Мамо моя...

я віддаватися не хочу!.. л

б0днариха.

Та не скоропадь так ; ще й не віддаєшся ... (встаає з повагою)

Але-ж, донечко, люде надійдуть так и сегодня ; то-ж треба людей

по чести знати и дома остати, не на танці летіти, — бо осудять

люде и скажуть: „Шуста дівка у Боднарихи, раз-у-раз на тан

ЦЯХ.“ - е

МАРЦя.

(ошалисtaо) Нехай нажуть, нехай І. Ім віддажа то так и здається,

ніби торг який-то ; iм видитьсн, що, коли вйглядають кого, як ім

здалося, то дівчина на них тільки и ждала... А тут, не тоті часи

вже ; годилося би, щоби и дівчина знала, кого для неі вишукали,

и впередже и своє сказала слово ... (по хвилі цікаво) Ану, кого-же то

вони, мамо, найпили для мене? 4

воднАРихА.

(сміютися). А ти сама, то и не вгадала-би, ноторий се бути може,

що до Боднарівноі ручники посилати гадає ?..

МАРЦЯ.

(розгадавши) Овва ! Тільки заходу и мови. .. се може Амбрбз ?

і б0днариха.

А як-би й Амброз ? Може ему догана?

марця.

(перебірливо) Догана, або не догана.... але Амброзови рот не замерз

ще; міг упередже бодай словечко мені проречи.... От-же най ви

бачає.

Б0ДНАРИХА.

(добродушно) Ну, ну, якось погодитеся ви поміж собою...

*, МАРЦя.

Погодимося, або и ніт; побачимо... (розговорливо) Гарний, лад

"ний, чудний жених !... То зо мною бачиться майже день-у-день,

не промовить и слова, та думає, що досить по тому буде, коли

перешле ручники, син багацький !... Вже нині, бачите, який го

норний...
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Б0ДНАРИХА.

А дай-же супокій, донечко... Амброз газдівський, честний

ХЛ0ПеЦЬ..... -

МАРЦЯ

(сердитиo) Ніт, мамонько.. . не такий він !... (шихше) Матінко,

доле моя! він багацький син, гонорний, сироту за-ніщо не буде

вважати... він... (загинає плака пи) убогу, вдовину доньку, нехай з

багацькими не кладе на рівні: багацька дожидає ручників, а бідна

серця !....

- БодНАРИХА.

Донечко, а що-ж бо ти говориіш ?.... Адже-ж сама ти нагнула

сюди Амброзови дорогу ?...

МАРЦя.

(тихо) Правда, мамонько, правда: Амброзови я не-раз скорпе, як

другому кинула добре Слов0.... (стидливо з жалем :) я думала, що

Амброз мене може и любить ; а він зі мною не говорив и слова,

але посилає свій гонір богацький !...

БОДНАРИХА.

(поволи) Але сама, кажеш, думала, що тебе любить. . а то-ж и руч

ники заслати хоче ?...

мАРця.

Та ручники тільки..... а я не знаю, мені ще не казав, що

любить ... у него серця немає, а ручники...

б0днариха.

(осарійие) Марце, не гордуй, ти сирота вдовиці.

марця.

(з досадою плагливо) Мамо, сирота я, та не на глум богачеви... Мамо,

пустіть мене, я пійду на музику: нехай богач... (глянувши в вікно)

О мамо, иде Амброз....

Б0ДНАРИХА

b ie

(глянувши поже в вікно) Иде , виджу, там в горі вулиці. Чи знаю,

що зроблю ... хиба закличу стрин ОнуФрія.....

(відходить.)



31

ЯВА ІІІ.

МАРЦЯ.

(сшає задумана) А може справді мама и добре кажуть, щоби я

не гордувала, коли сирота я... Може справді Амброз мене и лю

бить, коли не сягає по багацьку дівку ?.... (шихше) А я-ж єго

люблю ?... не знаю!... (різько) 0 ніт, ніт, я знаю того богацького

сина.... гордий такий, а говорить, наче замкнений рот має, наче

з ласни... ще не спитав мене и слова — а вже посилає людей

з ручниками !..." (алеснувши в руки) То нехай же вибачить... Я не

хочу єго... не люблю !..

(Входить Боднариха.)

ЯBА IV".

М а р ця , Б о д н а р и ха.

б0днариха.

Иде Амброз... правда не сам з людьми... (дивиться на доньку)

Марценько... треба якось....
а марця.

(скоро) Нехай идуть... та що-ж ?

б0днариха.

Що ? побачимо, у чуємо. Прийдуть и скажуть своє, а ми то

же своє... Прийдуть и стрий...

МАРЦя.

(на-укір) Прийдуть— прийдуть.... прийдуть и Амброз и стрий Ону

Фрий, та не до мене.... 1

\

(вибігає.)

ЯВА V".

Б0ДНАРИХА.

(в клопоші) От так-же, люде йдуть, а вона втікає — що-ж зро -

блю ?... Нехай же тут люде нас розсудять, чи я тому винна 2

Втекла, та й годі. — А вже-ж не що, як поперечився Амброз из

н6к0.. ..

(Отвераються двері, входить Амброз.)

яibа v"і.

Б о д н а риха. А м бро з. *,

АМПБР03.

Слава Исусу Христу" (кланяється)
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|

А

БодНАРихА.

(в клоноші) Слава на віки... витайте, гості... (силується до усміху) Са

мі?... Я-ж бачила, не самі импли тутки...

амбр03.

Я не сам вибрався... з-за того н просив вас, щоби дома

остали :.... а тим-часом, бачу, ви кепкувати захотіли з мене —

доньку виправилн на танці ! Тільки блисла нам по-перед очи...

Б0ДНАРИХА. й

(в клопоті) Не винуйте мене... я доньку на танці не виправляла....

АМІБР03.

То ще гірше, коли ваша донька без призволу ходить, куди хоче.

1 Б0ДНАРИХА.

(сухо) Не пійшла донька, де iй не годиться... и на танець без при

зволу не пійде....

АМПБP03.

(авердо) Ви, пані-матко, знали, що прийдемо... а донька таки

пійшля, куди хотіла !

боднариха.

Га ! вибігла, як вас побачила, — а се вже, бачите, що вона на

вас не доброі може волі; вина не моя.

- АМІБР03.

(з сухим усміхом.) На-ж тобі, Амброзе ! А може вина моя ?

- * Б0ДНАРИХА.

Те ви вже лучше знати будете. Як подиблете Марцю, іі

запитайте.... вона ...

АМБР03

(перебивив.) Ага! то туди стежка в горох !... У вас , * бачу, така

поведінка — у вас донька верховодить.... (зо сміхом) Та воно так

приходить; я забув, що то б а б и на ді в к а ! (під-гас тих слів увійшла

Марця и сианула за плегем єго.)

явл vп.

і Б о д н а р их а. А м б роз. Мa p ця.

МАРЦЯ. ві

(з гнівним, палким сміхом, ударившись руками.) Бабина дівка !?.... А ди-

віться! -— От и бачите, мамусенько, богацького сина !... Який гор

дий! (оглядає єго).Який пан, а прийшов по бабину дівку.
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АМБР03.

(змішаний дивиться на Марцю : до себе) Гнівається, а яка ладна !...

(до Марці, лкби присягим голосом) Марцé — Марценько, не лихослов

так-же; — мене заболіло те, що передо-мною в гікала ти з хати...

МАРЦЯ.

(сміютися) Втiкaлa ? ха-ха ха, — то би й не вертала...

АМБР03.

Я гадав так, що побачивши мене з людьми сюди йдучого,

ти втекла передо-мною ?

МАРЦЯ.

(ніби дивуєшьсл.) З людьми ? А чого-ж ви з людьми до нас ити хо

тіли ?

АМІБР03.

Дивне твоє слово, дівчино. А чого-ж до хати, де відданиця,

з людьми идеться ?

МАРЦя.

Чого идеться !? (кепкуюги) То ви ачей-же на обзорини 2...

АмвРоз.

(шихо) Та так, Марценько...

мАвця.

Так ?.. Я-ж вам скажу, що не в добрий час ви вибералися : у

вас дивно водиться: то зо-мною ви впередже говорити й не

гадали 2

АмвРоз.

(не знаюги який одвіш дати, подумавши :) Та як іке так ?

МАРЦя.

(скорі) От як : Коли молодцеви припаде до вподоби дівчина, то най

перше з нею поговорить, бодай спитається : а по-тому з людьми

приходить.... просить родичей... * -

АМlБР03.

(скоро перебиваюги) А родичі як відкажуть ?

Б0ДНАРИХА.

От, видиш ?...

марця.

То просить іх раз и другий... аж в-конець призволять.

3'
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БоднАРихА.

Та воно и так правда ...

МАРЦЯ.

(скоро до обоix) А як дівчина відкаже ?

амвр03.

то розведуть ій на розум.....

Б0ДНАРИХА. -

", Так, розведе iй родина на розум... то вона нристане...

МАРЦЯ.

(скоро) А як ніт ?

амбр03.

Ну... Т0...

МАРЦЯ,

Ну, то... То зашле людей до другoі, и яка пригодиться, таку

80316М6 ..

АМВР03.

(в клопоші) Коли бо в нас так не водиться. . у нас родина має

перше слово...

МАРЦЯ,

(скоро) А в нас знова так не водиться : у нас дівчина має перше

слово !

АМБРОЗ.

(не знаючи що сказати, обершаєшься до Боднарихи) Пані-матко, хиба я

вже вас запитаю ?

а

БОДНАРИХА.

Будьте ласкаві!

АМБРОЗ.

Сворше ви знати будете, пані-матко, яка гадка в доньки ва

шоі.... скажіть приходити з людьми ?....

(Боднариха обертається до доньки, не знаючи як сказати; але Марця

перебиває.)

МАРця. *

(сміюгися) Мамн ви питаєте?... я вам сама скажу: — бачите, не

квапно мені віддаватися... я, (по воли) вибачайте, не знаю, як вам

СRa38ТИ.. .

АМБРоз.

(до Боднарихи) Пані- матко, яке-ж свово ?
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МАРЦя.

(огевидно угнівана, гордо) Иншим разом !

боднариха.

(aо-воли, нерішильно) Та по правді, воно якось так дивно завелося.

хиба — вже иншим разом... .

АМБР03. н

(aонуро) Иншим разом ?... (подумавши) Не з добром, мати Боднарихо,

у вашій хаті водиться... У вас, бачу я, донька верховодить ; а в

доньки, як у доньки, молодий ще розум.

м марця.

(кепкуюги) Молодий розум ?... А ваш уже пристарів ?

АМБР03.

(не зважаюти на слова Марці, до Боднарихи) Коли годі в вас прийти до

якого лучшого слова, то вибачайте, я вам вго сам вискажу: Бачу

я, що з вашою донькою не так легко прийти до пути... коли и

ви йдете за іі розумом... Правда, що воно може пій ги инним

разом лучше... та годі і нкось не водиться так у світі, аби з та

кими важкими ділами відкладати, чи з-за танців, чи таки з-за

якої-небудь повйдінки . (звершаєшься по-гасти до Марці) Не хотів я,

щоби ходили слухи, що богацькйй син ду ить удовину дівку; ду

мав я, що дівчина може також мене не Т0Г0

и попросив я батька и загадав узяти елово... а то (огіргений) дарма ;

не моя вина, що не туди нагнулося. (вказують на нарцю) Марці ва

шній по голові гайвороня грає ; Марці не віддана, а танці до серця

припали... (Кланявиься повнжно манери) Тож прощавайте и споми

найте бодай добрим словом... (д» Марці) а ти, Марценько, жий ве

село и гуляй здорова!...

(Амброз відходить ; єму на-встріч уходить Онуфрий — Амброз єму кла

няється, але відходить).

ЯВА VІІІ,

М а р ця, Б о д н а р и х а, Ои у + р и й.

ОНУФРИЙ.

(позирається німо що за Амброзом, йб йй бcшавшу доньку и мапір») А ce - ж

що ? Як?

БоднАРихА.

(двигнувши йле:ем, на доньку показує.) А от, прийшиме щось д6 гвлови...

ОНуфРИЙ.

Та яке ?



36

Б0ДНАРИХА.

А хто-ж се знає, яке... побачила, що йде з людьми, втекла

з хати — далій, війшов у хату. яла сваритися. .

МАРЦЯ. *

(перебиваюги) Ая, сваритися !... Ви, мамо, завсе тільки на мене...

онуфрий.

(до марці) А ти певпо нічого и не завинила... гільки от тан ни

нула два-три слова.

- МАРЦЯ.

Коли бо він так гордує....

Б0ДНАРИХА.

(скоро перебиваюги) От не кажи...

ОНУФРИЙ.

(крутить поважно головою) 0 не добре так иде в тебе, мати : донька,

бачу, тобі кілки на голові теше. . (до Марці) а ти, панно, не показуй

людям усякі примхи — з хати не втікай; так не робить госпо

дарська дітина... Бувайте здорові... мені тут немає діла... (відходить)

ЯВА ІХ.

М а р ця. В о д н а р и х а.

боднариха.

(засумована сиає перед донькою) От бачипі , от як судити будуть. Ти

вигнала з хати господарського сина. така ти скоропадна, опа

листа в слові... а що се тобі сталося, Марценько ?

мАРЦя.

(намагає сміятися) Мамо, пусто ви зажурилися... що втратили зятя ?

(гірко) Може би ви, мамко, хотіли, аби я впрошувалася в ласку

богацького сина — щоби я дала з себе глузовати ?...

б0днариха.

А пожди-ж бо , донечко; по правді сказавши, Амброз и не

так дуже провинився... *

МАРЦЯ.

(проволікаюти слова) Не так дуже провинився ?

БОДНАРИХА.

А вже-ж ледви... вже я собі добре розтолкувала 6Г0 С.Л0Ва...

МАРЦЯ.

(скоро) Ану як ?

-

у
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Б0ДНАРИХА.

(поважно) Та, певно не з-за достатків Амброз за тобою вбивався,

в него и своіх доволі ; а коли загадав що, то вике-ж тільки серце

вело єго 'д тобі... (вигодивши) Ад-же ти и сама подала єму не-раз

добре слово ?..

* МАРЦЯ.

(з-пишна) Та воно й правда трохи... може коли й красше гово -

рилося... а

б0днариха.

(квапно) Отже ж ; а теперь жякнула ти до него, як задерта пчола

тая... а він, по правді, думав чесно, не хотів, як казав нам, аби

ходили слухи.

МАРЦя.

(уражена) Ага! то так говорив, коли мене побачив ; а у передже яка

була казка 2... вигадував, що б аб и н а ді в ка! (регонеться) А ба

бина дівка не так дуже й поквапилася, хоч у грошеву скриню...

О, як у гроші щорнати любить... бабина дівка !... а то богач на

весь рот... t

Б0днАРихА.

(лагідно) Не говори так, доню: Амброзови таке певно ніколи и

не приходило на гадку...

марця.

(горлго) Не приходило ?... А отже, як розходився, що не дожидала єго

в хаті... (з приписком) и вас, мамо, яв учити розуму... Та се так из

матерею судженоі говориться ? (Боднариха посаyaає к доньці близиe)

Дайте поній, мамо , за таким зятем, що вже сéгодня матір сва

рить, а суджену понижає, не жалуйте !... -

Б0ДНАРИХА.

(збиша з паниелику) 0, Господи милосердний, що мені тут удіяти 2.

МАРЦя.

(розьярена ходишь — a далій присиупивши до вікна, на-виів до себе) Сегодня

неділя... тільки веселитися... а тут принесло... Господи І чи завсе

таке гірке те сватанє?... (задумується : під-гас свго гупи, як бренить десь

музика, и Боднариха посиупає близше вікна другого) Мамо, мамко моя, чи

чуєте, як там грають?.. Там гуляють наші дівчата, а я сиджу

дома... (музика прошки голоснійшa сaає) 0 як бере за душу и легоче

серце... ніби словом живісеньким говорять скрипочки... дзвонять,

ак нчілни серед поля тоті цимбали,—-а бас гуде, накликає, аж ха

*

*
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*

пає за ноги... (зближаючисл до машери, аecшишься) Мамо, мамоньно-до

ле, мамко сонiчко мов і я піду на танець... (Боднариха поступає до

доньки, ніби що казании хоге; музика спихла, Марця говоритиь дальше) Мамо,

погляньте на вулицю, як там глотяться дівчата и молодці, а всі

на танець сходяться...

Б0ДНАРИХА.

(сумно) Правда, чути як музики гудять... сегодня неділя... правда...

(опиямившися) Донечко, ЯК 0 (31, Н6 - В60:0.10. НаМ сéгодня — 38В6 Л0СЯ Не

добре;... я не знаю чому, я лихо віщую І. Марценько, остань дома ;

сéгодня нехай без танців и минеться...
*

МАРЦЯ.

(аетно и суaокійно) Мамонько, пустіть... я тільки хвилиночку буду.

а то, бачите, мамонько , богацький син чванитися стане, що з-за

него жалібно в хаті та Боднарівна по вго голові сумує...

Б0ДНАРИХА.

(нерішильно) Ніт, донечко—остань; мені не весело, мені чогось так

німно...

(Підближається музика, Марця и Боднариха надслухують -— отвераються

двері музика сильнішає, входять міщанські дівчата, кланяються и співають)

ЯIBА Х. *

", М ар ця. Б о д н а р и ха. Дівчат а.

дівчата.

Ой мати, мати, пусти гуляти,

Та твою доню, ясную зорю ;

Ой мати, мати, мати-доленько,

Та пусти з дому твою доненьку...

Ой то сумує ціла дружина ,

Що не приходить твоя дівчина... *

(Музика втинає.)

ОДНА З ДІВЧАТ.

Просимо, пані-матко (всі кланяюшься), нехай по ласці зволять

Марці пійти з нами погуляти.

МАРЦя.

(просишь) Мамо, позвольте... *

Б0ДНАРИХА.

(нинаючи дітат) Гостіть здорові, дівчатонька — гуляйте здорові...
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ДІВЧАТА.

(кланяюшься) Просимо, позвольте, пані-матно.

марця.

(приступає до матери и цілув ії в руку)

Б0дНАРИХА.

(нерішимько) Та хиба — вже — не бороню...

ДІВЧАТА.

(кланяюaься, музики вдаряюaь, дівгапа співають )

Ой мати, мати, пусти гуляти.

- Та твою доню, ясную зорю ...

(Знова кланяються и відходять—Марця скоро поправляє стрій; по-межи

- виходячих дівчат втискається Амброз.)

ЯIBА ХI.

Марця. В о д н а р и ха. А м б р о з.

амбр03.

(скоро) Вибачайте, пані матко, що вще раз зайшов я...

* Б0ДНАРИХА.

(помішана) Витайте добрим словом...

АМБР03

(сухо) Рад-би... та в мене коротоньке буде с 1oвo... (Марця цікаво

підступає) Я вам усе добрий, хотя... (махнувши рукою) Лихо кроіться

по місті: Староста знову гуляє и полює . Ви знаєте, який сe я

струб на дівчата... то-ж не пускайте вашоі Марці на танці...

(Видко матии перепуджени щось сказапии хоге, але Марця, близне спаанувши до

Амброза, засиавляє її. — Амброз до Марці) Марценько, забудь що бу

ло... послухай мене, остань дома... о г х го знає, що тебе подибати

може... Марценько. староста Канівський полюв.

(Тим-часом надходить по-за сценою юрба молодежи, чути на-шів глуху

музику, котора грає нуту шісни дівчат.)

* МАРЦЯ.

(підслухавши музику прохи, скоро и весело) я Старости Не боюся, погу

лніо та вернуся... (музика сильнішає, Марця скоро підбігає до машери, ці

лує в руку и вибігає за сцену, співаюги під голос музики)

Ой мати, мати, пусти гуляти.

(Як Марця вже на межи сцени, падає завіса.)
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часть політично-социяльна.

ПЕРЕГЛЯД П0ЛІТИЧНИй.

Сумну вість розніс телеграФ по Славянських землях о ре

зультаті виборів на сойм кр. чеський. Чехи при виборах упали—

а упали помимо незрівнаного патріотизму и випруженя усіх своіх

сил, помимо блестательноі побіди в куриі сільскій (в мійській

куриі удержалися майже на — рівні), — упали — бо упали

в рішаючих виборах в куриі великих посілостей, за содій

ством доселі нечуваних в анналах парляментаризму Фінансових

операций німецькоі так звaнoі вірноконституцийноі партиі — и за

безприкладною помочею самого- ж правительства. — Справді Чехи

не явились при виборчій урні, а заложили протест против неспра

ведливого господарства намістника Коллєра, — однакож протест

той не має при нинішнім складі міністерства нашого ніяких ви

глядів, хиба що сама корона вдасться в сю, о скільки зачуваємо,

не зовсім чисту справу.

Але пораженє Чехів має зовсім инші наслідки, як надіялись

завзяті централісти Віденські, — не побило бо оно Славян и не

дає поруки на торжество и гегемонію Німців над Славянами; оно

показало нам тільки, як Німці орудувати знають в потребі тою

самою конституциєю, за которою стоять, — уявило и найту

пійшому умови , чого нам по централах надіятися, — и може у

перший раз визвало з грудей усіх Славян голос болю и найсер

дешнійшоі симпатиі для чехів. [Ми, Русини, зробили у тій річи

може перший шаг, посилаючи від членів товариств наших „Про -

свiта" и „Бесіда руська" Чехам під-час виборів телеграми ободря -

ючоі грясти.]

Надіємось однаконі, що на симпатиях самих не скінчиться: бо

против небезпечних вновань Німців повинні австр. Славяне, як в ин

тересі своіх народностей , так и в интересі Австриі сполучити

своі сили до акциі вспільноі — и з найбільшою оглядностею, по

мітичним тактом и твердостю заступати загронені, Монархою

нам уділені и запоручені свободи. *

Сей рух уже и розпочався по тім боці Літави, де Славяне,

покривджені нетолерантним рядовим сторонництвом Деана, почи

нають вазатись не тільки між собою, а и з Румунами ба и з у

горськими ультрасами, щоби повалити ненавистне, угнетаюче іх

правительство угорське.
х
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У нас, в Галичині, діло те може не піде так скоро,—бо хотя

Німці и відгpажаються Полякам, що ім резолюцні не ухвалять на

Раді державній, однак они се ділають так, як той купець, що

лає товар, котрий купити хоче, — и може они справді делегацию

сойму .1ьвівського перехитрять и збудуть чим-небудь, заслонюю

чись Русинами, котрих також, як давнійnue так и нині , гарненько

виведуть в поле.

Будь-що-будь, а нам бачиться, що нинішне мадярсько-ні

мецьке господарство в Австриі не иде в хосен Монархиі, и що

в короткім часі радикальна зміна и конець експерементаций мі

тнісерияльних послідовати мусить: инакше мусіла-би. конститу

ция вернути з-відкіля и прийшла.

Допись.

Від Збруча. (Букви руські и латинські. Гражданка и скоро

пись руська.) Ще завсіди велика часть Поляків не може розста

тися з своєю гадкою, щоби Русини покинули гражданку и скоро

шись и в загалі руські букви, а натомість приняли абецадло ла

тинське, яко алФабет цивілізациі западноі, до которого то раю

и покійний „Slowianin“. нас ввести бажав, а Виділ краєвий вво

дженє лат. абецадла навіть грішми з Фонду краєвого попирав :

під позорами, що пріннятє а б е ца дл a до руського язика народ

ности руській шкодити не може, на відворот руському язикови в

школі и словесности надасть новий жизненний успіх, и що будьто

гражданка принесена до нас з Россиі, де она винайдена за Петра

Великого и за єго указом заведена зістала.

Не буду входити в те, чи латин. абецадло до духа руського

язика відповідне, и чи би оно нам в нашім поступі успіх, чи пе

решкоду принесло, бо тоі неудобиости довели давно инші; я хочу

тілько тут кільна слів сказати чи граждаика и скоропись винай

дені в Россиі, и з- відтам до нас принесені ?

Що до тоі точки, справді не знати : чи шанове Поляки дійсно

так мало знають историю, чи може тільно удають, що іі не знають.

ІЛстория показує, що християнство и просвіта розширялися

по полудневих краях, а також и по полудневій Руси, далено скор

ше, як по північній. В Кієві доспіло образоване до значного сте

пеня, коли на півночи ледве де-які сліди єго можна було замітити.
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Звісно також, що враз з християнством получили Русини

нисьмена нирильскі, которих від тисяча літ уживали спокійно.

Але скажуть панове Поляки може : то ще не гражданка. На те

одвiтимо : правда; но в Галичині сохраняються письменні памят

нини из ХІV. столітя, которі доказують, що уже тоді знано

заокругляти острі букви кирилиці — и від того-то заокругленя

розвилась з часом так звана гра ж дан к а , — так що гражданка

не есть нічого иншого, як заокруглена кирилиця.

Перечити тому не хочемо, що за часів Петра Великого мог

ла завестися гражданка в Россиі, але се тикається тільки Рос

сиі, де Петро Нел. був царем від 1689 до 1715 року, коли граж -

данка далеко скорше в краях полудневих, а именно в наших сто

ронах, знаходилася.

Хто би хотів заглянути н. пр. до бібліографіі Сопинова, то

знайде там записки о литургіконі славянськім з року 1604 и о

требнику з року 1606, випечатаних гражданкою в Стратині, округа

Бережанського, о которих-то книгах в реченій бібліографіі під

Ч. 1472 и 1333 говориться.

Так гражданна перше була в Галичині, як в Россиі. Пер

венство для-того винайденя гражданни Галичині принадлежало би,

а не Россиі. - *

Есть також Фактом историчним, що Петро Великий року

1701 посилав двох молодих людей до Кієва міста, котре було

тоді під владінєм польским, и тиі, научнвшись в тамопшній книго

печатни типографськоі штуки, заложили по-тому печатню в Пе

тербурзі и завели тамаке віроятно перві привезену з Кієва граж

данку, котра в полудневій Руси, як повиснше сказано, з-давна зна -

ходилася.

З того слідовало - би, що гражданну могли получити від Руси

нів Россияне, а не на- відворот.

Сказали ми : „в і р о я т н о", бо пан Тироль, учений Сервнянин,

в році 1841 оголосив в „Одесськім Вістнику", що букви гражданни

без сомніня бояри Голицин, Репнин и иншні, в часі своєi битности

в Венециі з- відтам привезли , де ще в році 1662 випечатана була

такими буквами гражданськими внижна Посиловича під титлом

„0 н а с л аж дан і о д у х о в н і м в Венеціи". Теє свідоцтво не

супротивляється однакож тому, що ми сказали висше; бо граж

данки могли Россияне научитись на полудневій Руси, а черенки

купили там, де іх могли дістати.
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Так заведене гражданки в Россиі могло статися з наказу

Петра Великого ; але певним єсть, що іі ані той царь, ані Россия

не винайшли, певним бо також, що гражданна була перше в кра

ях полудневих, а именно в нашій Галичині, як в Россиі. Граж

данка за-для-того, повтаряємо, не могла бути з Россиі до нас

принесена.

Стілько 1що до гражданки.

Тепер що до язика руського и вго правописи, обернемоeя

знов до историі, и то до историі польскоі.

Щоби однакож много не говорити , просимо наших панів

опікунів взяти до рук историю Литви и Руси, написану через

Лєлєвеля (Рozmah, u Stefahskiego 1844), де на стороні 169—170 бу

дуть могли вичитати, як слідує:

„Язик руській був говорений зарівно через люд и кляси

висні на цілій . Руси , як польскій через люд и пшляхту в цілій

Польщи. Один и другий був письменний ; руський давнійше.

Кождий з них мав своє власне письмо. Руський не мав такоі пе

репшкоди, яку польский в латині надибував, — а заким той дру

ги й почав бути урядово уживаний в праводавстві и канцеляриях,

руський теє становище своє удержував з-давна и був разом язи

ком диплéматичним. В відносинах з Россиею, Литвою и Поль

щею писали ним Татаре Перекопські и Волохи Молдавські, а и

сама Москва, котра довго єще свого окремішного диялекту не

уживала.

„Коли типограФіі настали , двайцять літ перше в Кракові

церковним друковано письмом, заним польским. . Руський язик у

всіх своіх відмінах занятий був литургиєю, диплéмациєю, право

давством, канциляриєю и т. д."

Отже-ж бачимо, що руський язик був уживаний в диплéма

циі, праводавстві, канцеляриях... а в такім злучаю мусів він мати

и мав свою скоропись, бо нігде не пишуть так, як друкується.

Що до скорописи руськоі , говорить .Мєлєвель також на

стр. 170 :

„К а н це ля р и я Яга й л о н с ь н а у Ф о р м о в ал а к р а с н у

р у с ь н у с н о р о п и с ь , и н и c а л a нe ю б і л ь ш е, як я з и к о м

по л ь с к и м.“ Звісно, що династия Ягайли до двіста літ в Польщи

панувала, и що Жигмонд ІІ, останній король польскій з дому

Ягайли, упокоівся року 1572 — отже більше сто літ перед Пе

тром Великим, и що через той час, с. є. за панованя династиі

Ягайлонськoі, вже в 1Іольщи руськоі правописи уживано.
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Так гражданна и скоропись руська не суть до нас занесені,

але се спадьщина по батьках наших, як те посвідчає история.

Но суть у нас многі Полнки, у котрих и свідоцтва историі

не стоять нічого ; іх упередженя суть сильнійnii від Фактів исто

ричних. Тиі готові кождого часу заприсягнути слова графа Голі

євського, которий сказав в соймі т. р.: „Дотично сего, що гово

рив посол Качала , що за часів Польщі письмо в руськім язиці

уживане було таке, як нині, то мушу тому просто заперечити :

в той час писано пол-уставом : гражданка доперва за Петра Ве

ликого була утворена.“(!!)

Що розумів граФ під словом „п ол - у с та в ом", сего він

близше не пояснив: видиться, що то аргумент того самого сор

та, як аргумент той, що гражданку за Петра Великого утворено.

Против упереджень однакож годі воювати аргументами исто

риі або розуму. Один спосіб був-би, коли-би тиі панове научи

лися скорописи руськоi, а потому заглянули до давних рукописей

руських, хотяй-би в библіотеці Оссолинських , або схотіли по -

трудитися до архива Бернадинського у Львові; — тоді и пересвід

чилися-би они, що якою скорописею пишеться нині, такою и дав

нiйше писано, — а коли єсть яка ріжниця , то не инша, як така,

яка заходить межи старим а новим письмом польским. —

Так давнійшe, доки в Польщи була свобода, то нікому и на

ум не прийшло : руські букви, кирилицю чи гражданку, або ско

ропись руську польскими заступати буквами; так и довго кріпко

стояла єще Польща. Но від-коли почато гонити диссидентів. утис

кати язик, письмо и обряд руський, — так и Польщі не стало —

письмо однак руське до нині єще преці лишилося.

И нині говорять о свободі ; а тим-часом раді-би Русинам лат.

абецадло накинути, як - би не знали того, що свобода в тім зале

жить, щоби один народ до справ другого народа, а тим самим и

до справ язи н а н письма, не м і 111ав сн.

Знаємо те добре, що обряд и букви народности не стано

влять і но у нас они так тісно з народностею зрослися, що по

сягательство на обряд або на букви — мусять Русини уважати

яно посягательство на свою народность,—и які би не були пар

тиі на Руси, всі они , як один муж, стануть в обороні букв и

скорописи руськоi, бо то значить ставати в обороні своєi народ

Н0СТ"И,

А що Виділ краєвий підмагає вводженє лат. абецадла до

руського язика грішми з Фонда краєвого, то показав він тільни

тим : а) що стоіть на парцияльнім становищи, — а разом б) не
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міг він в гіршім світлі поставити справи тоі, як попираючи Ше

ховича, котрий у Русинів давно уже всякий потеряв кредит ;

а так не варто об тім и говорити, а тим менше о теє журитися.

- - - - - - - -

" - х

Справозданє Товариства „Просвіта.“

Виділ центральний Товариства „Просвiта" має честь подати

до публичноi вiдомости, що комісия контрольна, вибрана на за

гальнім зборі дня 27. Мая (8. Червня) 1871, справдила в мисл ь

статутів и yзнала точними рахунки згаданого Товариства за час

від 1. Мая 1870 до кінця року 1871.

Зіставивши результат тих обрахунків враз з результатом

обрахунків за час від завязаня Товариства до посліднéго Цвітня

1870, справдженим контрольною коміснєю, вибраною на загальнім

зборі дня 14. С26.) Мая 1870,— показується, що Товариство „Про

свiта" мало від часу свого завязаня до посліднего Грудня 1871

слідуючі приходи и розходи :

А. ПРИХОДИ:

1) З вступного и вкладок членів - ". , 538 зл. 23 кр.

2) з добровільних дарів на ріжні ціли Товариства 581 о 48*lз „

3) з добровільних дарів на Фонд стипендиі Шев

Ч6 НКа е - н - . 40

4) з розпродажи книжок Товариством виданих . 802 „ 14"|з „

5) з належитостей за укладанє книжок школь

них, уложених старанєм Товариства . 400 „ — тч

6) за инсерати, уміщені в виданях Товариства 190 „ — т7

7) з відсотків від капиталів Товариства . . 16 „ 84 п

8) з пожички затягненоі через Товариство . 65 „ — ym

9) з Фонду краєвого титлом підмоги - . 3000 „ — r)

Разом . 5634 зл. 21 кр.

Б. Розходи:

1) Ремунерациі за праці літературні, артистичні 1

и адміністративні - е е . 890 зл. — кр.

2) зворотні залiчки на ремунерациі, маючі ви

платитися з Фондів державних за книжки
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школьні, укладані під надзором Това

риства . * . е * е . 200 „ — :1

3) за друк книжон, літографіі и вінети . . 3010 „ 83 д

4) за оправу книжок - е - - . 410 о 45 х)

5) за кушно книжок, видатки адміністрацийні и

експедицийні .. - е е . 313 „ —

6) стемплі (на календарі и пр.) е е . 104 n —- »

7) кошта зборів, відчитів и музикально декля

маторських вечерів . - е , 133 „ — п

8) запомоги ученикам . е * е . 198 „ — п

9) підмоги видавництвам книжок пожиточних . 112 „ — 2

10) сплата пожички через Товариство затягненоі 65 р — т.

11) пожичка Товариством уділена а . 60 „ — »

Разом . 5496 а 28 „

Порівнавши прихід . . . . 5634 з м. 21 кр.

з розходом . . . . . . . 5496 о 28 „

показується, що в касі Товариства знаходилася з кінцем року 187

нвота 137 зл. 93 кр., а именно квота 40 зл. 51 кр., становляча

ненарушимий Фонд стипендиі Шевченка, була уміщена в галиць

кій щадници, квота же 97 зл. 42 кр. лежала в касі в готових гро

шах. Книги касові, в котрих поодинокі приходи и розходи по

дробно списані, могуть ВП. Члени Товариства „Просвiта" кож

дого часу переглянути у скарбника згаданого Товариства Дра

Корнила Суншкевича.

Тут примiчається тільки, що виказана висше квота приходу

за книжки Товариством видані не обіймає належитостей за книжки

спродані в році 1871 по книгарнях, понеже Виділ Товариства об

числявся взглядом тих книжок з поодинокими книгарями доперва

текучого року, из-за-чого ті належитости становлять прихід
року 1872. і

Від Виділу центрального Товариства „Просвіта.“

Львів дня 6. (18) цвітня 1872.

•.

ч v - "

Н0B II Н К. П.

По поводу заручин архікнягині Гізелі вислали товариства руські :

„Просвіта”, „Бесіда“, „Торбан“ и „Дружеський Лихвярь" письма гратуляцийні

(до Цісаря) в язиках ру с ь кім и німецькім , — „Рада Русска“ же, . Дім На

родній" (комісия), „Матиця" и „Ставропигія" виготовили гратуляциі своі
*,
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тільки на язиці н і м ецьк і м, відкинувши поставлений через одного з членів

Ставропигійських доповняючий внесок, щоби письмо те зредаговане було

також и на язиці руськім. — Виділ краєвий вислав з поводу тих заручин де

путацию до Відня, зложену з князя-маршала Сапіги и члена виділового О. Пє

труського, з адресою, списаною в язиках польскім, руськім и німецькім ; в тих

тр8х язиках вислали теж письма своі гратуляцийні и всі прочі тутешні вла

сти автономичні.

Нове руське товариство. Завязується у Львові нове товариство

руське — а именно Товариств о р емісник і в русь к и x. Цілею товари

ства того — по-при звичайні в товариствах таких ціли — єсть також и к р i

п л ен є духа руського. Статут Товариства готовий и висланий уже до за

твердженя. До-тепер зголосилося уже 20 членів-Русинів — число не богато що

менше, яке зголосилося було з-разу при завязованю польского тов. ремісничого

„Gwiazda", которе нині числить уже до 1000 членів, між которими однакож

майже половина буде ремісників Русинів, - которі, надіємося, вскорі також

прилучаться до ново-завязаного руського товариства, бо aчей ім те заваджати

не буде до належаня и до товариства „Gwiazda". Висше помянуті 20 членів

належали також до товариства “Gwiazda“, — тиі однакож, почувшися Руси

нами, завязалися нині в нове товариство, руське, чим и положили кріпкий

угольний камінь до піднесеня животности руськоі на занедбанім, дебелім до

селі поли. Имена тих 20-ти членів-иніцияторів записані будуть в историі роз

вою народа нашого ві ч н и ми незм аз а н и ми бук в а м и ! — Якоі досягло

сти до піднесеня народности нанюi єсть сей факт, сéго не потребуємо ачей

доказовати, — и надіємося, що Родимці не відкажуть молоденькому Товари

ству тому потрібноi з-разу підмоги, чи то засиляючи его добровільними дат

ками грошевими, чи то заосмотрюючи Товариство те в добрі и пожиточні

книжки и письма руські. На першу вість о засноваючімся тім Товаристві

надіслали уже на ціли его панове Р.Т.: об. Львова М. Д. 50 злp., Ом. Партицький

23 злp., Ю. Лавровський 20 злp., др К. Сушкевич 10 злp., А. Вахнянин 2 злp.,

— От. Чемеринський, др. Д. Яминський, Ом. Дейницький, К. Устиянович, От.

А. Максимович, От. П. Лобода и В. Шашкевич — всі по 1 злр., — разом отже

114 злp. в. а.; др. же Петро Сушкевич зьобовязався членам Товариства в

злучаю потреби за-дармо уділяти помочи лікарськoі.

Театр руський, зложений тепер, як звісно, з груп пш. Бачинського и

Моленцкого (заслуга ся принадлежить теперішному Виділови „Бесіди руськоi“)

— гостить теперь в Тарнополи, не-забаром же відправляється до Заліщик.

Так в Тарнополи, як и де перед тим був, в Золочеві, велося єму дуже добре :

публіка була завсіди численна. Актори поступають и грають евоі ролі удачно.

Др. Пс. Шараневич преподає в сім (літнім) піврочю на всеучилищи

исто р и ю Руси. Надіємось, що пш. академики руські, хіснуючи з того, чис

ленно учащати будуть на виклади того так важного для кожного Русина

предмету.

Даровитий малярь наш Корнило Устиянович повернув перед кіль

кома тижднями з артистичноi своєi пoіздки з Киіва (де пробував через мі

сяць) — и привіз з собою богато рисунків, знятих из старинних образів,

в чисто грецькім стилю в ХІІІ столітю малéваних — и много всяких инших

рисунків, дотичащих историі и археологиі Украіни. — В малярні его бачили

ми тепер межи иншими великий образ церковний, предстявляючий Исуса Хри

ста відкликуючогося на свідоцтво пророка Йcaиі о собі, призначений до цер



48

кви в Миколаєві (біля Бродів). Образ cей єсть, помимо строго задержаного

восточного стилю, оригінально помишлений и пліняє повагою леній и гармо

нією красок; величина єго 8 стіп високий, а 6 стоп широкий — и згоджений

отцем Танячкевичем за дуже уміренную ціну 120 злp. в. a... Знаючи, які то бо

гомази до церквей наших и нині єще достаються, звертаємо увагу честних От

ців духовних и громад наших, щоби з замовленями именно образів великих,

до виконаня котрих потреба по крайній мірі доброго знаня анатоміі и шер

спективи, зголошувалися завсіди до знаних уже в краю нашім артистів, з

поміж которих ми очевидно п. У сти я но в и ч а на першім місци препоручаємо.

Загальні збори „Просвіти“ відбудуться дня 18-го (33-го) Мая.

Загальні збори „Бесіди“ назначені на день 25-го Цвітня (7 го Мая).

Від Адміністрациі.

Давнійші дредилашиaелі „Правди” Річник ІИ", копаорі

заарвнумеровали були письмо пив на більше як пів року,

зволяшь зголосииися до Адміністрациі таеиepiшнoі „Правди”,

а посилашимем ім шисьмо наше, шлак довго, на як довгий

час висшане іх нвдвижка.

1 П Н С B P A T П.

1872. СE30Н 1872.

ВСІЛЯКІ В0ДИ МІНЕРАЛЬНІ

краєві и заграничні

препоручають

II. Ф. клкинA В" и РИСС.1ЄР

в Ринку під „синою звіздою"

по цінах постоянних найдешевших.

203 — Замовленя з провінциі залагоджуємо совістно як найскорше.

Пляц Г м чье b2. Ул. Г

"ч "АНТ0НИЙ ГАЛЬСКий “ч "

склад тов а рів залізних

з фабрик английських и инших

до употребленя домового, рільничого и ремісничого ;

також на ІІляцу Галицькім Ч. 2.

и с кл ю ч н о н е да В Н 0 отв о р е н и й

* СКЛАД ЧАКО

Фірми ПЕТРА ()Р.ЛОВА З МОСКВІЛ

и иншого в доборних сортах:

кромі сего вироби з хинського срібла: 4

НОЖІ, ЛОЖКИ, ЧАЙНИКИ и САМОВАРИ РОСИЙСЬКІ.

Однiчальний редактор : Др. Олександер Огоновський.

З пегатині Инсaишута Сиавропигійського.



ЧП. П. Львів, дня 15 (27) Мая, 1872. Рік V".

Виходить випу- Редакция и Адмі

сками місячними ністрация під Ч.

в 3 аркуші 15. (27.) * 12. улиця Оссо

кождого місяця. ЛИНСЬКИХ,

письмо літературно-політичне.

„В своій хати і своя правда и сила и воля.

Ціна передплати : на рік 4 злp , на пів року 2 злp., на чверть року 1 злp.

в а. — За оголошеня (инсерати) платиться по 5 кр. в. а. від одного вірша

дрібним друком—з долученєм 30 кр. в. а. на стемшель за кождоразове уміщенє.

ЧАСТЬ, ЛІТЕРМТУРНА.

омировоі илияди")
п і с ня п е. р. в а.

Зміст,

З-початку проситься Муза оспівати тиі пропащиі бої, які по

чалися за гнівом Ахилла (1—7); по-тому розказується и самий по

чаток гніву: До Ахейського стану приходить Хриз, Аполлонів піт,

и хоче викупити свою дочку, недавно взятую в неволю и оддану Ага

мемнону (8—21). Хриза проганяють, и Аполлон за теє посилає не

міч на військо (22—52). Ахилло радиться, чим би бога ублагати.

Калхай. віщун, радить оддати Хризовую дочку, радить и Ахилло

(53—129); Агамемнон за теє з Ахиллом свариться, пристає оддати

Хризовую дочку, но бере за теє Ахиллову бранку, Врисовую дочку,

асочай єго Нестір од того спиняє (130—311 и 318—347.) За такую

кривду Ахилло з військом своім Мирмидонським кидає Аreiв и з ними

поспільно битися не хоче ; мати єго Фтета за те похваляє и по вго

прозьбі обіщав послі нагороду (348—427). Тим-часом військо чи

ститься водою и молиться Аполлону (312—319), Хризівна з дарами

*) Подаємо яко передне слово частину з листу автора писаного до

приятеля, передавшого нам сей перевід. — Ред.

„Я навпереджаю земляків моіх, що я всі грецькі слова и имена читав

и переводив так, як іх читали и читають грецькі наші поши, а не так, як іх

А



50
*

одвозит/ся к батьку, и вина проходить (428—487). Нo Дій на 0

лимпі в потайній розмові Фтеті обіщає, що Троянці будуть поти

побивати, аж поки Ахеi не дадуть Ахиллу, чого він бажає (488— 533).

Злая на Троян Ира (Юнона) довідується про тую розмову, починав

з Дієм за столом свариться , (534—567) й од сеі сварки всі боги

сумують, но іс звеселяє Ифевт (Гефайст) кривоногий (568—611).
“,

читали и читають Німці ; ce-б-то: в за наше в, е за наше фт (у нас на По

долі Вавор, Єамар, Єома и др., не знаю як тепер, а коли я учився в сельскій

школі в 1840вих тодах, читалось Фтавор, Фтамар, Фтома; также само читається

6 и по той бік Збруча в Галичині,) 7 за наше и, at за наше e, 0t, st за на

шe i ; перед самогласними з-шочатку слова я тож само не клав ніколи ні

мецького h, бо вго найшли для нас лишним и первиі переводчики наші Ки

рилло та Мефтодий.

„Що-ж до розміру, то я більшу половину 1862 року бився з сею первою

піснею, перекладаючи іі и на ексаметри и на ріжні розміри наших дум та пі

сень, и кожний раз під кінець сеі пісні доходив до того, що узятий розмір

мiй не годиться. На-послідок взявши собі в думу, що Омира при довгім роз

мірі гріх и доповняти липними словами, а при короткім розмірі де-которі

придатні Омирові слова під нашу мову не підходящі не гріх и пропустити

або замінить іх нашими короткими підходящими словами, я в кінци 1862 року

попробував отсей короткій розмір и він таким придався легким, що я до

кінця 1863 року пройшов увесь дословний перевод Илияди. Розмір сей, як

він не простий, а єго наслухаться можна и в приказках игрових и в приспів

ках колискових и в піснях звичайних веселих и сумних, и такий розмір як

раз и годиться для переводу Омировoi мови. Для приміра прошу поди

виться на сі приказки, присшівки и пісні:

— — чл v — 9 — — чл v — v Ти-ж думаєш, дурню, що я тебе люблю;

— — ч чл — 9 —— чл чл — чл А я тебе, дурню, словами голублю и т. д.

„Се розмір закладний, но він міняється: —

9 — o o — o o — o o — о Чом дуб не зелений ? бо туча прибила;

v — v o — o o — o v — о Козак не веселий, лихая тодина!

ч, чл — 9 — v v - — v — v Ой у поли сосна та тонка вирóсла;

ч — - — о чл — 9 чл — 9 Вітрець шовіває, сосонку хитає.

Сива зазуленько, не куй так раненько!

Не розбуджай мого гостя дорогого.

„Занявшись де-чим другим з 1864 року, я таки и покинув свій перевод

Илияди. Тепер же, виправивши первую шісню, передаю іі на суд землякам

моім. Подобається ім, то коли вони захочуть, а мені Бог віку продовжить, я

на ходу двох літ можу iм виправить и поставить цілую Йлияду, — а ні, то

я можу и тим бути радий, що не багато часу потратив на переводі.“
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* П11СНЯ І НІ ЕP BА.

П0ВІТРЄ, ГНІВ,

Про гнів співай, Співо*), Пильенка Ахилла,

Лютий, що тьму лиха наробив Ахеям,

Багато душ сильних ик Невиду справив”)

Молодців, самих же оддав псам на страву

Та птахам усяким. Так, Дій***) волю волив

Як ще з-початку підняли незгоду

Владарь Атрієнко и дивний Ахилло.

3

А хто-ж из богів іх довів до незгоди 2

Син Діів та Літин. Він, на царя гнівний,

Звів на військо неміч и гинули люди 1()

За те, що зневажив Хриза Атрієнко.

Прийшов було піш той до суден Ахейських

Дочку визволяти, приніс велик викуп,

И, шлик Аполлонів у руках держачи

С ціпком щирозлатим, всіх благав Ахеiв, 15

А найбільше двох тих царів Атрієнків :

Фя „Атрієнки й ви всi, славниі Ахеi !

Хай-же вам Олимпські поможуть забрати

Приямове місто, щасливо й вернутись.

Дайте мені дочку, та прийміте викуп, 20

Ради Аполлона, Дієвого сина.“

И всі до одного Ахеi пристали

Попа вшанувати и викуп узяти ,

Тільки Агамемну не-по-мишлі стало :

Він зле вго справив, ще й грізно промовив ! 25

„Щоб я тебе, діду, не бачив край суден

Ні сегодня знову, ні завтра за-ново.

Ціпок тобі божий и шлик не поможе:

Іi не пущу я, поки вона в мене

В далекій Аргеi краси не позбуде , 30

Моі хусти ткучи, та зі мною сплючи.

ІЛди й не гніви нас, як що жити хочеш.“

*) Співою називає Переводчик Музу.

**) Невид — се-б-то А:д7с, Оrcus.

***) Дій = Zєyc, Jupiter.
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Мовив, —- задрижав дід, мові не перечив :

Пійшов по-над беріг ревучого моря -

II, одаль зайшовшпи,
старий помолився 35

Царю Аполлону,
Літиному сину: "

„Учуй, Сріблолукій, що Хризу обходиш,

І1 Киллу святую, ще й Тенедом радиш,

Світе! як коли я храм святий твій красив,

Або як коли я палив тобі стегна 40

Волові й козині, вчини мою волю:

Оддяч моі слéзи стрілами Данаям.“

Помоливсь,— и вслухав Аполлон старого,

И гнівний пустився з вершини Олимпу,

Взявши лук на плечі, та критую тулу, 45

И на плечах стріли брязком брязкотіли

На ходу, а йшов він до ночи подібний.

Сів но-одаль суден, та як стрілу кинув,

Аж бренькіт ударив од срібного луна.

З-початку наліг він на собак, та мулів, 50

По-тому й на військо, стрілу налучивши,

Вдарив — и вогнями костирі палали.

Девять день по стану сипалися стріли,

В десятий Ахилло оповістив раду, —

Бo èму те вклала ІІра°) білоплеча 55

З жалю по Данаях, що так помирали, —

ІЛ скоро всі лоди до купи зійшлися,

Устав и промовив скорохід Ахилло:

Тепер, Атрієнку, мабуть нам бурлакам

Назад отпливати, коли живі будем. 60

ІЛ війна й пoвітрє нівечать Ахеiв.

Так давай спитаймо віщуна якого,

Попа, чи сновиду, — бо и сон од Дія, —

Розгадать, за що так Аполлон гнівиться:

Чи за брак приносів та обітниць наших, 65

Чи з баранів жиру та из кіз добірних

Він бажа, щоб тільки нас поратувати."

Промовив — и сів сам. По ему піднявся

Калхай Фтесторенко,
ворожбит найлучший :

Він знав що тепер є, що було и буде, 70

*) Ира - се-б-то Нра, Juno.
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И судна Ахейські він вів до ІІльону

Все віщбою тою, що бог Аполлби дав.

Так отож він мудрий и сказав, и мовив :

, „А хочеш, Ахилле, дію милий, знати

Про гнів Аполлона, царя Стрілобоя, - 75

То я тобі й скажу, тільки покленися,

Що словом и ділом за мене обстанеш :

Може прогнівлю я першого з Аргеiв

Владаря, що в его в послуху Ахеi.

А" царь неспинимій в гніві на сірому: 80

Бо, хоч він на той час и гнів занехає ,

Та помсту, аж поки іі не докаже,

На серці все маe; — так кажи, поможеш ?“

В одвіт ему мовив скорохід Ахилло :

„Смілій та будь певний, нажи божу волю. 83

Кленусь Аполлоном, що ему молячись ,

Дананм ти волю боку одкриваєш,

Що поки живий я на білому світі,

Ніхто из Данаів край суден на тебе

Руки не наложить и сам Агамемнон,

Що в нас тепер мабуть лучший из Ахеiв.“

И віщ неповинний осмілів и мовив:

„Не за брак приносів та обітниць наших,

За попа-ж пак того, що царь не вповажив,

Не одпустив дочки, та не прийняв дарів, — 93

Стрілобій нам лиха завдав, и завдасть ще ,

И од мору руку не раньше одiйме ,

Аж батькови дочку оддамо чорняву

Без викупу, дарма, та приноси в Хризу

Принесем, — тоді, знать, прощенними будем.“ 100

Промовив — и сів сам. По ему піднявся

Храбрий Атрієнко, владарь Агамемнон,

Сумний; — гнівом тяжким чорні его думи

Заплили, а очи вогнем запалали ; ——

На Калхан люто спозирнув и мовив : 105

„Віще злий для мене добра ти не скажеш:

Вічне тобі мимо злеє віщувати; —

Добра-ж ти ніколи ні сказав, ні діяв, —-

Тай тепер Данаям видаєш за боже,

Стрілобій ніб лиха за те и дає ім, 110

9о
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Що я славних дарів за Хризову дочку

Не схотів узяти. Дарма-ж, хоч волію

Пі й в-дома мати більше Клітемнестри,

Чесноі дружини; хоч вона не гірше

Ні станом, ні видом, ні умом, ні ділом, —

Але не перечу оддати, як треба.

Волію народ свій цілить. не губити.

Но пай мені дайте, я один з Аргеiв

Без паю не буду, воно й не пригоже.

Бачите-ж бо всі ви, що мій пай, одходить.“

Аж до его мовив скорохід Ахилло:

„Красший и скупійший за всіх Атрієнку !

Як тобі дадуть пай добриі Ахеi ?

Спільного не видко, щоби де лежало ;

Що з городів мали, те пороздавалось ;

. А з люду збирати знову, — не приходить.

Оддай іі богу — ми-ж тебе Ахеi

Тричи та чтиричи вважим, коли Дій нам

Трою стіновиту.“

r

Дасть завоювати

В одрік ему мовив владарь Агамемнон :

„Храбрий ти Ахилле, ти мов бог, — а все пак

Не хитри ! — не вмовиш и не ошукаєш.

Хочеш, щоб самому мати пай, а я- б то

Так и був, ще кажеш, щоби мій оддати ?

Та ще як дадуть пай добриі Ахеi

По души, так хай він буде одноцінний, —

А не схотять дати, так сам я добуду

Хоч твій, хоч Аянтів, хоч пай одиссеiв

Візьму. — Закволйть той, до кого прийду я;у , а р

Але про се діло й потім поговорим.

А тепер на море чорне судно стягнем,

Гребців що найлучших одберем, приноси

Покладем, за ними Хризівну хорошу

Введем; а хто старший ватажною буде ?

Аянт, Идоменій, чи Одиссей мудрий,

Чи ти, Пилієнку, зі всіх хоробрійший ?

Щоб нам Стрілобоя ублагать дарами."

Аж Ахилло глянув з-під-лоба и мовив:

»Дурню ти набитий, лисице лукава !

Хтож тебе послуха з розумних Ахеiв:

нак
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Чи йти у дорогу, чи ворогів бити 2

Не Трояни храбрі причиною того,

Що я тут воюю. Вони м'ні не винні :

Волів моіх, коней вони не займали ,

Ніколи й у Фтиі, людній та родючій,

Хліба не спасали; бо нас добре ділять

Тінистиі гори та шумнеє море.

ми за тебе, дурню, прийшли, тобі в радість,

За честь Менелая и твою, псовидо,

До Троян; — про сети не мислити, не дбаєш,

Ще хвалишся пай мій у мене одняти ,

Що за тяжку працю дали м'ні Ахеi.

Я-ж з тобою паю рівного не маю ,

Од-поки Ахеі з Троянами бються.

Дарма, що найбільш кровавого бою

Моі несуть руки; а прийде роздача,

Так тобі пай більший, — а я, й мало взявши,

Любо йду до суден стомляний війною.

Тепер иду в Фтию; гаразд користнiйше

З суднами до дому нти и безчестний;

Ти богатства, скарбу, тут не роздобyдеш.“

В одрік ему мовив владарь Агамемнон :

„Тінай, коли хочеш, тебе не прошу я

Для мене зостатись; є зо мною другі ,

Що мене вповажать, більше-ж Дій премудрий.

А, ти мені гірший за всіх отаманів:

Тобі тільки сварки, війни й бійки милі ;

И хоч ти хоробрий, так то тобі бог дав.

Иди-ж з кораблями, з челядю своєю ,

Рядь у Мирмидонів; про те я — хоч злися—

Не тужу й не дбаю, та ще й от-що скажу:

Як Аполлон хоче Хризівни у мене,

То я. ii в судні з челядю своєю

Пішлю, але в тебе Брисівну хорошу

Сам візьму з наміту, пай твій, щоб ти відав,

Що я старш од тебе, щоб не смів и другий

Зо мною рівнятись и рівнею зватись."

Мовив — и Пильенно закипів, и серце

У грудях мохнатих забилось на двоє:

Чи, меч єму острий схопивши од боку,

155

160

170

175

180
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Розсіять громаду и вбить Атрієнка,

Чи гнів залишити, серце зупинити.

Алеж він вагався мислями ще й серцем , —

Меч добував гострий, як прийшла Паллада;

А іі послала Ира білоплеча, 195

Що обох іх рівно серцем полюбила.

Та Пильенка з-заду за чуб и вхопила,

Видима éму лиш а другим нікому.

Здивувавсь Ахилло, обернувсь, побачив,

Що то єсть Паллада, запалав очима 200

ІЛ крикнув и мовив бистрими словами:

„Чого прийшла ти йще, Дієвая дочко !

Чи не кривду бачить царя Атрієнка 2

Але тобі кажу и те певне буде,

Що він живо душу вихвалками згубить.“ 205

Аж ему сказала син’ока Паллада:

„Шрийшла я спинити гнів твій, коли вчуеш.

А мене післала Ира білоплеча,

Що обох вас рівно серцем полюбила.

Спини свою ярість, меча не витягуй, 210

А словами хочеш — ганьби скільки влізе.

В-перед тобі кажу и те вірне буде :

Матимеш ти швидко в троє стільки дарів

За кривду сю, тільки—послухай нас, стихни.

В одрік ій промовив скорохід Ахилло: 215

„Слід воно, богине, обох вас послухать,

Хоч жовчею серце кипить ; воно й гоже:

Бо хто богів слуха, того й вони чують.“

Спустив тнжку руку на держально срібне,

В піхву меч великий всунув, не перечив 220

Палладиній мові, и вона до дому

Вознеслась, до Діа и до всіх безсмертних,

А Пильенко знову прикрими словами

Мовив к Атрієнку, гніву не спинивши:

„Псячі твоі очи, оленеє серце ! 225

Ні на бій збруiтись разом из народом,

Ні йти на облаву з лучшими з Ахеiв

Не смів ти ніколи ; бо се смерть для тебе.

Тобі лиші по стану широкім Ахейськім

, Дари одіймати — в того, хто перечить. 230

tt

*
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3.

Царю-людоіде ! плохі твоі люди ,

А ся-б тобі кривда останнею стала !

Але тобі кажу и страшно кленуся, —

Кленусь я ціпком тим, що вже листя й лозів

Не дасть, як пенéк свій на горах покинув,

ІМ вже не ростиме, бо мідь обтесала

Кору и початки, — и тепер Ахеi

В руках его носять судці й праводавці,

Од бога надані, - велика ся клятва: —

Що колись Ахилла тра буде Ахеям

Усім; помогти ім не в силі ти будеш , .

Сумний, коли тьма іх під Ектором буйним

Смертею поляже и ти сам занудиш,

Злосний, що зневажив краспого з Ахеiв.“

Промовив Пильенко —и ціпком об землю

Брохнув з золотими цвяхами и сів сам ;

Атрієнко також злився ; — аж на теє

Вс гав миломов Нестір, говорун Пилійський.

Солодша од меду була єго мова ; —

На очах у его вже два поколіня

Люду перемерло, що з ним росло й жило

B богатому Пилі, вже він третим радив ; —

Так отож він мудрий и сказав, и мовив :

„Се-ж то иде туга на землю Ахейську !

Се-ж то звеселиться Пріям, вго діти:

И другі Трояни серцем израдіють,

Як тільки почують, що ви сваритеся,

Ви з Данаів перші на війні й на раді і

Послухайте! ви йще молодші од мене;

А мені лучалось и з красшими мовить,

Як ви, та и тиі мене не цурались.

Таких я не бачив, та вже й не побачу,

Як Перифтой се-б- то, Деривонт волóдарь,

Кеней из Ексадом, ПолиФим хоробрий,

(Або Фтиз Егьенко, рівний до безсмертних).

Сильнійші були то з надземного люду,

Сильнійші були то, з сильнійшими й бились:

Фтирів горохижих и тих стеребили ;

И з тими я мовив, приходивши з Пилу,

3 Апийського краю, — бо самі й прохали, —

л
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И враз з ними й бився скільки міг;— из ними

Теперішним людям не слід воюваться; —

Та й ті мою мову и раду приймали ; —

Так и ви приймiте, бо прийняти гоже.

Ані ти, будь ласкав, не бери дівчини, —- 275

Зостав ему пай той, нк дали Ахеi;

Ні ти, Пилієнку, супротив цареви

Не йди, бо поваги йще нігде такоі

Царь не мав, кому лиш Дій подавав славу.

Правда, ти храбрійший, бо мати богиня, 280

Та він таки старший, бо підданих має.

Годі-ж, Атрієнку, не гнівись; а я вже

Попрошу Ахилла стихнуть, бо він поміч

Всім дає Ахеям на лютому бою."

В одрік ему мовив владарь Агамемнон : 283

„Все так воно, діду, по правді ти кажеш:

Та сей усіх хоче переднійшим бути,

Всіми володіти, всіми заправлятн,

Всіми верховодить, але я не вважу.

Коли вго сильним боги учинили, 290

То не вже и лайку ему дозволяють ?“

Коли се ту мову перервав Ахилло:

„Та мене- б назвали хирним и нікчемним ,

Щоб тобі усе я справляв, що накажеш.

Наказувать можеш другому, а мною 295

Не води; тебе я слухати не стану. а

Друге тобі скажу и вбий собі в память,

Що я ні з тобою, ні з другим не буду

За дівчину битись, — ви данне берете.

Але, що н маю в моіх суднах чорних , 300

Того не візьмеш ти без моєі волі;

А спробуєш тільки — щоб бачили й знали,

Що кров твоя чорна по ратищу бризне."

(Дальше буде.)

При м і пи к а. — Перевід сей подаємо шуги без всякої зміни, шак як ше

реслав нам его Переводгик, хог и в де-якім згляді не конге из ним згоджуємось,

лк н. пр. з назвами : „ Сиіва," „Невид," „Дій“ и пл. и. Всеж шаки признаши му

симо, що перевід сей дуже хороший, удагний. — Ред.
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В А. Л. Ч.

Славний Галич під горою

Знемігся, конає ,

А Дністер єму слéзою

Ноги умиває.

И молитву шепче тиху -

За владику свого,

Из котрим добро и лихо

Ділив віків много. * ".

По-над ним-же замок древний,

Братови до скону,

Проваляючись у землю,

В старі кости дзвонить.

Нже из церкви-жалібниці

Сирйм гробом віє ;

Круг і шинки, крамниці,

Бариші чужиі.

По заулках вже ховаєсь

Люд іі хрещений, :

Слабне мовчки й потапає

В жидівській кишени.

А ми бачим все й що - сили ,

Прадідів ругаєм —

И за ними в слід, в могилу, і

Сонні поспішаєм. *

- - - - - - - - - - - - е- :

Шрокиньтеся !

В останній раз *

Зоря займається для нас * н.

И будить всіх — и до житя

И, праці и борби нас кличе!

В останній раз !

Дивіть: усі народи братні -

Купають в поті зною лйця

И плодом праці благодатним

Вже крепуть жизнь собі нову,

И бистрою безпечною ходою

Спішать на волю золоту; —
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А тільки ви одні, одні,

На скверній постелі рабства,

Качаєтесь ліниві в сні, —

И кленете пророкови,

Що вас збудив до жертв и до житя, —

И допчете нетямущі свій цвіт,

Котрий від кільна соток літ.

Аж нині розмаівсь з весною —

Сумною, тихою, красою,

Оттак -то власними руками

Ви гребете нам всім могилу,

ІМ необачні кличете.

Невідразиму смерти силу

На землю й на людство своє.

0, стямтеся! дивіть: по ній

Мде у слід розпука й гнів

М дій грядущих суд страшний —

М проклін внуків, правнуків !

Прокиньтеся !

Усі віки вас кличуть ; м

Прокиньтеся !

Могили вас взивають;

И вся земля від ставищ ІІинська дичи

До за-карпатського розмаю,

Від Дону Святославича

До Сяну й тихого Буга,

Кидає скибу вам у вічи,

Ситну и потом и слезою

й святою мучеників кровю »

Глаголючи : Прокиньтеся!

Прокиньтеся, раби Хазарів,

Раби покорниі Варяг,

Раби Оварів и Болгарів,

Все гнетені на всіх віках !

Провиньтеся, раби Половців,

Котрих на вас ваш князь водив,

Підданиі Ляхів, Литовців,

Обнiже Німців й Москалів ! —
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Прокиньте cн ! Опамятайтесь !

В останнє голову зведіть,

Жите в останнє защищайте —

И честь народню бороніть !

Нехай старі богатирі,

Нехай катовані діди,

Нехай немногі слави дни ,

И ляцькі ломачі присяги,

"Тюрма, Сибір и кнут Варяга ,

Чеснота и батьків гріхи

ІМ нинішні ліниві дни ,

З усіми кривдами, усіми,

Нехай вам стануть пред очима !

И грянуть в душу вам громами ,

И незатертими красками

Нехай там образ свій кровавий

Огняним долотом зариють !

Тоді займеться вам душа

Пекучим болéм величавим

й огнем пречистим блисне вся

Свободи, просвіти и слави,

Тоді, як жизнь, полюбите

Те безталаннеє житє

Народу свого, и з чола

Зітрете сміло ви гидке

Пнтно покорного раба.

И станете плечем по уз плече

За правду й волю разом всi,

И працею просвіти зажжете

В народі огні всі благі ;

ІЛ зацвите він пцедротами

По-межи рідними братами —

И здвигне вам в своіх серцях

Нерукотворний памятник,

Котрого не зруйнує враг

И не затре сотенний вік :
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Памятник вдячности пароду

За жизнь, просвіту и свободу.

К. Уситияновиг.

БЕ3ТАЛАННИЙ.

Ідуть степом чумаченьки —

Воли на гоняють ,

Идуть собі за возами,

та пісні співають.

* : t

*

Один тільки зажурився ,

Один не співає ;

Єго й сонечко не гріє,

Не для его сьяє.

Лихі люде з дівчиною

Єго розлучили ,

* Житє его молоде є

* в і Нудьгою повили.
« *

Павло з Украiнй.

а “ 2 * * * хо-сих.-А» - х-х —

" У. ч. ч. ч. «-ч х«". "

з ппснЕй гЕйнвго.

Ходжу по діброві и гірко ридаю —

На дубі там дроздичок скаче

І1 жалібно так-то мене він питає :

*в чого ти сумувші, козаче ?? —

Спитай ти у ластівок — сестер своіх,

- Про те щебетушечки знають,

Гніздечко своє над віконцем вони

В милóі моєi звивають.

Павло з України.
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ппмстА и вкликодУппиЄ.

оповіданє

на основі записаноi Маркіяном Шашкевичем справдешнеi пoдii ; розказав

Володимир Шашкевич.

(Дальше.)

В сінях биля порога стояв и Данилко й жалібно глядів на

розпуку свовго пана. Данилко виховавсь на лісничівці — Вовко

мир не обідив его ніколи марним словом і сказано, лісничий не

був один из сих підпаннів, що „хлопа" вважають робучою „ху

добою”, — він зустрічав мужика за-єдно не як „хама", а як су

сіда, як брата — темного, иноді не тверезого, недовірчивого, яним

вчинила єго недоля и неволя, — но все таки брата, в котрого

грудях найдеш любву и шанобу завсіди для свго, хто ним не цу

рається, хто по правді добра éму бажає... То-ж скрізь слéзи ди

вився Данилно на лісничого — великий жаль розширав ему груди :

він хотів би помогти, порадити свойму господареви, та неміг до

бути и голосу... Далій не витерпів Данилко, зеридав, як дитина,

та приближившись ид лісничому, неначе батькови обіймив но

ліна, прохаючи — благаючи, щоб позволив ім (лісним) на ношах

винести мельника из лісничівки.

— „Не жалуйте собаки !" говорив він; „не дурно сюди при

плентався — ему й так вже не до житя; одно вмираючому, чи

він скона в постели, чи де-небудь-инде... не збороняйте нам ви

нести гадюку, а то вона напустить вам отрути в семью... не бо

роніть, батечку! соколочку ; — а то усі помруть, погинуть !“ —

просив заносячися з жалю Данилко.

Слова Данилка змнгчили серце лісничого -— пробудили в

нім лучшу натуру; він з-роду не годен був гніватись довго й на

самого злющого ворога, — у его гнів то наче те поломя, що під

палиш солому — палахне — та и погасне зараз ; — тож и промо

вив він, ласкаво дивлячись Данилкови у вічи :

„Ні, сего, не зроблю ніколи ! й лихим чоловіком не можна

цуратись в нещастю ! — він чоловін такий, як и ми люде; він

мій сусід, він у мене в гостині ; — а я мав би хорого, конаючого

викидати на смітник, неначе здохлу собаку, без ратунну, без по

мочн, без християнськоі потіхи ° Сего не можна! ce не годиться,

Данилку і Йди и скажи жінці, щоб из дітьми випряталась на гору—

там безпечнійшпе від зарази, — а я йду ратовати хорого —дасть

Бог, чей-же ему полекшає !"
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На сі слова неначе-б дивом поставило Данилка ; як впередже

лісничий, так він тепер стояв, тяжко-важко задумавшись, засу

мувавши ; він любив лісничого, неначе рідного батька, й серце

мліло ему у грудях, коли спогадав, що отся великодушна родина

за своє добро може єuце и наложить головами. Довго, довго, ду

мав-сумував так Данилко: ему привидiлось, що буцім-то він сто

іть уже на Вовкомировій могилі; ему причулися похоронниі пісні ;

він побачив домовину сего, що батьком був на сім світі єму,

круглому сироті... „тепер присипують его землею !” говорив Да

нилко, неначе божевільний від жалю, и похилився ик землі, назав

бись и він то хоче докинути послідню грудку на могилу покійного

добродія... „співають вічная память... говорнть три отченаші. и я

зговорю молитву за твою праведну душу" — процептав він и,

павши на-вколішки, довго-довго молився Данилно.

Між тим лісничий порався коло хорого. Аж упрів сердега

Вовкомир, з усієi сили натираючи слабого, — а мельник кор

чився й стогнав від великого болю.

— „Зіля! зіла ! татусю, зіля !” покрикнула, скоро вбігаючи

в кімнату, Маруся, а іі лице сияло неначе те сонце праведне,

коли у ранці вихилиться з-по-за рожевоі хмари.

„Я найшла на горі, за бантоло, єще крихітку вторічного

зіля !” щебетало дівча, підскакуючи з утіхи й показуючи батькови

кнтичну изсохлого зіля , про котрого цілющу силу розмовляли

з вечора Вовкомири, а котре хто-то из слуг застромив за банту,

зовсім на теє забувши, а котре теперечки родина Вовкомирова

випрятуючись на гору подибала тамки.

„Геть з відси !” гукнув лісничий, вириваючи iй зiля з рук,

та узявши за ручку, из-легка випхнув дівчину з кімнати.

— „Татуніо І” противилась легонько Маруся й жалібно гля

нула на батька — „ви так втомилися ; оставте мене коло хо

рого, відпочиньте дрібочок !”

„Геть, нерозумна дівчино !” кричав Вовкомир ; „настав отсе

зіля и гляди, щоби тричи скипіло !”

„Марусто!” кликала собі Вовкомириха з сіней; „на-ж тобі,!

я то й гадала, що вона не видержить ! лишенько мов І... Марусю !»

— „Я тут!” обізвалася Маруся вже у сінях, буцім-то вона и

не була в кімнаті; „я варю зіля хорому !"

". За часок изнова убігла в кімнату Маруся й подала хорому

горня из ліками.
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„Марусю !” обізвавсь батько: — „н н не казав тобі, щоб ти

закликала мене, як зіля звариться ?!”

„Татусю " молила крізь слéзи дівчина: — хибань-же

мені не годиться ратувати хорих?”

Батько не одвічав нічого, тільки задумався, зажурився наче:

нічого було й одвічати на теє.

— „Не журіться, татусю І" прощебетала Маруся й приско

чила до отця, цілуючи вго в обі руки; „я знаю, що у вас на

думці — но Господь не оставить нас; хиба-ж ми не чинимо сего,

що він у своіх святих заповідях приказує ?”

— „Отже-ж вже й випив!” сплеснула в долоні Вовкомириха,

входячи в кімнату; „певно не давали на вхрест питн!”

— „На-вхрест, мамусю ! тричн на- вхрест з перестанком !"

одвічала Маруса; „тільки цитьте ; бачите, що хорий заплющив

очи, мабуть полектнало трохи, коли здрімався.”

— „Заснув? слава ж тобі, Господи!” зітхнув лісничий ; „се

певний знак, що хороба перемагається !”

— „Помолімось за єго здоровє!” озвалася мати — и родина

Вовкомирів, приближнвшись ид иконі святого Николи, горячо и

довго молиласн,

4: :

8:

Три дни поіла Маруся хорого ліками , три дни , як ніч так

день, сиділн над ним то лісничий, то єго жінка. Четвертого дня

підвівся мельник у постели, повів очима по кімнаті, а побачивши

окіль себе цілу Вовкомирову родину, як усі лиця сияють від

радости, що єму получшало трохи , заридав, занісся від плачу,

начеби малая дитина. ".

* .

— „Пес я!.. ні, гірш пса ! гірш лютійшого звіря!” покрикнув

він ; „хиба ж справді чорт запоморочив мене, — хиба-ж справді

диявол нашоів моє серце такою местею, таким завзятком до сеi

святоі родини, що я хотів погубити ii, погубити тих, що мені, лю

тійшому усіх гадюк , зберегли житє?!”... Ох! чому не ви

нинули мене, наче скаженого пса ° чому, чому не добили мене,

негідного лукавця ? Я - ж наропіно приплентавсь сюди,” — го

ворив він дальні дивним охриплим. голосом : — охорим уже я

пришкандибав до вас, та приніс вам заразу — погибель — смерть

0, вбийте мене! тутечки ціліть в мое дике серце ! Я не годен

жити на сім світі, не годен дивитися на ваші праведні лнца "

5
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— „З горячки говорить !” пошепнула батькови в ухо Ма

руся. — „Напийтесь єще отсего ліку !” и подала хорому горня

из зілем.

— „II ти не плюепі на мене, дівчино, як на тую соба

ку?!” говорив він тихшим, дрожачим голосом; „и ти глядиш на

мене, як тиі янголятка в церкві глядять на праведних людей ?!...

Хиба-ж се й жоже бути, щоб ви забули мені отсе велике злодій

ство ?!” покрикнув він на-пів розпучливо, на-пів утішно, й повів

очима но усіх лицях.

— „Нехай вам Господь простить, так як ми вам простили !”

промовила разом уся Вовкомирова родина.

— „О Господи!” покрикнув хорий и поповзав з постелі, ці

луючи по ногах то Вовкомира , то єго жінку; колиж приповзнув

ид Марусі, ся ніяк не дала поцілуватися в ноги.

— „Гетьте у постіль! „лаяла вона, „а то знову погіршає

слабість... Не сором вам цілувати мене по ногах ?... Що було,

те минуло й більш уже не вернеться; більше й не згадуйте про

се, а то розсердимось... правда, мамуню ?” — докинула, озираю

чись то на матір, то на батька.

— „Правду каже!” озвалася мати; „що було, те минуло!”

докинув батько. А дасть Бог подужаєте, так хто зна, як весело

та щасно єще поживемо на світі. Не зле у вас, бачу, серце,

тільки недобрі люде мали міць на éго !” *

Мельник не одвічав нічого, а тільки так жалібно глядів

на Марусю, що іі аж у грудях стиснуло.

Вовномириха глянула на Марусю и, наче лискавка шибла

матери через голову яко-то гадка — чи сумна , чи весела, вона

сама еще не могла сего розібрати добре — а тільки, покивуючи

пальцем, сказала з ласкавим усміхом до хорого:

— „Теперки ви мусите бути слухняні и пити ліки, скільки

наваримо, а то у нас жінок єсть и на серце зілє.”

На сі слова Маруся спаленіла, як тая рожа, и вибігла з кі

мнати, буцім-то , як казала: „подивитися, чи хлопці не полізли

де по остромах за воробцями — бо вже іх десь в хаті не чути.”

Нічого не годно перемінити чоловіка так, як велика хороба,

як велике нещасте. В щастю горнеться до тебе усякий , усякий

тобі прислужиться, усякий поможе — усякий буцім-то любить.

Приятелі так и горнуться до тебе ; кождьй розпитує про здоров8,
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про худобу, про статок. Коли-ж, борони Боже, попадепи в неща

сте, так наче-б іх помелом вимів из хати. В щастю чоловік рідко

розважá добре, що робить — люде усе хвалять , усе виходить

добре; так „мабуть гаразд й чннимo”— гадає усяке. В нещастю же,

хоч-би й найлучше чинив, гудять, -— бо люде не судять по тім;

як робиш и чому так робипі , а тільки як вийшла твоя робота:

вийшла не гарно, так вже мабуть ти й заходивсь коло неі не

добре ; що иноді вони самі попсують тобі діло, про те й не по

дума ніхто, — и де-б там у наших вчених та перевчених часах

хотів хто ділитись из ким виною ? зіпхнеш іі на брата , то ти

розумний , — а дурень вiн , коли не вислизнеться так , як ти,

та й не зіпхне іі на другого брата або друга. Ось вам мудрощі

нинішнèго часу; де-хто назвав би іх ФилосоФиєю житя. Такими

то Философами ми породилися , такими сотворив нас Господь,

инакпшими відай й не будем.

Не дивно отже, що чоловік иноді аж в нещастю, на самоті

розважа , що не все робилось гаразд, що уперші добрим нам ба

чилось, або за що похвалили нас приятелі та добрі сусіди, та

що и ті, що ми вважали іх приятелями в щасто , бажали добра

тільни одним собі, а не нам. Рідко трапляється , що из щасливоі

доби останеться тобі одии приятель в нещастю ; коли же тра

питься такий рідкий приятель, плануй же его, бо такий чоловік

більш варт, чим усі прочі лизуни та самолюби — більш варт,

чим увесь скарб на світі. Він розважить твій смуток , він спра

вить тебе на путню дорогу, він збереже тобі жите — поживить,

огріє, послідним поділиться з тобою.

Нещасте — се велина школа ; хто у ній не навчивсь нічого,

в сего хибань з-роду розуму не було.

У звичайного чоловіка смерть бува найбільше нещастє —

хоч буває нещасте таке, що иноді зітхнен : „Коби раз вмерти,

то полекшало - б !” а прийдеться вмирати, жаль чоловікови

світа, хоч як и не наскучило-б-ся єму жнтє ; сказано:

„Тяжко жить на світі ,

А хочеться жить !...”

(Конець буде.)
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*

* ІД ПI П'АН С Б. К. А. Г. О. Л. К. А.

(За Андерсеном розказав Гетьманець.)

Була собі колись голка, — саме на лантухи, — сказано: ци

ганська ! Так куди ? Заклала собі у думку, що ніби така тиндітна,

така тонесенька, нк бисерова ! *,

От, вона до пальців, що мали іі взятн, и каже: „Дивітcя-ж!

Пильнуйте мене гарненько , та тримайте пряменько ; глядіть, не

впустіть ; бо, як упаду до долу, єй Богу, що ніхто не знайде. Я

така тонесенька !*

— „Вт, годі тобі!" — відказали ій пальці. та за поперек!

„Ану, липень, подивіться , яку пишну дружину тягну по

зад себе !" — знов таки голка циганська, — та й потягла за со

бою довгу нитку, але без вузлика.

Пальці-ж, не кажучи слова, встромили іі в куховарчиний че

ревин : підошва ему геть підтопталась, то треба було залатати.

„От, груба робота !" зітхнула голка: — „не пролізу я ніколи

в світі ; отже переломлюсь!“ Так и справді взяла та й пере

ломилася ! *

„Чи-ж я не казала", крикнула, „що я тоненька ?“

— „Тепер вона не стоіть нічого !" — подумали пальці;

але про-те іі не закинули. Куховарка зліпила на ню головку з

воску, та й заткнула у свій очіпок.

„От я и шпилькою стала!" зраділа голка ; „я таки добре

знала, що стану в шанобі: з путнéго путнє й буде !“ Аж усмі

хнулась собі нишком, бо голчиного сміху чути не можно. Сиді

ла-ж вона в очіпку так весело , та гордо, наче вельможна пані

в ридвані.

„Не прогнівайтесь, пані-матко, що я запитаю: чи ви пан не

-з щирого золота ?“ обернулась вона до сусідки булавки: — „ви

такі показні з себе и маєте власну голову. Тільки вона, здається,

трохи помала ! Посилкуйтесь іі надбільшати : не в кожного пак

така голова пишна, воскова, як у мене !"

От, на сім слові, як випнеться з-горда, — так ій аж голова

злетіла, и впала геть у ринву, над котрою куховарка щось прала.

„Коли так, то й я погуляти хочу, світа побачити; тільки-б

не запропаститись куди !"

И справді, взяла, тай згубилася.

„Як то мині в світі Божому бути, коли я така тоненька !"
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думала голка, по ринві котючись; »але я знаю, що я значного роду,

и сего мені досить !"

Так розважає себе, та шишається, на споді ринви лежачи !

Багато де-чого плило по-верхи неі: «солома, тріски, шматки па

перу з газет...

„Дивй , як пливуть собі всі !“ каже ; та про те, бідолашні,

й ие знають, що під ними лежить?! А ce —я ; бачите?... От, трі

ска пливе. куди тобі, пиха яка ! Окрім себе й гадки не має, —

а тріска соснова, та й усе !... А ось соломянка... як вона крутиться

на всі боки ! Схаменися, та красше під ноги дивися, а то наско

чиш як -раз на каміня !... Ось — паперу шматок... чого-б уже ему

пирожитись: люде давно вже й забули, що на ему було написано !

Так ні І., Одна тільки я й лежу собі супокійно, терплячи ; бо

знаю собі, хто я и що я !"

Лежить наша голка, та й лежить. А се раз, чує, щось біля

неі по-близу — плюсь !... тане ясне, тане ясне, наче сонце; голці

за диямант видалось,— а то була просто скалка з Фляшки. Та то

голка, себе простуючи, й обернулась до неі:

„А ви певно щирий диямант ?“ питає.

— „Щось коло того!“ одмовила скалка.

От и запевнились вони обоє, що були дуже ціновні ; почали

розмову про світ, про пиху, що панув там, и про те, як кожне
дере носа. * t

„Я нолись жила в гарному гольнику у одноі панни ; іі кухо

варкою звали. Мала вона на кожній руці по пять пальців. Та які

ті пальці були чванкі — куди вам ?! Мали пихи на три штихи !

А на те тільки й здатні — щоб мене з гольника витягати, та

знов ховати !"

— „Так вони були значного роду ?“ питає скалка.

„Значного ** — каже голка: — „куди пак ! Тільки носа дерли !

Іх було пять братів и всі пальцями звались ; трималися вони

один одного сильно, хоч були й не рівні. Саме з крato, бін усіх,

наче на варті, був найкоротший и найгрубший палець; звався

він в ел и к им або п а л юхом і мав одну щиколодку и для-того

тілько в один бік нагинався. Але все було каже, що як его ча

сом чоловік стратить, то в москалі уже не годиться.. Другий —

л а с у н -— усе було тика, куди попало: чи в гірке, чи в со

лодке ; або показує на сонце, та на місяць ; або було й на перо

наляга, коли пишуть. Третий — д о в га л ь — був найвисший,
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для-того й голову драв. Четвертий — ду в арь — носив золотий

пояс. А пятий — ми з н н ець — нічогісінько не робив, та ще й

похвалявся тим , нікчемний !.. 0бридли мені іхне гордуванє та

привереди — так я й кинула !

— „А тепер ми лежимо тутки, та сьяємо!“ на те ій скалка.

По сій мові линув хтось у ринву відро води. Вода через край

хлииула и іх зворушила. *

„Ось и ми рушаємо !" каже голка.

Скалка-ж поплила далі, а голка маком сіла.

„0т, я вже й стала! Правда, я дуже тоненька; але тим-то

я дійсне и гордію 1" — Такечки вона й зосталася там з своіми

великими думками.

„Я отсе міркую собі та й думаю, чи не сонiшний промінь

мій батько, — така я тонесенька ! Здається мені, що сонiшний

промінь зазира аж у воду до мене прихильно; але я така тонна

та тендітна, що мене й батько не знайде. Хоч би те вічко було

при мині, що колись пальці згубили, — я-б отcе плакала, пла

кала ! Ні, я не хочу плакати; се мені не-до-стоту !“..

От, прибігло раз двоє хлопчиків до калюжі гратись ; почали

вони довбатись та шукати цвяхів, черепнів и других цяцен.

Бридка се забавка, так коли хлопчикам була до вподоби!

— „Ай!" наколовся одии на голку: — „бач, клятий протір !"

„Я не протір, а шановита панянка!“ — на те ему голка;

але ніхто іі не почув.

Головка воскова давно з неі спала, а вона од ржавчини зро

билась чорнісінькою з голови до пят; так ій и то здавалося, що

в чорнім убрані вона визирає ще тоншою.

— „Ось шкаралуща пливе !" крикнули хлопці и встромили

в неі голку.

„Щасливо !“ попрощалась вона: — „Я ще показнійша ; бо

сама чорна, а стіни корабля білі... Ох, коли-б тільки не дістати

морськоі хороби, а то вона мене поломить!"

Байдуже ! морськоі хороби не було — и вона не зломилася !

„От щастє — залізний живіт мати! и в мори не страшно

хороби; тим то я й міцнійша над чоловіка ! Чим тонший хто,

тим ему здоровій пше ! От у мене врода, так врода!“

Коли ce —- трісь ! скаралуща ; бо через неі переіхав віз.

— „Господи, як мене тисне !“ голка мерщій; „отсе-ж певно

хороба морсьна ! Пропала я ! зломлюсь на скалк у!“
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Але про-те зос галася цілісінькою, хоч и навантежений віз

переіхав. Лежала собі и простяглася, так як и перше ; та певне

там и досі лежить та гордує !

орппок звичАйний.

(Тroglodytes parvulus, І.; Zaunkónig Zaunschlйpfer.)

Єсть то по короликах (Regulus ignicapillus, Naum. и Regulus fla

vicapillus, Will.) найменша птичка краєва, бувая бо не богато над

3 цалі довга , з чого на хвіст припадає більше ніж один цаль.

Дзюбок в неі 5 линій довгий, не много в-низ зігнутий, черияво

брунатний, в насаді тілесно-рожевий — здрячка не у неі орі

хова, ноги сіро-бурі и 7 линій високі. Верхом буває ржаво - бру

натна або оріхова, на крилах и хвості з темнійшими пружками

поперечними, по боках рудава, сподом співаво-біла з поперечними

чертами. Самочка єсть менша від самчина, з відтінком більше ру

давим , пружками и чертамн менше виразними а ногами ясній

ll111М Н.

Мешкає в Европі и Азиі. У нас звичайна и загально знана.

Пробуває в лісах; любить однакож наближатися и до людських

осель, именно в зимі, — а будучн не полохливою и цікавою,

внаде кождому в око. Алеж бо и годі не помітити Орішна, того

справдепного втиркуна помежи п і р н а ти ми. Маленьке собі, не

показливе, справді начеби оріх, — а яке то живеньке, побігуще,

вертляве ! Задершти хвостик и піднеснши дзюбок горі, стрибає без

упину з плота на пліт, з кола на кіл, — то швирне в норч, то

знов за часок вилетить и, жвавенько махаючи хвостиком, нинiae

межи зілєм — та и тут довго місця не загріє : гей тая мими

буренька скоро переповзне по земли и опять криється у гуща

вииу. Справді здається, начеби мав найбільше сподобане в тім :

усюди заглянути, усюди мов вродитися —и там, де вго не сіяно.

Именно коли побачить чоловіка єму приглядаючогося , то вн

правляє тоді мов-би нарошно своі штуки, вилітаючи, стрибаючи

таки близько коли зрітеля тай ховаючись на переміну по дірах,

зaкaулках и кущах. Не-раз дає на кільна кроків до себе зближи

тись, слідячи цікавенько зрітеля , — зробить же той який рух

підозрілий, то сей-час утікає и криється і часто буває, що схо

вається в мишачу діру, коли на - скоро не найде певнійшioі для
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себе схованки. Звичайно однакож не сидить довго в захисті, но

оказується небавки в більшім ніж перше віддаленю , весело собі

підплигуючи, мов-би дрочився з чоловіком. Дітям, котрі пó-легки

о нéго присуваютcься, думаючи єго тим робом легше зловити,

дає не-раз и з-пів години за собою ходити, доки на- послБдок не

зникне. Тому-то и прозвано єго в декотрих околицях Л. у р и к о м,

Д у р и - б а б к о ю, Ду р и - п от н т е м, " Д, у р и - л ю до м, Д, у р и

л юд к о ю и Д у р и - світ ом. Назву „0 p і пи о к” завдячує своій

барві (оріховій) и незначній великости. Часто називають єго та

кож В о л о в и м О к о м — здається від того, що не много більший,

як око у вола. В-прочім звуть єго теж П л о т и к о м — тому, що

часто швендяється но плотах, М и ші е є м, Ми пи к о ю — від убар

вленя и єго вдачи, мов та мип перетискатися через діри и шпари

шпихлірів, комор, плотів и пр., — З ел и ч к о м, бо пробуває радо

по зелах и низьких корчах, — на-послідок Кол о д і є м , Л о ми

ко м а де-куди також К о р о л и к о м и Кріл е м.*) Що до назв

„Лемик” и „Королик“ — то взялися вони з повірки або сказочки,

яка о тій птиці у напою люду истнує. И так приміром Сяночане

и жителі де- котрих сел. коло Львова розказу оть про тую пта

шину от-що. Раз зібралась громада нтича и просила Бога, щоб

паставив над ними „кріля.” Бог, вислухавпи. прозьбу пташні,

звелів , щоб всі- птахи літали, а котрий найвиспше злетить , той

буде королем. І1 почали птахи літати — найвисше же из всіх

піднявся орел. Єго то и yзнали королем всіх птахів. Та як він

під саму хмару взбився и там к р и к о в а в , напрасно злетіла

из хвоста орлиного мала птичка и ще виснше самого орла пшнир

нула собою. Але не змогла довго удержатись в воздухах и зпала

ча землю. Бог, дивлячись на се „з високого неба,” засміявся, тай

сказав: „отсе на хвості короля прилетів королик.” — Не много

инакше розказують в Стрийщнні (коло Корчина), де сю птичку

взивають „Ломиком ” Після тоі сказки зійшлась пташня на раду

вибирати „кріля.” Орли присудили, най всі птахи летять в- гору;
3.

*

, * v.

*), Тroglodytes parvulus зветься у Мазурів „Рlotnik" (зрів. русь. Пло

тик) и „Воbek". Між польским людом бувають часто инші назви, ніж у книж

ках. Так пр зветься Еringilla coccothraustes „Кlas", Ілisciola phoenicurus

(и tithys) „Раliogón," „7apaliogón,° 0riolus galbula у Львівських пташників русь

ких и польских „Zofia," Рarus caudatus „Тrmpia glówka," Тurdus viscivorus

„Раrskacz" (зрів р. Пирскач), Upupa epops „Lupek." Молодий щитоль або чиж

ще не „вифарбований" зоветься у пташників Львівських „Рarchutek.“ И. В.
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котрий з них найвиспле взнесеться, той и стане за кріля. По черзі

один птах за другим злітав, та найстарший орел як звівся ле

тіти — всі остали по-заду. Аж тут як не схопиться ломик — він

був причепився під крило вірлови—тай аж під саме сонце Фурк

нув (тому-то він и досі ще з-верхи обгорений) , але скоро

зшав. Птахи-ж розсердились: — „но,” кажуть „бyдем мати та -

кого малого крілем” — и урадили єго заісти. .Помик в тій біді

скрився у душельце в буку. Та птахи завзялися таки єго згла

дити. Тому заставили жовну, щоб єго вирубати з дупла, а з дру

гого боку поставили сову на варті, щоб имuла ломика, як буде

туди втікати. Але сова якось здрімалася — а ломик таки дру

гим боком вилетів и утік (мов в и л о м и в с я !) Розуміється, ска

зочки подібні суть лише плодом буйиoі видумки ; та завсігди

свідчать вони о властивім гуморі напого люду. Чуючи оновіданя

про ломика або королика, мимохіть згадаєш не про одних к о р о

л и к і в м і ж люд , м и , що то часто не своіми заслугами и без

праці на плечах других виносяться...

Орішок живиться малими комахами и хробаками. В літі не

тяжко єму іх роздобути ; в зимі однакож мусить скуднійшим кор

мом вдоволятись — и звичaино прилітає тоді, як вже згадано,

до людьских осель и глядає хробачні по-під плотами, під опа

лим листем, по заулінах стодол, комор, пивниць и пр. Під-час

сильних морозів тіснеться часто до стаєн, именно за-для-того,

щоби в гною пошарити за усільницями и хрущиками, находячи

мися тут в більшій скількости. Селянин радо бачить орішка коло

свові загороди, присуджаючи тій маленькій птичці силу „закли

нати всяке гаде.” Після людoвoі повірки за-для того заклину

гаде не тілько зовсім не пікодить чоловікови , але навіть не

росте и не розмножується. В осени поживає орішок також

ягоди бзини и орябини. — Гніздо закладає в якім-небудь заулку

и в тім згляді такий неперебірний, що и в колоді дуплинатій не -

раз гніздиться (з- відти и назва висше наведена : Колоді й),

В-прочім часто находимо ті великі, кулисті, вхідним отвором

з-боку впридоблені гнізда в розпучинах землі, межи корінями

дерев а також в заулках хат н будинків господарських. Раз по

казувано мені гніздо орішка навіть у старім, діравім берлячи,

що случайно попався в комору. Тілько - ж не було в сім гнізді

яєць. — Гніздо споруджує собі звичайно з моху и дрібнійпших бере

зових ріщок, в середині вистелює єго пірєм и волосiню або вовною,
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и несе 4— 10 яєчок маленьких круглавих, білявих и украшнених

червонявими краіками. — Молоді годує з великою старанностю.

Суть вони красенькі, именно рудаві, біло и чорно накрапляні.

Окрім гнізда справдешного єсть єще по-біля звичайно кілька ин

ших гнізд, мов нароком досить необережно виставлених очам не

приятелів. Ті гнізда суть звичайно липень з меху и кількох пру

тинок недбало увиті , в середині без вистілки. Пташникам знані

суть гнізда ті під назвою „ порожняків" або „глухих гнізд,“ нема

бо в них ні нєць, ні молодих ! В Англиі зовуть іх декуди „когу

тячими гніздами." (Сock-nests), думають бо, що ті гнізда самчик

нарошно звиває, щоби відвернути увагу непринтелів від дійсноі

хатки своєi родини; инші уважають „порожняки" за будівлі недо - "

кінчені спарованьїх орішнів. В-прочім оріппок піднимається під-час

гніздівки на ріжні хитрощи. Коли побачить по-близь гнізда чо

ловіка , пса або иншого якого неприятеля, то сей-час приповзне

до землі и відбігав від гнізда досить далеко, щоби відтак, цер

каючи голосно и удаючи ніби кульгавого, звернути увагу на себе.

Коли гоє вму вдасться а неприятель здуреньій за ним гонить, щоб

єго нмити — відлітає від гнізда що - раз дальше и дальше, аЖ

доки не виведе в поле напастника, котрий даром шукає птички

и іі гнізда по корчах, де омивалася. Так то у груди навіть так

дрібноі птички влила мати природа любов и журливість роди

тельську ! -

Спів орішка єсть приємний, досить урозличнений и має в

собі де-котрі тéxкаючі зворотки, похожі на спів канарна , котрі

виголопшені бувають наголосом досить вибитним и сильним. Именно

під - час брачні (Раarungszeit) самчик радісним пінєм звеселяє са

мочку, коли вона сидить в гнізді на яйцях, або пiзнiйпне, яч кор

мить писклята. Звичайно же вабить тихшим голосом : „чок-чон

чок !" (чокав). В-прочім належить орішок до птиць найдовше, бо

з виємом часу піреня через цілий рік, співаючих. Навіть в зимі, коли

мороз тисне, бігає по снігу з набуреним пірєм, весело черкаючи

и тéxкаючи, студінь бо легко видержує. — Взор у него дуже би .

стрий: звичайно за - здалегідь вже замітить кота або яку хижу

птицю}, пр. скригульця, и тоді знимає примітний оклик (ці-і-i!),

на котрий вся дрібна пташня в розтеч иде и з острахом кри

6тбся.

За-для хорошого співу удержують також и орішна побіч

инших співаків пірнатих яко покоєвого пташка, хотяй в неволі
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не довго жиє а по-части тратить з природноі своєi веселости.

Имають єго на самотріски або и сітями. Самотріск мав бути гу

сто підплітаний , а сіть дрібно очкевата; инакше пташок легко

утeчи може. Иноді ловлять єго зручні пташники під шапку. —

Клітка для орішка повинна бути простора и чисто удержувана;

добре зладити у ній малу будку , до котроі пташск часто

любить влазити и знов з неі виходити. На корм подається єму

мушки, муравлині подушки, мучні хробаки, усільниці хруща Бо

рошняка - Мельняка, Теnebrio molitor) и ягоди бзини; в недостачи

тих річей дається єму також булочку насянлу в молоці , дрібно

посікане яйце, печінки або сира, але не завсіди хоче пташок до

тоі поживи братись; пменно з-почину треба мішати той штучний

корм з мучними хробаками (мучнянами) и малими порцийками єму

подавати; а коли вже увикне до тоі штучноі пониви, можна непо

дальше его годoвати без додатку мучняків.—По кімнаті вільно пу

скати орішка не душе порадно, вже за-для-того, що ся мала нта

шина дуже маленьким отвором висмикнутися може. Однакож чим

більша клітка, тим ліпше для того з-роду вже так вертлявого
м «ь- - + е е.

пташка, — хоч и в наилучшим злучаю не довго жіє він в неволі,

звичайно не більше, як рін. Тож найлучше про-те не мучити у

клітках сеi голкоі пташини (ані жадних инших птиць — Ред.),

а оставити іі веселу и жваву на волі !

Scc

водндрівнд
д р а м а т н а р о д н і й.

(Дальше.)

ДІЯ ДРУТА.

(Вольне місце в городі; боком видна хата.)

* ЯВА І.

Марця и Мол о діж м і щ а н ськ а.

(Музика грає, як звичайно, відправу танцю и переходить у голос пісні)

МАРЦя

(весела загинає пісню)

По городі цвіти вються;

За дівчину хлопці бються...
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Х о р м о л о д ці в.

Ого, гого, гоя, гон,

Чи правда, дівчино, твоя ?

Х о р ді вчат.

Ого, гого, гоя, гоя,

Ой правда, дівчино, твоя.

МАРЦЯ. -

По городі цвіт-калина;

* Ой сміється з них дівчина. .

«. Х о р м о л о д ц і в.

Ого, гого, гоя, гоя,

Чи правда, дівчино, твоя ?

Х о р ді в ч а т.

Ого, гого, гоя, гоя,

Ой правда, дівчино, твоя.

0д и н м о л о д е ц ь.

, Хоч она з усіх сміється —

*, * За одного віддаєтьсн...

Хор дівчат.

Ого, гого, гон, гон,

Правда ce, молодче, твоя ?

Х о р м о л о д ці в.

Гого, гого, гоя, гоя,

Правда ce, молодче, твоя !

(В часі співу входить тихо Амбрози стає на обочи. По співі Марця иде

близше до Амброза; молодіж посувається в глубший прозор сцени.)

ява іі.

М ар ця. А мбр оз.

марця

(весела, говорить ніби кепкуюги в однако сердешно). Амброз! — и ви тут *

витайте. На танці відказували, а самі.

*: АмвРоз.

(до себе) Яна вона гарна!... (голосно) Я прийшов побачити, як за

бавляєтесь... а може тільки, аби видіти Марцю...

марця.

А ви ще гніваєтеся ?... ви сегодня були такі прикрi...
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АМВР03.

Не перечу. Мені так жалко стало, що ти передо мною втекла

из хати... а я би тобі, Марценько, прихилив неба. Скажи-ж мені,

Марценько, чого ти передо мною втікала 2...

МАРЦЯ.

(несміло) Я не втікала... я тільки.

амбр03.

Що, тільки гнівна була 2

МАРЦЯ.

Так, трошечки... *

АмвРоз.

Та за - що ?

МАРЦЯ.

Або я знаю... Мені якось так чудно було, що ви зо мною

впередже и мало говорили. . та відраз..

АМБР03.

Не говорив я много, бо любив тебе, Марценько. Та й на-що ж

було творити много мови; я бачив, що ти для мене була привітлива,

то й думав, що бодай хоч трохи мене любиш ?... Чи правда мені

здавалася ?...

МАРЦЯ

(aихиe) Може й... правда...

АМbP03.

Я знаю. Марценько, коли ти на мене ласкава, послухай, що

я тобі скажу...

МАРЦЯ.

Послухаю, а що? і

АМВР03.

Марценько, остав тих танечників, иди до дому...

марця. *, і

(смутино) Оставити 2... Та я й так не довго буду; ще тільки трохи

побавлюся, та й піду... і 4 . .

АМБР03. * « » і в 8 з -

Марценько, чим скорше, тим лучше... То сéгодня шарять по

місті дворани, як тоті собаки за звіриною... а знаєш, який Ста



78

роста. Не хотів би я, щоби ти Старості сподобалась... ти би про

П8.18l..

- МАРЦЯ.

(арохи вражена) Як би Старості сподобалася ?! А мені Староста и

байдуже...

АМІБР03.

Ба, коли він сего не питає... побачить, сподобаєшся та й

пропадеш !...

МАРЦЯ.

(смію:исл) Не бійтеся пустого страха... Я не боюся. Хто не бо

іться, той и не пропадає ... (поглянувши в даль) Може от-тих-то бо

ятися ?

АМБР03.

(оглянувшися шакож) Тих-то, тих... ходи, бійся Бога ! Диви, як пря

мують сюди, побачивши дівчат... 1

(Юрба молодіжи міщанськоі , именно дівчата, що стояли в прозорі

сцени, ворушаться и поступають трошечки на-перед.)

Марценько, втікай поки час !...

МАРЦЯ.

(рішильно) Втiкати ? — Овва ! не боюся...

АМБР03.

(з гнівом) Не бoішся ?... — То гуляй ! (до себе) Уперта страх!...

Що зроблю ? хиба матірь закличу... (відходить.)

мАРця.

(посиупає близше до молодіжи , коаора шоже шосувається гим-раз на-перед)

Чого тут и боятися... не боюся !

(За молодіжею міщанською входить Антиша.)

ЯIBА ІІІ.

М а р ця. Молоді ж. А н т и па.

антипа.

(двірський козак сшарший; здуфалий, увійшовши на-перед, крикливо)

Здорові ! молодці и дівчата ! Гуляєте?... Коли приймете, то

и ми заведемо танець, та чeи не повстидаємось...

(Вказується єще зо два козаки, молодіж зячинає губитися.)

Ану-но, музики 1 ану козака а рясного, жвавого!

(Все мовчить, з молодіжи вже дуже мало ; Марця боязко позирається

по Антипі.)
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Що-ж ви, рипаі клановухі, не граєте, коли кажу ?!... А то, до

чортовоі матери, заграємо вам по шкурі, що сам найстарший

чорт у танець піде I (аризирається марці) Ов га! Яка ж ce гарна

танечниця І. А чин ти, дівчинонько-роже ? (хоге і по лици погладиши,

Марця відступається скоро) Овва яка полохлива, як ласиця!.. А чия

ти, Фялочко ?

МАРЦЯ. х

(змішана) Я. Боднарихи, вдовиці...

АНТИПА.

(лугие призираючись) Ага! Боднарівна Марця ? (до себе) Правду казали

Ліоде...

- МАРЦЯ.

(зі страхом) Боднарівна... (до себе) Бач, Амброз казав правду... .

АНТИIIА.

(roге зовсім близько ій у лице глянути, вона рукавом застиавляєшься) Ой, Мар

ценько, не закривай твого личка, ми добре знаємо, що ладне...

(хоче взятии за руку) Дай-же покій, не закривай личенька ... а може

ти бoішся козацького ока / Що ?

МАРЦЯ.

(протики сміливійше) Ніт, не боюся ; але на-що вам придивлятися,

коли ви вже красші бачили ?

АНТИПА.

(реготешься) Може й бачив, а може й ніт... А - вже-ж таки очам не

завадить и тобі придивитися... (відхиллє її руку від огей) Ов, що гарна,

то гарна !...

МАРЦЯ.

(відхиляє лице и до себе) От Амброз надходить... (остала молодіж мі

щанська відсуваєшься в-бік, за нею и козаки: Марця просишь) Пане отамане,

пустіть мене, я до дому піду...

АНТИПА.

(з сміхом) До дому ?... А може би ти, міщаночко, як би я , ота

ман, ладно попросив, пішла зо мною в танець?... Де-ж тоті чор

тові музики ? -

*

*

МАРця.

tсміло) Танцюйте собі здорові; я собі до дому піду...

антипа.

(аримиляюгись) Та чому ж то, серденько?
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МАРЦЯ.

(в клопоші до себе) Чого-ж бо той Амброз поставкує ? (до Анктипи) Бо

мама сварити будуть, що сама осталася...

антипа.

Сама” Не бійся!.. (обертається до козаків) Ану-но молодці і беріть

дівчаток у танець, сюди; Боднарівна сама танцювати не буде...

(Козаки пускаються за молодіжею; тота втікає, за ними губляться и ко

заки.)

От бачиш, ласочно моя, зараз буде нас більше... погуляємо...

МАРЦЯ.

(сміливійше) Коли бо я танцювати не буду !...

- АНТИПА.

(кепкуюги) Ей, будепш, будеш. (поглянувши за козаками) А то прокляті

медведі, порозганяли дівчат, як курей яструб... Та чорт іх бери,

ми и самі погуляємо...

МАРЦЯ.

(оспро) Я вже казала, що танцювати не буду ... (до себе) чого-ін бо

той Амброз дожидає ?

АНТИПА.

(кешкуюти) Отсе тобі лихо, не дівка... пікода, що така гарна біля

вочка. А тю! на тебе з твоім дурним розумом і То я вже того

не варт, аби зо мною в танець пішла дочка бoднарська !... Та я

красше втну, як твій батько танцював докола бочки... Не косорь

Сн ін, ладна мі Іцаночко...

МАРЦЯ.

(поглянувши в-бік, до себе) Идуть, идуть раз прецінь... (до Антипи кеп

куюги) Я з вами не піду, бо ви й не вмієте може по нашому...

антипа.

А диви, диви, я по вашому не вмію ?! (берепиься по - під боки)

Ану побачимо I Музики, рипиі, грайте... ой гоп і ой гоп! (capoіть.

ся цупкаюги до шанця; за илегами єго входить Амброз и Боднариха.)

-

ЯВА IV".

М а р ця. А нт и па. Амброз. Бодна ріїха.

боднариха.

Марцé, марценької час, голубонько, до дому.

(Антиша обертається за голосом.)
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МАРЦя.

Иду, иду, мамо! (хоге відходити)

антипа.

(заступає їй дорогу и до себе) Ага І таки так скоро пунцу таку пти

цю... (до матери и Амбр.) Поченайте, пождіть, не кваптеся!... (до Марці)

Ти, дівчино, думаєпи, що я звин дурно просити хотьби й у танець...

Ого, дарма І коли я наважився, то ти чейби ласкава... (до матери)

А ви, матусенько, підождіть, та побачите, як козаки гуляють...

(до себе) Не дам я собі раду... (клиге) Молодці — гоп-га !

Б0ДНАРИХА.

Вибачайте, козаче, моій донці дайте супокій — н не позво

ляю iй танцювати.

АМБР03. *8

(оспаро и скоро) Вибачайте, ви чужий чоловік ; у нас тає не во -

диться, щоби дівчина сама та ще й з чужим танцювала... тож

вибачайте...

АНТИПА. . - ::

(сердишо до матери) Тю! (до Амброза) Тю! (гепурно до обоих) Вибачайте,

було собі панну свою дома тримати и в скриню сховати. , а тепер

пропало... (до себе), коби лиш моі поприходили... (до Амброза) А ти, чу

прію мійський, між козаки не неси твою шкуру, бо canянці будуть

НЗ НеІ... , * 1і

АМБР03. t; * 1

(розгорівши) Тю або не тю, на сапянці може добра буде й твоя

шкура; а з дівчиною, ти пянський гінчаю, танцювати не будеш...

АНТИПА.

(гепуришься) А ти, ярмаркова торбо міщуцька, ти шевське та ку

шнірське насінє... ти мені закажеш из нею танцювати?... Поба

чимо... топ! гоп І молодці, сюди !

АМБР03.. ,

(підсиушає) Я тобі гопну.

(З-боку входить Онуфрий.)

ЯBА V”. -

М а р ця. А нт и па. А м б p оз. Б о д н а р и ха. О н у Фр и й.

онуФРий.

Ану, люде, не сваріться... и руки при собі !
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: АнтиПА.

Руки при собі ?... А ти з-відни?
* АМВР03. в 2

0т, чемний !

ОНуфРИй.

Вже про те, з відки, ти не питай, а вважай и пильнуй чести...

Б0ДНАРИХА.

От напасть наша...

онуфріїй.
А що се зайшло, пані-матно 2 t

Б0ДНАРИХА.

0т, бачите, напасть — очепився дівчини, доконче танцювати.

А тут ні ій танець на гадці, ні танці ведуться; тож ми ему й

кажемо... а він усе своє... -

АНТИПА.

Або се правда? Не так...

* « . ОНУФРИй.

(до Аниипи) А вже-ж погоди. (до Боднарихи и Амброза) Та не ма тут

з-за чого и вадитися; силоміцю прецiнь ii в танець не возьме,

хиба одурів... як она не хоче, то він хиба сам сканати буде...

А тим-часом на танци нема що вадитися.

* АНТИПА.

Добре говорить старий... (до себе) Нехай - но прийдуть моі,

буду й я лучше говорити.

онуФРий.

Але послухайте старого... Ти, пане козаче, шукай собі иншоі

пари; а ми забераймося до дому та й буде по заваді. Нy, хо

діть-же... *,

АНТИПА. *

(до себе) Йдуть... (до всіх) Идіть, коли хочете... (cміютися) ходіть

здорові... (пів-голосом) От иде Староста; ще лучше , буде без мого -

клопоту... *

(Онуфрий відійшов; Марця, Боднариха и Амброз, которі йшли пiзнiйше,

стають запинені Старостою, которий входить a за ним два-три козаки далеко

по-заду.)

Я(BА. V"П.

Марця. Антипа. Б однариха. А м б р о з. С т а р о с т а.

стАРостА. з.

(еміютись) Ге, ге, ге, ге I. А що ти, дурню, один такі тут робиш

вриви?.. ге?
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АНТИПА.

(низько кланяютись) Ясновельможний пане Старосто, я тут зайшов

на игру...

Б0ДНАРИХА.

(перебиваюги) Ясновельможний пане Старосто (кланяється), позвольте
слово: сей ваш козак напасти шукає. . t.

V, СТАРОСТА.

(до Боднарихи) Ченай, бабо... (до Анант) Говори, дурню..

антипа.

Я зачув музик, зайшов та подибав игру... вів-голосом) осьде яка

гарна квіточка... (голосно) та й собі хотів шотанцювати:

староста.

(пів-голосом до Аншити) Добре знаєш вітрити...

антипа.

Я хотів из тою міщаночкою потанцювати, а тут стара отся

и той міщун мені взяли боронити... Ясновельможний пане Старо

сто, то вже ваш вірний козак не варт потанцювати з міщанською

дівною?... Я би (відгрожаючись рукою на Амброза) ім ладного наварив

був пива, та на щасте іх надійшли Ясновельможний пан Ста

роста...

*

| СТАРОСТА.

(дивлягись на Марцо) А так — залагодиться справа... (до Боднарихи и

Амброза) Мій козак не вам рівня. . а коли хотів из вами бавитися,

то ви повинні раді бути...

МАРЦЯ.

(кланяюгиcь, перебивав) Ясновельможний пане Старосто, будьте ла

скаві и мене послухати...

СТАР0СТА.

(з усміхом) Тебе послухати 2... добре, говори, ладна дівчино...

марця.

(несміло під оком Староспи) Я... я прошу мене послухати...

стар00та.

(до себе). Яка вона ладна !...

МАРЦя. *

(кланлютись) Я, прошу Ясновельможного пана Старости, я з тим

К0заком танцювати сама не хотіла...

СТАР00ТА.

(скоро) Антина !
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Антип.А.

(з поклоном) Слухаю, Ясновельможний пане Старосто.

стАРостА.

Як указується, то ти, шане Антипо, дурень и простій. А де

того навчився, щоби дівчину силувати до танцю ? А, ти хаме,

с гида и ся...

АНТИПА.

Сз поклоном) Ясновельможний пане Старосто... та дівчинa вжe по

нукала, але стара к.

староста.

(перебиває остро) Не б%еши, дурню і дівчина сама каже, що з тобою

танцювати не хотіла... (взявшись за герево, ходить) А то дурень.

дурень!... (надумавшись) Антипа !

антипа.

(з поклоном) Слухаю, Ясновельможний пане ..

СТАР00ТА.

(перебиває) Коли ти ім розполошив забаву, то треба іі назад учи

нити... розумієш ?... Тож підеш, у моім амени спросиш молодців

и дівчат, а скажеш ім, що я іх прошу на танець... (до Амброза)

А ти піди до оренди и кажи жидови тут на моє имя вислати

бочку меду и приведи музик... так... (думає и каже до себе) Стару e

ще... ага !.. (до Боднарити) А ти підеш и попросипі старших, нехай

и вони побавятьсн, як уміють... (скоро и громко) А тепер усі ру

шайте и старайтеся кождий о своє...

(Антипа скоро, Амброз и Боднариха по-малу відходять; Марця, видячи

те, зачинає посуватися в прозор сцени)

ЯВА V*ІІ.

Стар оста. М а р ця.

(}ТАР00ТА.

(видяги, як по-воли відсуваєaься Марця, аеред себе голосно) Ге, ге, ге!... як

утікти хотіла би, ніби від вовка... ге, ге, ге дурна хлопська на

тура: боіться певно, щоби я не покусав... а я для неі добром

важу — бо шкода би такоі ладноі дівчини для якого простого

хама... (поступає за Марцею) Почекай-но, ладна дівчино— не втікай...

я для тебе тільки скликати казав на забаву; я хочу, аби ти собі

погуляла. Я буду дуже рад, як ти забавишся, и сам подивлюся,

к молодіж гуляє...
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МАРЦЯ.

(боязко) Ясновельможний пан Староста хочуть, аби я забавлялася...

хочуть дивитися, як наша молодін, гуляє...

староста.

Бачити, гарна ти міщаночко, я вже найбільше з-за тебе тут,

останусь... хочу придивитися, як ти гузнєш. (приступає близиe)- Я би

для тебе, моя ти красна, вчинив, що би забажала... (знижаюги голос) бо

ти така ладна, моя ти дівочко, якоі я ще не бачив...

МАРЦЯ.

(спидливо з усміхом) Пан Староста такоі ще не бачили ?... От ще

що ..

СТАРОСТА.

(песпеливо) Тан, так, душенько... такоі ладноі дівчини шкода для

простих людей ваших...

МАРЦЯ.

(наивно) А то ж из них родилася...

СТАРОСТА.

(антро) Та правда, правда, воно так пригоджається ... але ти така

гарна, що тільки сотворена на паню...

МАРця.

(пусиo) А я бачила вже и неладні пані. а мені панства не треба. .

староста.

(поважнів) Не завадить, не завадать... Моя тн гарна міщаночно, па

нею бути можепш, коли тільки схочеш мати розум...

МАРЦЯ.

(надумуіогись) Коли тільки схочу мати розум ?.. (цікаво). А сс-ж як ?

СТАРОСТА.

(до себе) Єще дурна — буде тяжно договоритися з нею... (до Марці)

От бачиш : як ти схочеш мати розум, підеш у мій двір, навчниш -

ся де-чого панського, потім я дам тобі ладне віно — та й віддапі

СЯ За IIaНа...

МАРЦЯ.

(думаюги, до себе) Дасть ладне віно та й я віддамся за пана... стільки

-ласки !... (на-пів гордо до Старости) Ясновельможний гане Старосто! я

вашу ласку відслужити не годна...
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СТАР0СТА.

(до себе) Не туди дорога. (до Марці) Не зрозумілат и, дівчино, мовго

слова; то не ласка. то моя добра воля... (входить Амброз; сиaрoстa єго

поба:ивии, до себе) Чортів міщук ! як шоснорив...

ЯВА VІІІ.

Старо ста. Марця. А м бро з.

ампбр03.

(до себе) Перебив, бачу. (до Сааросити) Ясновельможний пане Старо

ст0... (кланяєaься не пак дуже).

0ТАР00ТА.

(прикро) Що скажеш ?

АМПБР03.

Зроблено все, що розказали...

СТАР00ТА. %

Добре. (обершається до Марці, и до себе) То дурень, єще чекає...
(знова до Амброза) Добре. •

АМІБP03. “

(до себе) Може й не добре — вще постою. (до старости) И музики

будуть, и мід виточений,..

стАРостА.

(скоро) Добре.. а де той дурень Антипа... иди за ним...

амдбр03.

(до себе) Ага, вступися... (до Саароспи) Чи що сказати велять Антипі?...

стАРостА. ч.

Скажи, нехай скорить; я чекаю. Не стій, иди... (коли Амброз

по-воли йде, до себе) То дурень. упертий.

(Амброз вийшов.)

ЯllВА ІХ.

М а р ця. Ста р о ста.

СТАРОСТА.

От бачиш, ти ладна дівчино, я не маю охоти тебе лишити

поміж людьми простими... я таки доконче задумав, зробити з

тебе паню. (примиляюгись) Правда, ти пристанеш ?
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МАРЦЯ.

(судуючись) Я ?... На що-ж я маю приставати ?

стАРостА.

(близие и пихиe) Я тебе возьму ві двір мій... (присарасано бере її за

руку) Що-ж, моя ти гарна міщаночно... підеш?...

марця.

(змішана до себе) Ох... що зроблю я?... (несміло) Пане Старосто, Ясно

вельможний, я до двора не піду... мені в мами так добре...

9 СТАР00ТА.

(приспираспинд ще близше підсиупає, але багишь, як проси0 єго лиця входишь

Боднариха, опаже до себе) Тю! вже несе чорт знова бабу... А то ними

к0л0тить...

(Боднариха німо кланяється) • -

МАРЦЯ. *,

(до себе) Добре, що прийшли мама...

ЯIBА Х.

Марця. Стар оста. Боднари ха.

стар00та.

(остро) А що там?

- * Б0ДНАРИХА.

Ясновельможний пане Старосто —даромне я ходила: не при

дибала нікого, порозходилися.

СТАР00ТА. -

(махнувши рукою) То чорт не бери іх... останеш ти, яв буде треба...

молодіж гуляти и без старих буде... (по хвилі) Ага, підеш...

(Слова переривають входячі Антипа, молодіж, козаки двірські; по-заду

ступає Амброз.)

ЯВА ХI.

Марця. Стар оста. В одна ри ха. Антип а. Молодіж Ко з а к и двір

сь кі, Амбр оз.

СТАРОСТА.

(на кланяютихся мало зважає, сердитиo) Антипа І. сюди !

АНТИПА.

(кланяється) Слухаю, Ясновельможний пане Старосто.
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СТАРОСТА.

Тепер вас доволі, тепер собі погуляєте. Ти, Антипа, возь

меш тую ладну дівчину, Боднарівну; а покажи, що ти козак...

(прикмітино до Аншипи) Старайся-ж, аби дівчина не жалувала по-тому...

(пів-голосом) и оперлася аж у моіх номнатах., (голосно) Козаки І не

дармуйте и держіться Антипи и не давайте дівчатам сидіти...

(звершається до Амброза) А ти пильнуй, аби всі погостилися.

- АМІБР03.

(до себе) Біда заводиться; мати чи остовпіла ?... (до Сааросити) Ясно

вельможний пан Староста позволять, що я з Боднарівною по

танЦюю... *

СТАРОСТА.

Сей раз не можна !... другий танець, другий...

* АМБР03. «

Коли доведеться ... а то...

АНТИПА.

(перебиває) А то не вдалося вапнеці; побачиш, як ми затанцюємо...

Музики !... молодці-козаки ! мене держіться !...

(Музика грає хоровод; Антипа бере Марцю за руку, кланяється Старо

сті и зачинає хоровод; за ним козаки з міщанськими дівчатами так само, як

Антипа. Шід голос музики співають козаки хором :)

Темна нічка, невидненька, Ой, липися, дівчинонько,

Иде дощ, иде дощ; Ніч мине, ніч мине;

Ой, дівчино молоденька, Козак тебе до домоньку

Де йти хоч”, де йти хоч”?... Заведе, занесе...

(По хорі зачинається жвавий и різький танець; Староста по-воли відсу

вається, Амброз занятий и честованєм и дивленєм , мати стоіть на боці —

Ва-раз, коли Староста вже згубився, Антипа, прийшовши до краю сцени, за

вивши сильно пориває Марцю шеред себе и втікає, заступлений в сей час ко

заками, зі сцени. — Крик, який Марця на межи сцени робить, перериває му

зику; стається сумішка и падає заслона.)

(Конець буде.)
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часть політично-социяльна.

ПЕРЕГЛЯД Ш0ЛІТИЧНИй

Нові вибори в Чехах послужили не так до скріпленя центра

лістичного міністерства, як до яскравого и разнчого освіченя его

„вірно - конституцийних" махинаций. А коли на отвертий 7. Мая

райхсрат прибув свіжий заступ „перешварцованих" репрезентантів

централістичних , — министерство , намість сподіваного виведеня

галицькоі угоди и виборчоі реФорми на райхсратову видівню, від -

вернулось (бодай на-тепер) від сих головних точок свого запо

відженого програму — а поставило своєю девізою слова свого

президента: удержатись (як-не-будь) при правліню (хоч) один

рік — а опісля ... .

НЩоб не висувати галицькоі справи з тихого підкомитетового

закутна, задумало міністерство в новий и в букві конституциі

неузасаднений спосіб переслати еляборат підкомітету впередже

до галицького сойму, а доперва потім предложити вго державній

Раді и цісарській санкциі. Чи галицький сойм має сей еляборат

прийняти більшостю “Із в притомности °l», чи звичайною ухвалою

більшости голосів одобрити и чи має его вписати до краєвого

статуту, чи ні,—се становить предмет горячоі дискуси і німецько

централістичних часописей. Польскі часописи, зворушені новим

вимислом проворних централів, бють наново в опозицию, цура

ються еляборату и клучуть на делеґацию (котра мабуть сама не

знає, як вилізти з болота), щоб щоФнула резолюцию. Як би ні

було — се річ певна, що справа галицька в теперішній не прийде

сесиі під обраду. Предмет теперішних и будучих обрад сеi сесиі

становлять справи не відносячiся до державно-правного питаня Цис

лейтаніі, як призволене будівлі нових желізниць, змодиФінований

внесок п. Ясинського що до виставлена векслів через неграмот

них, устави о, синдикатських зажаленях, о викладі религійноі

науки и оплаті катехетів, новии порндок судово-карнии и. т. д.

Моральна и материяльна неміч теперішна Поляків в ставляню

хосенного опору супроти централістичному правліню доводить холо

днійші голови до розваги и до залишеня дотеперішнoі марноі „висо

коі“ політики. Закликають натомість до вну грішноі спійні и до орга

нічноі праці. Чи сі нечисленні голоси найдуть послух хоч у біль

ішости польскоі публіки — се річ дуже непевна; але сумний

стан Галичини під зглядом моральним н материяльним, повсюдний
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майже нелад, змаганеся зброднярів, угніт и деморалізация народа

через жидів и автономічних панів , упадок шкільництва и демо

ралізация шкільноі молодіжи, — все те накликає до зрілоі

розваги и ясно говорить про невдачу теперішного господарства

и дотеперішнoі краєвоі політики.

*н - - - х-х -x --лл-л-л.-х----

^-"- v \v - v - -"-"-"

- о

Наші школи.

Просвіта народня — се один из головних середків, котрими

Русини-народовці знамірили осягнути нано чечну свою ціль: пца

сливий цроцвіт руськоі народности; а по-за-як до ширшаня про

світи між народом найбільше причиняється заведенє добрих шкіл,

так уже наше специальне становище, яко любителів народа и при

хильників народнеі просвіти, вимагає сего, щоб ми, не спускаючи

з очей нашого пікольництва, дбали передо-всім о те, щоби народ

руський учився сего. ч о г о, е м у слідув, так, як е м у слі ду e

и в cих, в к о г o e м у слuд у є. -

Чого слідує учитися передо - всім в школі руському наро

дови ? По нашій гадці Русин шередо - всім повинен учитися осно

вно ріднéі (руськоi) мови (взглядно літератури) и рускоі историі,

по-при прочі звичайні предмети шцольні, повинен учитися іх

так, щоби справдешний а не липень позорний виніс из сеi науки

хосен а повинен учитися в сих, що годні -— и що хотять успішно

навчати вго сим предметам.

Таку засаду, таке жадане ставимо ми; переведена не сеi

засади в житє залежить очевидно від правліня — від школьних

властей. Правлінє, которе в практиці не бажало-б нехтувати те

ориі о рівноправности народів австрийсьних, не могло-б як тільки

узнати таке жадане Русинів справедливим, легальним, и з справ

дешним добром краю и держави згідним. Власти-ж школьні, по

зя - як по них слідує сподіватися, що іхні змаганя не повинні

противитися змаганям правліня, що іх ціль повинна бути не що

- инпшого, як наука — и то наука подавана учащимся в Формі

и м о в і длн них найбільше приступній, наука, котороі учащийся

в нитю практичнім перед всякою иншою наукою потребув, на

коли не має по увінчено школи остатися круглим игнорантом :—

такі власти нікольні, кажемо, не могли би ннакше, нк тільки

м



91

*

пританнути нашому повисшому бажаню що до першоі точки;

а чи потакнуть вони справді, се инше питане.

Вже то ми, Русини, зі взгляду на науку и просвіту народню,

ніколи не були щасливі: вчено нас всею та на всіх язиках ; тільки

сéго, чого передо-всім Русинови знати потреба, він в школі не

учивсв ніколи... Після 1848 року настала для нас Русинів австрий

ських буцім-то трохи щасливійша доба: в школах народних шо

чали учити по руськи читати та писати, в школах середних

наука язика руского стала взглядно обовязковою — а на універ

ситеті заведено катедру для викладу руського язика и руськоі

літератури, — но нігде правду діти: в народних школах вчено

руського язика тільки „ за напасть“, — в гимназиях учили єго

проФесори, котрі по більшій части самі основно руськоі мови

не знали — або іі знати не хотіли, — а на університеті п. Я.

Головацький завів собі був намість науни руського нзика виклади

язика русько-московсько-церковного. Не дасться однакож запере

чити, що до введеня в житє школьноi Ради краєвоі богато и наші

люде причинялися до сего , що наука руськоі мови не йшла так

успішно, як би се було слідовало ; но відколи настала отся сла

ветна институция, то вона узяла сю ролю зовсім на себе— и ні

чого казати: остала ій вірна через цілий час свові діяльности.

Одною з важнійших задач Ради школьноі краєвоі було зде

градовати руський язик в школах середних з взглндно обовязко

вого на предмет надпорядочний, а язик польский натомість під

нести до предмету безвзглядно и що так снажемо: на й біль щ 6

обовязкового и викладового. Польску историю звеліла Рада

пшкольна викладати ученикам не тільки при викладі историі все

мірноі, но за особною ремунерациєю в окремих годинах; а нехай

би поважився котрий професор трактовати партиі з всемірноі

историі дотичащі Руси, а трактовати іх безсторонно, як сего ви

магав наука, то він и не стямив- би-сь, коли зупнив-бн-ся сірома в

Кракові, Бохні або в сякім-там Сончу.

Но не лишень ми Русини утерпіли від введеня Ради ніколь

ноі в Галичині; найбільше утерпіли самі таки школи і сказано :

„де богато нянен , там дитина крива.” Коли до чого, то до Ради

школьної краєвоі отся пословиця дасться приложити наикраспше.

Відома бо річ, що заким позаводили у нас ради шкільні, двох-трех

испекторів з далеко лучшим успіхом поводили школами, чим нині

ними поводить так численний вружок теперішних Райців школь
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иих. Школи госпітовано тоді правильно, повага директора и про

фесора була більпа — за-тім и карність між учениками лучuna, —

про деморалізацию“ молодіжи ані про роздори в ті лах учительских

тоді не чувано , як и не чувано сего , щоби н. пр. виключеного

из шкіл ученика опять торжественно вводили до класи, — не чу -

вано, щоби професор приказував директорови: коли сей має скли

кати місячні конференциі, — не чувано, щоби директор або про

Фесор убігався о популярність у школярів, — не чувано, щоби

школярі відгpажались неслухняному директорови або професорови

властею нікольною , — та и не чувано , щоби директора имено -

ваного Н. Цісарем деградовали инині власти за те, що той-же

по - при обовязки директорські не повнив єще и обовязків полі

цейських , а се по тій простій причнні, що для повненн служби

поліцейськоі Факультет ФилécoФічний не кваліфікує — и ш. Рада

пкольна, на-коли гідність директорську або професорську банаe

получити з гідностею поліцейською, то слідовало-б iй виделеговати

з своéго лона спосібне индивідуум , которе для кандидатів учи

тельского стану отворило би практичний курс науки, черпаноі

из записок и устних преданий кориФеiв пiдслухуваня и підгля

даня. Отворене такого курсу причинилось би до точного випов

неня обовязків, які незрівнана Рада школьна краєва окружником

з дня 12. Лютого 1872 вкладає на дирекциі. Щоби сей документ

не пропав для потомности , подаємо з него дотичний (2.) уступ

в дословнім переводі ведля поміщеного в ч. 132 „Dziennik-a polsk-ого"

тексту. Уступ сей, звучить так : „3 кінцем кождого школьного

року, в о к р е м і шнім справозданю , маючім надіслатися до вра

євоi Ради школькоі найдальtше до 15. .Мипця, заявить кождь ди

рекция справедливе (uzasadnione) мніниє о кождім з учителів. ...

опише єго старанність (gorliwosé) або недбальство (орieszahosé),

зручність або непорадність, користний або пікодливьій вплив на

школярів, — як він поводиться за школою — именно : чи котрий

из них не віддається налоговій грі в карти, легкомисленному ро -

бленю довгів, пияньству, житю неморальному. “ То еще не все,

бо ведля слів „Ш)ziennik-a polsk-ого” дирекция повинна єще доносити

як учитель ж и в е з к о л е г а м и, с у с і дам и и ч и к у р и т в ци

га р а ! На такий окружник „Dz. Р." покрикує : гвалту ! и справе

дливу робить увагу, що слідувало було подати спосіб, яким ди -

рекция має довідуватися о поводженю підчинених: чи то має дія

тись через слуги, через поліцию, чи за посередицтвом красного

пола, чи через учеників, чи може через самих же колегів квалі
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Фікованого ; слідувало було єще сказати: які гри и скільки разів

вільно грати, и скільки склянок пива вишити вільно ; також сліду

вало було подати границі межа легномисленним а розважним ро

бленєм довгів !... Така точність була тим потрібнійша, бо може

злучитися, що директор яко maximum що професорови вільно ви

пити , може поставити число склянок або килишків, котре при

„оказиі“ випиває той або сей Радця пінольний,— а мірилом для роз -

важного» робленя довгів вважати може суму, відповідаючу річній

п р о в і з и і від 500 злр. Бери. Петре, на ум !

Прочитавши такий окружник, по-неволі насуваєтсн питанє :

якоі регули будуть придержуватись на — будуще проФесори и де

ректори в Галичині ? чи вони мають рекрутуватись з Трапістів,

Капуцинів чи з Змартвихвстанців ? чи матимуть вони свого окре

міпіного Великого генерала, та чи вільно буде сему-ж задержати

своeго женського адьютанта ?

- - - - - - - - - - - - - - е - - - е

Тут слідує уступ, которий ц. к. Прокураториі держав

ній дав причину до сконФіскованя першого накладу сего

Числа „Правди“: — тож уступ сей в другім накладі пропу

скаємо. — Ред.

е е е - - е - е е * - е * - - е е в е - е н

За те, коли ходило о именоване людей здібних и чесних ifри

семинариях учительских и при обсаджуваню посад инспекторів

повітових, то славетна Рада школьна краєва поминула їх лишень

тому — бо були се люде руськоі народности. Коли перед име

нованєм учителів при семинаринх и инспекторив пов. один непри -

хильник руськоі народности виявив радці школьному п. О. свій

страх, що Рада школьна (як тоді голоснли де-нні наивні опти

місти руські) готова сим разом согрішити непрактикованою у не і

досі толеранциєю и именовати половину чи третину з-поміж нан

дидатів руськоі нарородности, п. Радця, не переглянувши еще до

тичних пропшений, у невняв на-перед: „mozesz Рam byé реwnym, 2e ta

raza bedziecie z nas kontenci!" І1 справді п. О. и Рада школьна

перевисшили самих себе і майже ніхто из Русинів не зістав име

нований — з маленькою хиба, дуже маленькою виімкою. Був

и такий Фавт, що нменовано професером при семинари і учитель -

сній ві Львові одного з найздібнійших педагогів, п, Федоровича,

як показалася однакож, на перед унке з наміренєм тим , щоби не
*

1
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лишнти его на сій посаді довше, як один курс. З-за яких причин

ш. Рада півольна відсунула з посади того, як знаємо, так праце

витого, оглндного и взорцевого учителя, сего по правді не зна

ємо , — хиба в не може за те, що п. Федорович минувшого року

безплатно уділяв тутешним возним и листонопшам науку язика

руського ?!..

Не можемо поминути також хитрощей, икими у воджено п.

О. Левицького, когорого Рада пікольна именовала була суплентом

при школі реальній в Сннтині, — а коли директор Снятинськоі

реальноі школи (певно не без инструкций) зборонявсь ввестч

єго в службу, Рада школьна краєва не взяла сеі у порчивости п.

Директорови зовсім за зле, — а п. Левицький з декретом пш. Ради

школьноі в руках до нині глядає своєі посади на місяци.

Який порядок панує в Раді школьній можна собі уявити

з cего, що коли один компетент о посаду повітового инсшектора,

котрого протиене найласкавійtше зложено „do zbioru”, бажав по

кількох місяцях відобрати алегати своі, та відповіли єму, що ин

спектор П. виіхав на госпітацино и замкнув на ключ цілий „zbiór."

Три дни ходив сей чоловік з бюра до бюра та просив-благав але

гатів, и все одвічали ему коротко: „niema", — аж подумав він :

„так не заідеш далеко, чоловіче; треба мабуть підмастити,“ пій

1иoв з поклонoм до возного — и бач і чого не доказали ні радці,

ні реФерент, ні регістратура, те доказав на велику дивовижу —

возний: алегати найшлись мимо сéго, що були замкнені ! — Но

то єце не все. Один из тутешних директорів шкіл народних ви -

ставив через один рік більше як 80 дуплікатів свідоцтв, а се шо

тій причині, що оригінали або загибли в Раді пшкольній, або в

регістратурі так перемінили свою постать, що властитель зі

взгляду на истнуючі приписи о стемплнx не міг из них другии раз

зробити жадного ужитку.

Но ми не скінчили-б и до судного дня, коли-б хотіли спи

сати точний реєстр усіх гріхів Ради школьноі; то певно, що вона

для всіх Русинів рівно непринзна, — и тому слiдовaло-б, щоби

хоч що до сего предмету заявити якусь одномисльність в тран

товаю справи; таким побитом що не удасться роздробленим , те

удалося би може полученим силам. Патріотичним обовязком нашим

єсть : домагати ся p і ці и л ь н о г о и с к о р о г о п е р е о р г a

н і з ова н я Рад и ші к о л ь н о і, а б о з а с ту п л е н я іі и н н о ю

для Р у с и не п о гу б н о о а для н а у к и п у бл и ч н о і х о с е н -

н і й ні о по ші н о л ь н о ю в да сте о.

Х- - - - - - - -

" ч. - v - х- ч«“. ч. v чл.

новинки.
„Явленє Правди“ повитали многі з славянських часописей поміщенєм

симпатичних звісток о тійже. З полемикою против „Правді виступили до

тепер лише „Dziennik Polski" и „Основа“.—Що до „Dziennika p.", то маяченя

єго о шизмі и гайдамаччині розбирали уже не-раз часописи руські всяких від



95

тіней політичних. Уважаємо про-те злишним, справу сю на-ново пережувати,

а те тим більпе, бо знаємо, що „Dziennik p." в справі руській не шоводиться

розвагою, а тільки горячою намієтностею; для намієтного же шкода слів роз

важноі критики —„именно коли тойже не наводить позитивних фактів вима

таючих спростованя, а тільки ограничається, як то чинить „Dz. р."в найновій

шій полемиці, на давно оклешаних загальниках. — Що же до „Основи", то ми,

желаючи в справах домашних буд о в а т и — а н е р у й н о в а т и, м и р ит и

а не д р а ж нити, хочемо понехати все, що тільки могло би причинитися до

побільшеня роздорів в родині руській. За-для-того и не розбираємо подробно

сéго, що нам „Основа" закидує. Одно преціж годі поминути нам мовчки, а се

именно заміт відступництва від табору народнéго, яке „Основа” основателям

„Правди" закидує. Що до того, то шозволимо собі примітити, що основателі

„Правди" не приступили до видавництва свого легкодушно и на власну руку,

а взялися за діло те шо зрілій аж розвазі и по засягненю поради майже у

всіх вибитнійших членів народнéго сторонництва, и то так у львівских як и у

по-за-львівских народовців. Доперва, коли загальний голос в сторонництві на

роднім узнав потребу заснованя нового независимого органу політичного, при

ступили ми до заміреного діла, — а що діло cе згідне з пересвідченєм и во

лею шереважноі більшости членів народнéго сторонництва, доказом того Ве

лике число предплатителів, яких „Правда" найшла межи членами народнего

сторонництва и симпатичні голоси, які від прихильників сего сторонництва

по виданю 1-ого числа „Правди" з усіх сторон чути далися.

Непрошені опікуни. — В Нрі 142 з дня 26 Мая доиосить в хроніці

своій „Narodówka” о спорі, який вивязався шоміж комісиєюДома Народного а

Виділом .Бесіди руськоі", и по причині тій завзиває тутешну Раду мійську

„do wmieszania sig w spór ten z obowiazku (?) swego." На те заявляємо „Naro

dów-цЬ,° що ми не тільки интервенциі такоі (хочай би и в хосен .Бесіди русь

коі“) зовсім для себе не бажаємо, а навіть супроти евентуальному такому

„ymieszaniu sie- рішильно и солідарно про тесту ємо! Славетна „Кафа піеі

skа, jako jedyna (?) reprezentantka tak lwowskiej ludnosci polskiej jak i ruskiej",

до справ искл ю чн о р у с ь к и х ніякоі компетенциі не має, а „wmieszaè sie"

она може „z obowiazku swego" в справи лиш такі, як н. шр. упряченє смітя

и болота з улиць „tak 1wowskiej ludnosci polskiej jak i rnskiej”,— або най луч

ше займеться викiнченєм каналу на Полтві, которий уже від півтора року

ставляє1 Ми до спорів домашних польских, як нпр. до невсупущої борби поміж

„ Лasiem (L.) а Jamciem (D.)" зовсім ані мішаємося, ані интервеніовати думаємо;

тож и ви, панове Поляки, не тика йте носа до чужого (на шого) п р о

са! Ми, як самі поміж собою посварилися. так и самі поміж собою» погоди

мося, — як и сего по патріотах наших так одного, як и другого сторонництва

надіятись годиться, — а чужим від нас засі ! 1.

. Загальні збори Львівськоі „Бесіди руськоі“ відбулися дня 35.
Цвітня (7. Мая). До Виділу вибрані зістали f і | Їю. Лавровський, Др. К. Су

шкевич, Др. Олександер Огоновський, Др. Сроковський, М. Полянський, ї.

Пелеш, Др, Омелян Огоновський, Ом. Партицький и А. Січинський, — на за
стушників же виділових ПП. Вахнянин, Йльницький, и Желехівський. Виділ

сей, уконституовавшися, вибрав опісля з-поміж себе: предсідателем п. Ла

вровського. заступником предсідателя Др. Сроковського, секретарем п. Партиць

кого, а господарем Др. Огоновського — При розправі о народнім театрі на

шім вивязалася була (на загальних зборах) жива дискусия, при которій именно

чути давалися численні голоси з жалобою на непорадность, плохе поступоване

и користолюбиє дотеперішного директора сцени народнéі, п. Омеляна Бачин

ського. Надіємося, що новий Виділ увзгляднить усі ті, оскільки знаємо, зо

всім справедливі жалоби — и постарається о иншого якого чоловіка, которий

и лучше и совістнійше повести зьуміє діло шовіреного 8му народнéго нашого

театру.

Загальні збори ІІнститута Ставропигийського. — Як літ давній

ших, так и сего року відбулися на провідній неділи з ата л ь н і з б о р и Ин

ститу та Ста вp o ц иги йсь к о г o — в ціли вибраня нового заряду Това
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риства. Старшиною на рік 187273 вибраний совіт. Ковалський, заступниками

áго сов. Літинський и Др. Яновський, а секретарем Клемертович. При даль

ших виборах відступлено сего року від установ и звичаів Братства, бо ви

брано, замість префектів поодиноких галузей адмiстрациі, виділ, зложений з.

ПII Гавришкевича, Кулачковського, Геровського, Пискулинського, Кимаковича,

Чубки, Площанського, Др Шараневича, Гарасимовича, Шелестака, Гушале

вича и Юркевича, — шоручаючи тим Панам розділити між себе адміністра

цию. Перед вибранєм того виділу поставив один из членів внесок опираючись

на установах Братства и на заприсяганю через членів обіта безплатного труда

для Института), щоби голоси братчиків, котрі за праці для ІІнститута по

берають від него нагороду грішми або безплатним пом щенєм в домах Товари

ства, на так довго уважались тільки голосами дорадчими, а не рішаючими,

як довго ті панове будуть плач е н и ми урядниками Ставропигиі Внесенє

те ушало однакож при голосованю, бо в нім уділ брали и оплачувані

урядники Братства! — 0 досяглости того рішеня позволимо собі при спосіб

ности обширнійше поговорити.

„Рrzeglad powszechny."— В місце переставшого виходити „Кuryer-а

Ілwowsk-ого" видається від кількох неділь пів місячник „Przeglad powszechny “

Єсть то одна из численних часописей польских, котора єще найприхильнійше

из усіх трактує справу руську и в загалі справи славянські.

Для завязуючогося під назваю „ІІобратим“ товариства руських руко

дільників надіслали дальше ПП.: В. Ильницький 3 злp., Спожарський 4 злp.,

56 кр., Др. Пелеш 2 злp., Н. Н. 1 злp. 60 кр., Н. Пачовський й к. Устиянович по і ЗЛp.

в. a , — разом отже 15 злp. 16 кр. в. а. — Для бібліотеки же сего товари

ства надіслали: товариство „Просвіта“ 49 книжок, товариство Гал. руська Ма

тиця“ 32 книжок, Институт Ставропитийський книжки в ціні 20 злp , редакция

.Правди всі рочники тоі часописи , ВП Алексей Андреєвич Палюх именем

Б. А. Дідицького 23 книжок, ВП. Василь Ильницький 10 книжок , ВП. Вінц

ковський 2 книжки Жертви ті радують нас дуже раз за-для того, що пода

дуть вони молодому Товариству поміч при розпочатю его діяльности, з другоі

же сторони за-для того, що зі спису тих жертв видимо, як Русини, без

взгляду на відтіни свого політичного пересвідченя, пішли солідарно в справі,

обходячій зарівно кождого, в кого тільки в грудях серце бє руське. Така

солідарність повинна би у нас частійше повторятися, єсть бо в наших справах

народних много таких точок, в котрих Русини обох сторонництв, без нарушеня

своіх специфічних поглядів, могли би рука-в-руку ити и вспільною працею до

піднесеня моральних и материяльних сил народа причинятися.
1

НАДІ СЛА Н Е.

Заявленє.

- На окладці брошурки „ 0,дно Св. Письмо, одна й пиільки правда" єсиль по

міщене оголошенє, якоби у мене можно дісташи межи иншими шаакож и бро

шуру о.Лиси без к0вертии.“ Тоє поміщенє силалося мимо моєї волі и відомости,

— а що я грястии иомянушаoі брошури не знаю, шілько з газетиних саашей до

відався, що по полеміка оскорбляюга лигносиь, котору я високо погииаю, про

паe aодаю до публигн0і відомосши, що висше згаданої брошури дісиaaи у мене

не можно и що я ніколи розпросиоренєм і не занимався. -

Львів, дня 18. (30.) Цвішня 1872.

Михайло Димети.

20 з- З причини конфіскати нершого накладу сего Чи

сла наша „Правда“ опізнилася.

Одвічальний редактор: Др. Олександер Огоновський.

З aегатині Іінсaиayиaа Синавpo aигійського.



Ч. НП. Львів, дня 15 (27) Червця 1872. Рік V".

Виходить випу- Редакция и Адмі

сками місячними ністрация шід Ч.

в 3аркуші 15. (27.) 12. улиця Оссо

кождого місяця. линських.

письмо літературно-політичне.

„В своїй хаті своя правда и сила и воля.

Ціна передплати : на рік 4 злp., на пів року 2 злp., на чверть року 1 злp.

в. а. — За оголошеня (инсерати) платиться по 5 кр. в. а. від одного вірша

дрібним друком—з долученєм 30 кр. в. а. на стемпель за кождоразове уміщенє.

часть мітЕРатурна.

омировоі илияди
ІІІ С НЯ ПЕР В А.

(Конець.)

Так один другого лаючи повстали

И раду кінчили край суден Ахейських. 305 м

Пильенко к намітам та кораблям чорним •

Пійшов з Менитьенком, з челядю своєю ;

Атрієнко-ж судно опустив на море ,

Гребців два десятки одiбрав, приноси

Богу дав, за ними Хризівну хорошу 310

Привів; за ватажку став Однссей мудрий.

Тільки вони сіли, водою поплили ,

Атрієнко війську звелів обмиватись.

ІМ військо обмилось, бруд у море злило ,

Склало Аполлону добірні приноси, 315

Волові й козині , край берега моря, — - 1

И гарь аж до неба з димом піднялася.

Так чинило військо ; та царь Агамемнон

Не забув чим перше похвалявсь Ахиллу,

И мовив ТалФтиву та ще й Евривату, * 320

Своім самим щирим кликунам и слугам:

„Идіть до наміту Пильенка Ахилла,

Беріть, и ведіте Врисівну хорошу;
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А не дасть, — так сам я візьму іі в его,

З чернею прийшовши ; тоді гірше буде." 325

Так и одпустив іх, та ще й пригрозився;

Слуги и не раді пійшли по-над море,

Прийшли до намітів, суден Мирмидонських.

Єго край наміту та чорного судна

Найшли. — Іх побачив — не зрадів Ахилло. 330

Та й вони змішались, шануючи князя,

Стали, не питають, нічого й не кажуть.

Тоді він іх думи пізнав и промовив:

„Здоровє вам, слуги людськіі и божі !

Ходіть ! не ви винні, винен Агамемнон, 335 ,

Що назав ити вам по Врисівну-діву.

Так иди-ж, Патронле, виведи ім діву, *

Дай вести ; a cе нам колись свідки будуть

И в богів щасливих, и у людей смертних,

И в царя лихого, воли нужда буде, 340

Щоб я подав поміч при лихій годині

Війську, — бо він скніє у думах пропащих

И зладить не зможе заднего з передним,

Щоб здорові бились край суден Ахеі.“

Мовив — и Патрокло вчинив его волю: 345

• Вивів из наміту Врисівну хорошу,

Дав вести, — и тиі до суден Ахейських

Пійшли, та нерада пійшла й молодиця.

А Ахилло сплакав, одійшов од війська,

Сів над сивим морем, дивлючись на хвилю, 350

И довго звав матір, руки простягнувши:

„Матінко І безвічним ти мене родила ;

Так иехай би чести сподобив Олимпський

Громодій, а то н и того не маю.

Мене Атрієнко, владарь Агамемнон, 355

Не вчестив, бо пай мій він узяв для себе."

И мовив, и плакав, — и зачула мати

У глубині моря край батька старого;

И хутно и мглою виступила з моря,

Впоруч коло его сплаканого сіла, 360

Рукою пестила. мовила й питала:

„Чого плачеш, сину ? що з тобою сталось?

Розкажи, не тайся, хай обоє знаєм." ",
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Тяжко застогнавши, Ахилло промовив:

„Відaєпш ти добре, що тобі й казати ? 365

Були ми у Фтиві, місті Етивона; н

Місто зруйнували и все сюди здали ,

И всім тим Ахеі як-слід поділились ,

И Хризову дочку дали Атрієнку.

А Хриз був у Хризі попом Аполлона. 370

Отож и прийшов він до суден Ахейських

Дочку визволяти, приніс велик викуп,

II шлик Аполлонів у руках держучи,

З ціпком щирозлатим, всіх благав Ахеiв,

А найбільше двох тих царів Атрієнків. 375

ІМ всі до одного Ахеi пристали

Попа вшанувати и викуп узяти ;

Тільки Агамемну не-по-мишли стало;

Він зле его справив. та ще й пригрозився.

Одійшов дід сумний на-зад ; Аполлон же 380

Вчув его молитву, бе любив старого,

Вдарив по Аргеях стрілою и люди

Безустанно мерли ! всюди стріли божі

По стану Ахейськім сипались. Віщун нам

Одкрив справедливо волю Стрілобоя ; 385

Я первий порадив бога ублагати.

За се Атрієнка взяла жовч; він скочив

И, чим погрозився, теє уже сталось:

Ту на бистрім судні чорняві Ахеi

Повезли у Хризу, з божими дарами, 390

А отсе з наміту кликуни у мене

Врисівну узяли, що дали Ахеf.

Так, коли ти можеш, заступись за сина

И вблагай за мене Дія, коли в его

Словом або ділом ласку заслужила. 395

Не-раз бо я в батька чував у світлицях,

Як ти похвялялась, що якось Броненка

Ти одна з безсмертних и поратувала,

Як другі Олимпські вязать єго хтіли:

АФтина - Паллада, Посидій та Ира. 400

Ти прийшла й не дала пута наложити,

Ти того сторука на Олимп зазвала,

Що в богів Вріяром, а в людей Егеєм.
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Зветься, що міцнійший силою за батька.

Він коло Кроненка сидів величавий,

И его жахнулись боги, не вязали.

Так се пригадавши, присндь, обвий ноги,

Та може він волить помогти Троянам

До суден та моря одігнать Ахеiв

И бить, щоб усім ім з царя була втіха

Та й сам Атрієнко, владарь Агамемнон,

Звідав, що зневажив красшого з Ахеiв.“

Аж до его Фтета з плачем одрікає:

„На віщо-ж тебе я зродила, скормила 2

Хоч би коло суден без сліз, без печали

Ти був, коли вік твій недовгий, короткий ;

А то ти безвічний и разом нещасний

Над усіх ; тебе я в лихий час родила.

Сеє все сказати Дію- громобою

На Олимп пiйду я — и він може вслуха.

А ги зоставайся коло прудких суден

Гнівний на Ахеiв, и не йди до бою.

Вчора одійшов Дій до чорного люду

В Окіян на учту зо всіма богами,

И днів через двайцять на Олимп прибуде :

Тоді пійду к Дію в мідяний будинок ,

0бівю коліна — и він мене вслуха.“

Мовила и зникла, а того лишила

З тугою на серци по дівчині гожій,

Що силою взято. — Одиссей тим-часом

Допливав до Хризи з божими дарами.

И ледве зашлили в глубоку затоку,

Враз вітрила зняли, в судно поскладали,

Щоглу вервечками к гнізду притягнули

Мерщій, в саму пристань веслами поплили,

Поскидали котви, в носу привязали,

Далі й самі вийшли на беріг приморський,

Винесли приноси стрільцю Аполлону,

И Хризівна вийшла з летючого судна ;

Пі, к бувванови Одиссей привівши,

Здав на руки батьку милому и мовив:

„Післав мене, Хризе, владарь Агамемнон

Тобі дочку дати, а богу приноси
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вчинить за Ахеiв, що нам ублагати

Царя, що тьму лиха наробив Аргеям.“

Мовив, здав на руки и той прийняв дочку

Милую, а тиі божиі приноси

Край бувнана зараз в ряд постановили

И руки помили, посип підійняли,

ІМ Хриз, знявши руки, за них помолився :

„Учуй, Сріблолукий ! що Хризу обходиш

И Киллу святую, ще й Тенедом радиш:

Як учув мою ти первую молитву

ІЛ мене вповажив, и скарав Ахеiв:

Так тепер єще раз вчини мою волю:

Поратуй Данаів при лихій годині.“

Помоливсь — и вслухав Аполлон старого.

По молитві дарам посип учинили,

Вязи завернули, побили, обдерли,

Стегна одрубали, жиром перекрили

В два листи, а з-верху всячини наклали.

И дід скалниками тошив, вино чорне

Лив, а хлопці з- боку рогачі держали.

Як згоріли стегна и нутро розпалось,

Скришили останки, на сніпки знизали,

ІЛ спекли дотепно и все повиймали ,

Та, скінчивши працю, обід спорядили ;

Іли — и іх серцю нічого не бракло.

А коли всі трунки и страву спожили,

Тоді джури пива в миски наточили

И всіх частували, даючи чарками.

Цілий день мольбами ласкавили бога

Ахейськіі джури, співаючи пісень,

Молячи Стодія, — и він слухав радий. /

Скоро зайшло сонце, мрака наступила,

Вони лягли спати коло носа судна:

А скоро зірниця рожевая встала,

Вони потяглися к Ахейському стану.

Аполлон на путь iм подав вітер з ручний,

И ті звели щоглу, напили вітрила;

Середне вітрило здулось, судно бігло ,

Румяная хвиля ревла коло киля,

А судно по хвилі плило, сікло воду.
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А тільки прибули до суден Ах«9ьких,

Вони чорне судно витягли на сушу, 485

На піски, колоди важні підкотили,

И самі розбились по суднах, намітах.

А там усе гнівний коло суден бистрих

Сидів Пилієнко, скорохід Ахилло: *

Ніколи и в раду славну не вдавався, 490

Ніколи и в бійку, а сидячи серце

Вялив, бо бажав сам и війни и бійки.

Аж от, як настала двайцята зірниця

И пійшли к Олимпу боги віковічні

Слід за Дієм, Фтета не забула просьби 495

Синовоі, встала из хвилі морськóі,

На велике небо-Олимп прийшла рано :

Застала Кроненка, що сидів особо

На висшій вершині гірного Олимпу,

Сіла впоруч его, коліна обняла 500

Лівою, а в праву взявши підбородя,

ІІк Кроненку Дію з просьбою сказала:

„Батьку Дій ! коли я тобі поміч дала

Словом, або ділом, вчини мою волю:

Вповаж мого сина, що и так безвічний 505

Над усіх, его-ж ще владарь Агамемнон

Не вчестив: его пай він узяв для себе.

Вповаж его, Дію, владарю Олимиський !

Дай Троянам силу, поки всі Ахеi

Єго не вповажать, честю не вшанують.“ * 510

Мовила, — Дій хмарний нічого не мовив,

Він мовчав. Та Фтега-ж, як обняла ноги,

То так и держала и знову пристала:

„Обіцяй хоч вірне, кивни головою ;

Хоч одмов безстрашний, щоб я уже знала, 515

- На-скільки з безсмертних я невповажнійша.“

11 тяжко здихнувши, хмарний Дій промовив:

„Біда, що перечить ти мене підводиш

Ирі; вона тяжко сердить мене буде.

Вона й так на мене при богах безсмертних 520

Клепа, каже: поміч подаю Троянам.

Але йди-но хутко, щоб тебе не взнала

Ира, — а я сповнить усе постараюсь,
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Та ще й головою кивну, щоб ти знала ;

Бо се есть у мене найбільша ознана

Для богів, що все те истинне, незмінне

И вірне, на що лиш кивну головою.“

И повів Кроненко чорними бровами ,

И заворушилось пахуче волося -

В бога над богами, що й Олимп хитнувся.

Порадивши раду, розійшлись ; та в море

Глубоке пустилась з ясного Олимпу,

Дій — у дім ; боги всі з столів повставали

Батькови на-зустріч: не осмів ніхто з них

Сидіть до приходу, всі були на встрічи.

Але, ледве сів він на свій стіл, аж Ира

Уже добре знала, що з ним умовлялась

Фтета сріблонога, доч діда морського, —

М в Дію Кроненку преками сказала:

„Хто з богів з тобою рано умовлявся ?

Усе тобі мило по-одаль од мене

. Вести мови скриті; мені-ж ти ніколи

Розумом не скажеш про те, що замислиш.“

„В одрік iй на теє батько божий й людський :

„Мро І не сподійся усі моі думи

Знать; тобі се хален, хоч ти й мон жінка.

Що пак тобі можна знать, то раньше тебе

Ніхто не зізнає ні з богів, ні з люду;

А що богів мимо задумать я схочу,

То ти й не випитуй и не домагайся.“

в, як єму сказала поважная Ира :

„Кроненку нещасний ! що ти отсе мовив ?

Та я й не питаюсь и не домагаюсь;

Спокійно ти можеш думать, що захочеш.

Мені тільки страшно, щоб тебе не збила

Фтета сріблонога, доч діда морського.

З-рана вона в тебе була, ноги брала ,

И ти кивав мабуть, що вважиш Ахилла,

Та погубиш многих край суден Ахейських."

В одрік на сю мову хмарний Дій промовив:

„Все слідиш мене ти, хоч я й не таюся.

Але сим нічого не вдiєш: а тільки

Не-по-серцю станеш ; тоді гірше буде.
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Коли воно так єсть, так моя в тім воля;

А ти сиди тихо, мого слова слухай.

Не то, — всі Олимпські тобі не поможуть,

Коли я на тебе спущу тяжкі руки."

Мовив, — задрижала поважная Ира

И тихо присіла, серце зупинивши.

Всі боги смутились у Дієвім домі :

Один тільки ИФест почав свою мову,

Втішаючи матір, Иру білоплечу :

„0тсе-ж-то погане та паскудне діло,

Що ви из-за смертних тільки сваритеся ,

Та на богів смуток зводите; не мила

Наша й учта буде, коли зло панує.

Раджу тобі, мати, що й сама ти знаєш:

Стерши се од батька Дія, щоби знову

Батько не завівся, учти нам не збавив.

Забажає тільки блискавник Олимпський,

То й з столів нас скине, бо він тяжко дужий.

Схиляй єго лучше словами мягкими ;

Тоді ласкав буде и Олимпський з нами.“

Промовив, піднявся, подвійную чарку

Дав матері в руки и до неі мовив:

„Знеси, стерпи, мати, хоч тобі и прикро,

Щоб я тебе, милу, очима не бачив

Битою ; тоді я и в жалю не зможу

Помогти; з Олимпським страшно сперечаться.

Раз мене, коли я здумав боронити,

Він кинув за ногу з божого порога :

Цілий день летів я — и вже на заході

Брохнувся на Лимен, ледве тільки живий.

Там мене й прибрали Синтицькii люди.“

Мовив, — усміхнулась Ира білоплеча,

Усміхнувшись, чарку од сина прийняла;

Тоді він и другим з-права подавать став

Солодкий напиток, черпаючи з миски.

И великий сміх став у богів щасливих,

З погляду, як МФест служив у світлицях.

Так весь день, аж поки сонце не погасло,

Пили, — и іх серцю нічого не бракло.

570

575

580

585

590

595

600



105

Хорошая ліра була в Аполлона,

А пісень співали Співи голосниі.

А коли світ ясний сонячний погаснув, 605

Вони всяк до дому пійшли спочивати;

Бо всім ім по дому вибудував змислний

ІМФест кривоногий, по замислам мудрим.

Сам же Дій Олимпський пійшов до постелі,

Де дрімав бувало, як сон милий схóдив,

И ліг, и лягла з ним Ира златостольна.

Саeиан Руданський.

ПIМІСТА и ВЕЛИКОДУПИЄ.

оповіданє.

на основі записаноi Маркіяном Шашкевичем справдешнéі подіі: розказав

Володимир Шашкевич.

(Конець.)

Хто подививсь смерти прямо у вічи, хто лежав на смертель

ній постели, сей знає, що хоч- би який легкодух , хоч - би який

злющий чоловяга, то не вмира без поліку з житєм , без поліку

из світом. Хоч як-би й не рад ти тоді згадувати минувше, а

воно само так и лізе тобі на память : годі не роздумувати , годі

не розважити, годі не жалувати сего або того. — „Дарма 1° зітхне

чоловік , „пропало, не відстанеться: коли-б то чоловік мав був

той розум, що нині!" и т. и.

Оттак то роздумував та розважав в хоробі и мельник. Чи

мало жалував , чимало вбачав він недоброго та грішного в своім

житю... „Чи стоіть отсе житє, думав він, „таке марне , тане но

ротке, сего, щоби чоловік так и вганяв та побивався за мамоною,

щоби за-для неі ненавидів другого чоловіка... щоби сам затроював

собі світ ? Тьфу та пек тобі з дурною мамоною І. А вже-ж нема

у мене лучшого чоловіка на світі, як Вовкомир, а я вважав его во

рогом I Вовкомири вороги і тьФу!.. З-відни взялась у мене ся вражда,

сей завзяток шроти сеi родини 2 Годі й розібрати! Такі ласкаві,

такі добрячі людe — вони наче й зовсім забули мою месть, моє

душегубство ! Неба прихилили-б мені... а я... сором ! сором мені !...

Чи тільки справді вони мені простили * Та хоч и простили, а все-ж

таки мерзко мені самому спогадати... самому стидно якось поди

витись iм у вічи — и перед ніним не соромлюсь так, як перед
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Марусею... Не знаю, чого мое серце тан пристало до сих людей,

що й вмирати лекпше-б в сій хаті прийшлося, чим дома... Покину

млин, покину усе — и стану за лісного у Вовкомира; в Сопошку для

мене немає щастя, там мене не любнть... а тут, тут инші люде."

Подужав мельник — и тяжко - важко приходилось єму вер

тати до Сопошна, наче-б у чужину вибирався, а не до своєї таки

хати. Тричи попращався з родиною Вовкомирів и тричи зупинивсь

на порозі.

— „Тяжко покидати мені отсю хату,” говорив він; „тут я не

наче-б в-друге родився; тут мій світ — там мені пуща. В Со

пошку немає для мене людей... продам хибань млин — та й“...

— „Та й що?" спитала цікаво Маруся.

— „Та й їїйду в світ за очима. В Сопошку мені не жити,

а то у мене все було- б на гадці , як тяжко прогрішив я проти

вас... усі піакости, усі моі лукаві вчинки стояли-б мені раз -в-раз

перед очима — я не пережив би сего... ні і в Сопошку я жити »

тепер вже не годен.“

— „Хиба-ж вам так пильно в світ за очима?" озвалась ма

руся й невесело споглянула на мельника.

— „Хиба-ж ви не хочете сусідувати из нами ?“ говорив ліс

ничий.

— „Та й иноді зайти до нас у гості, побалакати з моім

старим... зимою ему кучиться і вечорами Маруся розповіда казки

хлопятам, то и ми слухаєм з нудьги ... старі люде, бачите, то

так, як діти !“ «ь *

Мельник глянув на Марусю “й побачив, що вона кінчи

ком Фартушна витерала слéзи з очей; ему дух заперло у гру

днx — він відвернувся, щоб и собі не заплакати. У-перше поба

чив він , що Марусі отся розлука теж заважила на серци ; він

давно вже любив ii, любив, та наче-б жахався признатисн из тим

сам перед собою, — любив єще від сеi хвилі, коли побачив іі

из зілем в рунах — из зілєм, що зберегло ему житє ; вона-ж

и поіла его ліками, вона - ж и доглядала на смертельній по

стели — вона була сей одинокий друг, що явивсь ему в неїцастю,

що не цуравсь, не мерзився ним, ворогом батька — ворогом іі ро

дини, а любо и ласнаво глндів на его синими, як небо, очима. Хто

в такій хвилі не пелюбив би таких очей, сей хибань не головік—

сему хибань замість серця поклав Бог намінь у груди !

І1 Маруся полюбила була мельника. Зовсім инший бачивсь він

ій, як про его розказували Сапошане. „Чого хочуть сі люде від
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его ?“ думала вона ; „він такий сумирний, такий покірливий, такий

нещасний ; лишений усіма, один-одним живе у млині; ні батька,

ні матери : нікому розважити смутку, нівому поратувати в хоробі.

Не живе, кажуть, з людьми ! Як-же-ж и жити єму з тими, що

таку славу рознесли про его, що таке сплели та вигадали *!"
* « * :

Про те, щоб мельник бажав погубити і, погубити батька,

Маруся не могла й подумати; „з горячки говорив,“ думала; „де-ж

би и узявсь такий звірюка-чоловік, щоби иншого чоловіка губити

хотів, та й за що ?! Хибань-же ми були єго вороги — хибань-же

й можно бути єго ворогом — хибань-же, він очевидячки не лю

бить нас усіх ? Правда, що татусьо згадували було, буцім-то він

наважив погубити нас; так що-ж? Татусьо говорили те, що ім

повідали Сопошанські люде, а людe — люде: говорять иноді й

неправду; а хоч би й справді він не любив нас було, то Господь

же й покарав єго за теє, то він и спокутовав сей гріх — важко

спокутував, тож и заважив він єму тяжко на серци. Коли див

люся на его та й бачу, як соромно єму піднести очи на мене, —

коли побачу, що він гадає, буцім-то и я можу повірити сему, що

він з наміркованєм заніс заразу до нашоі хати,— то жаль великий

хапає мене за серце, то так трохи не вимовлю: Василю! безта

ланний Василю! глянь лишень на мене, та не думай , щоб я по

вірила сему — хай мене Бог боронить, хай мене заступить Ма

тенька Божа !"

Так роздумувала Маруся, сидячи за куделею, в кімнаті , та

споглядаючи на Василеві муки. Важко було iй на серци, та з ні

ким було поділитиса горем — нікому було розважити іі смуток.

Василь мовчав, наче та могила в степу широкому; старий

Вовкомир, наче й не догадувавсь нічого; тільки одна Вовкомириха

споглядала з-під-лоба то на хорого, то на Марусю, — сказано:

матері в любощах догадливі дужі. З-разу стара Вовкомириха не

рада була сему, що молодята так скоро полюбилися. „Хто зна,"

думала вона , „чи й завсігди він так любо споглядатиме на неі,

як нині ? хто зна, чи шануватиме він мою дитину?.. Але що тут

думати багато ? cказано: судженого й конем не обьідеш : коли

вже Господь такечки судив. то дійся воля Божа ! Дівчина и так

єще молода, може підіждати вще з рік : побачимо, як він тепер ново

дитиметься, — розпитаєм людей, та тоді... побачимо І" Посліднего”

слова не вимовила Вовномириха, тільки всміхнулася так , як то

жінки всміхаються, иноді окриваючи що перед чоловіком,
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Тому-то й говорила вона до Василя на прощане : „Зайдете

до нас иноді, побалакати з старим !“ Знала вона, що старий Вов

комир не противитиметься сему, що вона загадала, а хоч би й

спротивився з-разу, то в кінци таки пристане. — Так то жінки

роблять иноді діло без нас, а ми довідуємось об нему аж тоді,

коли уже готово — та ще не-раз бачиться нам, що буцім-то ми

єго зробили !

Обцілувавши у-друге и третє руки Вовкомирисі, обіймив

шись з лісничим, Василь вще раз поклонивсь Маруси, єще раз

глянув на неі сим поглядом, що то буцім и каже: „без тебе

немає мені житя , без тебе світ мені пустинн!“ и мерщій вибіг

из хати , щоби не показати сліз , що так и тиснулись ему до

очей.

— „Виведи-ж, Марусю, гостя !“ озвалась ласкаво Вовкомири

ха, бачучи, що дочка так и полинула-б за ним голубкою.

Маруся не чекала, аж скажуть і тоє у-друге. За воротьми

вона подала Василеви руку.

— „Нехай мене Господь забуде,” — покрикнув Василь, вхо

пивши ii за руку, околи я тебе забуду, Марусю ! “

— „Татусьо!“ шепнула дівчина — и вирвала єму руку.

У старого Вовкомира був той звичай, що коли випроваджав

гостя, то вийде було на ворота и глядить так довго за ним , аж

поки сей ве зійде з дороги на шлях , що иншов через діброву у

Сопошок.

Побачивши мельника єще за воротьми, покрикнув лісни

чий: „а зайдіть, будьте ласкаві, хоч-би и завтра до нас !"

— „Спасибі !“ одвічав Василь— и мерщій попрямував в діб

рову, *,

Вернувши домів, мельник не пізнав своeго села: чимало

вимерло людей, а ті, що осталися, бачились Василеви які-то ин

ші, які-то лучші людe — та и мельник бачивсь Сопашанам ин -

шим чоловіком. 11 справді не був він уже тим чоловіком , що

було. из кожним витався він щиро, кожнего зустрічав неначе

брата. „Чого-ж не любив я отсих людей давно ?“ питав він сам

себе: „вони справді не такі лихі, як мені бачилось."

— „Що отсе сподіялось из нашим мельником ?“ говорили

між тим Сопошане; „неначе-б виміняли вго на лісничівці : и гo -

ворить людяно, як не той, и з Гершком спілку покинув — и як
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ворогував було на Вовкомирів, тан прилип теперки до них, як

муха до меду : кождoі днини ходить на лісничівку.

Ходить Василь на лісничівку, ходить через зиму, ходить че

рез літо. Чи то помогти в хозяйстві — чи наладити віз або сані—

Василь не питає а береться до роботи; наче-би рідному батькови,

так щиро, так запопадно робить.

— „Отже-ж дивіться," говорив той, то сей завистник : „наш

мельник, бачу, став на рік у лісничого: більш лісничівки шильнує,

чим млина; не дурно то повідають: богачеви чорт дитину ко

лише.“

— „Не дурно він там так вислугується,” говорили инші:

„занюхав кіт сало — та мабуть таки и істиме єго.“

Якось під осінь, вечером — уже смерклося на дворі — Вов

комириха затопила в печи, а старий Вовномир вернув из ліса, та

закуривши люльку, гріється ноло вогню.

-— „Брр I зимно !“ дорікав лісничий, потушуючи ногами; пот

така слота, то ще гірші надоість чоловікови, чим мороз... Нема

там чого-небудь, мовляв той, щоб затопити в череві ?“

Вовкомириха винесла з комори зелену черевату Флнщину и

поставила іі перед чоловіком , поклавши бохонн хліба та грудку

свіжого масла. * *

— „Стара І дай нам, Боже, гарні діти !“ жартував Вовкомир,

наливаючи чарву отсiєi, та поморгуючи на жінку.

— „Сива голова , та тільки й що сива бачу; лучше-б ти

погадав про се, як би сим дітям вбезпечити долю."

— „Розум, то иноді стільки, що доля... то-ж то й дбаю я

про те, щоб моі діти були розумні, щоб де-чому навчились, щоб

не боялися праці. то Господь дасть долю“.

- „Говорила небіжечка до самоі бесіди !“ відрізала Вовко

мнриха ; „я-ж шро хлопців не кажу — сказано : хлопець не про

паде в світі; коб лишень трохи попідрастали , дадуть вони собі

раду — про сих я не журюся; але Маруся і
:

— „Про сю знова я не журюся", одвічав лісничий ; в личко

як рожа, серце нк золото, робота у неі в руках горить, панських

наровів у нас , славити Господа, не навчилася — а ще, як бачу,

імосць давно уже мають для неі жениха, тільки так чоловікови не

згадують нічого... та біда лишень, що и в мене єсть зять.

— „Ого ?! а який, просимо І хто-б то був сподiвався ?!"

— „Мовчала ти перед чоловіком про свого, то я перед жін

кою про свого мовчатиму.
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— „Чейже не схочеш завязати дитині світа -- чейже не даси

ii за нелюба 21°

— „Я іі дам за такого, що любійшого для неі не буде

на світі; тільки сим разом я діло робитиму; з женихом я говорив

уже нині, поднбавшись за „трема липами" у лісі, а дівчини по

спитаємо зараз.. Марусю а ходи-но сюди, Марусю "

— „Пожди-но ! чого тобі так пильно из тим подружем? дів

чина ще молода... Скажи хоч: за кого ти думаєш іі видавати, бо...

бо... бач, вона... вже любить"...

— „Любить, чи не любить, все одно, а сеi осени я хочу іі

в чіпци побачити ; молода — тим лучше; коли-ж и братись, як

не за-молоду ? и ми побрались молодими .. Марусю !"

Вовкомириха не могла розібрати : з-відки у ii чоловіка узя

лась така ріцильність; вона лякалась, що сим разом вона нічого

не вдiє... щоби хоч проволокти день, два дни... хтось чи підмовив.

старого... „Слухай !” озвалась вона ласкавим голосом.

— „Нічого не слухаю... Марусю !" *

— „ІЛду вже, йду, татусю !“

— „Де ти забарилась?“ питав лісничий !

— „Я... я... з Васи... з мель. з нашим сусідом розмовляла.

— „а де-ж той сусід?" ч, -

— „А от иде" одвічала Маруся, відчиняючи двері Василеви.

— „Тим лучше, поговоримо всі разом.“

— „Цить-же, Аленсію !" шепнула єму жінна до уха, „та вже

опісля поговориш; не виганяй гостя из хати.“

— „Нічого цить ! у мене що на серци, те и на язиці: Ма

русю ! любиш Василя ?“...

— „Люблю !“ вимовила, дівчина и почервоніла, як рожа.“

-— „Пійдеш за его, за-між?“ цитав батько.

— „Пійду" — одвічала Маруся и не сміла піднести очей на

батька. -

— „А ти, Василю “.

— „Чи-ж, а не наaав вам уже, татусю, що без неі мені не

жити? що без неі світ мені могила, хата домовина?“

— „Стара поблагословім дітам!.. Жийте, діточки, так, ща

сливо, та, сумирно, нк, ми из матерею живемо... Но, щож ти на

теє. стара 2“

Воввомириха вще, не могла стямитись — вона сподівалась

чого иншого, а, тут чоловік, тільки відгадав. ii, думку, тільки ви

передив іі — та тепер усміхався, споглядаючи на неі, з-підтлоба,
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що прецінь раз єму удалось змудровати жінку ; з добрячим усмі

хом покивавши пальцем чоловікови, вона обцілувала дітотон.

— „Нехай вас Бог благословить. діточки мoi, як я вас бла

гословляю !" говорила мати: — „щоби не знали ні горя, ні смутку,

ні ворогованя" завистних людей, ні колотнечі сусідськоi, ні до

машноі суперечки !... солодким медом хай пливуть дни ваші ваше

жите щоб було щасливе та мирне, як тихий рай Божий !"

— „Обіймітесь, діти !" покрикнув весело батько —

„Як у діброві тихенька керничка,

Днина за дниною так вам най спливає !"

" Б0ДНАРІВНА,
7—v—— п т а

д р а м а т н а р о д ній.
(Конець.)

Дія ТРЕТА. -

(Комната в дворі Старости.)

ЯВА І. -

МАРця.

(запуджена, без шолку, як і слова виражаюші) Панські нокоі , комнати

пишні и ясні світлиці... що я в них ?..." що се діється зо мною?

чого мені так душно ?.. Якось глухо, німно, лячно и темно, наче

де по гробницях я ходила-б; сонце світить єще, а мені ледом

облягло серце и холод обнимав душу.

Що се, моя доле, сталося зо мною?... (плаге) Ох знаю, знаю

н; щербата, ненавистна, люта мон доле, знаю. Сиo хвили задуми и

розпуки тихої) Я весела була , я жила так легонько, як тая му

шечка золотокрила — и впала, як тота мушечка неоглядна, в па

вутину. (оглядаєшься до вікна) замкнена, заснована вона всюди, слаба

мушечка не прорветься...

(з розпукою) Нема для мене порадоньки, нема руки помічноі,

нема душі трі ласкавоі, щоби мене висвободила з темниці...

з панськоі палати... (На-пів надійно) Що-ж той пан, вельможний пан,

Староста, від мене, такоі бідноі мізерноі сироти хоче ?... И, в

него асть певно серце, я припаду, попрошу горячими слéзами. —

він пустить мене на волю. до мами я вернуся...
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(иде до вікна, говоряги) Мамко моя, доле моя, то-ж ти за мною

так пропадала... (aобaгивши за вікно) Мой !.. Амброз мій ? Яке-ж єго

серце щире... и тепер ще ходить сердечний за мною . любить и те

пер ще. (гірко смієшься, відступивши від вікна) А я сама єго трутила від

себе, я сама єго доброго слова не слухала и скочила наче в па

губу. (закриваюги оги) я сама провинила...

(Коли Марця стоіть з закритими очима, чується голос музик и веселоі

юрби молодіжи)

Веселяться, гудять и за музикою пливуть знова, слобідні !...

(з грозою) 0 гуляйте, веселіться... всі ви забули... а бідна мати

моя... а сердечний Амброз мій... (алаге відхилившись, музика глухне, з

обітних дверей шиxцем входишь Анашиa.)

ЯВА ІІ.

М а р ця. А н т и ш а.

АНТИПА.

(сииро закрадаюгись, придавленим голосом) Марце... Марценько !.. (до себе)

Яна гарна пташечка... (голоснійие) Марценько !...

МАРЦЯ.

(побачивши, запуджена) Иой !... Чого ви?... По мене приходите?

АНТИПА,

(прикладаюги руку до роша) Щить, цить, Марценько !...

МАРЦЯ.

(прикро) Чого-ж ви ?

АНТИПА.

Цить, дурна дівко... чого я, учуєш. (підступає близие) Слухай,

дівчино, я тобі що доброго скажу... (близие підійшовши, примиляєшься)

Як би ти знала, ладна дівчино, який я для тебе добрий, щирий;

як би ти знала, як ти мене очарувала твоіми ясними очами : —

то би й повірила словам моім...

(Марця, зі страхом дивлячись на Антипу, уступається.)

Не позирай так на мене, як на тотy вeрeтiльницю або со

баку злющу... ти не знаєш, що тут ніхто, хиба я один тобі щи

рий —- и тільки я один, коли схочу, тебе з- відси випустити мо

жу... (ще більше лесіано) Що-ж, Марценько, виратувати тебе из тоі

кліточки ? ::
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мАРЦя.

е - *

(недовіртиво) Коли ви такі щирі, а на-що-ж мене тут залавляли Р

АНТИПА.

(з усміхом) На-що, питаєш... го, го, дівчино молода, ти бач того не

знаєш: „скачи, враже, як пан каже“... а як не схочеш, то бачиш...

(показує на свою шию).

мАРця.

(треститься и наивиo) А хто-ж би вам так ?...

антипа.

Вже би ті найшлися, як би тільки приказав Ясновельможний

пан Староста...

МАРЦя.

Або-ж ваш пан Староста нехрист и не вірить в Бога... щоби...

антипа,

(важко) Говори ти своє — Ясновельможний пан Староста, то пан

та й годі; а чи хрещений, чи вірить у Бога, що мені до того?...

добрий пан, але и брата не помилує, коли розгориться... Я знаю,

що которий ему в лабети попадеться, то й пропав, як у паву

тині муха. -

МАРЦЯ. м"

(перепуджена) То-ж и н пропала 2 а

f антипа.

(махнувши руками) Коли не вдасться, як-не-будь з - відси видертися,

то пропала и ти, як у павутині муха...

МАРЦя.

(ще більше запуджена) Що-ж изроблю, що пічну я?... радьте по

ЛаСЦІ... .

АНТИША. * »

Я-ж того и прийшов тут... (залицлютись) Як би ти знала, лад

на Боднарівно, який я для тебе добрий, щирий ; як би ти знала,

як я тебе люблю... (марця ступає в - зад) Що? не віриш ?... Єй, бігме,

н люблю тебе — я випущу тебе из клітки тоі... а Старості.

(показує дулю). — %

МАРЦЯ.

(несміло) А на вас лихо и змелеться.
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АНТИПА.

(смієшься) Ого, випущу, напиши пропало. Староста сегодня трохи

бавиться, небавком уцідить трохи більше.. а коли заверупшиться

у голові, то скажу що схочу, и збрешу, куди пригодиться...

(знова підсиупає до Марці) А як и зміркує, то що-ж ? Антипа Фур

Фур и пропало... -

МАРЦЯ.

(радішно) То-ж ви мене випустите?

АНТИПА.

Випущу, випущу, ладна моя дівочно... (шихше) А що-ж мені

переємного дасьте, Марценько ? -

МАРЦЯ.

(zудуюгись) Переємного ?... А що-ж бідна, убога сирота переємного

вам дати може ?... грошей не має...

АНТИПА.

(сміється) Гропей? ха, ха, ха!... в мене іх до-волі, стільки, сер

денько, що для обоіх нас по вік стане...

МАРЦя.

Для обоіх нас ? по вік цілий ?... а се що ви говорите?

АНТИПА. ї

сухо) Годі дальшие мені пусто балакати... (знижає голос) 0т... ти зна

вши, що я тебе люблю... ти така гарна... Я тебе випущу, коли мо

ею бути схочеш. (Марця вситупається від него) Ну, ну, не полохайся...

кажи слово !...

МАРЦЯ.

(гірко и гордо) Вам сказати слово ?... Смішний, який же ви смішний,

Антипо...

АНТИПА. *

Ану, ану, куди смішний ?

* МАРЦЯ.

(палко) Куди °... от куди : ви и старий и слуга-дворак, а я міщан

СЬКА.».

1.

АНТИПА.

(гордо) А я козак ! козак панський!

МАРЦЯ.

(понуро) Козак панський... и може пес панський !...
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АНТИПА.

(що доброму) Дай покій, не гороіжся... ти дурна... (підсиушає дуфало до

Марці) Чуєш, я тебе люблю, я тебе виратую, я тобі сотворю до

Лю. (готе взяти її за руку, Марця відскакує від него).

МАРЦЯ.

(оспро) Уступіться, Антипо!... Дарма ваша праця... уступіться... бо...

(показує на двері)

Антип.А.

(кепку6) То-то-то, от — то розум... (по-малу відходяги) Бачу, дурному

шкода якоі-небудь поради... тьФу!... дурна міщанська сакуля...

(відходить.)

* ЯBА ІІІ.

МАРЦЯ.

(оглядається до-окола) Чи-ж се той чоловік, що вірить у Бога и єму

молиться ?... Ох, який мерзенний, поганий и навистний !... Як мене

єго поганi oчи до-скрізь через душу прошивали... прости гріха,

Господи, здавалося мені, що се чорт сам...

(з грозою) На-що-ж огріває святе сонце таких мерзенників,

на-1цо роса небесна оживляє и єго ще ?... Чи молиться коли такий

каянник, чи й він до хреста підносить тоті руки, що скаляні

юдською кривдою ?... (в розшуці) Де ж н попалася ? Мені так лячно,.

ак страшно, як би смерть от таки стояла мені по за плечима...

лякнувшись) ІМой... мені бачиться, що иде хтось ... йой... (оглядаєшь

ллгно) здається, чи ні, розсуваються стіни, поміст чогось долі

пускається, чорніє щось, як темна грiбниця... що се?

(Йде в кут и з перестрахом глядає по комнаті ; двері обічні отверають

, серед них стає Староста.)

"- ЯlBА IV".

Мар ця. Стар о ста.

стАРостА.

Го, го, го ! (смієшься)... А що-ж ти, ладна міщаночко, така не

ла 2 Що-ж ти так у кутику стоіші там ? Що-ж, кажи, може

сподобалися тобі такі покоі ? (ида близиe, Марця в куш шиснешься)

го-ж бо така несміла "... Ге, ге, ге, ти дурненька; тут можеш

ела бутн, хибувати тобі нічого не буде... Ходи-ж бо близше,
и, не бійся... х

4;



116

А (Марця трошечки від стіни відсувається)

Як-же-ж ти, моя ладна, називаєшся.

марця.

(несміло и памхо.) Марця.

староста.

Марця ? дуже ладне имя, до твого личка дуже пригідне...

Може би ти що хотіла від мене, мон Марце ?.. ану, кажи ..

МАРЦЯ.

(кланяютись) Я би просила. дV Же... *

СТАРОСТА.

А що-ж би ти від мене просила ? говори сміло...

МАРЦЯ. «

Я би просила (знова кланяєшься), дуже би просила, коби позво

лили мені до дому вернутися.

СТАР0СТА.

Добре, серденько, та я не буду держати : а що-ж ти, не радо

прийnuла тут ? -

МАРЦЯ.

(сміливійше) Я не прийшла сама...

староста.

А як-же ?

МАРЦя.

(до себе) Та сей нічого може й не знав. (це сміливійше) Мене тут

узяли на-силу...

СТАРОСТА.

(смієшься) А то заверюхи тоті моі козаки ; я жартував, що ладна

се дівчина, мило би було з нею поговорити... а вони тебе хопили...

марця.

(скаржишьсл) Вони мене в танци хошили и на воздухах занесли...

СТАРОСТА.

(регoremься) Га, га, га, а то вражі хлопці: за те я іх... но,но, бу

дуть они памятати... (аридивляєaься Марці, до себе) А варте було и

хапати іі... (до марці) Слухай-но ти, Марце : коли ти вже в го

стині, то можемо собі поговорити...
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МАРця.

(шиrцем до себе) Він такий ласкавий и привітливий... (до Сааростии)

Ясний пан зо мною говорити хочуть; вибачайте, що убога си

рота далій вже забула и мову...

СТАРОСТА.

А то- ж чому забула мову ?

- МАРЦя.

(шихо) Бо я так налякалася дуже...

староста.

(смієшься) Но, но — не бійсн; тут у мене тобі нічого не ста

неться... Правда, моя ти гарненька, що на тих покоях у всяких

вигодах тобі би лучше жилося ?.. Правда, що красші тоті покоі, як

проста міщанська хата ?..

МАРЦя.

(aихо) Красші...

староста.

Правда, що лучше бути панею, як простою міщанкою ?...

* МАРЦя.

Мо...же...

стар00та.

А може би ти хотіла бути панею в таких покоях ?... кажи.

марця.

Ні...

староста.

А то-ж то нерозумна з тебе дівчина. . А чому- ж ні?...

* *ь " марця.

(несміло) Бо я не родилася на паню.

СТАРОСТА.

(регогутись) Ха, ха, ха, не родилася на паню... ха, ха, ха, яка-ж ти

дурненька !... (иде близие до неї) Знаєш, хто я, ти дівчино; послухай

мові доброі ради, я тобі лучше пораджу, як усі на світі. Шкода,

мон Марце , твого віку молодого, шкода твові красноі и пи ішноі

уроди, щоби ти змарніла при грубій роботі — щоби ти, гаруючи,

зниділа. (приспушивши до неі бере за руку, Марця сиoіть запуджена)
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Послухай мене, останься в моєму дворі, будеш шанувати и ладно

жити... Останеш ?...

МАРЦЯ.

(наивно) Чого ж я остану ?

староста.

(пристрасино) Останеш тут для мене, я тобі зроблю рай... я тебе

люблю...

мАРця.

(вириває руку, відстаупаєшься и з гореспаю) Ви мене любите?

-
СТАРОСТА.

(скоро) Люблю .. що-ж ? останеш ?

марця.

(сухо) Не остану... ні...

2 СТАРОСТА.

(подумавши зміняєшьeя и розказує, вииягнувши руку) Останепш ! Я кажу,

а ти останеш !
1

(За сценою чути голос Антипи :)

Рушай І не вольно !

(Староста посувається до дверей, Марця чекає оніміла — входить су

проти Старости Антипа.)

ЯВА V".

М а р ця. Стар о ста. А н т и п а.

стАРостА.

А що ти хочеш?

-
АНТИПА.

Ясновельможний (кланяєшься) пане Старосто, мати оттоі дів

чини наперається доконечно, щоби я і впустив до двора...

СТАРОСТА.

Чого ?

МАРЦя.

Хто ?... мати моя ?!

староста.

А твоя...
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МАРЦЯ

Матінка моя... пустіть ii, будьте ласкаві.
н *

- СТАРОСТА.

Добре, серденько... Пусти іі матірь.

АНТИПА.

(до себе) Баби тут треба. (иде до дверей, відгиняє)

ЯВА VI.

М а р ця. С т а р о с т a. Анти п а. Б о д н ар и х а

марця.

(побачивши машipь, біжить просто до неї) Мамко, моя доле! як я сумую

н горюю... (обнимає и цілує машїpь и в лице и в руки.)

б0днариха.

(призирається доньці; пим-гасом підходить Аншиaа, кланяюгись, до Старосити)

Марценько, моя голубко !... (схилившись на доньку, плаге.)

антипа.

(кланяючись) Ясновельможний пане, клопіт буде...

СТАРОСТА.

(плихо, але з приписком и скоро) Який влопіт?... кажи...

АНТИПА.

Міщуки юрбяться, як пчоли ; відгрожуються, наробять якого

лиха... збігаються відобрати тотy вражу дівку. в

СТАРОСТА.

Розго ніть іх...

* АНТИПА.

Не вдамо, іх за много... але коли ласна послухати...

стар00та.

Говори...

АНТИПА -

Я іх зациткаю — стара нехай остане... Я йду... (вибігає)

ява vii.

М а р ця. С та р о ста. Б о д н а р их а.

СТАРОСТА. *

1

(до себе) Дурень, на-що староі?... (аризираюгись підходить до матери и

доньки и до них) Слухай, стара, твоя донька дурна... не хоче добра.

(маши и донька звершаюиься.)
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*

БОДНАРИХА.

Ласна Ясновельможного пана (кланяєшься)... звідки-ж би моя си

рота до добра приходила?...

стар00та.

Дурна баба... (шолкуюги) Я хочу іі добра... я хочу ii зро

бити панею... а ти знаєш, що я можу...

БОДНАРИХА.

Знаю, Ясновельможний пане Старосто... але...

0ТАР00ТА, V.

(скоро) Що-ж, яке але ? 1

Б0ДНАРИХА.

Моя донька не родилася на паню... моя донька заручена...

староста,

- Заручена, то добре... віддасться и дістане від мене богате

В lН0...

БОДНАРИХА.

Іi жених віна не возьме. и іі не возьме...

СТАРОСТА.

(остро) Мовчи, дурна бабо — про іі жениха не питаю. Що-ж

хочеш?

БОДНАРИХА.

ф

Я прошу ласки, пустіть, Ясновельможний пане, мою доньку

до дому...

* СТАР00ТА.

(aо хвили до Марці) А що-ін ти, дівчино ? *а *

МАРЦЯ.

ІМ н прошу, пустіть мене до дому...

- стАРостА.

(скоро) То не останеш ?

марця.

(швердо) Ніт... не остану!...

СТАРОСТА.

(реготугись) Ха, ха, ха... не останеш !?... Побачимо... (клике) Антипа !
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ЯВА V"ІІІ.

М а р ця. Стар о ста. Б о д н а р и ха. Анти ша.

АНТИПА.

Слухаю, Ясновельможний (кланяється) пане Старосто!

СТАРОСТА.

Глядай, щоби тота дурна баба пійшла з-відси.

АНТИПА.

(підступає до Боднарихи) Ходи, бабо, з-відси, не конопадь... (бере її.)

мАРщЯ.

(крископивши хоте обняии руками машipь) Мамко, доле я від вас не

пущуся !...

АНТИПА.

(на-силу виводяги машipь) Єще будеш часу мати до-волі... (відпругає

від машери Марцю) дурна !...

(Антиша витягає Боднариху.)
-

ЯВА ІХ.

С т а р о ста. Мар ця.

МАРЦя.

(з розшукою паде на коліна перед Саароспою) Ясний пане, голубчику:

пустіть мене, я з мамою піду...

СТАРОСТА. -

(нахиляється до неї) Не будь-же дурна, я твого добра хочу... я

тебе... люблю... (хоте її взяти по-під пахи, Боднарівна зриваєшься, він її

хоге обняaи и посягає рукою об шию)

МАРця.

(боронишься, в горягім пристиyиї паругає в лице Сааросау) Пусти... не ді

ждени "... (Марця загинає виікапи, прибігає до одних дверей — замкнені)

СТАРОСТА.

(люaий, бігає як скажений) Гадина проклята, хамська душа І вона

мене, мене, пана над панами, посміла... (увидівши пісшолении на сиіні)

Га ! чекай, хлопська жило... научу !.,

(Марця тим - часом прибігає. до других дверей, отверає ; на порозі стоячу

стріляє Староста, вона шаде крикнувши за сцену.)

(Саapocaа кидає шіспаолепт о землю) Так... так... тепер останеш.

(За сценою чути крик, отверають з лопотом двері и впадають)
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ЯВА Х.

Староста. А нти ша Козаки. Амброз. Молодіж м і щаньск а.

АНТИПА.

(кригишь) Чого ви ? Рупшайте!...

ампбp03.

Мовчи... учуєш чого ми...

М0Л0ДІЖ.

*

Учуеш... учуєш...

(Антипа и козаки стають до-кола Старости. Молодіж глотиться на-перед.)

староста

(кригии») Вон з-відси... що то ?!

молодіж.

Ого, ого ! "

(По-між молодіж вдирається Онуфрий — Староста по-трохи вступається).

ЯBА ХI.

тоті самі. Ону з рий.

ОНУФРий.

(голосно) Чекайте, утихомиріться !... Послухайте мене старого—не

прикладайте рук самі карати... не скликайте бурі на голови своі

и родин ваших, не помножайте ще й ви безладу и беззакония

для-того, що вго другі засіяли и тепер из них ужиткують...
о (Староста уступає )

Погодіть, прийде час, коли верхом правда стане, свята ис

тинна помститься за народ терпенний !

(Завіса паде, конець Ш діі.)

К) [] ] Л 0 I'.

Сцена представляв убиту Марцю, лежачу на приспі перед хатою Бод

нарихи — обіч неі мати и Амброз — трохи далій Онуфрий — в оддаленю

на - боці Староста задуманий — дівчата - подружки переходять, кидають на

вмерця цвітє и співають жалібно и тихо.)

Х 0 P.

На молодій Боднарівній шовкова мережка і

Куди везли Боднарівну, кровавая стежка.
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ЧACTb політично-социяльна.

“УКРАПН(0ф» П.Л 6СТ 80

у звязку зо східною політикою Пруссиі и „обрусінєм"

західного краю.“)

( ВЬстник Европь." 1872 — Февраль, Марть. — В о с т о ч н а я п ол ит и к а

Гер м ані и и о б ру с е н і є. — Статья М. Т-ова.). , //. % . «b.rea e a

Вбачаючи велику користь за-для читальників наших від опі

знаня відносин ліберальноі великоруськоі пресси до річей полі

тичних полуденно-західного краю й загально цілого народа укра

інського, не минаючи й ганицько - руського: маємо за незбутню

потребу, оповісти у нашій часописи про тні відносини, як они ма

ють вираз свій у „Вьстнику Европь,“ головнійшому органови

прямуючому до осягненя вільного розвою и нормально - исторйч

ного житя руського народа. П. Т- ов у публіцистичних відшуко

винах своіх, начинаючи зо східноі пруськоі політики, з германі

заторського культуртрегерського прямованя, розбирає современні

умови „польского вопроса“, придивляється єго историчному хо

дови и, становлячись на грунті усе більш и більш вибитного пря

мованя західноі політики: з першу ополячити, а дальше згермані

зувати увесь західно - руський край — обчисляв умови що мога

найкрасного (рішучого) и до мети прямуючого протистояня.

Тут доходить п. Т- ов у поглядах своіх до висліду, що згаданою

умовою бути мусить обру с і н є західного краю, дивлячись, зна

чить, на обрусінє, як на розбуджене русько - краєвого духа — по

клик до самостійного розвоно західного краю , вважаючи й на єго

историчні и етнограФичні одміни.

Читальники наші вбачають, ян мало згоджується оттаке зро

зумінє слова „обрусінє" з тим, що означало оно у східно-руській

політиці аж до сеi доби. Такий самостійний погляд п. Т-ова може

бути що й предвозвіститель нового напрямку московськоі полі

тики (знов вважаємо на „b kстникь Европь,“ яко на головнійший

и найповажнійший орган великоруськоі лойяльноі пресси), як од

наково и освічені та розумні відносини п. Т-ова до украінськоі

*). Подаємо передану нам аналізу статі Т-ова з „ВЬстника Европьi" —

за-для і широкого погляду на справи нас близько дотикаючі и за-для великого

интересу, який збудила статя ся в німецьких и польских часописях. Замітки

наші, на-коли шотрібні були-б до де-яких точок, шодамо шо скінченю цілоі

сеi статі. — Ред.
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народности вкладають на нас обовязок, зробити у „Правді“ хоч

коротенький огляд згаданоi его статі. *

У своій передмові п. Т-ов., попереджаючи всякі докори за

„німцеiдство”, оповідає, що відноситись непохильне до де яких ні

мецьких політичних тенденции, можно тільки стоячи на чисто

гуманному поглядовому пункті , и у такому разі завсігди зіста

неться можливість признати историчну користь з виступу зьєд

навпіоіся Германіі на историчній арені. Но супроти того чи

можно-ж справді дивитися мовчки , коли не один, не два публі

цисти, а трохи не гуртом уся интелігенция сусiднoі краіни систе

матично віднимати хоче у твого народа всі права чоловічого роз

вою , и сама, стоячи висше твоіх земляків, не тільки не думав

стати ім на поміч, а навпроти того радів всякому поворотному

поступови , нас же ще за се й докоряючи ° Чи можно-ж справді

називати розповіданє таких сусідських тендеиций „німцеiдством"

або напущеним шовинізмом, патріотизмом и т. и ?!

Годимось зовсім на оттаке розумінє відносин до сусіда, дуже

нам з сiєi сторони відомого, и поведемо дальше наш огляд статі

п. Т-ова.

Начинаючи з Гаштейнськоі розмови и не имучи багато віри

у мирний настрій европейських наций, п. Т-ов роздивляється, де

вірнійш можно чекати воєнного руху. Минаючи Францию, Туреч

чину, Италію , він зупиняється на відносинах Пруссиі а Польщі

дo Рoссиі. Перегляд новійших політичних брошур и часописей дає

явну ознаку, що пруська диплéмация, піддержуючи и згоджуючись

на „обрусінє" привислннського краю, сама про те чимало міркує,

як би побільшити и розпширити німецькі елементи царст. Польского.

Richard Воeckh у своій брошурі, дуже пильно обчисляючи розпло

дженє Німців серед других наций, каже, що число іх у ц. Поль

скому день-одо-дня усе побільшається, найбільше же, коли при

лічувати до Німців и польских жидів, як се робить Воeckh за

для-того, що они то говорять німецькою мовою. Він из більшою

повагою и обчисленєм відноситься до Польщі, чим до остзейського

краю, міркуючи, що там більш німецького елементу. У нолітичній

брошурі якогось R., пруського консерватора — як він себе кличе —

Турцин віддаєтся Россиі в обмін за Польщу, котра з Угорщиною

и Транссильванією так би и згодилася до корони молодого Го

генцоллера.

Розбираючи за тим руську політику „обрусінн", п. Т-ов вба

чає у ній (по теперішному і значіню, яво політики репрессаліі, мі
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літаризма) хиба тільки те, що коли яке-б не було чужоземне

військо увійде в Польщу з обіцянками самостійности интемі

генция, рядом з міщанством и робочими клясами стане на іі сто

рону проти Росссиі.

Відтак переходить п. Т-ов до політичноi ознаки „обрусіня,"

а виходячи з погляду, що оно конечно мусить бути поставлене

проти германізаторського прямованя Німців, що оно тілько зможе

задержати Тlольщу у великій славянській семьi — розбирає, якою

дорогою мусить ити „обрусінє“ те, щоби осягнуло свові мети.

Тут конечно розміркувати це один напрямов, котрий стоіть
на дорозі обрусіян — а то ополячене західного краю. я

Таке розмірковане покаже ріжницю, яка в и мусить бути між

российською політикою у царстві Польскому и у західному краі.

Політика у царстві може стати тільки на тому, щоб не робити

тамечни того, що робила Франция у Альзациі, що робить и по

сі пори Пруссин у ІІознані. Такою політикою можно паралізувати

польске прямована до політичного сепаратизма під німецькою ге.

гемонією, котра вже и тепер починає закидати своі жаданя на

неі. — Зовсім не те у західному краі. Тут бо треба ще боротись

з полонізмом, но боротись вміючи , щоб не наробити часами як

раз навпроти свого жадння. Тільки як мога пильнійше и глубше

опізнане историчного ходу ополячена західного краю — дасть

вірні способи знайти , стати на справдешну дорогу „обрусіня."

Розбираючи российську літературу за недавні часи, п. Т-ов

показує, що хоч чимало було де-чого писано про відносини Ляхів

до західноi Руси, то писалося воно тільки вже після того, як

розходилосн повстанє. До того-ж часу „польского вопроса" не

наче й не було. Та й те, що началося писати тоді, зовсім не було

ві историчною роботою, ні переглядом політичних відносин за

давних часів ; ce були більше передні слова у часописях, публі

цистична полеміка, та хиба це романи такі, як „Панургово стадо"

Крестовського. Коли-ж звести до купи усе, що було тоді казано,

то, здається, не буде великоі помилки, коли ми виявимо вго при
міром у такому виді: - т

„Польска интрига“ — як тоді казали а инші кажуть и те

перечки — обволокла скрізь своіми путами не тільки західну

Русь, но и усі „найвисші сфери," зводила ні-нащо самі най

крас пті починаня российського уряду, и у самому осередку рос

сийського громадського житя викликала с е п а р а т и з м, нігілізм

и усе таке инпше, захопивши по-переду до своіх рук усю лібе
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ральну прессу, и витичивши за конечну мету свою „ополячене"

західноі краіни, а дальше політичну самостійність Польщі и Ли

тви скрізь до Дніпра и Двини — аж по границі Витебськоі и Мо

гилевськоі губерніі.

Як бачимо, претенсиі польскоі интелігенциі почали сягати

вже за далеко, так далеко, що як би се все, що казали ми про

„польску интригу", було правдиве, то не було-б иншоі моги обер

нутися у сему ділі, як справді боронити свою народність, руйну

ючи польску ; але діло, бачите, виходить так — як додає п. Т— ов—

що всі тиі страхи всі опасуваня чимало змішані з химерами, та

1це й дуже підмалéвані тими, кому треба було „спасати отече

ство,“ щоб спасаючи его, и себе не загубити.

И справді — нитається п. Т-ов: — хто виннен у тому, що

західні краіни опинились чимало таки ополяченими ° Сей Факт

виявивсь найбільш з часів розділу Польщі — тоді, значить, коли,

як здається, менше всего треба було его опасуватись.

Що не да в а л о о и ол я чи т и с ь з а хід ні й к р а і ні з а ті

ч а с и , як б у л а о н а п і д л я ць к о ю к о р м и г о ю, а щ б д о -

в е л о i і д о с е г о т е п е р и ч н и під м о с к о в с ь к и м у р н д о м ?

П. Т-ов розбирає тиі питанн з великою працею и увагою,

становлячи поперед всего всім відомі Факти. *,

Що? каже він, що, як не наша справа и уряд віддали русь

ного хлопа під руку польского пана , и затвердили сю справу ?

хиба-ж не наша тани справа повіддавала польским магнатам (як

Браницький и инші) у підданство и кріпацтво вільний народ цілих

міст и місточок, як Біла - Церква и инші ? Від нас же пійшло

и те, що пропали остатні зарідки руського католицтва (уніі)

и кальвинізма у Білоруси и на Литві. Католик и кальвиніст стали

теперечки те-ж , що Лях. Московський же уряд заборонив като

лицьному духовенству розмовляти з народом руською (та 1ц e

й в ел и к о - p у с ь к о ю) мовою , и не пустив зроблений за гра

ницею переклад з юдейськоі мови на руську Мойсеєвого Пнти

ннижия. Хто, як не московсьні-ж часописи („Русскій Вьстникь,"

„Современная ЛЬтопись," „Московскія ВЬдомости,” „ВЬсти“) більш,

усего репетували проти наділяню визволених крешаків землею,

и так пильно стояли за діі польских мирових посередників, що

віддавали трохи не всіо зейлю панам, нічого не зоставляючи се

лянам, як то було перед 1863 роком ?
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Багато де-чого ще можно було-б сказати про се діло, и все

таки зводячи до купи маємо, що я к р о с с и й с ь н а г р о м ад с ь ка

с п р а в а м а л a з а Ф у н да м е н т к р і п а цт в о, то не греба

було ніякоі „интриги," щоб польске магнатство, шанство, стояло

на версі, над руським хлопством, над сельським людом ; а потім

викохана на Февдальних постановах российська интелігенция,

сама вже не могла не признати краіни, де всі пани — Поляки,

польскою. А коли се так, то яка-б не була віра польсних панів,

що вся земля належить до іх та що она польска , тепер , коли

вже взялися розбивати таку іх віру, саме найкрасше було-б стати

на поміч руському сельскому люду, визволити від правноі и еко

номічноi залежности від ляцького панства. Чим ширше пійде са

мостійний розвій руського громадського житя, чим ширше стане

народня просвіта, вільнійш печатне слово и жите церкви , тим

менше треба покладати уваги на пoльщину, бо ій вже місця не стане.

Тепер же, коли российський уряд зробив усе головнійше

за-для визволеня маси руського люду, зісталося вважати на гро

мадську реакцию тутешноі руськоі интелігенциі. П. Т-ов по

назує дальше, як стояло кілько років на-зад, и як тепер стоіть

се діло : — З того, що писалося по сі пори про західні краіни,

видно тільни, що згадані вже раз наші публіцисти вважають усе

до того заплутаним у „польску интригу", що ніби-то вже русь

ких громадських елементів або зовсім нема, або хоч вони й суть,

то таки вже на іх ніякоі покладати надіі: а з сего всего

виходить хиба тільки те, що нема більш ніяноі моги боротися

проти польщини, як поліцейсько - адміністрацийними способами,

з козаками и жандарами, замість земських громадських людей.

Таке казала пресса, а однаковож, як добре придивитись и огледі

тися, то виявиться те, що p e а к ц и я, б о р б а п р о т и по л ь

щ и н и, п оч ал а с ь щ e з а з да л е г і д ь н е р ед у р н д о в о ю з 1і о

ч а л a cь сам о сті й н е, гра м ад с ь н о ю п о т р е б о ю, людь

ми и идеями , котрі вийшли з тутешнего-ж народа, и почалася

тоді, коли польскі елементи вважалися у західному краі не за ре

волюцийні, а навпроти того за косервативні, и коли, як вже зале

жало від свго, руські народні елементи вважалися нко революцийні.

Два головнійші міста у західному краі, Киів и Вильно, зав

сігди були культурними осередками украінського и білоруського

люду. — Трохи послаблене значіне Киіва піднялося з доби за

кладу Квівського університета. Не те було у Вильні; культурні

сили ii, як центра пресси, зникли, а такоі підмоги за-для розвою
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культурних елементів, як університет, тепер вже немає. Закла

дений у Киіві університет — „за - для Поляків,” як казали тоді

оФіцияльне — зараз же зробився грунтом руськоі народноі куль

тури. З брошури проФ. Шульгина вбачаємо, що ще перед по

встанем руські Киівські студенти зрозуміли вже мету польского

прямованя у західному краі, зрозуміли се поперед старих поваж

них людей , и у першому адресі (далій вже було іх чимало) озна

менували свій протест проти поглядови , що західний край єсть

край польский. Не вдовольняючись тим, студентство у Киіві

заходилось закладати недільні школи, так у Кніві, як и скрізь по

західному краі, де були тільки гімназиі або прогімназиі, пряму

ючи на те, щоб осягнути перевагу над польськими школами, що

позаводилися скрізь революцийно - пшкільним виділом. Виходячи

з університету, Киівські молоді люде взялися за громадську ді

яльність, понесли культурні зародини у народ.

Тані Факти ясній пше над усе показують, яку культурну ролю

може грати університет , и що зовсім инакше пішло-б руське

діло у Вильні, як би тамечки, замість зруйнованя університету,

дано було єму народно-руський напрямок.

Не вважаючи на такі обстановини , громадська руська ре

акция проти полéнізациі краю почалась яко у Киіві , так и у

Вильні. Се було у к р а і н о р и л ьст в о и б і л о р у сс о р и л ь ст в о.

Ось що каже п. Коялович про сі два напрямки:

„Були у західноi Россиі такі часи , що краєві интелігентні

люде, освічені польською просвітою, загадували самостійне поди -

витися на свою рідну краіну. Се було ще за часи Виленського

університета, того, що так широко пол?нізував західну Россию,

так як не змогли іі полéнізувати ляцькі репрессаліі, ще за поль

ського уряду. Одначе, йдучи натуральною ходою річей, універ

ситет розвивав разом з сим також и зовсім навпроти - йдучий

рух самостайности, почав організоватися невеличкий табор людей

осягнувших самовіжи, що вони не Полнки , що край іх не поль

ский. Они взялися за старинну идемо політичноi самостійности

Литви, и почали прямувати до такоіж самостійности и теперечни,

взявши у поміч тую ж польску просвіту, но тільки так, щоб

ишла она у західну Русь вільно, очевидно без жадного насилку,

без руйнованя краєвих етнографічних одмін. Оттак мав вираз

свій теория тая у творах Нарбута, Ярошевича, Даниловича.“

Далі у другому місци („День" 1863 Нр. 20.) п. Коялович каже,

що „по всій західній краіні хиба тільки у Малороссиі суть само
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стайні громадські сили в таборі малоруських громадських дія

телів.“

Се-ж буде зовсім справдешне, — примiчає на слова п. Кояло

ловича п. Т-ов, — коли у слові „малоруських” розуміти не самих

тільки „украіноФилів", котрі хоч и почали реакцию проти поле

нізма у науці и літературі, не репрезентують собою всіх сил по

луденноі Руси , що стали на громадсько - наукове бороте з поль

щипою, хоч би приміром и у Киівському університеті. Оттут то,

каже п. Т-ов, и почалося з-перппу научне опізнане західноi Руси.

Дуже стали на поміч Украіні ще тиі обстоновини, що на схід

ному боці Дніпра єсть чимала частина украінського люду, давно

вже незалежного від польскоі нормиги, и викохавшого у собі чи

мало вже громадських сил, котрі перебралися по сей бік Дніпра

и підняли народню річ проти Поляків. Они (як то Максимович,

Костомаров, Куліпі) обернулися до стародавних часів, до исто

ричного оповіданя і почали розказувати про славу козачу, про

віковічне бороте з Ляхами. Почався рух в сю сторону, все ухо

пилося за ндею козацьтва, часом и не без археологічного увиз

ппеня у політичних перспективних поглядах.

Як каже п. Т-ов, багато де-кому доводилося блукатись у

ріжних теориях самостійности Украіни, не згадуючи того, що

вічна хода историчного поступу не дасть поточитися до козаць

тва, а трібує новійшого сучасного громадського строю. Тільки-ж

на лихо сталося так , що з звичайноі исторично - літературноі

Фантазиі зробили якусь серіозну річ и возвелнчили іі до ступеня

політичного вопроса. Зьявивсь Фантом сепаратизма, за котрий

и вхопилась польська справа, щоб направивміни на него уряд, са

мій зістатися у затишу и позбутися таким побитом свого непри
ЯТЄ.ЛЯ, * м

Тяжко дивитись, додає п. Т-ов, як марно пропадають без

усякоі користи щирі и широкі сили украіньського роду. Нo тре

ба-ж сподіватися, про настане колись и той час, коли, поборовпи

перепони, знов повстане украінська сила — тая сила, що не - раз

вже визволяла всю західну Россию, котроі чекає она и тепер,

Багато с гала-б у поміч за-для побореня ріжннх перепон,

и загально в опізнаню західно-руського житя, Білая-Русь, тільки

що там щось давно вже нічого не виявляється. Тільки ненарошно,

або може веди мі несамовіжим инстинктом, взялись за саме най

нpacше діло, за опізнанє древно-західно-руськоі літератури, памят

ників и иншого. — Треба сказати и те, що не знаючий древно

9
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руських початків народнéго житя, руський чоловік, прибуваючий

на Білу - Русь, требує від неі того, що єсть тільки новійшим

східно-руським елементом. Він забуває про те, що західно — русь

кий народ за своє довге житє викохав у собі багато де - яких

самобитних одмінних начатків. Від того й буває таке, нк недавно

один мировий шосередник, насшівший з східноi Россиі, побачивши

біля церкви кілька Фігур звелів іх рубати, бо се бач латинська,

католицька вигадка. — Польско-литовська література, хоть и обер

нулась до краєвих интересів, хоть и взяла де - що з народнего

житя, примиряючись з такими екстремами, як шляхоцтво и гай -

дамаччина, но не змогла стерти социяльноі перегорожи. „Чи не

гаразд, чи може й дуже гаразд", як каже Жуковський , що пани

нігде не хотнть «простягнути любов до селян и идиллі, ні роман

тичну похильність до виходячих з народу-ж гайдамаків аж до

того, щоб відступитися зо своєi сторони від тих прав , нотрі не

дають справдитись идиллі, щоб самохітно виконати тиі програми,

котрі часом незвичайне и несамовіжне становили собі гайдамаки.

У кождоі историчноi рiчи є й своя добра сторона — се тільки й

визволило західно-руську народність від конечного ополяченя, нк

то було метою украiно-й литовсько-польського напрямку.

Нo и у сему самому напрямку вбачаємо добрі початки.

Віке одно те, що польска поезия и література обернулись до

литовських, украінських річей, се вне початок сепаратизма від

Польщі; и тепер вже можем занримітити де-які діі, идучі нк-раз

до тоі річи. Так давно вже Ходаковський збирав чисто-народні укра

інські пісні , а Жегота Павлі и Вацлав з Олеска видали іх, не

дивлячись на те, що в піснях тих народ відноситься до Ляхів

не дуже з великою дружбою. Так Падура почав писати вже по

украінському, — а перед 1863 роком між польским студентством

виявивсь хоть не великий, но наробивший між Полянами великого

колоту — табор х л о н о м а н і в. А все отсе иде до того, що

взятися за народне діло у західному краі , а покладати надію

тільки на мілітарну силу и репрессаліі — нічого, коли у тому, що

прямувало проти его, знайшлося зерно обертаня у нашу сторону.

За нас у сему краі натура, земля и воздух, за нас народний

характер, що не похиливсь серед незчисленних шатостів и пер

турбаций, які чи виніс на собі хоч один народ у Европі, що пере

трусів від Шоловців, Татар, Турків, Ляхів, Угорців и своіх таки

помилок та нерозвoіо , на-відворот котрим народ наш преці , за

чавши від Карпатів до Дону й відтіля, спильнував свій язик, звичаі,
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жаданя, від часів Мономаха до Хмельницьного, від Хмельницького

до Гонти, від Гонти аж по сей час.

Піймемо-ж віри у нормальну ходу историчну, и за - для

визволеня краю від поленізма покличемо на підмогу вільнее слово,

науку, політичний розвій , то колись-то з усіх ріжних краєвих

напрямків вийде свободна тая діягональ сил, що буде виразом не

краєвоі узкоі , але широкоі и справдешно загально-руськоі на

родности. Тоді може и тиі, що були колись Поляками у західному

краі, опиняться звязком між Русею и справдешною Польщею а

далій з рідним iй натолицьким, західним славянством. Широка

перспектива, каже п. Т-ов; и гордо бється серце , дивлячись на

неі поки-що „яно зерцалом в гаданиі“... Не треба-ж потемняти

тіві гордости недовірством , и братися за опіку та репрессаліі...

Нo cе колись-то і обернемось знов до того, що було вже,

а по чому ми зробимо гаданя про те, що буде. Подивімось: що

робилось тоді на лівому боці Дніпра ? Спокійнійший нормальний

розвій робив своє діло : — виявилось руське украіноФильствd;

р у с ь к а хл о н о м а н і н. - 8 читі - і 9-14 г.

Слідом за закладом Харківського університеita" на лівому

боці у Харківщині, Полтавщині, Чернигівщині”titpd{инен й4fійні

мов той самий, що наречен був опісля"ykliaiїї84ійль8твом, "и"к%4

трий Поляки називали x л о н о м а"ї і% t;" бі"ба%й4й увiiy"ділй"ну.

родне, демократичне, идуче йн {48"hbil%к їх іhyяхетьскої увій"

мованя. Там почалось ар4й%їйч%у утвор'я інен”ікіїв народй, “cйдії.

чого обома бокам\і Д&itpay"ytвойт%св"886 к"%ь6ю'їtóча%ї збій

и видаванн (1tefit84еiay":1ykátifiiiйча)"#уbАйих уtigatн8ьно*валйів:

ких НМkhiтнilliв; К94ірі”ійоічували "#848йio"вій}іни 46ьeiм "н8ичак!

нt'горична під'Ай на нісій 18їo'я!"НН.

мій8ймів8 "МетАйtiéilкій, К% 168ikр%8;" Куліші,” ІнфériBсли "ditild

дійЯ8%ї84ь"і"Жkий 6вpertilieчАвеней ityeiки"г6й іке"kтн8Fiні
Вїчнdiiffépáтурний напрям6і;* к%тiiий то й приїшів"дуike "візіф

сMáity пdльбійну їйліkulti\}, прийіронінґаного erkeyii} й т.3ї

пунвйдуть у своїй вувті анів «ве куліша"ій0 етосуйки вв8Чучу

нйti"укр8їнсв9ім"h%скви" гр44ен"Снідзінським цьяttьниfіїв”

нЧуyiц й "kрхdоток у вежиніййіннчеyeeWм збир4ь 4нк*и°нніам'ятнWiн

з"И34%риї"Краку, "Afilтів слухав нtiновiдiuь моячудоть україньск%гВ

В?нbfй448ЧЬр8 %го °йоудіни, "сім мередава!"єму ініці іно8ньходив нb

8йїй8”й"щі удачевіцнчЧи бухучироти фолкських увáрити януч88т:

іій і сfi?йві9Віниt учений,ічим неіховинен з «Мігацій, вук%%

pft"Uнг{iy Ak"%у" нthлійgіву. Акт виходичніч, Чійx}, до ньн%иду; ду4рай
-

-

#
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єсть украінський, а не ляцький: „Сhlopy jestescie !" — крикнув

запалений аристократ. Другий иoльський учений п. Грабовський

(міністер народнéі освіти у Ц. П.), диспутуючи з Кулішем за

„Записки о южной Руси,“ не тільки що Гайдамаччину але й Хмель

ниччину називав сиравдешним розбишацтвом (une evidente jac

querie).

до Киівських украінозилів відкликнувсь з Петербурга Шев

ченко. Він до-решти вияснив той наврямок, до якого йшли ро

боти Максимовича, Метлинського, Куліша, Костомарова ; — до

решти зруйнував польсько - украінську школу. Як тільки Шев

ченко став відомий Полякам, зараз - же и піднялась проти его

буча у польській літературі. „Gazeta Narodowа" відізвалася, що се

сміх й людям казати, щоб у интелігентному краі співав не Міц

невич, а якийсь Шевченко. П. Совинський у „Віbliote-ць War

szawsk-ій“ 1862 р. казав, що поезин Шевченка розколяє міжнародне

пересердиє, що він того так стоіть протіі Ляхів, що пан єго ко

лись-то з-малку попобив єго за те, що він трохи не спалив бу

динка, —- називав „Тарасову ніч“ канібальскою епопеєю, у „Гай

маках* бачив поезию ножа, головешки, горілки , перемішаноi з

кровю и т. и. Друга польска часопись: „Dziennik literacki" (1862

N. 83.) розказувала, що на правому боці Дніпра, народ, коли вго

питаються : як далеко сягає Польща " — одвітує, що аж до Ки

іва ; а з сего вже виводилось, що утвори Тараса не суть вира

зом народнего украінського духа, а що у єго поезиях проглядає

лакейська заздрість бувшого козачка московського шляхтича

Німця а потім п. Флерковського, — що сей послідний , запримі

тивши у его де-які таланти , одвіз єго до Петербурга, де и по

кинув у науці. (Се писалося тоді вже, як стала відомою автобіо

графия Шевченкова, надрукована у „Народному Чтениі“ 1870 р.)...

Часами польска пресса кидалася зовсім у дитинячі вигадки, як

те, що Шевченко був уніт, або як „Dziennik Pozmailski" у 1866 р.,

що Шевченко у послідні роки свого житя покаявся у своіх пи.

санях и турбувався : як би вчинити мир з Поляками. (Сю нice

нітницю зараз и підхопили „Московскія ВЬдомости".)— Но правда,

и поетичний талант добувсь признанн, а Лахи не довго погра

лися у своі вигадки. Не кажучи вже про те, що друкувалося

у Россиі про Тараса, не дуже давно у Львові вийшла книжечка

Гвидона Баталіі на польській мові, потім п. 0бріста на ні

мецькій, з щирим и дуже правдивим поглядом на поетичну діяль
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ність Тараса, хоч и з велиними помилками у коментарях, зале

жачими від опізнаня тільки польських писателів.

Далше розбирає п. Т-ов публіцистичну діяльність и учені

твори Н. М. Костомарова. Переглядаючи ріжні неправдиві погляди

на єго політичні прямованя и симпатиі, п. Т-ов характеризує

Костомарова яко „украінського славяноФиля.“ Почавши , нажe п.

Т-ов, дуже хорошими поезиями и гарними драмами з народно-укра

інського житя , Костомаров покинув сей виділ літератури и єго

мову, котрою багато послуговав би за-для розвою специяльноі

украінськоі словесности. Він и не став на тому, щоб писати

своі историчні монограФиі рідною мовою ; ні, єму треба було шир

tшоі арени и він взявся за опізнанє загальноі руськоі историі,

поводячись своіми унраінськими древле-Киівськими идеалами... Не

вагороджуючись украінською специяльною истdриєю, він хоче

розміркувати значінє спільного житя двох руських народностей,

и однаково, так як московські славяноФили, знайти народний по

глядовий пункт на загальне руське историчне житє ; а тоді, як

тиі шукають славяно-руських идеалів у московської Руси, п. Ко

стомаров иде далій, у давнину, у Русь до-татарську, вічеву, Ки

iвсько - Новгородську. И як там древна Русь жила загальним

европейським житєм, то у поглядах Костомарова нема відвертаня

від західно-европейських социяльних початків , звичайного у мо

сковських славяноФилів. — Загальне кажучи, п. Т-ов більше при

лічує Костомарова до гурту историків, цураючихся вузкого крає

вого патріотизма в загально - историчних поглядах, назначаючи

з другоі сторони, що де прихиляється річ до социяльно - укра

інських интересів, там Костомаров вважа на них, яно щирий

Украінець, признавший за неодмінну потребу зложенє и видане

ниижок за-для елементарноі просвіти народа. Самого Тараса, ди

влячись на его з свого широкого поглядового пункту , Ко

стомаров вважає за поета не самоі тільки Украіни, а усеi Руси,

за поета русько - народнего пориву до „волі, правди , и, науки,“

поета, котрий, хоч и співав украінською мовою, кохавсь у укра

інській традициі, одним словом: з'ьявивсь на украінському

грунті — то від того тут більш вільного житя народнего, більш

староі волі.

— За-для краспшого схарактеризованя Костомарова нко укра

інсьного, або Киівського славяноФиля, п. Т-ов нагадує про Кирилло

Методієвське братство, що було як причина до виселеня між

иншими и Костомарова з Киіва — братство , котре поводилось

*
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широко - панслявістичними поглядами, з враєвим украінським на

прямком хиба тільки у Федеративному значіню.

Переходячи до значеня творів Костомарова у політиці, п.

Т-ов бачить у відносинах его до Поляків той - же панслявістич

ний погляд, стоячи на тому грунті, що Костомаров ніколи не

вважав Ляха за свого ворога, поки той не чинив шлахетського

насилу над чоловіком и народностю. Костомаров нокладає ціну

козацтву за прямоване до братерства й волі, зараз же одвертається

від его з зневагою, ноли оно починає рівнятися до шляхти и пря

мувати хоть -би й до такого політичного строю , який оно випо.

вістило у Гадяцких статях.

Польська критика звичайне не змогла стерпіти таких від

носин до своіх політичних традиций, які експонувалися в моно

графиях. Не можно-ж було й справді дивитися ій спокійним по

глядом на тенденцию, поставлену ще Б. Хмельницьким, хоч и не

виконану ще й досі : вибити з неволі и зьєднати увесь руський

народ скрізь аж до Львова. Почалася всім відома полеміка у

„Часі“ „u Revue Сontemporaine", вигадни Духинського з Киіва

и відповіди Костомарова з епіграмом : „На-що ви, Ляхи, принесли

нам сі цяцьки ? Маєте собі свою Польщу, а нам наша Украіна

зостанеться."

Не будемо перелічувати усеi маси Фактів, назбираних п.

Т-овим у єго статі , а подивимось нpacше , як відкликнулася

літературна війна в полуденно-західному краі. Відклик сей вба

чаємо у тому, що тоді саме-то й виковалося у Полянів слово

„х л о по м а н і н", щоб визначити той рух, що пішов прямувати

до народного саморозуміня у землян західного краю, почав ви

ясняти, що характер краю залежить не від національности панів

маєтників, а селян хлопів. — Так постановилось уже у політич

ному значіню Фатальне за - для Польщини питанє : чи бути за

хідному краю польским, чи самостайне руським ? Питанє те по

становлено було перед краєвою польскою шляхтою ПП. Анто

новичем и Кулішем. *

Перший, у статях петербурськоі „Основи" проти п. Пада

лиці, котрий назвав єго „ перевертнем", ось як одвітував єму

а заразом вже и усій шляхті : „Еге, п. Падалиця, ви кажете

правду ! Я справді „перевертень"; тільки ви не вважаєте на одну

обстановину, на те, що слово „відступник" саме по побі не має

ніякого значеня — що за-для виясненя собі чоловіка, до котрого

прикладаєтся сей епітет, треба по-переду знати : від чого він від
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ступається, від якоі річи до якоі він пристає ?... а без того се

буде звук та й годі. Справді оно так, як ви кажете; по волі судьби

я вродився на Украіні шляхтичем , з-малку мав усі паничівські

звичаі , и довго ділив національні и станові погляди людей, у

крузі котрих виховавсь. Но коли осягнув я доби самозрозуміня,

я розміркував холодним розумом свою постанову у краі, я обчи -

слив іі невдячність, усі прямована того осередка, у котрому по

ставила мене доля, — я побачив , що моральні постанови єго не

мають жадного виходу, коли він не відречеться від свого тільки

на себе вважаючого погляда на край и єго народність. Я по

бачив, що Поляки-шляхтичі, обивателі полуденно-західного краю

мають перед урядом своєi власноі совісти тільки два виxoдні

пункти: або, полюбити народ, серед котрого вони сидять, приня

тися єго интересами , повернутися до народности покинутоі ко

лись-то іх дідами, и ненсипущою працею и любовлю скільки мога

надоложити все зле вчинене ними народови, що вигодував кілька

генераций шляхетних колонистів, которому сі послідні за піт

и кров платили зневагою, лайкою, ганьбою єго віри, звичаів, мо

ралі, не вважали в нему чоловіка ; або, коли на се вже не ви

старчать моральні сили, перебратися у польску землю, де сидить

справдешно — польський народ, щоб не робити з себе ледачого,

вживаючого чужий хліб чоловіка, — за-для того в-прочім, щоб

позбутися самому перед собою нещасних докорів у тому, що ось

и я теж колоніст, теж плянтатор, що и я, чи прямо чи вхильне

(се усе одно), пробуваю чужою працею, загороджую дорогу до

розвою народови , у хату котрого заліз непроханий з чужим єму

прямованєм, що й я теж з табору людей , прямуючих затоптати

народній розвій тутешних жителів... Нічого й казати, що я зго

дивсь на перше, бо який я не був зопсований шляхетським ви

хованєм, звичаями, напрямками, то мені леніше було одвернутись

від них, ніж від народа, серед нотрого я виріс, що я єго знав,

лиху годину которого я бачив до-волі у кожному селі, де тільки

панував над ним шлячтич, — з уст которого я чув не одну гірку,

роздираючу серце пісню, не одно чесне дружнеє слово (дарма,

що був панич), не одно трагічне оповідане про перетрухше у

лихіи годині, у нікчемни праці житє, — котрии, одним словом,

я полюбив більш, як шляхотські своі звичаі и погляди... Вам добре

відомо, п. Падалиця, й те, що по-переду, як я згодивсь на те,

щоб розійтися з шляхтою, я ставав на всі пути до замиреня; ви

знаєте й те, як привітали усі поступи моі, щоб згодити шля
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хетних до чоловічих відносин з селянами, до народнéі просвіти,

маючоі грунтом іх власні національні початки, до признаня, що

народ сей полуденно - руський , а не польсний ; ви-ж були при

тому, як моі идеi. викликали свист и регіт, далій серце и лайку,

а в-кінець зрадництво и накиданя на коліівщину. Шісля сего зо

ставалося: або позбутись свові, совісти, або покинути вашу гро

маду ; я вибрав се послідне, н маю надію , що своєю працею

и любовию зроблю колись те, що Украінці признають мене си

ном свого народа , так як я згоджуюсь усе з ними ділити. Маю

надію однаково, що колись-то на Украіні серед тутешноі поль—

скоі громади повертанє до народа и самовіжа працювати єму

на користь — ранійш чи пізнійше зробиться таки моральною

потребою не тільки де-яких людей, як теперечки, а гуртом всіх,

у кого тільки стане сили, обчисляти свою постанову у краі, своі

обовязки. Оттак -то, п. Падалиця, ще раз, ви кажете правду: я—

п е р е в е р т е н ь; и я гордую сим призвищем , так як гордував

би я у Америці, ставши до аболіціонного табора з плянтаторства,

або у Италіі, як би з папського послугача зробився честним ро

бітником загально-народнéі річи.“ — („Основа." 1862 Н. 1.)

Ось-що писав п. Антонович 10 год на-зад, — а Поляки-пани,

вбачаючи , що не вдіють нічого на поли чисто - літературному,

що социяльне житє стоіть проти іх, обернулися з проханєм до

российського уряду , щоб то вибавити іх від замишленоі хлопо

манами номiівщини, социяльноі революциі, „так легкоі на родині

Хмельницького — найбільшого з революціонерів." Ще у 1858 р.

зборонена була у Киівському генерал-губернаторстві „Граматка"

Куліша по проханю польських панів. У 1861 р. пани намагали

неред урядом, щоб зруйнувати Шевченкову могилу, що буцім-то

коло неі організується знов коліівщина („КОгозап. Край,“ ст. 197).

П. Грабовський писав, що хлопомани се ті-ж. социялісти и кому

ністи, которі не стануть хоч-би й перед різнею людей внзшого

стану. У 1862 р. „Gazeta Narodowа“ жалілася, що підмовнини селян,

хлопомани, по-перед котрих стоіть Антонович и Тадей Рильський,

у очах у ряд у підмовляють народ до різанини.

Буде й сего і нашим читальникам мабуть відомо, що писа

лося у ті часи по польських часописах, а таке-ж саме піднялося

и у московських. „Сіон", юдейський орган, пустив тоді слово

„с е н а р а т и з м“ (модне тоді через американську війну), „Русскій

ВЬстникь" підхопив вго, а „Московскія ВЬдомости“ додали ще

до польського доказу про социяльну революцию, и до кидівського
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про сепаратизм, ще доназ про зьєднанє сепаратистичне з Поляками —

и всім тим пішли проти починку Костомарова видавати книжки

на украінській мові за-для народнéі просвіти и переклад Святого

Письма. *

Польско-шляхетський табор в-прочім таки доказав свого. За

помочею московськоі пресси панам довелося таки згодити Киів

ського ген.-губернатора Анненкова, а той вже постарався подати

се висше , що справдешна зрада и революціонна опасна знахо

диться не між Поляками , но УкраіноФилями; де - які Киівські

урядники-адміністратори поважно говорили, що украіноФильський

вопрос важнійш над польським ; коміссия п. Галагана, за-для пе

регляду уставних грамот, знайдена була зайвою; видаванє кни

жок за-для просвіти на народній мові було зборонено, и заборон

сей має силу аж по сей час. До того-ж ще вийшла якась нice

нітниця у Полтавській губерніі, а галицькі газети „Слово" и

„Мета,° споглядаючись на московські часописи, руйнувавшиі тоді

украіноФильство, та на неспокійні новини дуже вже завзятих

Украінців, стали друкувати статі проти „неситого московського

централізма"... Діло визволеня селян було віддане до рук ген.

Губернатора , а московські часописи почали знов одностайне

з польськими воєвати проти крестннського самоправліня , дока

зуючи велику користь за-для селянина від різок та панськоі по

ліцейськоі опіки...

А Поляки наробили лиха, та регочуться нишком по за

кутках. Років може з півтора нa-зад в „Revue des deux Мondes"

зьявилася статя про Галичину, де знов перекачуються давні

нiсенітниці про Туранський початок великоруського народа ,

про идентичність Поляків з Украiнцями , и за - для утвержденя

свого погляда здаються на тиі репрессаліі, що терпіло Украiно

Фильство за Анненкова, котрий то відняв у Костомарова катедру

и т. и. От оно, яке зрозумінє ходи историчного поступу !..

Далій н. Т ов переходить до народнего руху у Литві и Га

личині.

(Дальше буде)

- м. *х ", ". -

м - v v ч. ч. "- ч« .
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Допись.

З села. Дивний патріотизм у тій вашій Львівській громаді,

дивне пожертвоване — а ще дивнійша доля. *

Уже більш дванайцяти літ безьустанно працюєте над роз-.

воєм нашоі мови, силуючись надати ій такий напрямок, щоб вона

двигалась природно під уровень мовам других народів, заняла при

належне місце у вінци славянських літератур; дванайцять літ

словом и ділом обстаєте за самостійностю нашоі народности, —

и хотн — вмісто узнанн вашоі праці, вмісто звеличаня заслуг ва

ших — збираєте по більшій части поглум , клевети, знаруги и

анатеми и то не-раз від тих-же самих, для котрих найкрасшими

роками житя свого жертвуєте: — не упадаєте духом, ба проти

вно підноситесь все висише и висше по кождій неудачи, концен

труючи и скріпляючи своі пружисті сили, прокормлюючи и убіль

шаючи іх безпрестанно свіжими непорочними серцями молодих,

добрих неофітів.

Во-истинну ! идея ваша мусить бути свята, велина, коли

так богато знаходить поборників — коли тільки перепон безпеч

ною ходою переходить.

ІІризнаюсь: я довго не вірив, — бо давно утернв я надію.

ІМ як мені було вірити и надіятись, коли перед моіми очима не

могли наші недостачі и гріхи перемінитись в доблести, — коли я

заєдно бачив, ба єще и бачу, нк наша интелігенция, відцуруючись

від власноі своєi историі и письменности , плювала и плює на

найкрасшу карту нашоі бувальщини — а натомість перекидалась

и перекидується в противні нам табори, віддаючись ворогам на

шим найлютійшим на оружє проти нас самих,—коли передо мною

стоіть народ темний, убогий, обдертий, а подвигнути єго из не

долі тоі ті, що хотіли-б, не в силі — а другі, що могли-б, не

хотять або бояться ! %

Таке було перед вами поле -— таке ще по-части и нині. Но

ви ишли и йдете без ваги, з вірою в серци, и зносите ще й нині

всілякі обиди, а долготерпінієм тим роздули ви недотлівшу искру

віри и в души моій и наповнили надією серце моє. Не надіявся

я того и радуюся, мов дитина світлу, резростаючійся силі вашій

и підносячiйся нашій словесности: бо пересвідченєм моім є : що

не сила меча, не хитрощі політики, а тільки світло науки и тиха

краса нашоі словесвости нам лучшую виборе долю.
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Працюй - же-ж про-те, панове-громадо, и дальше у тім на

прямку, без уваги на крик людей що не хотять розвою своій

рідній мові : вони бо Русинами тільки для демонстрациі и, як нині

покидуються нашою словесностю, так завтра зругають народність

власну и все, що людям миле и святе.

Працюйте твердо и прийміте щире „Помагай-Біг" від старця,

котрому ви корм душі вернули, — котрий, хоч не надіється жи

вими очима побачити плоди благодатні праць ваших, відзивається

до вас кличею: „Поборете - то нова история для нас розпочнеться,

а упадете — то уратуєте честь нашу и спомин о нашій безта

ланній народности. А. Б.

«vчо-гел-л-лхлл-лv".

* v -"- х- - - - - - -

ПЕРЕГЛЯД ПОЛІТИЧНИй.

Резолюция Галицького сойму не прийшла єще досі , як ми

те на перед предвиджували, під обради на Раді державній у Відни.

Комісия конституцийна , котра іі розбирала, ледве що укінчила

свою працю,— а старалась вона, опираючись на численних (до 300)

протестах руських громад против тоі резолюциі, іі де тільки мо

жно було обмикати ; міністерствс же поверне іі у сій Формі

осеню соймови Львівському, надіючись, що там через опозицию

Русинів и польських ультрасів упаде. — По-заяк ся справа для

нашоі землі далекоі сяглости, про-те шриготовимо до слідуючого

Числа нашого місячника обпширну о ній розправу.

В Чехах знищила страшенна повінь найбогатші околиці

біля Праги. Множество народа погибло и миліонна шкода зруйно

вала нещасних жителів того краю. З тоі причини внесло міні

стерство на Раді державній одноміліонну безпроцентну позичку ,

для пошкодованих (посли Галицькі, Поляки, голосовали тільки за

пів-міліоном), и внесок той великою більшостю принято. Відень

сам зложив доброьолних датків для тих безталаниих зверх 300.000.

Раду державну відсрочено на довший час. На осінь покличуть

сойми. - е

В Угорщині бере, за сильною прессиєю правліня, партия Де

ака верх над Кошутівцями при виборах до сойму Пештанського.

Хорвати світло побідили при виборах на сойм над Мадяро

нами, т. є. над сторонництвом рядовим; оба однакож сторонництва
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згоднтися мали уже на одну програму діланя. В загоді тій поміж

нншими стала умовна тана, що президентом сойму буде наро

Довець , о двома заступнинами єго прихильники сторонництва

уніі.

Н0B II НК. П.

КонФіската „Правди“. — Ц. к. суд краєвий затвердив конфіскату

„Правди", дотичащого однакож рішеня суду не подали ми в Числі сім по тій

причині, що рішенє таке годилося би напечатати на чолі Нумеру, а ми одер

жали его по випечатаню уже першого аркуша сего Числа „Правди"; тож

и подамо его доперва в слідуючім Нумері. — Инкримінований уступ містив

в собі факт, збувшийся рік тому на-зад на одній з гімназий тутешних, и обна

родовленє Факту того-то, а именно форма обнародовленя єго, подали ц. к. Про

кураториі державній причину до сконфіскованя „Шравди.“ — Щоби не по

пасти в новий такий гріх (бо и хто там знати може : яка форма дозволена,

а яка ні), ми вже тепер в подаваню на Раду шкільну фактів о много осторож

нійшими будемо, — за те однакож, призбиравши більшу порцию фактів

таких, які через взгляд на ц. к. Прокураторию обнародовляти в часописях

не дуже нині порадно , вистосуємо до міністерства просвіти о господарованю

любимого пупілля ц. к. Прокураториі приналежно умотивоване memorandum»

которе ачейже увзглядненя удостоітися зьуміє. — В ціли тій упрашаємо теж

Честних Родимців о надсиланє до Редакциі нашоі всяких ім відомих, до Ради

школьноі відносячихся а для нас цікавих фактів, з поданєм, о скільки можно,

и способу, в який сей або той факт справдити або доказати дасться.

Загальні збори „Просвіти“ (з дня 18. (30.) Мая с. р.). — По загаєню

засіданя головою Товариства відчитує секретарь В. Навроцький справозданє з ді

яльности Виділу за рік минувший, з которого то справозданя слідуючі точки

виймаємо. Виділ видав в минувшім році (1871/2) V. и VI. книжку „Зорі“ (під

редакциєю В. Шашкевича) у 3000 примірників, ошовіданє „Як ярмаркували

Тарас з Мотрею також у 3000 прим., а Календарь на р. 1872 у 1500 прим.;

угодив закушно рукошиси „Байки" П. Свєнціцкого и закупив рукопись „Пере

води Евангелий“ (частини) Маркіяна Шашкевича; запросив до редагованя

„Зорей" на будуще Ю. Федьковича... Розшочате Виділом в минувшім році ви

давництво книжок школьних продовжається дальше; доселі же видано: Чи

танку для І. и II. кляси гімн. Ю. Романьчука и В. Лучаковського, Читанку

Ом. Партицького для Ш. и IV. кcяси гімн. — и Аритметику Моцніка ше

реводу Ом. Дейницького, — а на сих днях шоступає до друку „Книга вправи

латинського язика” Дра Ом. Огоновського. Одобрені уже Радою шкільною

и готові до друку: Географія Беллінгера перекладу Нат. Вахнянина, Зоологія

и Ботаніка Ив. Верхратського — и Фізика шопулярна (для семинарий учитель

ских) Гофмана перекладу В. Ильницького; готові уже, тільки не одобрені

єще: Мінералогія переводу Ив. Верхратського, Граматика язика руського П.

Свєнціцкого — и Исторія Піца (вік старий) для V. кляси переводу Ол. Бар

винського; на укінченю вже : Историі Вельтера часть І (для семинарий учи
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тельских и низпоі гімназиі) шерекладу Ол. Барвинського — и Граматика

грецька Курціуса для Ш. кляси гімназияльноі переводу М. Желехівського ;

розпочаті же у конець : История Шіца для VI. кляси (переводить Ол. Барвин

ський) и Геометрия Моцніка (переводить Ом. Дейницький)... Для шкіл нор

мальних вийшла за старанєм Виділу (але коштом Ставропигіі, котора на се

исключну має привелегію) Читанка для IV. норм. кляси О. Левицького; одо

брена уже и тотова до друку Граматика язика руського Ом. Шартицького;

укінчені вже и до одобреня предложені: Букварь руський для І. кляси В.

Барвинського — и Катехизм В. Ильницького ; на укінченю же Граматика

язика німеьцкого Яноти (переводить 0. Левицький). — Виділ вистосовав в році

сім дві петициі, а именно: 1) до Виділу краєвого, щоби той постарався у до

тичноi власти о заведенє руського викладу в V-тій клясі гімн. Львівськоі

гімназиі руськоі — и 2) до мін. просвіти о основанє катедри руськоі историі

на університеті Львівськім, о утворенє третоі инспектури для шкіл людових

чисто-руських округів в Галичині— и о введенє в житє розпорядженя мініст.

о викладовім язиці руськім в утраквістичних семинариях. — Як кождого, так

и сего року дав Виділ в память роковин смерти Шевченка вечір музикально

декляматорський. — Крім того Виділ спомагав, о скільки можно було, також

и в сім році убогу молодіж шкільну то датками грошевими, то закупном кни

жок и одіня (на ціли ті истнує невеличкий фонд, зібраний из добровольних

дарів), и переслав даром книжки власного виданя кільком бібліотекам сіль

ским, де-яким закладам науковим , и институтови для вязнів при ц. к. суді

Тернопільскім... Число членів Товариства побільшилося від часу послідного Збору

о 38, так що тепер „Просвiта" числить 246 членів звичайних. До числа же одинай

цяти истнувавших уже аєнций прибула єще одна , в Косові. — Для розпро

дажі книжок наміряв Виділ по містах и місточках краю потворити склади,

так звані „аєнциі для продажі книжок,“ и шоробив уже до сего приготовленя.

Продажею и розсилкою книжок ві Львові завідує канцелярия „Просвітн”, ко

тору тецер провадить член Товариства Ю. Целевич. —- В кінци подає Виділ

Зборови стан власности Товариства — окрім готових грошей, об чім Виділ

через скарбника здасть окреме справу. Власность Товариства становлять

книжки, по-найбільше власного накладу, в вартости 4,878 злp. 12 кр. в. а. —

и бібліотека, складаючася из 126 діл и писем, з-поміж которих вимінити по

треба дуже цінне діло „Аkta grodzkie i ziemskie z archivum Вernardynskiego,"

дар Виділу краєвого.

Відтак предкладає Зборови скарбник Др. К. Сушкевич стан каси Това

риства, поданий уже нами в І. Числі „Правди". Тож и не подаємо тут дотич

ного справозданя, а виймаємо з него тільки згадку про Фундацию степендийну

покійного Францішка Фронца. Патріот сей, упокоівшийся року 1870 в Кречо

вицях повіту Пшеворського, призначив завіщанєм з дня 25 Червця 1870 віри

тельности своі в загальній сумі 94 і злp. в а. на Фонд стипендиі для руськоі

молодіжи низшoі гимназиі Перемиськоі и признав Товариству нашому право

надаваня стипендиі и заряду Фондом стипендийним. В мишль истнуючих зако

нів занимається ц. к Прокуратория скарбу зреалізованєм Фонду стушендийного,

и досі стягнено уже квоту 426 злp., котру уміщено тимчасово в галицькій

щадниці, книжка же дотичаща находиться в касі депозитовій ц. к. Прокура

ториі скарбу. Що до решти вірительностей, записаних Францішком Фронцом на



142

\

В конець на : фій ВЧ"Ви і# Від8%ї:

і

Фонд стипендийний, то ті зістали забезпечені на реальностях довжників, и ма

ють по части в наслідок заявленоі волі Фундатора, по части же на шідставі

призволеня ц.к. Намістництва, сшлачуватися ратами, з котрих послідна в році

1876 западає. Втім отже році зможе Товариство наше обняти заряд Фонду стишен

дийного и ввести стипендию в житє.

Подаючи се до відомости, вносить Виділ, щоби світлий Збор через по- .

встанє почтив память великодушного Фундатора Францішка Фронца ; крім того

же упрашає Виділ, щоби світлий Збор зі взгляду на те, що вибрана на послід

нім загальнім Зборі комісия контрольна справдила и yзнала точними рахунки .

Товариства до кінця року 1871, уділив відступаючому Виділови абсолюторіум

з веденя рахунків по конець року 1871. — Так внесенє як и прошенє Виділу

цілий Збор приймає — и, почтивши шамять пок. Фр. Фронца через повстанє,

уділяє Виділови абсолюторіум.

З порядку дневного приступлено відтак до вибору виділу „Просвiти"

на рік слідуючий, и по двократнім голосованю показався слідуючий ре

зультат: На 47 голосуючих одержали Др. Омелян Огоновський 45 , Др.

Корнило Сушкевич 44, Омелян Дейницький 43, Василь Йльницький 42,

Володимір Навроцький 41, Др. Юлиян Пелеш 36, Др. Олександер Огоновський

30, Михайло Димет 26, Маркил Желехівський 23, Федор Заревич 25, Юлиян

Лавровський 24,— ті отже зістали вибрані до Виділу; прочі голоси були роз

стрілені. Головою Товариства вибрано відтак 25-ма голосами п. Юлияна Лав

ровського , — на заступників виділових Ивана Верхратського, Ивана Бічая

и Андрея Січинського , — а до контрольноі коміссиі крил. Йвана Стуш

ницького, Михайла Коссака и Володиміра Ганкевича.

Засіданя Виділу „Просвіти“. (Витяг з протоколів Виділу) — На за

сіданю І. дня 20. Мая (1. Червця) новий Виділ уконституовавшись, вибрав за

ступником голови Др. Ом. Огоновського, секретарем М. Желехівського, кон

тролером М. Димета, а скарбником Др. К. Сушкевича. Дальше поміж иншими

порішив Виділ: в шамять Маркіяна Шашкевича урядити в роковини смерти

єго, дня 25. Червня (7. Липця), вечір музикально-декляматорський: випечати

з найблизших фондів Читанку латинську Др. Ом. Огоновського; и всі оголо

шеня своі шоміщати на будуще не в- „Основі“ а в „Правді“, а то з причини,

що „Основа" поміщанєм обижаючих честь и почутє кождого Русина статей

народнє сторонництво тільки компромітує. — На засіданю П. дня 47. Мая

(8. Червця) поміж иншими передано кілька наукових праць до перегляду и оці

неня; поріщено відкликати офіцияльно в „Правді“ кинену «Словом" оби% Н8,

Виділ „Просвiти" взглядом азбуки (гляди уміщене при кінци її й8888

Числа „Правди Спростованє) — и вислати жалобу до міністеретв8"#3Няй8№

богочестня на гімназиі польскій. — На засіданю ПШ. дня з ttyу ч{}в88% %

иншими визначено ремунерацию п. Ю. Федьковичени“Зk %"6; уiї t}\і
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В память Маркіяна Шашкевича відбудеться дня 25. Червця (7. Мая),

яко в роковини смерти незабутнéго поета, в комнатах Бесіди руськоі музи

кально-декля маторський вечір, которого урядженєм Виділ „Про

свiти" займається — т

\ Рада шкільна краєва постановила на літні місяці завести години шкільні

від 7—10 рано и від 4—6 з нолудня ; заразом наміряє завести мундури для

студентів шкіл публичних. Очевидно мундуром тим буде strój narodowу, polski,

напевне на взір мундурів товариства „Оría bialego!"

З уповажненя міністерства просвіти з д. 18. Мая с. р. Ч. 5950, відбу

деться вже в сім році испит доспілости в Львівській висшій школі ре

альній. Испит сей буде устний и писемний. Предметами испиту писемного єсть

язик польський и німецький, математика и дискриптивна геометрия. Предметами

же устного — язик польський и німецький, математика, Фізика, хемия, исто

рия природописна, история всемирна и географія и геометрия дискриптивна.

Писемний испит розпочинається 1. Липця, устний же 11 Вересня; сей испит

єсть публичний.— Так отже до истнуючоі уже нісенітниці, якою єсть матура

в гімназиях, прибуде єще одно absurdum : испит доспілости и в реалках!

На ціли Товариства „ІІобратим“ зложили дальше ПП. : Питомці

Львівськоі семинариі духовноi 96 злp. — Чернявський, Стахів, Куницький,

Авдикович, Рожанський, Когуцький, Шашковський, Тарнавський, Турчинський

и Манцебович — всі по 1 злp. в. а. — IIII. же М. Авдикович и Дуткевич

шо 50 кр. в. а. — разом отже 37 злp. в. а.

Для Товариства „Дружеський Лихвярь“ надіслав У.Г. у С. І злp. в. а.

На „Фонд стипендиі Шевченка“ надіслали Антін Г. 50 злp., Ка

роль Підляшецький 50 кр., Мих. Кульчицький 30 кр , Жуковський 50 кр., Маль

чевський 50 кр., Іосиф Кульчицький 50 кр., Чорненький 20 кр., Волод. Гузар

1 злp., Кароль Шишайло 50 кр., Савчак 50 кр.,— разом отже 54 злp. 50 кр. в. а

СпРостовАнЄ.“) *

В Ч. 37. часописи „Слово”, в передовій статі, знаходиться по

- між иншими виводами, в которих розбір підписаний Виділ вдаватись

не може, уступ дотикаючий безпосередно товариства „Просвіти,”

а взглядно Виділу того товариства, слідуючоі основи: „одина изб

тльха панова вносита на застьданіи Вьдньла общества „Просвiьта”, что

уже надошло время, ва которома наська партія зи помочію Полякова

така усилилась, что можете уже ріршити именема русского народа,

е

*) Спростованє се подав також Виділ до ц. к. суду краєвого , щоби

тойже Редакцию „Слова" з уряду принудив до уміщеня спростованя того-то на

приналежнім місци згаданоі часописи; доселі однакож ц. к. суд краєвий —

не знаємо з яких причин — не зробив єще у взгляді тім нічогісенько. — Зі

спростованя того побачити теж могуть Честні наші Родимці, якого то нечест

ного и безсовістного уружия чіпається „Слово", щоби тільки сторонництво

наше перед Публікою оклеветати и тим самим довіриє до нéго підкошати —Ред.

в» *
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і

дабь приняти вб русском5 письмІь латиньскій шрифта. Кa cчастью

или несчастью внесеніе то возбудило между большинствома Вьдньла

общества теперь еще большое удивленіе, и большинство нечисленньха

членова должно бьло уйти из помянутого засiьданія ; внесеніе затіма

не перешло.” з

Підписаний Виділ заявляє, що в наведенім уступі . Слова” нема

а н і о д н о г о с м о в а п р а в ди; що від часу , від. коли товариство

„Просвіта” и Виділ і истнує (від року 1869), ніколи на засіданях

Виділу ніхто , — чи то один из яких-то „панова”, чи хто - небудь

из членів Виділу або в загалі товариства „Просвіти”, — такого або

якого подібного внесеня дотично введеня латинської азбуки не ставив:

що з тоі-ж причини и таке внесенс, которе ніколи не истнувало не

могло „возбудити” в Виділі „Просвіти”, чи то в большинстві чи мен

шенстві, ані „удивленія”, ані иншого якого-небудь чувства ; и що через

цілий той час ніколи жадне большинство або меншенство з Виділу

не мало найменшої причини уходити — и ніколи не угодило.

Від Виділу Товариства „Просвіти.”

Львів дня 1. (13.) Червця 1872.

—

НА ДІ СЛАН Е.

Оголошенє.

З кінцем сего місяця кінгишься умова „Руськоі Бесіди" у Львові з и. Еми

ліяном Багинським взглядом даваня руських пиeашаральних предсаавлень. —

Хпи0-б хошів на дальший рік, ш. є. на гас до кінця Червця 1873 р. з відповід

ними силами араписиигними занлиися урядженєм паких представлень, зво

лиaь найдальше до 15. лаш. Липця с. р. зголосипиись до Виділу „Руської Бе

сіди" у Львові, подаюги заразом свої условія

Від Виділу „Руської Бесіди".

Львів дня 13. Червця 1872.

ВІД АдмІНІСТРАЦИI.

З нинішним Числом кінчиться І. чвертьрочє V". pочника

„Правди.“ Просимо про-те о скоре надсиланє передплати на

чвертьрочє ІІ. — Крім того просимо єще тих ПІІ. Предпла

тителів, которі би тепер місце пробуваня свого зміняли,

о вчасне надісланє нових своіх адрес.

Одвічальний редактор: Др. Олександер Огоновський.

З шегатині Инсиииaуша Саавpoиигійського.



Ч. ІV". Львів, дня 15 (27) Липця 1872. РіК V".

Виходить вишу- Редакция и Адмі

сками місячними - ністрация під Ч.

в 3 аркуші 15. (27.) 12. улиця Оссо

кождого місяця, —і ЛИНСЬКИХ.

письмо літературно-політичне.

„В своій хаші своя правда и сила и воля.

Ціна шередшлати : на рік 4 злp., на шів року 2 злp., на чверть року 1 злp.

в. а. — За оголошеня (инсерати) шлатиться по 5 кр. в. а. від одного вірша

дрібним друком—з долученєм 30 кр. в. а. на стемпель за кождоразове уміщенє.

W

ІЛзь щ. к. Суда краєвого карного.

* Для

Чест. Редакцiи часописьма „ПРАВДА“

ВТb «*

ЛьвовВ.

Ч. 12. Улиця Оссолиньскихь.

ч. 7644.

Ва имени Его Цльсарского Величества, ц. к. суда краевьй для

справв карняхів рпшае на внесенье ц. к. Прокураторiи державнои на

засадів пар. 8. пост. пр. за 17. Декабрія 1862 г. Ч. 7 днев. уст. держ.

и на засадь арт. 5 уст. за дня 15. Октобрія 1868 Ч. 142 днев. уст.

держ., же содержаніе артикула умтьщеного ва часописьмть „Правда",

рдка Й., за мпьсяць Май 1872 пдда надписомв: „Наші школи” завираe

вв собть дто слдва: „Но кольб5 нинтьшная власть школьная. ...“ до

слдвв :... „удьляно запомоги и т. д.“ вькрученіе за S. 300 уст. кар.,

оже затдмв конфиската цьлого накладу сего часописьма устраведли

влена, же на засадль 8. 36 и 37 уст. прас. за 17. Декабря 1862 Ч. 6.

днев. устп. держ. сконфисковaнiи екскемпляри и дальшое розпростра

неніе иxй заказуecя. —

Пов о д я:

Вв часописьмь „Правда" рбка И. за місяць Май 1872, еста пдда

написома „Наші школи“ умтьщеньй сльдующий уступо: „Но коли-б ни

- 10
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ніння власть школьна справді така пильно, як слідить за поводженємо про

фесорівв по за школою слідила и за тима, яка именно тиі виповняюта

свои обовязки вй школі, то можна би потішатися, що господарство кра

евої ради школьноі мае тож и світлу сторону. Між тим воно діеться

инакше. До точного повненія обовязкдвв силуеться тільки тиха, котарі

Раді не по-нутру, кошорі суть така нещасливі, що родилися Руси

нами-народовцями або в которих немаe пiякої прoтeкциі; за те бу

ваютб; такі щасливці що имб повiьряе Рада школьна посади учи

тельскі, хотяй знає, що се люде найгіршоі слави, люде що вв публи

чниха шинкахб баються за капралями , за нодертим и закрoвавле—

нимв лицемо приходятб до школи , по кільки раза тижднево опу

скают8 години — яке се н. пр. діялось на одной з5 тутешниха ги

мназий минувшого года; — „Wiem, kto Pan jestes" сказано такому

цндивідуум, коли представилось одному Радць школьному, а мимо свго

именовано его заступником» учителя (суплентом), уділено запо

моги и т. д.“

Ва тdма уступнь ауторб закидаe Раді щкольной обмнсьлное

обсаджаніе мльстць учишельскихо найгдрщихо нравдвв, а затбма побу

джаe до ненависти читателіва кв сей, що становити истоту чину ви

крученя за S. 300 Усш. кар. отжежв череза ц. к. Прокураторю дер

жавною поручена конфиската, накладу часописма „Правда” года И.

за мльсяць Май 1872 за усправедливлену узнается и заказа дальшого

розпространенія сего часописьма уасвамяета ся.

0 тбма завльдомляеся чест. Редакцію.

1Еminowicz.

Мзв ц. к. суда краевого карного.

Ухвалено дня 3. Юнія 1872.

Воgивж.
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ЧACTb ЛІТЕРАТУРНА

9

НАД ДУНАПОМ.

Дунаю, Дунаю, одвічний могучий,

Широко розпер ти своі береги ;

Далеко ти хвилю уносиш ревучи,

Леліючи землі славянські старі.

И много народівь цвітучих, дебелих,

Шестив ти мов батько в обіймах своіх ;

Був свідком іх щастя, іх пирів веселих,

Упивсь иe-раз, діду, и кровию іх.

И бачив ти, старче тьму тьменну чужинців,

Як хмарою землі твоі залнгли,

Як тяжко присіли смирливих туземців,

Як іх проганнли з-відсіля вони.

И ти же дивився на те сильний, дужий,

Підмоги не дав ти своім плеканцям ;
у - - - -----

Хто” к тобі припаде, тобі се байдуже —

Ти рівно сердечний усім племенам.

Не так ті Славяне, котрі проживали

У пазусі в тебе у мирнім добрі ;

Вони звеличали, вони оспівали

Святі твоі хвилі и землі твоі.

Вони ще и досі тебе поминають

И пращуром кличуть своєi рiднi ,

И всі своі думи до тебе звертають ,

И всі за тобою скучають, усі.

Роздерті, розбиті, без волі и сили,

Вони поминають дни щастя свого ,

Ті дни незабутні, коли то гостили

Вони на розлугах порічя твого.

И ходить одвічне святе віщуванє ,

А ходить по землях славянських усіх:
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Що скоро зьиститься іх спрага, бажанє

И засндуть ва-ново на рінах твоіх.

11 знову почувш скрізь хвилі ревучі

Сі звуки, сю мову, що в-перше чував

И думи старні ті думи гремучі,

1іотрими тя люд твій нолись величав.

Корнило Устиияновиг.

ДУМКА.

Хотів би я, душе моя .

Щоб ти такою все була,

Як теє небо —- вічно все однака:

Щоби заріла ти и вечеріла,

На відгоди тучами густо крилась —

Або, громами занималась, —

Або cтрудившися , в тумані

Свoі зірки сумна ховала ;

Однак щоб тільки на лици

Ти хвилювала и змінялась,

И не зворушена на дні

Не брала участи у суєтній борбі,

А вічно правдою й любовию сияла:

Корнилд Устиияновиг.

м - "-"-" "

- "л "."ч ч.

в лю в л він А.

(К. Уєйського.)

0 нім лиш гадаю,

И серце бажає ;

Що-день виглядаю,

Его же немає.
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Щоб скорше узріла,

Два дни я говіла;

Ану-ж не прiиде?...

Приіде, приiде.

Мав в пятницю бути,

А нині субота;

Теперки вже крутить —

0тсе вам робота. У

Не миється кітка,

Не скрипли ворітка:

Мабуть не приiде....

Приіде, приiде.

Казав такі красні

Слова по-тихеньки,

Соколик мій ясний ,

Мій голуб сизенький ! »

Гуляв лиш зо мною —

И раз вкляк предо мною;

Ану-ж він зменетить ?...

Ні, ні, не змекетить.

А впісля так кречно

Лизався матуси... /

Люблю безконечно !

Він мій бути мусить !

Поклониться нені —

И птичка у жмені ; —

Ану- ж мене кине ?...

Не кине, не кине.

4 ж

ж

Нудно ждати; най-же знає,

Тра его за те скарати:

До вечері, най чекає,

Ані зирнну до комнати.

Тільки він так дуже живий ,

В серци в него бурі все, —



150

Дуже буде нещасливий...

Ну, то в-прочім вийду вже. *

Але рожу, цвіт любови ,

Буду, перед ним носити,

И на него зморщу брови,

Як о рожу йме просити.

Тільки він так дивно любить ,

Що дурів, каже сам;

Нуж его мій жарт погубить...

Так хиба вже рожу дам.

Но за те ошісля руки

Геть під кросна заховаю ; —

Але по-що тоі муки ?

Вже и рук не збороняю.

:8: :k

:8:

0 нім лиш гадаю,

ІМ серце бажає ;

Що-день вилядаю ,

Его же немає....

2

— „Ох ! — Ненечко — роже

То він ! — коні гніді

Он у воріт — Боже... *

— Ні! — то дідо іде ...“ 1

0. Левицький.

В 8l Ч К 8l, *

0повіданє Вагнера.

Якийсь великий пан захотів справити великий баль, та ще

дитячий. А дитячим балем зветься такий, куди звозять малень

ких дітей, розпиндючених яко мога, аби показати, що он-то нкі

наші діти хороші, та гарно убрані.

Так на отой-то баль завитали и маленьку Ніну, гарнесеньке

та веселе дівчатко. Цілісеньку ніч не спала іі мати, все над тим
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м

думала, як би ту Ніну прибрати, які-б iй сукні, придумати? Ду.

мала, гадала, поки таке вигадала: сукня буде біла, серпанкова,

але на-вперек спідниці и станика з широкими закладками a la

grecque и на-вперек норотних вальчатих рукавців підуть вставочки

з плетива, а крізь них прозиратимуть сірі атласові стяжки. До

сеi сукні надіне Ніна широкий синій пояс з шовковоі стрічки,

а до рукавів пристібне такі-ж стрічечки бантами, а в середині

нождого банта красуватимуться цинамкові листочки з срібними

бляшочнами. На головку надіне Ніна віночок з таких самих листоч

ків, а чорне волося мати заплете ій в дрібушечки; кожду дрібу

шечку на петельку візьме, а з-під них уже на-зад цілим спадом

похлинуть сині, шовкові стнжки. На ніжки Ніна надіне високі

черевички атласові, сині з срібними гудзиками й підківнами. —

Як пригадала собі усе отсе мати, то трохи з радощів сліз не пу

стила. Довго ще вона усміхалась и жмурилась, аж поки не за

снула... Ото, другого дня ледве дочекалась вона , поки одчинили

крамниці; лає так усіх крамарів: „лежебоки;" каже, „баглаі !!"

Як одчинили-ж магазини й крамниці, нинулась пані у пер

ший : тамечни, за таку саме сукню, що вона хотіла робити , за -

прохали з неі ношту страшенне. Кинулась пані у другий , а

там — ще більше. Виіздила пані усіх моднярок й вcюди була

дорожнеча. - “ "

„Ет, аршинницька погань:“ лаяла вона нpaмapiв плачучи 3-—

„коли-б вони знали, яка моя Ніна буде в сему убрані, певно б

мені дармо зробили!“

Але крамарі дармо нічого не роблять, та й добре, бо инак

ше-б прийшлось голодати. Вони запримітили добре, як тоі сукні

заманулося пані, то й прохали з неі дорого, дорожіше бодай, ніж

варт було те материнське бажанє прибрати свою Ніну; тому то

вона й не згодилась. Пригадала собі пані, що в місті єсть швачка,

не моднярка, а таки проста шивачка, що шила ій ще тамтого

року.

— „Зшиє и вона мені ," подумала пані, „хоч там и не тан

гарно, як моднярка; я-ж буду всім на балі казати що сукня ро

блеиa в найкрасшім магазині: от, и утру модняркам тим носа.“

Так отсе и післала пані свого лекая до шівачки ; лекай іі

такий гарний , прибраний, у золоті позументи облямованьй; —

пішов він и знайшов тани півачку на тому-ж місці , де вона й

перше сиділа. А сиділа вона визнше всіх паній, на самім горищі,

під дахом, коло комину; такий зануток зветься: belle vue, себто,
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що зтам-відтіль можно було гаразд спозирати на всі вулиці, по

крівлі, комини, башти, бані, гори и навіть на голу бідоту.

Тілько великий пан на-врад чи й злізе на такого belle-vue,

бо ему тра було-б сто тридцять пять сходів пересунути, а се не -

до хіти и важко ; про те панам отим трапляється иноді лазити

на високі гори: хоч и важше, так — вжитнійше. ",

Швачка була молода та гарнесенька дівчина, звали іі Фанні.

Слаба вона була й хора; але все таки пішла до тоі пані.

— Здорові були, панно ! сказала Нінина мати :— як ви змар

ніли ! Певно хорі ?

— Так, пані, — хора ; — каже пшвачка и закашляла. Пі щічки

кругленькі, румяні, зашарились ще більше, а чорні очі блискучі

вогнем засвітили. На лобі напялись жилки, и всі груди затрим

тіли, затріпотали. t

— Ви-б полiчилися, сказала пані, и подумала з остраху:

а то, як вона не візьме роботи!

Але швачка взяла. - *,

— Тільки , будь ласка — на завтра. Бо, як що не так, то

ще можно буде налагодити. А що візьмете за роботу? Ввесь

доклад мій.

Швачка запрохала як раз половину того, що прохали за ро

боту моднарки; але пані все таки поторгувалася трохи, бо й

справді, се була проста швачна, а то-ж таки сказано, моднярки.

— Тільки, глядіть - же, на завтра, припрохувала Нінина
МаТИ, м

— Добре, пані: посилвуюсь — хотіла було швачка сказати,

та не промовила й слова, а тільки головою кивнула, бо вчула, що

нашіль до горла підходить.

—- Шопшийте-ж, будь ласка, просила и Ніна , а то , як-же

мині, гляньте , без новоі сукні бути на балі? Се-ж було-б ли

шенько й Господи !

А й справді, се було-б лихо, бо Ніна така гарненька !

От, и рушила швачка до дому; а до belle-vue ii звідтіль, де

жила з матірю Ніна , не близький був світ, та ще и йшла вона

тихо, зупинялась раз-у-раз, як кашпіль душив : так ото, часу

було ій до волі на своі думи темряві.

А думала вона на сам - перед, що робота ся ій стала дуже

у пригоді, — що вона, як там вже и не вистачить до магазину,

на той день , на який завше шила, так з магазину раніш десяти

день грошей не буде, а вона-ж то, другий день, як и ріску вь

м
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вь роті мала, а набір ніхто не йме віри. Все лихо бачите тим,

що була хора. Адже як була при здоровьi, то нуди, як швидко

робила. В друге думала вона , що й плата, яку брала за сукно,

дуже добра, далеко красша над ту, що дають у магазинах; та

таменьки не можно й платити богато швачкам убогим. Треба

покласти на те, що моднярна добре живе ; та нащо-б ій и жити

погано, коли можно добре ? У неї суть дочки хороші, вона іх

любить и жалує ; а швачок тих бідних не любить, хоч би були

й красші. Тай магазин бере в неі ношту чи-мало. Адже й стоіть

він на самій більшій вулиці , де іздять в маленьких наретах ве

ликі пани. В магазині — ж тому лавки всі з магоневого дерева —

гарного, гарного... и покупці всі дивляться в великі свічада.

А скільки там тих прислужників та прислужниць? Такі усі гарні,

ввічливі ; балакають з покупцями ласкаво та чуло. Треба - ж на

щось жити и прислужникам и теслям , що роблять оті хороші

лавки з магоневого дерева. Платять за все се великі пані, а звід

кіля, вони беруть гроші — про се — всяке знає, та лихо, — що

не зможе ім того заборонити....

Ледве дійшла Фанні до свого дому, себ-то до дому, де си

діла, — бо та камяниця , була не іі власна; так ото кажу —

ледве, ледве — бо зовсім таки підбилась и затхнулась, але проте

дійшла, то й добре, бо то була половииа шляху. Другу половину

ще тра було проверстати, зходючи на сто тридцять пять сходів;

бо по рівному шляху далено легче йти, чим під гору на сходи...

а надто тому, у ного груди болять, та ще-ж у хорих тих грудях

и серденько стукає страшенно ! -

От , отдихала собі Фанні и почала сходи лічити ; налічила

вона іх пятнадцять, и зійшла на перший поверх, де сиділа ха

зяйка. Перевела вона духа и рушила мерщій дальше, боялась,

щоб не розчинились проти неі двері, и не вийшла часом хазяйка,

бо вона ій була за кватирю винна. От, ище налічила вона 20 схо

дів и знялась на другий поверх. Але й тут iй не можно було зу

пинитись, сиділа там якась пані, у неі вона взяла на роботу три

Франки тай досі ще не кінчила. Ниньки — ж скінчу, подумала

Фанні, и рушила в-гору. Не пройшла вона й десяти сходів, як

іі осів уже кашіль. Вхопила вона себе обома руками за груди,

та спотикаючись, ище на десять сходів знялася , але тут уже

більше не втримала того обридлого кашлю.

* Зупинилась вона саме проти дверей, де жив перше той, кого

вона щиро кохала. Сидів там АдольФ и цілісенький рік, и сей рік
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належав iй власно; але після за себе він взяв богатирку, бо не

можно-же ему з якою бідною одружитись. И то гаразд, — хоч

один рік iй випало гарно та щасно прожити, другі-ж цілий вік

свій горюють, та сподіваються тільки, що ніби за те щасливими

будуть на небі.

Попрощалась Фанні з АдольФом своім так гарно: „Чи-ж ви

нен ти, казала вона, тому, що мене, покидаєш? Ні! виною тому—

твій рід, твоє вихованє, природа и все, чим може ти и сподобався

мені. От, я й не жалкую, — ти й справді, вмер за-для мене, н-ж,

буду жити з тобою, як з своєю мрією , як з тим Адольфом, що,

зза коханя, на все добре був скорен. Щасти тобі Боже! А ти, не

згадуй про мене, бо той спогад — далебі, що дурниця. Я не со

бійниця. Не треба собійницею бути." — И вона поцілувала его,
як умерця. а.

А той плакав та цілував ій руки и ноги, а про те таки

одружився з другою. За то-ж опісля, згубив про Фанню и па

мять. Тільки вона про его згадувала часто, що дня, що разу,

як иде було повуз его дверий, або по сходах, якими він до неі

хожав. Так ! Вона була божевільною трохи ; не було у неі грошей,

щоб за них щастя купити, от, вона и купувала его на божевілю...

Другі — не здатні й на те! От, злiзла вона ще на 20 сходів,

а потім на 15, а потім на 10, та ще на 10, та ще на 10 , та тут

на остатнім східци и присіла перед своіми дверима; голова iй

схилилась до брудного долу, бо и на брудній долівці добре спо

чати , коли груди ті шарнає кашіль, коли голова кругом ходить,

а руки и ноги — з несили дубіють. Над иею просто крізь дашне

віконце синіло небо и свіже повітря подихало з там-відти на іі

голівоньку горячу, тільки в ухах, у неі гуло щось невпинне, ій

не легко було розпізнати, чи то по каменю на вулиці гурнотіли

колеса, чи то в іі хорих грудях гуркотіли великі пани ті в ма

леньких каретах.

Кінцем одужала вона и пішла до свові кімнатки. Ці соба

чим закутком не можно було назвати, бо туди-б улізло таки псів

тих може з добрий детяток. У тій кімнатці стояли и стілчик,

и дзиглик, и ліжко... разом кажучи, — усе для чоловіка трібне.

Правда, може якому - небудь плащоватому циганови и ce було-б

залишне ; та, хиба-ж чоловік циган ?

У Фанниній кімнатці була не проста земляна дслівка, а ВИ —

мережена гладесенькими кахлями; на неі було подивитися гарно,

звичайно тому, хто краспioі те бачив. Там було й дубове вицяць
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коване креселко з плетеним сидінем; такі самі нолись-то води -

лись у великих панів по світицях а тепер, от опинились на та

ких високостях, де жила Фанні. Просвіта таки хоч по - троха,

а вперед поступає.

Війшла Фанні в кімнатку, и ій заманулося так одпочити

хоч трохи на твердім своім ліжку; але не було на те часу. —

На столі стояло уже пуделко, а в тім пуделці була стара Нінина

сукня, з стяжками й квітками до новоi сукні.

Усе се привіз лéнай тим-часом, поки Фанні йшла пішки до

дому; хоч у них був и один шлях, але лекай приіхав, в омнібусі

себ-то у великій кареті, що зветься „За-для всіх", тільки брехня

се, бо нема жадноі річи на світі, що-б була за-для всіх. Навіть

и те повітря, чим душуть волохи, — те-ж не для всіх ! Оттого

то повітря и треба-б було хорим Фаніним грудям, що-б хоч трохи

остербнути ; та дарма, не мала вона кошту за те заплатити !

От, и взялась Фанні до крою. Розвернула, вона гаманця, де

були всі до шитя приряди: сего гаманця вона завше обережно

в папір ховала и був він новісенький. В ему були ножиці з мере

жаним держальном, наперсток, гольник щиро-срібний, що блищав,

нaчe éго вишлиховали, голка до гаФтованя , голка до Фастриго

ваня и де-що инше з дрібязху. Гаманець сей зістався єдиним

из усіх дарунків Адольфа. Вона-б и его продала, та раз — що

мало давали, а друге — там були всі струменти, чим вона свого

насущника заробляла. За-для того й гаманчик з прирядами „трі

бником" звався, чи-то не це c cap o м по панськи. А по крамницях

великих крізь свічадні шкла бачити можно, як ствяють там ве

ликі скриньки, гарні, гарні; а в них-то: щіточок різних, пилочок,

слоeчoк з усякими панськими милами, мастилами та пахтилами.

Такі приладні звуться трібниками теж, звичайно для панів, — що

без них не обійдуться з-роду!

Коло тоі сукні було роботи багато; але у Фанні до ночі ще

лишалося часу доволі. До того-ж и недогарка чи-малого ще вона

мала, так iй не бракувало и світла. От, виняла вона з шуплядки

маленький патрет АдольФа, поставила на вікні и сіла саме

проти его. Адже добре й з патретом сидіти, коли нема того, хто

від его красший. Варт тільки запевнити себе, що в тому патре -

тику все, — и вдоволишся зараз. А Фанні-ж-то так себе запев

нила в тому, що навіть звикла розмовляти з патретом , не-мов

справді Адольф сидів перед нею живісенький.
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— „Ну, сназала до его і мій друже, мій світе, завтра побенке -

тує твоя Фанні. Добуде вона и купить собі картоплі, а може

й маслочка, й молочка трошки... ох ні ! — се вже за-дуже!

И1 вона згадала собі в-приявки ті три картоплини , що по-в

завчора ззіла. Господи, які вони смашні були навіть и безь масла !

Дала за іх вона останні два су, останні з тих грошей, що-то за

свого маленького медальена забрала. Тогож-то медаль8на подарив

ій АдольФ на іі роковини. Перш, ніж наважилась вона его заста

вити , то два дні и ріски не брала, а на третій день- заплакала

над ним та- таки й заставила. Що-ж , подумала — адже волося,

що там лежало, я зьумію н в простім капшуці на грудях носити?

От, и пішла вона до одного лихваря, що давав за річи дорожше,

від заставноi контори (Моmt de piété). Правда, за те він брав до

рожше за викуп тих річей. — Застала вона лихваря за сніда

нємь. В конторі его було прибрано чисто і по стінах висіли

в рамах з магоневого дерева різні звідомленя й оповіщеня. - Ви

сока конторка так хоробро на всіх позирала, не-мов гармашниця,

звідкіля хозяiн стріляв до тих, хто за грішми приходив. Не мо

жна сказати, щоб всіх він тими пострілами на смерть забивав,

але що ран тяжких, то багатем завдавав він. Коло конторки ле

жав великий рахубник, в тому-ж рахубнику певно сиділа сама

душа господарська, бо без его він було ніяк необвернеться , за

для того й звали его паном Рахубовським. " -

Як прийшла до его Фанні з своім медальеном , узяв він вго

до рук, одивився пильненько , на шальнах зважив, потім пере -

кинув щось кісточками на рахубнику и зацінив аж у 20 Фр. а

варт він був трохи не в-двоє... Не хотілося Фанні, Господи як,

так дешево его пускати, ще більші по тому, що через місяць

мусіла або повернути 25 Фр., або з ним попрощатись на віки.

Глянула вона на того пана Рахубовського, на éго довге обличя,

на его ніс, мов гринджоли, на підбородя остре , на его волося,

що довгими пасмами з-під ярмолки спадало; глянула, з яким при

смаком жвякував він періжечка масного, и ій, бідній , голодній,

так забажалось істи страшенно, що вона и за 20 Франків віддала

медальéна свого дорогого.

А от-се вже три дні, як и зісталося що від тих 20 Франків.

Але-ж завтреньки-завтра будуть знов у неі гроші ! ІМ вона хопи

лась скільки сили робити, а те й байдуже ii ; що сили тоі вже

було дуже мало. * (Дальше буде)
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Маркияна 8llПК0ВИЧ8l,

2жизнь и літературна діяльність.

(Річь Проф. Дра. 0 м ел я на Ого н о в сь к о го виголошена на декляматор

ському вечері, даному заходом Товариства „Просвiта" в память поета

дня 7. лат. Липця с. р.)

Минає вже рік двацять девятий від того часу, як розпро

щався з сим світом на - віки один поет молодий, которий своі

пісні и думи первий у нас зложив в мові простонародній. Він

явився в Галицькій Руси неначе той ясний луч зходячого сонця,

що після темноі ночи протшиб на хвилиночку чорні хмари , та

й озирнувшись любо по світі від зловіщих мрак знов був за

критий. Молодого того поета післало Провидінє в мир , вітворити

двері в святини просвіти русько-народноі, двері зачинені через

кілька-сот літ; — и от, кликнув він по-серед земляків, щоб про

будились из сну вікового и полюбили правду и волю: але-ж той

голос був гомоном покливуючого в пустині. Велику гадку поета

зрозуміли тілько немногі принтелі и товариші; єще - бо не був

завитав той час, що в нему поодинокі народности своіх природ

них прав добиваються. И розпрощався з сим світом молодий той

поет и як кождий творець новоі идеi, зазнав за-житя лиш журбу

и недолю. -

Сей народний поет — то Марк и я н Шашкевич.

Коротка его жизнь учить нас, що віщі гениі иноді появля

ються, щоб скісніле житє своіх земляків зьелектризовати и роз

вій словесности в ладі природному засновати. Але-ж-бо и крайна

була пора, взятись у нас за діло народне, та й вислобонитись

з- пóд нормиги долі щербатоі, що наших батьків приголомшувала

сном тяженьким. Коли-бо на Украіні вже через сорок літ слове

сність на основі житя народного поволи розвивалась, то у нас

в Галичині до Маркияна Шашкевича й не приснилось нікому, що

всть м о ж л и в о ю література своя-питоменна , котра була-б по

рукою нашоі самостійности и жизни национальноі. Наш Маркиян

висказав, що хоч и судилось нам по-між народами славянськими

бути по слід н и ми, то однако „язик и хороша душа руська серід

Славянщини, як чиста слéза дівоча в долони серазьима." (Русалка

Дністрова, стор. ІІ.) Великою отже, гадкою переймився Маркиян и

не покидався іі, хоч багато старовірців ему мов загорілому новато

рови ідкими словами нераз дорікали.
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Але-ж , звісно нам, що він може й не був-би для нас тим,

чим є дійсно, наколи- б в студиях своіх не дізнав того нещастя,

чи радше шцастя, що его из семінариі духовноi виключено. От

и коротка біография того славного мужа:

Маркиян Шашкевич родився в 1811 р. в селі Підлісю, дав

ного Золочівського округа по-між місточками Олеськом и Білим

Камінем. Отен его був священником и хотів також свого Мар

кияна в тім поважнім стані колись поставленим видіти. В тих-бо

часах сини духовників руських не могли мати претенсиі добива

тись якоісь проФесури, або надіятись авансу в уряді політичному

або судовому. З-поміж народів славянських були лише одні Чехи

так щасливі, що у нас в Галичині по-при Німцях займали високі

достоінства и почесні місця. Сини селян могли бути лише селя

нами або жовнiрами, а діти духовенства не велику мали надію,

у стані світському доборотись до нкого становиска. Так и Маркиян

скінчивши науки гімназияльні в Бережанах, вступив до руськои

семінариі у Львові, и став слухати тодішнеі ФильозоФиі. Але не

довго міг він в сім безжурнім затишию перебувати. За якусь

незначну провину виключили Маркинна из семінариі и аж по трех

роках приймили его знов до сего институту. В біді немалій скін

чив він на світі науки ФильозоФиі. Коли отже сам собі був оста

влений, зпізнав ліпше самого себе, а оглянувшись по світі,

придбав собі чи-мало таких відомостий, о яких в семінариі ніколи

не був-би дізнався. В тім часі познакомився також з историєю сло

весности сусідних славянських народів, — и от вітворився ему

великий світ славянський. „ІЛ так станув він нараз в світі но

вім, о якім давнійше й не догадувався. Нo хоча всюди добре

роздивився, однано не находив нігде того, що дух его віщий пе

речував,— чого душа так сильно бажала; все він тужив за чимсь,

шукав, чого у школах не вчили, чого не зустрічав, ні в старин

них, ні в нових літературах, бо він шукав своei народноі. Мов

півсонно сновалась перед его духом якась нова, питома, своя на

родна словесність, — але не було відваги без провідника самому

пуститись в незнавому путь." (Головацький Вінок, І. стор. 52.)

Коли-ж перечитав Енейду Котляревського и збірник руських

пісень Максимовича, то пересвідчнвся, що мова галицьких Руси

нів є тота сама, що и мова Украінців, й оттак загадав гадку ве

лику: засновати утворити и у нас словесність чисто - народну.

В тім часі подружився з двома многонадійними молодцями : Яко

вом Головацьким и Иваном Вагилевичем; и всі три стали щиро
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працéвати для хісна свого народа. Тому-яке, що слава Славян

була іх идеалом, прибрали вони собі имена славянські : Маркиян

Шашкевич називався Русланом, Яков Головацький Ярославом,

а Иван Вагилевич Далибором.

Коли Маркиян студиі ФильозоФічні скінчив , то був на-ново

принятий до семінариі. Ту завязав з своіми товаришами єще

більшу приязнь и став промишляти над тим, щоб ак найскорше

гадку свою зреалізовати. Оттак при помочи Нрослава и Далибора

видав Руслян в 1837 р. „Р у c а л к у Дн і с т р о ву,* напечатавши

іі в Будині. „Але-ж в нещасну годиноньку уродилась тота Русалка,

пише в „Вінку" Яков Головацький, „замість помочи та підохочу

ваня найшлись посмівни, та ворогуваня, — показалося, же що

голова то розум." Відь не перечував Маркиян на-перед такого

лиха, коли в переднéму слові Русалки Дністрoвoі до сеi свові лю

бимці так говорить:

„Не жирися Русалочко з-над Дністра, що ти не прибрана;

в наряді, який від природи и простодушного а добросердного на

рода твого приймилась, стаєшь перед твоіми сестрицями. Они

добрі, — приймуть тя и прикрасять. *

Показалось, що не всі земляки радо приняли первий сей

плод народноі словесности Галицькоі. Так ровесники, як и неро

веснини нераз дорікали Вму гірко 3 многим-бо не внодобалась ха

холська, хлопська мова Русалки Дністрoвoі Від того часу зай

мила душу Маркиянову якась туга, так, що він вже не так ве

село як давнійше на світ поглядав.

Коли наш поет був на четвертому році богословия, радив ему

єпископ Снігурський, щоб святився нежонатим. Однано рада ма

тері перемогла. Поет-бо, маючи идеальний погляд на світ не міг

не полюбити краси дівочоі; про-те оженивсь в 1838 р. з дочною

Крушинського, пан-отця в селі Деревні, и віттак після ординациі

пішов з-першу на адміністрацию до Нестанич, опісля до Гу

мниск , а на-нонец на парохию до Новоселець близько Милятина.

Яко поет набідувався чи-мало так на адміністрациях як и на па

рохиі. Слабе вже від природи тіло часто западало в недугу,

нотра змагалась що-раз більше, так, що весною 1843 р. закінчив

своє земське жите в 32 році свого віку. — Из синів Маркияна

умер Святослав недолітком; жив Володимір, звісиий наш поет

ліричний. * *

Ян-би був Маркиян довше пожив, народна наша література

могла-б вже в начатках своіх сильну мати осмову, и про-те нині
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по трех десятках літ не потребували-б ми в справі нашоі про

світи мабуть все на-ново зачинати. *

Довідуємось від Головацького, що Шашкевич писав исто

ричню поему „П е р е н и н чи к б і с у р м а н с ь н и й" из котроі иам

лише уривок під заголовком „Б а н ду р и с т" є звісний. Також

переложив з чеського цілу К о р о л ед в о р с ь к у р у к о н и с ь из

С у до м Л ю б у ш и н и м. Сей переклад дістався цілий Срезнев

ському, славному літерату великоруському. В Русалці и в І. томі

Вінка находяться из Короледворськоі рукописи ось - тиі кусні

в перекладі : „К и т и ца”, „0 л е н ь," „З а з у л я,“ д.1и п е н а,"

В Вінку находиться єще окрім сего „Р о ж a :“ Також переложив

Маркинн кілька сербських пісень, як: п. 1, і в чи на и р и б а,“ „Д і в

ч и н а д о р о н и“, „П у с та ді в чи на“ и деякі инші. Зладив

и Читанку для малих дітей до шкільного и домашнего ужитку.

Друге видане вийшло 1853 р. Кажуть, що Марниян, переложив

и деякі уступи из польськоі поеми „Zamek Кaniowski" Северина

Гощинського, и що переробив в мові народній „Сл о в о о по л к у

М г о р е ві“ свобідною мірою украінських дум. Из німецького на

польське переложив „Жизнь Исуса Христа" написану Сільбертом,

але и сей переклад не був напечатаний.

По-польськи написав розправу: „Аzbuka і abecadio, оdpowied%

na zdanie J. Х.oziйskiego o wprowadzeniu abecadia polskiego do pi

8miennictwa ruskiego — Перемишль 1837. Що до тоі розправи, за

мічає Головацький таке: „Не опустив Шашкевич и тоі важноі

пори, коли в нас заносилось на роздвоєне словесности двонкою

азбукою, и простував на праву дорогу тих, котрі на чужі слі

панки пустились." (Вінок, І. стор. 59.)

В останних роках жизни взявся був до перекладу св. письма

на мову руську и розпочав від чотирoх евангелистів; 1841 р. мав

уже переложену цілу евангелию св. Іоана. Маркиян розпочав

отже перед трицяти роками се важне діло, котре в наших часах

многим почитателям давноi болгарщини здавалося бути дивовиж

ним, а мимо ставлених перепон по-части таки довершилось.

Найбільше прислужився Маркиян нашій словесности своіми

думами и піснями, Его думи, и пісні суть чудові своім, складом

елегійним. „Рідко в них свобідна, безжурна мисль найчастійше

глубока, сердешна туга; жаль та й наріканє на недолю, аж серце

розриває." (Вінок.) Так н. пр. в думці „Ро з пу ка" Марвинн пише:

По-за тихими водами

Сумно та й смерклося;
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0, як голос між горами,

Щастє розбилося !

Летить ворон чорнокрилий —

За ним загуділо;

Щастє моє, гаразд милий,

На віки зниділо...."

Сеся туга поета є найживійшою в думці

„Лиха година“:

„Ох ! ти доле, лиха доле,

Гадино ідлива !

Переілась моє щастє —

Гіренька годино !

Запустилась в мою дупу

ЯКурбу и розпуку;

Учинилась мому серцю

З гараздом розлуку...

Десь за морем, за горами

м Мій гаразд здрімався;

Десь з безвістей, з темних лісів

Мій смуток пригнався.

Ой пригнався, та й вороном

Надо мнов літає, —

Бьє ми серце тяжким крилом,

* Радість розбиває.

Вчора-вечір чорна хмара

Мені говорила:

— „Чудуєшся побратиме,

Де ся доля діла ?...

Твоя доля, то я була —

Я тя не минаю;

Вкривала тя чорнов мраков

И тешер вкриваю.

И над гробом твоім мраки

Ще моі повіснуть !"

Ой надія !... таку долю

Най-то громи тріснуть.

Загально мож сказати, що туга и бажанє якоісь ліпшоі долі

є головною признакою думок Маркиянових. Его чиста душа не

могла найти супокою серед бурі мрачного сего житя. Не дивно

отже, що в думці, „Лиха година" доля до него наже :

„ІІ над гробом твоім мраки

Ще моі повіснуть."
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Ту висказав Маркиян, що догадувався на-перед кінця своei

земьскои долі. Він, правдивий поет, не міг супокійно и свобідно

жити по-серед тих, що его так мало порозуміли.

До ліпших его дум належить тота, з которою він побра

тимови посилає пісні Украінські; віттан: С у м р а к в еч е р н и й ;

З га д к а (про давну славянщину); ІІ і д л і c є: Л и х а до л я. Думу:

„Т у га з а м и л о ю" переложив Челяковський на мову чеську

и номістив іі, в Часописі Чеського Музея. Справедливо можемо

сказати, що Маркиян є поет ліричний и що він поміж нашими

ліриками по Шевченку одно з первих місць займає.

Маркиян писав також гарною прозою. Ту належать именно :

„0 л е н а“ казка и „П c а л м и Р у сл а н о в і.“ Проза Марвиянова

ндрна и живописьна. И так Псалми Русланові заявляють тверду

віру поета. Из них довідуємось, в яких спонушенях Маркиян бу

вав з якимись людьми недовірками, и як сильно при своім пере

конаню устояв.

Годі оттак не признати, що великою є тота заслуга Мар—

кияна, що він Галицьким писателям подав взорець, в якій

мові належить iм писати. Тілесна неміч и передчасна смерть

не дозволили ему розвинути цілого нриродного таланту. Також

треба признати, що він не маючи перед собою крім Котлярев

ського, Максимовича и Амврозия Могили майже жадних инших

взорців писаній украінських, не міг переймитись повною красою

рідного слова. Не дивно отже, що в его поезиях замітимо де-куди

твердий склад и непотрібні скороченя слів. Але тоді, коли крім

сільського люду ніхто у нас по-руськи не говорив, та коли о нкім

то житю літературнім у иас нікому и не снилось, було над

міру достаточним и те, що вдіяв и утворив наш Маркиян.

Маркиянови отже завдячуємо відроджене нашоі словесности

и витаємо в нему творця новійшої доби житя літературного в Га

личині. Мраки над гробом его повисли лише на короткий час.

Вже-бо Николай Устиянович в своій „Згадці за Маркияна Шаш

к вича“ звістив світу, що имя єго, яке ноета, є безсмертне. Спра

ведливо отже и годиться нам заявити сердечний жаль за -для пе

редчасноі смерти молодого поета и з Устияновичом заголосити:

— „Братя ! розбилися стіни

Красного серця, душі величавой !

Замовкли груди, чуства оніміли,

Загасло сонце зрінички тоскавой,

На устах печать холодна ! ——
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Ніт Маркияна, молод-соловія,

Пророка чести, слави предитeчи!

Розбились стіни , загибла надія

З вихром, що в полі сухим листом мече,

Зар пошутіла народна !“

Нема Маркинна, молодого соловія , що в весні жизни своei

виспівав для Руси своі милі пісні и думи, але живе память его

и житиме віками, доки стане Руси в семьі народів славянських.

Нинішні-бо роковини, що віддаються его памяти, суть виразом

великоі чести, яку громада руська у Львові имени его приносить.

Та й хто-ж не вважав би славним того мужа , котрий нам праву

указав дорогу, якою в плеканю рідноі мови поступати належить?

Тепер вже не затратиться найдорожіша спадщина по наших бать

ках, хиба що ми самі не зхотіли - б громадитись біля хоругви на

родноі. Нo було б се безбожним чином, одрікатись убогоі матері

и горнутись в обнятия чужоі заможноі неньки, що знайдів не

серцем голубить, але могучостию своею морочн гь. Не догідно-то

вправді, забиратись до відновленя святині народноі, що бурею ві

ків зістала зруйнована, та лиш в основах своіх неподвижно сто

іть. Се діло домагається невсипущого труда и пожертвованя, —

о-много нористнійшне було-б нам, в справі відродженя нашоі літе

ратури вступити в пишні палати покрівного, могучого сусіди

и засісти при готовому бенкеті за столом поблискуючим суди

нами золотими и срібними; але-ж тоді не минуло би нас про -

клатив рідноі матери, котра сумну справу ренегатів-діток пе

редала-б страшному засудови вічно-справедливоі историі. Дійсно,

напше відроджене літературне и народне требує идеального по

гляду на світ , с. є. праці безкористноі и віттак просвіти сель

ського нашого люду и міщаньства, по за-як в обох сих верствах

товариства зарід будучoі нашоі сили спочиває. Кінчу оттак мій

відчит ось-сими словами безсмертногонезабутнeго кобзаря Тараса:

„Учітеся, брати моі, "

Думайте, читайте,

И чужому научайтесь,

Й свого не цурайтесь.

Бо хто матір забуває :

Того Бог карає !..."
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Емпірична и утилітарна тенденция

теперiiiiноп ннауки.

Нашисав

Владислав Федорович.

і.

Можна сназати, що наш дух то Фотографічний апарат, в ко

трім через змисли предмети світа внішного відбиваються. Окрім

того він и спосібний, затримувати, порядкувати и комбінувати ві

добрані вражіня. Тая спосібність — то мисленє. .

Тота сама сила непонята, що частиці пари водноі складає

в крапельку води, а крапельки в симметричні звіздочки снігу,

тота сила, що неорганичні тіла складає в пропорциональні кри -

штали и з тоі самоі землі, з того - ж самого материялу робить

лопух и рожу, та сама сила складає, групує и системізує пооди -

нокі вражiня и складає іх в штучні комбінациі від понятия пов

динчоі річи аж до системи ФильозоФічноі, обіймаючоі світ цілий,

від поєдинчого 1 раз 1 єсть один, аж до найтруднійшого астро

номічного рахованя. - -

Гоббес сказав: „Мислити значить рахувати вражінями відо

браними зо-вні." И справді, математика, то тільки право мисленя

оперуюче циФрами ; а право мисленя, то математика оперуюча вра

жінями.

З самого початку дух чоловіка то carta blanca. Коли Фото -

граФ вложить до свого апарату свіжу плиту и здійме кабзлю

з обьєктиви , то на тій свіжій плиті відбивається чоловік стоячий

проти неі; — те-ж саме оно, коли підіймемо повіки до гори ; на

плиті ока нашого відбивається первий образ, а в дусі нашім перве

понятиє чоловіка, пса, кота, чи-що-там вже впаде під очи. — Чим

більше вражінь приймає до себе дух наш, тим більше и запов

няється тая carta blanca, тим богатійшою стається галерия образів

нашоі душі. Кілько вражінь, стілько й предметів у чоловіка. Знаю

такого чоловіка , що не годен роспізнати зелене від жовтого ;

у него дуга має тільки 6 красок. Сліпий не знає, що то Фарба.

Хто ніколи не вийшов би из-по-за чотирoх голих стін, тому тиі

стіни були би цілим світом. Так оно; як би дух иe був спосібний

затримувати тиі вражіня, не було би поступу в знаню, не було би

ані аддициі ані субтракциі, але все би зачинати и повторюватися
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мусіло від 1, від азбуки. Дух чоловічий був би як дитина в пе -

лeнках. А знанє операючеся на досвіді, поступати и розвиватися

може тілько при консервативній спосібности духа — при духовій

традициі.

Як би дух вражінь не порядкував , не було би порядку ані

в мислях, ані в бесіді, ані в рахованю. Двох слів не мож би ро

розумним способом зліпити до цілости, говорилибисьмо як боже

вільні. -

Як би іх не груповав, не вийшлибисьмо ніколи по-за пред

ставленя поодиноких преметів, не моглибисьмо творити понятій.

Знaлибисьмо, що то Павло, Петро, але не моглибисьмо знати по

нятій загальних, не моглибисьмо знати, що то чоловік, що то крів

вний, що нарід, людськість, що существо.“) Як би іх дух не ком

бінував, не малибисьмо ані судів ані заключеній.

Розвій духовий одного чоловіка , показує нам на малий роз

мір образ розвою знаня, а история ФильозоФиі — тая біографія

мисли чоловічоі , — то образ розвою знаня на розмір великий.

Тільки-ж, що розвій духа одного чоловіка може часто-густо бути

аномалією; на дорозі розвою можуть его перепони всілякі або зо

всім зпинити, або хоть стягнути з правдивоі дороги, так , що

процес той рідно коли нормально відбуваєся и до послідних кон

секвенций доходить.

Двома дорогами иде розвій чоловічого знаня : дорогою ана

літичною и дорогою синтетичною.

На дорозі аналітичній розкладаємо цілість на частиці , за

гальне на специяльне. То субтракция и дивізин математики ми -

сленя. Дитина на-сам-перед творить ріжницю між звірятем а чо

ловіком; потім між самими-ж звірятами, між псом a котом, дальше

між пудлем а хортом , а опісля творить іі між хортом англий -

ським а угорським, и таким-то способом ріжнене йде до безко

нечности. Так розвивається знане дорогою аналізи.

Дорогою синтези знане розвивається зовсім противно. Дух

зкупляє частиці в цілість, складає специяльне в загальне. То ад

диция и потенция в математиці мисленя. Хорт английський та

угорський, підходять під одно загальне понятиє x o p та ; хорт

пудель, британ, підходять під ширше понятиє п c a : пси, коти,

*

*) Есть такі дикі народи, котрі знають, що то червоне, синє, жовте,

але не знають, що то фарба. (Vid. Lubbock.)
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коні и т. д. підходять під еще ширше понятиє з ві р я т и і річи

іживотні и неінивотні підходять під понятиє p і ч и ; а річи, прояви

и вражіня, загалом все, що можемо поняти або побачити, зовуться

одним загальним словом п р и р о до ю , и всіх іх зкупляє разом

слово : В с е.

Сими двома способами, способом синтетичним и аналітич

ним , відповідаючими природі всіх річей и природі нашого духа,

порядкує , складає в групи и системи дух наш відобрані вражінн

и робить ними всілякі комбінациі. Але дух не тільки що спо

сібний відберати вражіня, задержувати, іх груповати, порядкувати

и комбінувати; він-бо може тую спосібність виробити наветь до

безконечности, значить, він може поступати. Дух наш такий са

мий світ органичний як світ астральннй, животіючий після прав

природи, — в нему мисли обертаються и йдуть певними стеж

ками и дорогами, певним порядком, певним складом и ладом, після

певного стійного права, — права мисленя. То не-наче астрономия

мислей.

Той самий - же дух, що єсть підметом, становиться и пред

метом. Мисль изслідує себе саму, природу своіх Функций и поря

док, котрий в собі знаходить , ставить яко теорию системи ми —

сленя. Таким способом родяться обі галузи науки мисленя,

льоіка и психольогия. То наче-би автодіагноза нашого мозку.

Коли-би на тім уже вс8 скінчилося, міг-би чоловік розвива

тися, однаково-ж тілько сам в собі; мусів би лиш на себе одного

ограничитися, був би світом в собі замінненим и не міг би зно

ситися и порозуміватися з иншими людьми. Але у кождого чоло

віка такий самий систем, таке саме право, така сама механіка

мисленя. Люде и народи , котрі ніколи з собою не стикалисн

и цілком самостійне розвивалисн, мислять и говорять після одних

и тих самих прав.“) Аддиция и субтракция така сама в Хінах

и в Америці, а коли й на Юпитері живуть люде, то и там на—

певно цілий спосіб рахованя такий - же як у нас, та инакпний

и бути не може. *

Люде, которі перший раз в житю з собою зходяться, при

ходять до переконаня, що виробили собі однакові представленя.

*) Ми тим не хочемо сказати, що всі люде мислять идентично. То так,

як в математиці. Математика одна, а про те много таких, що недокладно

и зле рахують.

"оа в
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Подорожні, припливнші до строва, на котрім єще й нога чужа не

постала, могли порозумітися знаками з тамошними жителями.

И те, що єгипетські священнини написали в недовідомих нам

гіерогліфах, учені наші вьуміли ярочитати и зрозумітн. Чому?

Бо організм мнсленя завсігди и всюда, у всіх людей, ділає після

одних и тих самих правил. Він однаковий що до системи , та не

однаковий тілько що до досконалости. Тим-то можемо ми порозу

мітися, уділити собі наші мисли, досвіди... А від того-то именно

залежить розвій людського знаня.

*
*

Іliйдім дальше: Коли-би теє одностійне право, по которому

устровний наш дух, ограничалося тілько на духа людського, то

и поле людського знаня було би ще дуже маленьке. Могла би

може розвинутися спільна бесіда, граматика, льоіва, але поле

наших чинностей духових ограничалобися тілько на операциі по

нятиями, а понятия , суди и заключеня були би тілько для нас

добрі, — для звірят-же и для природи наші комбінациі нічого би

не значили і ми немогли би порозумітися из звірнтами; наншою

бесідою и нашими знаками говорили би ми до них як до сліпих

або глухих, и хотьби й була воля порозумітися, то не було

би можливоети до того, коли-би не було спільною устрою мисленя.

Але хто більше жив из звірятами, той и знає дуже добре, що чим

більше розвинені сили духові у звірят. тим подібнійпші іх Функциі до

Функций духових чоловіка и тим лек пше порозумітися з ними. Лис

або вовк таким самим складом и ладом творять своі комбінациі, яким

стрілець. Тим то й стрілецтво тоже чинність интелєктуальна, бо

при нему різно як де-инде треба мислити, наколи ту йде річ про

те, хто ліпший тактик , звір чи стрілець. І!ес або кінь рівно як

чоловік може боятися, любити й ненавидіти, сумувати або раду

ватися, бути вдячним або мститися , и рівно як чоловік тиі своі

чуства заявляє. И чоловік и зрів любить своіх дітей и ходить

коло іх , думає про завтра , ховає свою добич в номору - землю

и закриває іі перед чужими руками. Звір засідає и полює иа инші

звірята рівно як чоловік, а часто - густо з більшим ще спритом

и розумом. Хто з кіньми жив, той и знає, що в стаді як у війську

є гієрархия, старшина й послух. Стадниця веде перед, а стадо

за нею иде сліпо. И стратегию свою мають ноні. Проти вовків

роблять carré як Французи проти Кабилів; збиваються в тісну

купу, беруть лошата в середину, тілько-ж що замість багнетів

ВИСТаВЛЯ І0ТБ В0 ВНа М. І; 0ІІНТа. **
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Що-ж сказати про пса , про его чуйність , вдячність, про

его веселі забавки, про его любов, що-то нераз перестигає и лю

бов чоловіка * Не один пес так живо, так щиро знає показати

свою любов, що чоловік проти него то мертва колода. Пес зві

рина, найинтелєгентнійпша, а має почутя власности й права,

скоро боронить річей свого пана. Який-то він несміливий на чу

жому обiйcтю, а який гордий на своіму; — на селі иноді мож

побачити, як пес, коли хоче гавкати на кого , біжить на-вперед

до свові брами и аж з того легального становисна розпочинає

оФензиву. Пес то летітиміст між звірятами, вірність и привязане

его для чоловіка правдиво Февдальне, а якого аристократичного

принципу держиться в пошанованю людей и як зле обходиться

з кождим, хто неубраний як годиться, скажуть найліпше жиди

й пройдисвіти.

Один из найбільше дискутованих проблємів Фильозо4ьиі то

проблем правдивости людського знаня. Мисль людська сама себе

знеговала и спиталася, о скілько понятия творені нею зходяться

з дотичніми предметами.

Гадки про се питанє завсігди були неодинакові Через цілу исто

рію ФильозиФиі — историю найвизшoі галузи людського знанн —тя

гнеться дискусия про него; а люде мислнчі найголоснійшоі слави

й найбільшого духа приймалися розвязувати его. Не наша річ

переходити историю тоі дуже важноі и дуже интересовноi дискусні.

Скажемо тілько, що до тих самих гадок, котрих боронили плято

ністи и скептики в давній Грециі, признаються противники єще

й до нині, и признаватимуться доти, дони провадитиметься борба,

бо репрезентують они тілько дві крайні сторони питаня. Одні

будуть казали , що наше знанє єсть обєктивне, а другі будуть

теє перечили и скажуть, що знанє наше єсть зовсім субєктивне

и що понятия наші зовсім не сходяться з предметами.

На недавно відбутому конгресі учених в Инсбруку виска

зали в тій справі два бесідникики , люде голосноі слави в світі

ученім, своі погляди и зФормували дуже ясно погляди обох про

тивних партий.

ПроФ. И. Р. Маєр сказав: „Те, що мисль уважає субєктивно

за правдиве, єсть и обєктивно правдиве. Без сеi вічноi Богом

установленоі гармониі між світом субєктивним а світом обєк

тивним усі наші мисли немали-б найменшоі стійности."
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А Г. Гельмгольц, проФ. унів. з Гайдельбергу, сназав так :

„Хто пильно слідить природу вражінь и іх відношенє до правди

вого положеня предметів, тои дiиде до результату, що між при

родою тих вражінь а дотичним предметом нема ніякоі идентичности.

Мван Міллер доказав, що нерв як небудь ексцитований завсігди

відповідає по своій природі; нерви слуху дають голос, нерви до

тиканя ефект тепла або студени.... Не можно же инакше того

собі вняснити, хиба так, що відношене, згода (accord) між esен

том а предметом, то річ набута."

Що питане тоe єще до н и н і не розвязано , що при диску

сні над ним, учені й тепер тих самих поглядів придержуються,

яких перед 2000 роками придержувались Греки, то нам вще не

буде ознакою , що ФильозоФия не творить позитивних резуль

татів , , не поступає , але вічно крутитьсн наче в якому блу

дному колесі. То-бо тілько природний виплив природи річи и при

роди чоловіка. Кожде питанє мож на обі сторони аж до самого

краю льоічно и консеквентно допровадити. Буде оно мати свою

крайну лівицю , крайну правицю и своє центрум, а люде прихи

ляються до тоi сторони, котра найлішше відповідає іх темпера

ментови, іх интересам и поглядам.

Кождий погляд відповідає якомусь пунктови доктрини. Погляди

крайні відповідають іі найдальшим консеквенциям. Найленіше іх виap

гументовати и найкрасше боронити, бо они то саме найрациональ

нiйше випроваджене засади. Ми тим єще не кажемо, що тиі

крайні консеквенциі справедливі и правдиві. Ні; не все, що

льоічне, уже конечно справедливе або й розумне. „Тrop de

logique mene а l' absurd" сказав дуже розумно недавно одии

з перших представителів Франциі в тілі законодательнім. Чим

більше стисло и консеквентно систем який зложений, тим

більше відходить він від дійсности, тим труднiйше его перепрова

дити. Як недокладно та слабо далися перепровадити найгенияль

нійші системи економічні, політичні або релігийні !

Кожда система и кожда доктрина зможена льоічно и кон

секвентно--то робота штучна. Так як хемічні первістки звичайно

змішані и звязані з иншими тілами , як кришнтали мінеральні

в природі звичайно недокладні и несамостійні, так доктрини и си

стеми наукові, релігийні и політичні, то штучна кристалізация

мислей і звичайно в житю они не докладні и не самостійні, —

все они помішані з иншими тілами, з иншими системами. Ані один

систем вимислений чоловіком не дасться цілком перепровадити.
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Сказано, в житю всі системи міннаються один з другим, —

в скорше мисль чоловіка порозуміла-б систематичність Филь збу.

реного моря чим систематичність житя звичайного. О матема

тичній систематичности кождoі Филі морськоі ми не сомнівав

мося. То комбінация тих вібраций, які розходяться по воді, коли

в тиху воду кинемо намінь. Мусить в тім бути найдокладнійша

математична акуратність и систематичність. Сказати можемо то

з певностию, але вирахувати, розложити той систем... cela n' est

pas a la portéе нашого апарату мисленя.

Так само ми знаємо, що и в цілій природі один великий си

стем, той систем усіх системів, після котрого Бог світ уложив,

але, чи его хто огорне, чи хто зрозуміє в цілости? Те, що ми

зрозуміємо , буде завсігди тілько частиною винятою з тоі безко

нечиoі, и безграничноi цiлости , буде тілько рисунком того поє

динчого систему коліс тихоі води, коли до неі нинемо камінь.

В бесіді своій, з котроі перише ми подали один уступ, проч».

Маєр наводить слова професора Автенріт (Аntenrieth): Рівнає він

систем до тангенти , котра в одному пункті дотикається колеса

правди, але чим дальше і вонсеквентно поведемо, тим дальше

від него відходить. Так стоіть річ и з нашим питанем и кождим

иншим. Кожда теория, кождий систем, ножда доктрина , нехай

би вона була найгенияльнійше, найльоічнійшe випроваджена, тим

більше віддалятися буде від правдивости, чим дальше она випро

ваджена в своіх консеквенциях, чим крайнійшу сторону виберуть

іі поборнини.

Таким способом и скептики и поборники неомильности, —

тнi, щo гoлoсять, будь-то наше знане зовсім субєктивне, и тиі,

що кажуть, що оно обєктивне, — по части сходяться а по части

й розминаються з правдою. Правда, як звичайно, буде ту in medio;

не в идеальнім системі, але в природі, в реальних Фактах, не

в тому, що сотворила мисль, але в тому, що сотворив Бог. Сше

куляция и досвід повинни разом ити , як сліпий з кривим, щоби

навзаім собі помагали; де Фактом потвердиться мисль , там му

симо узнати правду.

Які-ж маємо на тоє Факта ?

Гершель обчислив, що в тому, а тому місци простору світа

мусить бути звізда, нотроі він тілько за-для недокладности оптич

них инструментів не міг добачити. Коли по 200 роках вироби -

лися телєснопи, шукали астрономи після его инструкций и найшли

справді на вказанім місці звізду. Таких Фантів могли би ми на
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вести без ліку. Показують они, що можежо правду пізнати. Але

з другоі сторони є богато Фактів и таких , котрі доводять, що

люде иноді дуже милилися. Що-ж сказати приміром про те, як

люде представяли собі землю, як они на рік 1000 приповідали ко

нец світа , що подумати про тиі астрольогиі та забобони, в котрі

людськість цілими сотнями літ вірила?

Дві тиі позициі, но-яву собі противні, однаково-ж не зно

сяться, — они показують лише , що ми можемо мислити прав

диво и можемо мислити мильно-блудно.

Тепер -би ще відповісти на питанє, по чім можно зконстато

вати, чи наше мисленє и знанє правдиве чи мильне ; чи теe, що

ми собі представляємо , відповідає дійсности , чи иі и о скілько

відповідає ; чи образ утрорений духом нашим подібний до оригі

налу ? — До того конечно нам пізнати натуру того образу и его

стосунок до предмету з которого він знятий.

Наш дух бере предмети и права мисленя з природи. Можна

би собі от-же міркувати, що на-коли наші понятия тілько ре

Флєксиєю правдивих предметів, и на-коли наші мисли комбінуються

після таких-самих прав и таким-самим порядком як материн, то и зна

нє наше мусить бути вірним відгомоном внішного світа. А прецінь

річ стоіть не так. Що на первий погляд прoмавляло-би за тим,

то само-те говорить и проти того. — Правда, що наш дух бере

предмети з природн, але й те правда, що він тиі предмети брати

може докладно або недокладно.

В оці, тій плиті Фотографічній людського духа , відбитися

може образ за-для браку світла, або за-для недостаточности якоі

в апараті, невиразно або темно; и пса можно тоді взяти за вовка,

пень за чоловіка, а таким способом дух часто-густо з недоклад

них вражінь творить мильниі понятия. . "

То одиa причина, по-чому наші понятия не завсігди зходяться

з правдою.

Пійдім дальше: Казалисьмо, що дух спосібний творити по

нятия и комбінувати ними. Показалисьмо, що тиі понятия можуть

бути або правдиві або мильні. Чи й операциі можуть бути прав

диві або мильні ? — Певно, що можуть.

Дух може поннтия таким способом комбінувати, як іх пред

мета комбінуються в природі ; може він пізнати права природи

и приняти іх яко права для своіх операций, так як пр. матема

тика або льоіка , єсть тілько застосованєм мисленя до прав при

роди. Але — чи ж ми завсігди мислимо льоічно, чи завсігди добре
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рахувмо ? Можемо мислити и комбінувати добре, або зле; де

нладно, або недокладно ; льоічно, або нельоічно"; математично, або

НеМа"ТеМа"ТИЧІН0.

Можуть отже бути

1) Понятия правдиві , операция нормальна : суд

правдивий ;

2) Понятия неправдиві, операция нормальна:

льоічне випроваджене блудноі гіпотези.

3) Понятин правдиві, операция ненормальна: річ

добра, але аргументоване блудне.

4) Понятия блудні, операция ненормальна: блу

дна концепция и блудне внесенє.

Наші идеi отже лиш тоді рациональні , коли згаджаються

з природою, з правдою.

Злів (сума) всіх идей, всіх родів и способів мисленя—то знане.

Але показалисьмо, що знане може складатися з правдивих , або

неправдивих предметів (елєментів), що може оператися на прав

дивім, або на неправдивім резонованю; відповідно тому, чи по

нятия и мисли наші правдиві и нормальні, чи ні, знанє неконечно

мусить бути неомильне, — ему лиш тоді можно вірити, коли его

правдивість зконстатована , коли оно перейшло через крітерию

aВТеНТИЧНО СТИ.

Тая крітерия знаня, тоє знанє критичне, то ціль такоі науки,

як іі нині розуміємо. Побачимо дальше, що в науці старосвітській

и середновічній оно не було єще принципом науки, що аж в 16.

віці переконанє се почало вироблюватися, а аж в напному віці

стало зФормуловане и більшостию світа наукового за коренне

право науки приняте.

Правда то понятиє зовсім відповідне дійсности, значить, до

нéі прийти можно тілько стежкою досвіду. Таким-то чином тілько

такому знаню можно вірити, котре оперте на досвіді. Доки мисль

нашу не потвердить досвід, доти вона тільно гіпотезою, по

стулятом , — аж коли іі досвід потвердить, тоді стається вона

правдою.

Н ю т о н так відзивається в тій справі : „Оuicquid enim ex phae

pomenis non deducitur, hypothesis vocanda est; et hypotheses seu

metaphysicae seu physicae, seu qualitatum occultarum, seu mechanicae,
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in philosophia experimentali locum non habent In hac philosophia pro

positiones deducuntur ex phaenomenis, et redduntur generales per in

ductionem.“

Ми -тим єще не кажемо , що гадка помислена a priori

не може бути правдивою без досвіду. Ні , ми думаємо разом

з Бе кл ь о м, що найбільші идеi родяться a priori, але кажемо також,

що тільки ті мисли брати мож за правдиві, котрі досвід a pо

steriori потвердив. Без того ми не могли-би зконстантувати, чи

они відповідають дійсности, чи ні; а знаємо прецінь, що они мо

жуть бути або правдиві, або мильні. В науці ригор доконечно по

трібний, бо инакпше запутаємося в блудах. Правда незавадить,

але завадить блуд.

Давнійше не конче квапленося питати досвіду; а тим — то

такі блуди без жадноі підстави зьупиняли людськість сотнями

літ в дорозі до поступу, отуманювали іі, недавали пізнати правди

и того Бога, котрий єсть правдою, и котрого честь в правді по

винна бути, як сказав Христос: „ Бог єсть духом , и хто его по

читає, почитати его повинен духом и правдою.“

Правдива и ретельна наука повинна собі поставити принци

пом, що кожда идея перейти мусить испит досвіду, раз для уни

кненя блудів, другий раз для непорочности науки. Жадна доктрина

без испиту того досвіду не повинна мати признаня, бо де-ж бу

демо мали поруку правди? То один спосіб, що-б остерегчи на

уку від таких докрин, як хіромантика и астрольогия, и вще від

инших небилиць и забобонів , які цілими сотнями літ туманили

духа людського и водили его по блудній дорозі. Кожда идея, чи

вона правдива , чи не правдива, єсть перед досвідом для науки

тілько гіпотезю, петентом просячим о приняте в царство науки.

Досвід дає іі хрест віри, дає іі право обивательства в науці

и имя правди. Вирахованє Гершля о звізді пізнійше відкритій

було перед досвідом для науки тілько гіпотезою; коли-же досвід

его ствердив, стало наукою правдою.

сказав би хто, що той ригор вяже мисль, ограничає іі сво

боду. Правда, що права з одноі сторони ограничають поле нашого

діланя, бо не допускають до учинків, шкідливих людському това

риству; але й те правда, що тоє ані добру ані свободі не шкодить;

права власне суть перво-причиною розвою добра и волі, а там,

де они суть, єсть більше добробиту и волі, чим там, де іх немає.

Подивімсн липі на Англию и Турцию.
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Другий Факт відповідає на питанє наше єще яснійше , бо

указує, що від - коли наука досвід, яко ригор приняла, то в од

ному віці дальше зайшла и більше випродуковала правдивих и до

брих результатів, чим давнійще тисячами літ без него.

Але хоть наука приняла «акта и досвід за точну провідну,

правду и добро за ціль , а волю и публичність за принцип , то

все таки всть єще значна меншість, що неузнає конечности

и спасенности тих засад. Завсігда и всюди люде доброі и люде

злоі волі казали, що шукають правди, або, що проповідують правду,

але не богато коло того заходилися, щоб тую правду зконстато

вати, а часто-густо таки не хотіли іі зконстатовати, за-для того,

що оно противилося іх интересам. Тим-то мало — що не всі гиі

псевдо-науки окривалися якимись недовідомими тайнами и закри

валися перед світом. Нині науна правдива сама шукає світа и кри -

тики, бо хоче буте ретельною.

Коли кинемо овом по — за себе на историю старосвітську

и середновічну, то побачимо, що галузей наук було дуже мало.

Та й тиі, що були, не були наукою, але звалися и були або-шту

ною, або ремеслом.

Астроном аж до Нютона, Фізик и хемик аж до Бергмана,

були для людей тим, чим для нас нині промисловці, іх науна

була штуною. Воerhare дає от-таку деФініцию хемиі : „Аrs docens

exercere certas physicas operationes.“

А штука и наука таке неодинакове мають становиско, наче-б

одна из ннх стояла на північнім а друга на полудневім полюс

землі.

- И. Лібіг (Liebig*) таку ріжницю кладе між штукою а наукою:

„Штука стремить до иншоі ціли, а наука до иншоі; цілею штуни

єсть винайти або поставити якийсь Факт , цілею науки вияснити

Факт; штука хоче достигнути якоісь ціли, наука шукає причини.

Артист не знає о причинах и непотребує знати ; так приміром

Фотография истнує до нині лиш яко штука, наукового же понятин

о ній доселі немаємо. Здивує cя може хто, коли скажемо, що при

роду шкла мила и шкіри наука доперва від літ кількох пізнала."

Таку саму ріжницю між наукою а штукою кладе и Т. Бекль“)

Річ сю так розуміти належить , що люде в тих часах, те,

що нині всть наукою, трактовали без найменшого розуміння при

*) Liebig: Induction et Deduction dans les sciences Рaris 1867.

**) „Мill on Liberty" Frasers Маgazine. 1859. "
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роди річи, менше- більше таким способом, як сільський гарбар ви

виправляє шкіру. Або, коли хто о чім читав або писав, то хиба

так, же шукав того, що містр Руфус або Альбертусь «десь там

о тим говорили або нашисали. ТраФляло ся дуже часто , що люде

вірили найдурнійшу нісенітницю и брали і за нідставу до своіх

„наукових" аргументаций и дедукций.

Від коли наука липшила доктринерство а кинулася на поле

наукового досвіду, того споконвічного и найбогатішого жерела

людського знаня, від тоді она наче дерево пересаджене в свіжу

землю на-ново віджила, новими соками виплекалася и нові галузи

пускати стала. Не тілько давні горізонти розшнрилисн, але й нові

показалися ; — не тільно кождoі днини , кождoі години родяться

нові мисли, нові идеi , нові винайденя , але родяться також нові

науки так и перед нашими очима, родяться нові світи чоловічого

знаня, про які перед тим дух чоловічий и в сні не думав. Коли

винайдено телєскоп , розширився горізонт астрономиі. Чоловік

дізнався, що наш гльоб не одним - один в безконечній просторонн,

але що він тільки одно инднвідуум великого народа світів. Річ

дивна ! Від того, що найдальше , від звізд, чоловік почав перві

початки науки и від звізд почалася регенерация іі! Правда, —

коли по тяжких трудах чоловік на хвильку спочине під тим

ясним, звіздами застеленим небом, то думки, що снуються роем

из розколисаного серця нікуда так радо не горнуться як до тих не- "

довідомих свічочок, мріючих из далекого, темно-синéго неба!

Записуємо ту собі на вічную славу, що на нову стежку

справив науну Славянин — Коперник. Він первий здобувея на

тую самостійність духа, первий покинув субєктивне становиско

середновічнéі школи, що брало землю за осередину світа; пере

вісся думною на сонце и yзрівши звідтам вируючі під ногами

своіми гльоби небесні, узpiв правдиву поставу землі и іі місце

в родині звізд. Записуємо собі теє на славу, бо не ма більшаoі

слави для народа, як, коли він докине до скарбниці людського

знаня нову величну идею, запише своє имн в историі народів

великою нобідою духа !

Новий рух в астрономиі спроваджений Копернивом а за-ним

астрономами - Тіхо до Браге, Кеплером, Галілеєм, Нютоном зро

бив велику революцию и в других галузях наук займаючихся

природою. «

Наук тих було дві — географія и медицина.
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В географиі новий погляд на світ и землю допровадив по

середно до відкритя нових частей світа, Америки и ин.

Медицина стояла так низько , що іі ледво мож було звати

наукою. Лікарі так лічили як ниніші сільскі баби и дуже радо

брали собі до помочи тайність своєi науки. — Була-то тради

цийна зберанина всіляких практик та забобонів, — а переведенє

іі в практиці похоже було на які-то чарівничі експерiмента. По

зитивні відомости новоі астрономиі зменшили вже віру, котра

звіздам нкийсь вплив на чоловіка приклала.

Переміна в галузях науки займаючихся шриродою зробила

дальше переміну в галузях науки займаючихся чоловіком. Одно

з другим стисло звязане. Переміна поглядів иа природу мусіла

довести до переміни поглядів на чоловіка, складаючого интегральну

ii частину. Звідси вийшов увесь рух реФормацийний в теольогиі,

котрий піддав принципи віри під критику розуму.

В галузи правничій Куяций перший піднявся утворити певну,

стійну науку и дав початок тенденциі дозрівшій в Савінім.

В историі Сір Вальтер Райле (Railegh) покидає методу схоля

стичну, котра трактувала историю як байку и без критики; він

дав початок тенденциі дозрівшій в Нібурі, тенденцні критики

и рациональноі звязи Фактів.

Мз одноі сторони отже наука займаючаяся природою перемі

нювала погляди на природу, а з другoі, наука займаючаяся чоло

віком (Фізиольогия, теольогин право) перемінювала погляди на

чоловіка.

ФильозоФия одно й друге збирала и в розумовий порядок

Складала.

В метериі покидає вона поле дискусиі виманчених понятий

и звертаєся до дійсности. В методі вертається від схолнстичнеі

казуістики до порядку историчнéго. Початок тій новій тенденциі

дав Бако Верулям, апостол индукциі.

Рух той новий досягав кождoі галузи тoдiшнoі науки и житя»

а головна єго тенденция була однакова. СФормуловати можно

іі так :

тенденция від дедукциі до индукциі,
від имагінациі до рациональности t

від идеi до природи.

Але на тім не скінчилося. Уже згудували ми , пцо не тілько

тиі галузи иауни, які вже истнували, зовсім на-ново зачали від
9
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роджуватися, але що виросли ще й нові, свіжі галузки, нові го

ризонти розширяючі великий горизонт духа. Мисль людська, —

чи то дорогою телескопічною пускаючися по безконечній просто

рони, чи дорогою мікроскопічною вдираючися в найтайнійші іі

тайни, — поняла, що в тій безграничній просторони нема неладу

и принадків, але математичний, вічний и конечний порядок. Після

того порядку все зміняє и нереміняється від найдрібній шого

атому аж до всеi всесвітнéі масси. А послідна ціль науки — до -

шукатися и поняти той норядок, тую конструкцию організму

природи и до него своі интелєктуальні и материнльні чинности

пригодити , бо один тілько закон в світі духа и тіла, бо право

духа, то тілько реальексия права тіла. ",

* lll.

-

\

Але нинішнна наука не стала на тім контемшлнтивнім стано

вищи. З тим всім була би вона згубилася в Лябирінті власних

понятий, була-б оснувалась павутиною власних мислей и заска

рупіла-б в собі, як і старші сестри в Индиі , Египті и Сириі,

А ми не були би виділи ніколи тих нових винайдень и тих но

вих помислів, які вождoі днини переиначують напі стосунки

и в наше житя здоровє, добробит и вигоду впроваджують. До всего

того допровадила тая причина, що наппа наука не застрягла в кон

темшлятивности, але за найвизшу ціль взяла собі не лийі о пі

з нан є правди, але и і з а с т о с о в а н є в к и т ю.

Старий світ того не мав, бо старосвітня наука не мала

того прямованя; а чого нема в мисли, того нема в чувстві, того

нема в ділі. Индийська наука була кастова , була зовсім контем -

плятивна, абстрактна , без реагованя на житя. Она була як той

браманин, що каменем сидить проти сонця и десь далеко залетів

из своіми трансцендентальними думками , з котрих ніхто немав

нічого , та й він сам небогато. Наука ассирийська також була

кастова и тайна. Була она наймичною деспотів , и служила ім за

средство до тисненя народа. И Египецька наука була кастова,

тілько-ж єще тайніца и ще більше заперта. Пони ходили в ма

сках”) и мали осібну азбуку. Що знали , то з ними й пропало;

а доки жили, то своєю наукою голомшили на страшили темний нарід.

1

") Після найновійших висліджень містична тая постать из звірячою го

ловою, що іі так часто подибати мож на малéваних домовинах и пласко

12
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. То пшкода й рівняти тиі народи з нашими, іх добробит, волю

и просвіту из нашою !

Знати правду а не застосувати іі в житю, то для розвою

людськости однаково що й незнати іі. Правда заперта в голові

вислідователя то так , як сила замкнена в брилі леду. Она є, але

що з того ? Сила тая перемінена в пару буде порушати парову

машину, перевезе нас через море , впровадить в рух Фабрику,

и стається хосенним Фактором людського житя. Така-ж сама

справа и з наукою. Сама в собі и для себе она тілько непожи

точне мислене, — прило нена до житн реального стаєтьсн при —

чиною поліпшneня и поступу. *

Наука не повинна приставати на самій правді, але повинна

до того прямувати, щоби з неі зxiснувати могло товариство

людське.

Те, що ми тепер сказали, що кожда праця чоловіка повинна

мати користь практичну для людськости, не негує засади : „наука

для науки , штучність для штучности" — оно лиш доповняє іі.

Що єсть, то и лишається; тілько до давного приходить єще нове,

наче другий поверх до першого.

Для одного чоловіка може бути наука за-для науки, шту

чність за-для штучности. Для людськости, то — крайна нісені

тниця. Чоловік один може працевати на поли астрономиі, маляр -

ства або рільництва тілько з замилованя,— и для него тая наука,

тая штучність або рільництво може бути послідною цілею;

хоть и то , думаю, дуже егоістичний спосіб трактованя річи.

Далеко краспіе и моральнійше нрацéвати не лиш з замилованя

але й для добра людськости. Най би однако-ж и так було. Най

для астронома, маляра, рільника послідною цілею буде тілько

знанє. Коли результата его праці, будуть мати яку вартість, то

най він іх тілько зпише або кому передасть, знайдеться таний,

чоловік, що из тої его праці витягне хосен для людськости

и из его результатів практичний виведе ужиток. Праця буде по

ділена, але тая сама, хоть би навіть той, що дав іі початок, нако

нечних результатів своei праці не зрозумів або не узнавав; він

так як жовняр, що не знає ціли війни; як той, що робить краски,

а не знав, чи тими красками намалює, маляр овочі, чи мадонну.

різьбах, египецьких не представляє бога Тота, як думано давнійше але еги

шецького поша. (Notices sur les Мonuments Egyptiens du musée de Louvre par le

Vicomte Ешшanuel de Rouge, membre d'institut.)
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У него шослідня ціль: зробити Фарбу ; а про те ему й байдуже,

чи теє, що для его було послідною цілею, для другого буде

тілько провідною точкою;... и так дальше аж до послідноi цiли

усего працеваня чоловічого, до ціли людськости !

Бо кождий чоловік, чи він то знає, чи не знає; чи хоче, чи

не хоче, єсть наймитом людськости. Его служба відповідна до его

становиска, чи-то він продукує, чи консумує, все він робить таку

службу, яку ему долн назначила, все и конечно. Ми слуги, невіль

ниви загалу, а наша воля тілько в тому, щоб службу нашу добре

зробити, або зле.

В кампаниях духових, рівно як в камшаниях воєнних не-много

на тім залежить, чи жовнір свідомий свого завданя чи ні. Най він

собі его розуміє або нерозуміє ; най до тенденцні, для котроі

ведеться війна, признається абі но, то оно ані богато завадить»

ані поможе. Най-би він лиш бився. Осудить же история.

Так-то в тім руху науковім новоі историі не кождий з тих,

що мали в нему участь , розумів нсно и виразно своє завданє, —

не кождий до вго тенденцні признававсн. Але ми оглянувшися

на всю роботу послідних 4. вінів ясно можемо вичитати его пря

М0ВaН6.

Прямоване се таке : Ціль науки: пізнати правду. Правда то

дійсність , дійсність то природа. Отже ціль науки: пізнати при

роду.

Швець або хлоп думає, що тілько для себе робить ; а він

яко продуцент підмагає тродукцию нраєву. То - ж - то и мудрий

склад в природі, що хто для себе робить, робить и для других,

аби лиш добре робив. Тo èго патриотизм. Чим ліпше хто свою

роботу робить, тим ліпше буде и ему и краєви ; бо край , то не

пусте слово ; то: я, ти, він, ми, ви, они. А сила краю и народа,

розум и майно народа, те сила, розум и майно мов, твоe, éго.

Чого не зробить кождий з осібна, того не матиме цілий народ»

того не матиме увесь рід людсьний. А чого не матиме рід

людський, того не матиме кождий 3-осібна.

Такий погляд на цілу справу покаже нам дві головні добро

дітелі громадські: — сумлінність и працю ; и два головні гріхи

громадські : блуд и ліниство.

Блуд то обман а ліниство крадіж; бо лінивий не віддає, не

продукує гого до громадського добра, що з него зконсумує.

Так само оно, коли хто нове винайденє, нову гадку , нову

идею сховав в скрини и затвіть перед громадою людською; він
- ;
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погрішив. Бо між громадою людською а кождим чоловіком стоіть

така сама из себе випливаюча угода (une convention taсite):

Громада дає кождому чоловікови ужиткованє, наче - то сервітут

усіх идей своіх; — а чоловік за те віддає громаді право до идей

и винайдень своіх , бо тілько идеі поодиноких людей зложили

скарб людськоі науни. Хто свою идею, свою гадку из собою за

бирає в могилу, той забирає дитя, котре правним способом нале

якить до громади людськоi.

Таний самий гріх мало би и ножде товариство, кожда кляса

людей, коли би собі присвоіла идеі, котрі правним способом при

належать людськости. (Маги в Ассириi ; священники в Египті.)

Людськість має такий самий організм и таві самі права, які чо

ловік, або нарід; ми іх по- правді єще не вислiдили, але инстинк

тово несвідомо після них робимо. 1

Одно лиш знаємо певно: що тиі права истнують, що ми

на добрій дорозі до вислідженя іх (доводить теє статис гика и ево

номия национальна), и що все, що робимо після них, виходить

на хосен людськости, народови и чоловікови.

Той социнльний и практичний скажу характер знаня ви

пливає из новоі, емпіричноі и утилітарноі тенденциі нинішнoі науки.

З того- ак и виходить той в порівнаню до минувших віків дуже

швидкий и многосторонний розвій добробиту , волі и просвіти

ХІХ-го столітя.

*х лч-х ". "ч лхлч - "ч м .

"хлх,"хллvхлvлvчлv-л

\

ЧАСТЬ П0ЛІТИЧН0-С0ЦИЯЛЬНА.

Русько - польські взаємини в Галичині.

І.

Резолюция :

Дня 24. Вересня 1868 р. рішив Галицький Сойм на підставі

S. 19. статута нраєвого слідуючу ухвалу: — „Сойм Королества

Галичини и Володимириі з Великим-Кннжеством Краківським за

являє в силу S. 19. статута краєвого :

що утворений державними законами основними з дня 21. гру

дня 1867 року устрій Монархиі, не даючи нашому краєви стілько

законодайноі и управничоі самостійности, скільно ему належиться
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з оглядом на его исторично - політичну бувальщину, відрубну

н а р о д н і ств, ступень цивілізациі и просторість, не відповідаe.

ані бажаням, ані вимінкам розвою нородного, ані-же дійсним по

потребам нашого краю ; a довше треване сего стану, визиваючи

загальне незадоволена, мусить віддіювати пагубно на гаразд на

шого краю и на добро цілоі держави. е

Сойм Королества Галичини и Володимириі з Великим-Кня

жеством Краківським , чинить віттак в силу того самого 8. 19.

статута краєвого, слідуючий
В нес о к:

Королеству Галичині и Володимириі з Великим-Княжеством

Краківським буде признане самоправліне народне в зачерку, від

повіднім его потребам и его відрубній н а р о дн о с т и. Передовсім :

1) Сойм виключно означує спосіб виборів до Ради дер

жавноі.

2) делегация Сойму Королества Галичини и Володимириі

з Великим - Княжеством Краківським буде брати участь в дійно

стях Ради державноi тілько в справах спільних тому Королеству

з иншими частями Монархиі, в Раді державній заступленими.

3) Слідуючі предмети, о скілько вони дотичаться Короле

ства Галичини и Володимириі з Великим-Кннжеством Краківським,

мають бути виняті з зачерку діланя Ради державноі, означеного

державним законом основним и, по гадці 8. 12. того занона, пе

рейдуть в зачерк діланя Сойму того-іке Королества:

* а) уряджене изб и органів торговельних;

б) законодавство зглядом заведень кредитових и убезпе

чальних, банків и кас щадничих ; законодавство промислове.

г) законодавство о приналежности ;

д) установлене засад научаня в шволах народних и гімна

зинх и законодавство о університетах;

е) законодавство о предметах карного права и поліциі кар

ної ; законодавство права цивільного и гірничого;

ж) законодавство о головних зачерках організациі властей

судових и управничих;

з) закони, маючі видатися в ціли пере провадженн, основних

законів державних о загальних правах обивателів , о судейській

власти , и о власти правлiннiи и викональнiи , в тих- же законах

покликані ; а

и) законодавство о предметах, відносячихcн до обовязків

и відносин нашого краю до инших краів Монархиі і
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к) законодавство громадське; без обмеженя, випливаючого

з артикула 4. закона основного з дня 21. грудня 1867 о загаль

них правах обивателів.

4) На покритє видатків управництва, судівництва, исповідань,

просвіти, безпечности прилюдноі и культури краєвоі в Короле

стві Галичині и Володимириі з Великим - Княжеством Краківським

виділена буде з Фонду державного до розпорядженя Сойму сума

дійсним потребам відповідна , и сума та, що до подробностей іі

ужитя, буде винята з зачерку діланя Ради державноі.

5) Маєтности краєві Королества Галичини и - Володимириі

з Великим-Княжеством Краківським, звані камеральними, будуть

прилучені до краєвого Фонду того Королества , яко власність

краю.

6) Соляні бані (копальні и солеварні) в Королестві Гали

чині и Володимириі з Великим -Княжеством Краківсвим не можуть

бути ані продані, ані преміннні, ані обтяжені без призволеня

Сойму того Королества.

7) Королество, Галичина и Володимирия з Великим-Княже

ством Краківським буде мати в краю свій власний найвизший

и касацийний суд.

8) Королество Галичина и Володимирия з Великим-Княже

ством Краківським дістане краєвий заряд, одвічальний перед Сой

мом в справах внутрішнего управництва , просвіти, прилюдноі

безпечности и краєвоі нультури, и дістане міністра в Раді но

ронній." —

Тев внесенє назвав сойм р е з о л о ц и є ю; ухвалив и вислав

его до Відня, хотяй посли руські не хотіли участи брати в на

радах над ним, а навіть прилюдно запротестовали протів тоі сой

мовоі ухвали.

Русини не станули на одному протесті послів, а постарались

о такі - ж самі заявленя у руських громад, в наслідку чого, остан

пими часами около 300. п р о т е сті в руських п р о т і в р е з ол ю ц и і

раду державну завалило. Чому так сталось , постараємося вия

СНИТИ. , " -

Резолюция хоче р о з ши р е н н с в о б о д и а в т о н о м и і на

шоі землі; и ми не стрітили Русина котрий би в з а сад і не го

дився на неі. Так є ; --- ми писалибися охочо на ню, коли би не

сумні о б с т а н о в и н и, що ій товаришать, обстановини, котрі и слі
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пому відкрили-б , що вспираючи резолюцино , ненемо суньголов

у пропасть.

Обстановини тиі суть : б е з си л є у г о д о в о і п о л ь сь к о і

Ф р а к ц и і ; з б ут є м о в ч а н к о ю в не с н у Л а в р і в с ь к о г о

з дня 23. Ж о в т н я 1869 р. и де c я т е - л і т н и й оп и т зм a

г а ю ч o і с н н ет о л є р а н ц и і .М н х і в п р о т и Р у с и н і в.

Що до першого, то заявлнємо, що ми справді між Поляками

добачили людей, котрі хотіли згоди обех народностей в Галичині;

заявляємо, що ми іх пануєм и шануватимем (невходячи в мо

тива такого іх діланя), однан-же іх впливи були малі и вони не

були в стані навіть на хвилину, зьупиннти виготовлену махіну

знищеня Руси, ба — навіть потерпіли за те, що не дуже симпа

тизували з мріями червоних своіх краянів. Не заглушав-же регіт

лавок соймових и галериі слова уцтивого кн. Сангушка, коли го.

ворив о поєднаню Ляхів з Русинами ? Не товаришив ему той регіт

червоних аж до могили? Не звали - як кн. Юрия Любомірського

збожеволілим, нз-за его прихильности до Русинів и других Сла

вян ? Не пятновано гр. АльФ. Потоцького москвоФілем за те

тільки , — що за міністерства свого не годив надто розбуялим

захотінкам червоних ? Не кленуть кн. Льву Сапізі за те, що зда

вався попирати угодову політику Лаврівського и не був про

тивним виміреню якоі-таноі справедливости Русинам ? А чесних

н розумних послів Краківських гр. Тарнавського, Шуйського и дру

гих, не зацитькувано нахально на клюбі соймовім у Львові, коли

дійсно вступались за нашими правамн ?

Проти води ніхто не силен плисти и ми не дивуємся, що

угодові прямованя наші розбились: не дивуємся , що на соймі

1870 р. більшість польська в адрес до Цісаря навіть слово „ruskiej*

i polskiej (uarodowо8ci) вложити не зхотіла ; — не дивуємся, що

на соймі 1871 р. пан Пєтруський, именем Виділу краєвего, не

знав бідняга жадного внесеня поставити в справі з а л я гаю чого

від т р е х л і т в не с е н я Лаврівського о р і в н о у п р а в н е н ю Ру

синів з Поляками , помимо того, що Виділ краєвий покликав

и заплатив дорого анкетову комісию, котра з виймом де-котрих

цаток майже одноголосно удобрила жаданя руські, поміщені у вне

сеню Лаврівського.

Знаком, що прилюдний голос польський не хоче узгляднити

руські жаданн; знаком, що нерма нашоі землі у руках людей не—

гуючих Русь; у руках людей хотячих нас здунути з поверхні

землі ; у рунах людей, нотрі завинили повстанє 1863 р. , що зни
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цими Польщу своіми божевільними мріями, а тепер наш Галич

беруть в свою сердечну оніку. Іх слово вироком , чи-то в га

зетах, чи в соймі; iм повинуються усі посли польськоі більшости

по зацитканю угодoвoі Фракциі; так ті хлопи, котрих або морально

або материяльно підійти можна, як ті пани, що голоси своі про

дають в публнчних справах, як на пр. дороги и пр. (Нехай нам

ніхто не каже, що ми чорнимо кого. Се голосна тайна, що сего

року у другий день Різдвяних Свят на одному вечері в притом

.ности ПII. Добжанського, Костецького Грохольського и многих

инших, по имени и нpiзвищу виголошувано тих почтен. послів,

що продавали своі голоси панам , хотячим крізь своє теріторіум

мати дорогу). И ті Фервpaльтунгсрати — все нз ними иде руна

в руку. 4

— А отся пануюча кліка, то цвіт нашоі землі, вінець нашоі

цивілізациі, на ш а н а дія, наше правительство. Перед ними одві

чатиме заряд краєвий; вони будуть уряджувати банки, писати

закони судиям и розказувати в школах; вони будуть мати всі

має гки и гронті, політичну и усяку иншу власть нашоі землі в сво

іх руках. Чого - ж нам надіятись від тих, що нас не узнають

и гонять 2

З того, що діялось и діється, безпечно судиш о будучім.

Зробім и ми так, подивімся по-зад себе и придивімся нинішній

хвилі, щоб опізнати сумну нашу будучину шо ухваленю резо

люциі.

Кілько разів ходило о вибори делегатів до ради державноі,

тілько разів старалалась більшість соймова недопустити до делє

гациі Русинів. Вона бо вибирала Русина тілько из тих округів,

у котрих всі посли були нашоі народности и там-же давала та

кому тілько свій голос, котрий интелігенциєю найнизше стояв,

такому, що навіть не годився-б до сойму, не то-що до ради дер

жавноi ; вибирала хлопа, не уміючого ні читати, ні писати, не

то-ж ще по німецьки ; а вибирала его нераз п р о т и 8 г о в о лі ;—

просто, щоби нас тілько перед світом компромітовати, коли уже

не можно було зацитькати. В котрих - же округах Руських пона

зався хоч один посол народности польськoі, там ніколи не виби

рано Русина, хоч-би іх и 3 було, а завсігди .1яха. То м у т о Русини

у раді державній вмісто 13 до 15 тількі 2 до 3 заступників мають.

Чого - ік ми надіятись можемо на-тоді, коли , як хоче Резо

люция : Сойм сам буде означувати спосіб виборів до ради дер

жавноі? При л юд н и й г о л о с Л я х і в стоіть за т и ми людьми,

- « — — з-
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що доei управляли більшостю сойму , що н а с так ладно уміли

в и в л ю ч а т и від уділу в держанній раді. Той самий голос ви

бере іх знову до сойму, де знову в іх руках буде більшість, а

тоді певно уже дасться придумати с п осіб, щоб жаден Р у с и н

не бачив більше де p ж a в н о і р ад и.

Обернімся на иншу сторону; заглнньмо, глибше. загляньмо

на саме дно Резолюциі.

„Ухвалюване засад научаня в усіх школах буде належати

до сойму, як и законодавство о університетах."

Повернім-яке дотичню картину историі.

Вже нині приписані Радою шкільною учебники, геограФня,

история, бають о народі польськім оd morza do morza;“ виправля

ють хрестоносні походи на Москву: — о всім, о Німцях, Тата

рах, Жидах говорять — забули-ж тілько случайно о нас, бо ми

из тих книжок маємся учити : Хто ми? — Що ? Правда, мані

сенька опшибка троіти в школах нані діти ?... Однак се тілько

провізориюм, бо Рада швільна має у голові Гр. Голуховського,

а той над собою 8. 19. устави з дня 29. грудня 1867; ще-ж красше

буде, коли місто гр. Голуховського, буде п. Земялковський, а вмі

сто 8. 19. п. Кабат або Лям.

Однак на тім не конець, бо для руського язика еще більша

показуєсь нетолєранция, чим для геограФиі и историі. Нетолєран

ция, котра заставила шкільну Раду нешанувати и ломати навіть

такі устави и закони, котрі сам Сойм у наш хосен ухвалив,

устави обовязуючі кож дого. -

11 так: Рада шкільна не хотіла ввести руських викладів на

віть там (Перемишль), де того виразно жадає арт. 5. устави га

лицького Сойму санкционованоi уже 22. червця 1867 р.

Розпорядженє Міністерства просвіти з р. 1870 о учитель

ських педагогиях, нотре ясно хоче винладів русько-польських че

рез половину в тих школах , старалась шкільна Рада обійти,

замовчуючи в оголошенях конкурсових о викладовім язиці русь

нім. Язик той до нині в тих заведенах тільно для обьясненя слу

жить, або и зовсім не уживається (женський семінар у .1ьвові).

Рада пшкільна протів устави з 22 Чарвня 1867 арт. 5 дода

ток до а) хоче від учителя релігиі руськоі на гімназиі Франц

ПосиФа викладів польських, и без ваги на S. 6. устави з 25. мая

1868 р. не впроваджуе катихету до тоі-ж самоі школи.

Рада шкільна увільняє, немаючи до того права, студентів від

испиту дозрілости и від иси:иту руського язика. (панну Абанкур.)
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Рада шкільна глумиться уставі основній з 21. грудня 1867

8. 19. розказуючи в найновійшім окільнину учити в виключно

руських піколах язик польський обовнзково.

Рада шкільна не шанує устави з дня 20. Червня 1872 не

вводячи руських катихетів, ані в Сончу, ані в Решові.

Отсе Факта — не всі-ж, дрібна тілько частина. ІЛ вимагають

же тоді від иас, щоб резолюцию ми поперали, власними руками

собі копали могилу ?

„Еin gut G e dich t m is s hat das Volk :

Das Нerz, es fiihrt das Вu c h.

Мit S o l l und Нaben wird motirt

Der Segen, wie der Fl u ch.

йдім дальше.

Право о приналежности після Резолюциі танож до сойму

належати буде. Се право в руках нам ворожих могло би для нас

СТаТИСЬ М6Ч0М Ката.

Від сто літ аж по нині, по кождій революциі на землі поль

ській, поселялась у нас емиграция. Останними 10. роками змо

жніла илькість прибишів до такоі нечуваноі висоти, що нині

навіть поліцня ім щоту не знає, а польські редактори самі цінять

силу еміграциі в Галичині богато над десят тнсяч душ. По-при

них поселяються у нас люде и других народностей, а за тими

більш усіх жиди, утікаючі з-за кордону. перед набором и єзуїти.

Ніхто не стане дивуватись, що ми Русини уважаючи нашу

Галичину за землю руську, не польську, неприязним оком диви

мось на те , як край наші з кождим роком , що-раз -то більше

и більше чужого строю набирає; як сноконвічні его жителі що

раз-то сильнійше з міст и публичного житя випирані; ба, нк уже

и земля наша навіть по селах у чужі руки переходить.

-- Однак ми все таки далекі від того, щоб запирати ворота

нашого краю перед бідними нещасними, перед угнетеними и го

неними. Ми передовсім Христинне и закон нам каже подати руку

нешцастю. Ми Славяне уважаєм за наш святий довг из братом

поділитись останнім. По тій і ричині ми и не внступаєм без за

стереженя протів еміграциі и других поселенців. Ми щиро хочем

приняти глядаючих схоронена и радо витаємо руки, що хотять

працею своєю нам помочи до добробиту.

За гостинність же нашу жадаємо однак ушанованя прав на

ших, язика нашого, віри и обрядів наших ; словом всего, що нас
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творить Русинами; жадаемо від прибишів, щоб вдоволялись тим,

що ім подаємо, а не видідичували наших дітей.

ІІридивімся-ж тепер, чи багато між емігрантами є людей ви

повняючих жаданя руськоі землі? Ми іх бачили, ми іх знаєм,

ми іх плануєм; однак , як мало ix — ми іх на пальцех пораху

вали. Решта усі (так чесні як и нечесні) упали шаранчею на нашу

бідну краіну; ругаючи нас, нашпу народність, нашу віру н не при

знаючи нам жадного права, кромі права, умерти на тій для них

так гостинній землі. Кождий емигрант, що тілько охоту до праці

показав, дістав сей -час місце. Всі наші публичні и частні заве

деня на-взаводи приймали в своі обійми еміграцию, не дивлячись

навіть не раз на те, чи є у них право обивательства сеi землі,

чи ні. О те право в хосен еміграциі майже всі ради повітові про

сили у Сойму, а Сойм, скоро тілько Резолюцию дістане, напевно

прийме іх в обивателів руськоі Галичини. Сойм теє зробить, бо

так зхоче більшість, бо більшости накажуть червоні негатори

Руси. Вони вже й нині постарались о найкраспі посади для своіх

пупілів з ущербом рідних дітей землі. Правда, не віддали ім ще

всіх посад тих, бо мало місця на Мазурах (тій нашій Сибериi)

щоб нас там переганяти, бо Русини мусять вще и ту занимати

значні становиска по-за-яв не було кому них заступити; — але

по ухваленю резолюции инавпше пиде ; — там вже справдяться .

слова радці пініль. О. „Викинемо раз на- все Русинів, бо вони,—як

аптиварський розум діурністи Виділу краєвого и радці шкільного

п. Штарклн каже: суть Полякам небезпечнійші, чим Москалі..."

Добре, нехай ! Однак мильна рахуба противників. — Вправді

злетититься на кличу іх гайворонє з Парижа, Женеви, Туріну,

Стамбула и Яс и з усіх кінців світа, вправді воно и поможе

пoльщити напу Русь; однак, те буде ім заплатою, що воно

самим iм виклює очі. Бо тільки мала горсть з - поміж прибишів

у поті чола зхоче на хліб насупний працювати, тільки жменя

одна віддячить краєви приют, а решта , — буде тягаром , що іх

придавить и зажене там, де може й самі не хотіли-б. Люде при

викші довший час дармовим хлібом, експекторациями політичними

и революцийними ельокубрациями жити ; люде, що yносили перед

карою правліня московського не голову а спину, а видаючи з-за

того себе мучениками відвикли від ублагородняючоі праці, — не

мають права до милости бо суть тільки тягаром а часто й зака

лою товариства. Так, жити хочеться хоч и без праці — а по-за-як
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дармо істи не дають и „paupertas cogitat mala,* то хиба-ж кривда

чужа провалить лінивству дорогу до жизни й розкоші...

Чи може таке уже не дієсь, самі часописи польські подають

имена шереступників емігрантів випераючись ix; дідичі оскаржу

ються и проганяють від себе гих плеканців „Орieki narodowej",

карає іх и „Орieka narodowa“; а поліция, еуди, и Европа и самі

Поляки погано об них говорять. Приміром — Маlicki — его мало

душно виперлись самі-ж Поляки , бо так політика казала, хоч він

за іх кров проливан и для іх літератури працéвав він був один

з-поміж ліпших. бо був чоловіком идеi при всей легкодушности ;

а якоі - ж чести приніс він Польщі ? Просто украв перед лицем

Европи повірені ему Републікою Французькою гропі и утік пе

ред ворогами своіми. А у нас богато є таких , що из Маліцним

навіть рівнятись не варті. О тім п. Подлєвський, о тім До

бжанський, о тім Костецький и Лям дуже добре знають, а все—

таки мовчать. Чому? бо мусять, бо страхаються на освяченого

болвана, викохано і ними прилюдноі опі ниі и словечка сказати.

Так оно и нам невільно більше говорити, бо нас сей-час „Dziennik

polski,“ що так добре шанує гідність праси, обмече болотом ка

лужи свого корчемного словаря.

Так нехай!—нехай усім а усім тим дадуть право обиватель

ства, чей скорпне упаде послідня маска, що пляни іх закривав.

Дай Бог тільки, щоб гадина вигріта за пазухою не віддячила нам

за хліб-сіль тим, чим не один з тоі пайки подякував Франциі.

Роздивімось дальше.

Намістиицтво, вотре уже тепер так скупо вимірює нам спра

ведливість по завонам, що в якии-такии хосен народности руської

в Галичині писані , - воно не буде зьобовязане , не буде може

навіть и в стані, по ухваленю Резолюциі, після котроi заряд кра

євий соймови одвічати буде, для нас и того учинити , що від не

хочу часом тепер по-яву ще чинить.

Уряди намістництва засуджують вже нині громади на кари

грошеві за те тілько, що на таблицях указуючих назву села,

кладуть вони на першому місци надпис руський, а на другому

польський. Хто иам скаже де той 8. стоіть, котрий би казав ка

рати те зовсім лєгальне поступованє громад ? Не хочемо ми ту

виступати против намістника-rodaka, котрий систематично пере

саджував Русинів на Мазури протів іх волі, и так богато при

чинявся и причинився організациєю краю до польщеня Гали

чини; — не хочемо, раз — из-за того , що не умієм найти Форми

*
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в якій би те все сказати , щоб не розбудити ц. к. Прокура

торию, котра будь що будь, поки вще не стоіть під кон

тролею червоних , слово правди нам пропустати може; а друге

из-за того, що особа намістника и его діла служать нам на по

тверджене наших не веселих виглядів у будуче; бо як свідчить

польська праса и лічні голоси ультрасів (звісні добре самому

п. гр. Голуховському) — навіть „намістник-rodak" иeдописує єще

усім захотінкам провідників опіні і публичноi пoльськoі.

Чи найдуть увзглядненя дописи руські у тих судів, котрим

сойм повелівати буде , коли вони уже нині, мов тілько на глум

по руськи одвічають на русь ві поданя, а одвічають таким диво

глядним язиком, що ні-жаден Русин его не розбере ? А нашоі

интелігенциі, що могла-б у Галичині до погодженя спорів н81"

родних причинитись, урядуючи совістно там де закон каже по

руськи , так богато перенесено на Мазури. — Не повинно отже

нікого дивувати, що многі Русини єще й досі домагаються у Відни

бодай адміністративного п о д і л у краю названою Галициєю; поділу

нотрий нк ce и вперше було , з хісном виходив не тілько для

п и т о м и х Гал и ч а н, но більше може для самих Поляків и для

іх стольного міста Кракона.

Що діятись буде у Виділі краєвім по скінченім руконститу

ованю нашоі землі", питаєм, коли він тепер уже зьобижає чутє

справедливости не тілько Русинів, а навіт многих Поляків, про

тегуючи и роздаючн найкрасші посади недоукам, як Дру. Дове

шевському, котрого, наче-б ту ліпших не було , спровадив аж из

Варшави и учинив инспектором усіх больниць Галицьких ? А чого

стоіть Др. Добвшевський, показує Стоварншенв галицьких лікарів,

котре (не збаламучене політикою) виключило его з ганьбою з-по

між себе за éго діла.

Газети польські, котрі всюди досить справедливо судять,

де тілько ім очі більмом народнéго Фанатизму не заходять, кри

тикують самі як найострійнше ділованє Виділу краєвого,—хоч з дру

гоi сторони хотіли-б розширити его власть навіть на ті Фонди

руські, як Народний дім и Ставропигия, що не підлягають Виді

лови. Вони сами оповідають нам, що-то дієсь по шіпиталях, що

дієсь з иншими публичними заведеннми ,— де люде праці и науки

терпіти мусять и теряти посади в угоду протегованим поколн

никам закінниць-служащих , — де заслугу допчуть каприси доно

солюбних можновладців Виділових. -— Після Резолюциі буде

У рунах сойму ergo Виділу , все майно краю; добра камеральні,
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сільні бані, и копальні. Як - не нам доброго господарства краєвого

надіятись по тому Виділі, під котрого набожно прижмуреним оном, .

виростає и цвите протенцийна деморалізация, єзуiтерия и гайно

ване майна краєвого ? — Хороша рекомендация на будуче.

Найлучшим однак образцем 10-літного господарства польських

ультрасів в Галичині и на Мазурах, є стан материяльний и мо

ральний наприх селян, а більш усего , дивоважні и небезпечні

слухи, що ходять останними часами по селах. Правду говорить

L2iennik polski и другі польські газети; єсть роздражнене між

сільсьним людом, як в зхідній Галичині, так и на Мазурах. Однак

грубо блудять и себе дитинним способом дурять, кладучи за при

чину всего тільки шпьонів Москви, розуміючи під тим терміном

найчастше Русинів а в особенности священників. Ми народ наш

знаєм и знаєм жерело дійсне того его роздражненя. —Безряд авто

номічних властей, значні кошта, що поносять громади з іх при

чини без видимого пожитку для краю, пропінацийна демораліза

ция, мнима и дійсна несправедливість властей, лихва жидівська,

частий обман всяних експльотаторів и шпекулянтів, ті головні

причини материяльноі руіни , деморалізация ширена при виборах

на сойм, самоволя можновладців и нездарність поліциі : то суть

г о л о в н і п р и ч и н и сéго отчаяного заблуда темного селянина

а не Русини, не священники, котрих моральний вплив на нарід

піднонали польскі ультраси своіми Тygodnikami szynkowemi, що

ругали церков и обряд, що знищили пошановане віри. — Газети

ті розносили по селах повстанці , емігранти а навіть ревізори

Фінансові и жандарми; — дідичі-шляхта назали іх по корчмах чи

ТаТИ . t .

Яка сійба — таких и жнив виглядати треба. — Русинів од

вічальними робити за те, що статись може, коли по тій дорозі

Поляки підуть дальше, єсть несправедливо, нечесно. Dziennik pol

ski знає, що Русини в интересі власнім, интересі, щоб народний

вопрос, яний вони поставили, не зредуковано на социяльні змаганн

и мріі — старались самі відносини хлопа до папа и жида маго -

дити. Вони робили те в щирій вірі, що магнати руськоі землі

колись прйдуть до переконаня, що нарід не ворог ім, а ворогом

самі політики іх. Вони робили те в глубокім переконаю, що скорше

чи пізнійше , на підставі нероздільности интересів хлопа и пана

згода стане ; а Сапіги и Потоцькі и пр. поведуть нарід туда,

куда він сам того хоче. — Були вправді деякі винроченя протів

тоі засади Русинів; однак се не можно карбовати на Русинів, бо
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се тілько поодинокі одчайдушні загорільці чинили , а Поляки

самі знають, як небезпечно священникови з чим небудь безза

конним виразитись навіть по - серед люб'ячоі его громади, бо у

кождому селі можна (зо смутком сказати мусимо) не одного

свідка Фалишивого проти свнщcнника поставити , як се не раз

практиковалось.

Так годі-ж Русинів червоними социялістами зневажати,

Ми не сліші, ми знаєм, куда прямують усі польськи змаганя,

всі сили и всі стоваришеня іх : Орieka narodowa, Sokóh, Вialy

Оrzel, Gwiazda , Zbrójna mlodziez i Skhadka na szkoly ludowe;

куда прямує нечувана, арогaнция , ученя нас нашого письма

и мови ; куда безстидні доноси поліцийські на Русинів, голошені

польським Dziennik-oм и иншими органами прилюдноі опініі

Поляків, куда цькованє поліциі и ряду на Русинів, куда спрага

ухопити в руки своі всі Фонди краєві и всю власть Галичини.

Знаємо и безпечні нашоі правди и прав наших, чекаємо, що

з того буде, хоч гірко нам дивитись, як революцийні елементи

мадярсько-німецько-польські стараються силу-міць звернути Ав

стрию протів сусiдноі Россиі. Гірко кажем, — бо як так дальше

пійде, то скорпне чи пізнійше прийти мусить до зелiзнoі розправи

між обома державами ; а тогді ніхто инший тільно наш Галич,

нана вітчина бідна, напі люд безталанний , потерпить за те;

а потерпить : потоком крови безвинноі, морем пожоги и голодом

и помором.

Те говоримо сміло без боязни, що на нас, як те давнійше

бувало , піднесеться крнк и чванє „Моskal, Gonta,Zelezniak, Szpieg"

Того уже ніхто прилюдно сказати не посміє бо ми у г о д о в ц і, ми

ті самі, що хотіли и добивались щиро о згоду обох народностей,

из-за добра нашого, из - за добра краю , из-за добра самих-же

необачних Ляхів; ми ті, що из-за віри в таку згоду навіть зір

ване родинних звязів сина з батьком , а брата из братом дармо

потерпіли 3 — дармо, бо проводирі прилюдноі опініі польськоі як

„Dziennik", не тілько що Русинам не признають тих прав, які

Любельська унія признавала: не тілько що негують и те, що поль

ський „rzad narodowy" з 1863 р. в золотій своій грамоті обіцював;

не тілько обаляють те, що сойм Галицький признав ; — вони

хотіли-б вимазати народ напі з-поміж родини Славянськоі , вони

хотіли - б навіть в житю соспільнім Русинів задавити, болотом

обкидуючи товариства наші; хотіли-б Русинів визyти из усіх оби

вательських прав, покликуючи на Намістництво, щоб Русинам
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, стоваришень безвинннх збороняло закладати ; просто — вони

хотіли — б Русина поставити ниже жида, учинити з его парію

Польщі...

Русини при обстановинах таких ніколи не могуть бути за

резолюциєю. коли видять , що права, котрі в ній стоять для іх

землі, обернутися могуть против них самих. Що по впрова

дженю в жите Резолюциі єще гірше буде, що аж тоді на

чнеться польонізация „en gros", того дає догадуватись минувшiсть

и теперішність; чим раз частійші по тій части голоси газет ляцьких

а паче всіх Dziennika polsk'ого. Годі нам з ним полемізовати, бо

те до нічого недовело-б. Однак все таки довжні єсьмо в интересі

самих же Ляхів висказати незрілість політичну тих, що разом

з Dziennik — ом радуються з причини, що число руськоі моло

дежи по Галицьких школах малiти починає, ляцькоi- же побільша

ється і — тих, що стараються зпольщити руські пшколи; тих, що

негацию народности руськоі програмою свого діляня вчинили.

В році 1862 старався А. И. Добрянський Николу Устияно

вича переконати, що Галичане не мають під истнуючими обстано

винами найменшоі надіі до подвигненя народности своєi ; що ім

з-за того треба ненависть Ляхів відплатити таною ж ненавистю

и признаючйсь до єдности народноі з Россиєю, ратувати бодай

частину индивідуальности своєі. Никола Устиянович відповів, що

сéго бути не може, що сему перечить етнография и история,

що кромі кількох Фантастів, ніхто и гадки не має о Москві;

що всі Русини стоять и стоятимуть за своім питомим галицько

вкраінським язиком. Що скаже на теє Dziennik polski, як тепер

діло стоіть, и чи розумна то молітика, що гнала Русина в обійми

Кримців и Царів перед 200 літами и теперь а чейже іх туда

гнати хоче ? — В році 1862 кількох тілько було безнадійних,

кількох тілько таких , що звертали очі своі на північ. Десят.

коротких літ політики опертоі на негациі Руси, на нетолєрaнциі

язика и обряда руського и на поліцийських доносах, привели Га

личан до такого завзятя що тисячі а тисячі из них, (бодай на

перекір Ляхам) признаються нині до єдности з Москвою;

„Das ist der Fluch der bósen Тhat, dass sie fortzeugend Вóses

muss gebáhren".

Чи не є то доказом безтактностн и незрілости нині верхо

водячoі кліки и і ракондів, що навіть там, де и Русинів не має
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т. в. на Мазурах, де о Москалях давнійше говорено, будьто би вони

z jednym okiem i 2уwe dzieci jedza (ми чули се часто, а раз навіть

від одного Бернадина), де интелігенция ляцька и газети іі ширили

відразу и ненависть до Москви; що навіть там ляцький народ сам

починає Москаля за свого лучшого друга уважати нижели не

одного из загорілих своіх синів в конФедератці.

Те суть овочі десяти-літного блуду. И так мало би дальше

бути?

Звернути з тоі нещасноi дороги, винути в піч старі правила,

подати Галичанам до згоди руку — то єсть рада, нотру ми від

щирого серця може в останнє подаєм Ляхам. Того хоче интерес

краю, интерес самих же Ляхів, а навіть интерес цілого Славянь

ст"b8.

Так є с ть Сл a в я н ь с т в а.

Бо ту у напшім краю , що у нім так много різнородних еле

ментів, котрі будь що будь мусять себе терпіти, по-за — нк жаден

из них не має на тілько сили, щоб другого або виперти, або зни

щити ; — ту p і ш и т ь с я д о л я Сл a в я н. Польщенє Русинів,

як ми уже поглядом напшим на останніх десять літ виказали, не

тілько що не принесе Ляхам користи, але навіть iм богато шко

дить; бо приводячи Русинів в одчаянє, мече іх в обійми Москви.

Що не було в стані учинити 500-літноє пановане, те (нехай собі

пан Костецький вибьє з голови) не учинить ні той міліон, котрий

хотять зібрати на тую ціль; ні сили, які на кілька хвиль подає

власть, котра нині у руках наших противників. Тее все Русь

тілько ослабити , ніколи однак зпольщити не може. А ослабенє

одного з найчисленнійших щепів Славяньства підкопує глубоко

надію на зФедероване іх в будучині и веде до Панруссизму, між тим

и до заглади ляцького щепу, по-за-як шістьдесяти міліонам Мо

скви, котра нк моральною так и материяльною силою усіх Нім

цнми и Турками придавлених Славян * вороткім часі перевизшати

буде, ніхто силен не буде опертись.

Так, ще раз кажем : годі по тій погубній дорозі ити. Треба

забути идею „райstwowо8ci" Фівцийноі держави; треба братись за

идею свободи, тоі свободися, що дає право розвиватися всякій инді

відуальности так делеко и так широко , поки вона не насилує

таких самих права индивідуальностей других.

Виперти Русинів Галицьких з іх чисто-народного становища

и вигнати іх на темний шлях социяльних змагань, є нерозумно.

Той шлях уже Русини верстали не раз; — кінця єго не доглянете

- 13
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оком. Русини відаернулись від него и прямують мирною дорогою

просвіти до свободи. По- щож іх з власною кривдою назад завер

тати 2

Взиваємо про те и Сапігів и Потоцьких и розважних Кра

кiвських послів и всіх тверезих патріотів польських, щоб своі

сили зібрали на те, щоби пелітиці и змаганям польским инпний

здоровійший напрямок дати. Єще час, ще дорога не заперта.

Треба в-перше, ниж маєм годитись усі на автономию нраю

нашого, подати Русинам м о ж л и в ість з т о і а в т о н о м иі к о

p и с т а т и. Т р е б а в о п л о т и т и 8. 19 о с н о в н о і у с т а в и

з дня 21. Грудня 1867 р. — Словом, треба у г о д о в е в не сен в

послів руських, добиваючеся о р і в н о у п р а в н е н є н а р о д н о с т и

р у с ь к о і з по л ь с ь н о ю , на соймі чим скорше справедливо

порішити и в житє ввести ; а т о дi - ж и Русь певно не буде

противною розширеню автономиі нашого краю, бо у ній и своє

буде видіти щасте.

ПЕРЕГЛЯД політичний. а

На полі внутрішнві політики австрийськоі и краєвоі мало ма

ємо Фактів до записаня. Сойми незнати ще коли будуть скликані.

Рада державна до осени відрочена. РеФорма виборча, утворенье

найвизшого адміністрацийного суду, новий проєкт податків, зароб

кового и доходового, мають бути головними предметами осінноі

сесиі. Чи н резолюция галицького сойму ? Се залежить від

того, чи сойм галицький ще перед радою державного збереться.

У Транслітавиі тілько сойм хорвацький держить обради. Там

по світлій виборчій побіді народовців получилась уміркована пар

тия уніоністів під бар. Прандавом з народовцями на підставі про

єкту засадничоі ревізиі угоди з Угорщиною. За-для того вибрана

уже депутация регніколярна до трактованя з правительством и

соймом угорським. У програм входить такожь прилучене Даль

мациі яко нерозділноі части „троєдиного королества.“ Дальмация

нко край, що Цислiтавиі більпе розходу приносить, як приходу,—

нікому тут окрім понадливих централів німецьких не приріс до

серця; а Хорвация з неі щось зробити може, коли зполучить ще

разом з Пограничиєм окрім банатських Сербів усе хорватсько

сербське племя в Австриі.
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Тим-часом у нас в Галичині — за-для канікули — заповня

ються газети польські нечуваними казками о „москвоФильських”

агітациях, не тілько у зхідній, але и в західній Галичині; не лиш

на нолі социнльно-політичнім, але и на чисто Фінансовім ; не лиш

в ннтелігенциі, але и між сільським народом. — Хто читав пильно

газети польські через років кілька , гой може спати супокійно з

хто-ж близше знає наш сільський народ , той и буде знати, що

поголоски подібні, які тепер з великим страхом занисують газети

польські в доказ агітациі, або й ще дивачнійші, що року появля

ються межи сільським народом , а через ярмарни и відпусти ши

рятьсн телєграфічною сноростю по селах, по сторонах и по всім

краю. Від часу, ні наш народ став займатись більше політикою,

звернулась також Фантазия его на се поле. Так в р. 1868. коли

делегация польська покинула була раду державну, всюди по селах

можно було почути, що Поляки збунтувались на цісарун и трима -

мають его у Відни в занерті. Сего року вже самі пани стались

нещасливою жертвою народнеі виобразні ; видно що також и му

сіли чимось зогрішити. — Сам простий народ не вірить тим по

говіркам и знає дуже добре іх жерело, а нождий статочний газда

в селі вам скаже—„що десь, видно виливають звін“;— щоб удався

бачите звін, то йонечно пустити неправдоподібну поголоску між

люд0м.

И тепер незнати чи не вливають де ві Львові звона, коли

Gaz. Narodowа, а за нею и другі розказують, що у Бедриківцях

(коло Заліщик) відбувся недавно без відому політичнéі власти

з б і р н а р о д н и й за иніциятивою моральною їoслa соймового

и державного Бойчука ; и що збір той мав ухвалити петицню

(до кого ?) о поділ Галичини , заведене язика руського в урядах

и школі и віддане лісів и пасовиск. — Але и правди зерно, як

каже Бісмарк, у сій казці може бути. Коли правда, що народ

сільський сам жадає рівноправности свого язика в школі и уря

дах, то зовсім не дивно; коли-ів наші невчені люде за иніцинти

вою посла соймового и депутата до ради державноi на стілько

нехтують стосунки социяльні, що на прилюдних зборах цілими

повітами ставлять жаданя близькі до комунізму — то нам дивно,

але дивно з тих політиків польських, котрі сільських непросвi -

чених людей на перекір руській интелігенциі за помочию найогид

нійших способів агітацийних, не щадивши дешевого средства,

яке ім подає виключне право пропінациі, виволікапоть на арену

політичню, до сойму, вибераю гь на своіх заступиинів до ради
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державноі, — а потому денунциюють тих - же самих людей яно

зорудин москвоФильських агітаций", и сердяться, що вони сміють,

без легальних Форм — розправляти між рівними о річах, котрих

не розуміють А вже-ж чоловік, котрого цивілізовані пани допо

могли горівкою вибрати на посла соймового, котрого потім обра

зована більшість соймова з-поміж 30 Русинів вибрала до Ради

державноi , щоб там заступав Галичину и цілу Австрию и рішав

о судьбі цілоі великоі держави, о буджеті, справах просвіти, о го

рожанськім и карнім праві, о силі оружній держави, о іі транта

тах з другими державами — такий чоловік мусить себе уважати

на стілько розумним, щоб міг розправляти о праві власности па

совисна в своій громаді.

Не тяжко нам доказати, що рівно и всі инші подіі, на котрі

жалуються польські політики , нікому иншому тілько свому-ж

власному, безтактному, часто й безсумлінному поступованю при

писати мають ; — нако ли-ак у них опамятаня на се не має, то на

тепер справді и не пора и не наш интерес хоронити від блуда тих

лицарів, котрих так довго уважати мусимо за наших противників,

доки не стане між нами правдива дійсна у г о д a.

Н () B II Н. К. П.

Вечір в честь памяти Маркияна Шашкевича. В неділю тня 25.

червця «7. лишця) відбувся в комнатах . Бесіди руськоі" вечір музиї ально

декляматорський Уряджений заходом Товариства „Просвіта,“ в честь памяти

славного нашого галицького співака Маркияна Шашкевича. Публичність руська

зібралася дуже численно, так що обі комнати були шереповнені. — Вечір роз

шочався співом квартетовим. „Ой на Ивана та на Кушала," винятим из нової

єще непредставлюваноі оперетки народнéі п. Наталя Вахнянина Віттак виго

лосив професор руєькоі словесности на львівському університеті, Др. Омелян

Огоновський, річ свою про значенє и діяльність Маркияна; річ тая становила

головну часть вечера и ми шодали іі в цілости в нинішнім числі „Правди “

Опісля слідувала деклямация: Устуш з поеми Маркиянoвoі „Перекінчик бісур- 9

манський" — Бандурист, — по чім відспівав хор пісню „Біду*м собі купила.

Дальше відчитав п Корнило Устиянович першу дію з своєi трагедиі историч

нéі „Ярополк.“ Мова поетична, шлавний и красний стиль, жива акция, пра

вильна заснова характерів, а вже и сам предмет винятий з историі наших

князів, що так годиться до драматичного обробленя, дозволяють много надія

тися на цілість артистичну сéі трагедиі. — За відчитом тим слідувала декля

мация віршу Н. Устияновича „На могилу Маркияна Шашкевича," за чім хор и

закінчив вечір.— В хорах брали уділ співаки нашого співочого товариства „Торбан

и хор студентів руськоі гімназиі під управою п. Н. Вахнянина, котрий около
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піднесеня співу хорального и солевого неперечно великі положив у нас за

слуги. Вже по укінченю вечера надійшли два телєграми.

Олігархия Института Ставропигийського. Уже в ч. 2-гiм нашого

письма піднесли ми були голос проти порішеня загального (по-великодного)

збору Института Ставропигийського, котрим то порішенєм о шлачуваним

урядникам Института рішаючий голос при голосованю признано, в наслідок

чого конечно виробитися мусів в гурті членів Института кружок братчиків,

маючих тілько своі интереса на ціли. Кружок той побільшав тепер знатно,

бо придбав собі нових єще адгерентів, а именно тих членів Ставропигийських,

котрі тешер за пів-дармо повинаймали помешканя в ново відбудованій камя

нищи Ставропигийській. Усім панам тим ходить ні-ощо, а тілько о те, щоби

сумирно без перешкоди споживати могли дари Божі; тож и звязались они

між собою солідарно так, що би жадного такого в члени Ставропигиі не при

пустити, котрий би станути зьумів цілям іх благородним на заваді; довести

же штуки такоі зовсім ім не трудио , бо поступаючи солідарно , диспонують

они досить знатним числом голосів, котре майже завсігди переймає результат

голосованя на іх сторону. -— Так отже и тепер, коли на послідних загальних

зборах Института (дня S. 20. липця) предложено до принятя в члени Ставро

шигиі ПП. Петра Сушкевича, доктора медицини , и Олександра Огоновського,

доктора прав и фильозофиі, знаних ревностю Русинів-патріотів, то помянута

кліка прецінь поставила на тому, що обох тих панів в члени Ставропигиі не

принято ; бо очевидно, панове ті зн ть не конче згоджувалибися з дотепері

ншним господарством Института, — Додати до сего єще годиться, що в члени

Ставропитиі, а навіть до самого Виділу Института принято людей приміром

таких, котрі до нині єще не одержали абсолюториюм з веденя колишніх ра

хунків Институтських. Таким чином отже Институт Ставропигийський, засно

ваний за - для шрилюдного добра Руси, стає тілько жерелом для приватних

интересів де-яких поодиноких личностей !

Нові исторично-географічні вислідки ,,Основи“. Консеквенция некон

секвентноі „Основи довела і в послідних часах до крайноi вже нісенітниці,

на яку не здобувся єще до нині ніхто хоч би й з найбільших неприхильників

Руси. Отсе в одному из найновійших чисел „Основи“ співає нам яка-то „Га

личанка" у фейлетоні органа того чудовну якусь пісню , з котроі довідуємося

що „Дністер нам батько, а В и сла на м м а ти!“ Чудовна справді пісня.

Під „Галичанкою" тою — хочемо надіятися — не думає ачей-же „Основа"

якоі репрезентантки Галицькоі Руси; бо и не думаємо так плохо, щоби „Основа"

не знала вже природних границь Руси; — напевно же орган сей видіти хоче

у „Галичанці," своій яку-то репрезентантку цілоі Галичини — репрезентантку

отже якоі-то галицькоі народности (про галицько-руську народність тол

ковали нам уже де-які недоварені голови; про загальну, же галицьку народ

ність, до нині не посмів був ніхто єще думати). — Для більшоі консеквенциі

повинна була однакож „Основа" видумати для „Галичанки" своєi єще який-то

гал и ць к и й я з и к, то вже-б діло и довершене було.

Минувшого тижня наспів до нашого города даровитий наш співак

Юрий Федькович — и пробувати-ме уже постоянно у Львові — З припо

рученя Виділів „Просвiти" и Бесіди руськоі обняв п. Федькович видавни

цтво „Зорей", и старанє о піднесенє репертоару народнéго нашого руського
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театру; тож и надіятись нам можно, що у одному и другому згляді наше

діло скорійшою ходою піде на-перед

Для Товариства „Побратим“ визначив Институт Ставропигийський

з фондів своіх на рік один запомогу по 25. зр. а. в. що-місячно, и шриняв на

себе вишечатанє статутів Товариства безплатно. — Як шовизшe згaнилн ми

олігархічне правлінє Института, так тепер радо підносимо шатріотичний сей

шоступок Ставрошитиі, за приміром котроі , надіємось, шідуть и честні наші

Родимці, причиняючись датками своіми по можности до піднесеня и удержаня

того для нас так важного Товариства.

Бюст Шевченка. Проживаючий тепер у Италиі скульптор, 3 а б є ла, ро

дом Украінець, про роботи котрого (велика статуа Татяни, героіні Пушкинового

романа Евгений Онєгин, куплена Великим Князем наслідником Российським ;—

статуа Пушкина и инші.) не раз писано було у российських газетах, вилішив,

як ми чули, шо заказу одного земляка бюст Т. Г. Шевченка; дуже гарний

бюст сей має одлитись з бронзи. --- П. Забєла зробив се уже другий бюст

Шевченків; шерший був висічений з мармору, теж по заказу одного земляка.—

Але така робота, які суть роботи п Забєли, и бюст такого чоловіка, як Шев

ченко, мусять не замикатись тілько у кабінети поодиноких лиць, але бути

доспупні и усій громаді. Думаємо, що и сам артист и лиця, котрі володіють

бюстами Шевченка, зробили-б добре діло, не обидне и для авторських прав,

коли би згодились відлити кілька екземплярів бюсту з цинку, яко материялу

не дорого але доволі міцного, и пустили іх у продажу до Россиі и Австриі,

де є чи-мало почитателів таланту Шевченка, котрі раді були-б мати у зборах

своіх образ такого чоловіка, як незабутній Тарас. У Россиі не раз виставляно

на академічних виставках гарні шатрети Шевченка, але бюстів его , окрім

як кажуть, не дуже удачного, що стоіть у шетербурському артистичному

клюбі, не знаємо; и од того думаємо, що бюст зробкений п, Забєлою ушодо

бався-б руській громаді и у Росиі и у Австрiи.
4

З печатні Ставрошигийськоі вийшла на сих днях книжка п. з. „Про

відні идеi в письмах Тараса Шевченка“— студіум 0 м еля на П а р т и ць

к о г o — вишуск І. Єсть то критичний шогляд на письма Тараса Шевченка, —

а именно виказанє провідних гадок, якими кобзар наш шоводився в напрямку

політичнім, социяльнім, релігийнім и т. ш. При виказованю кождoі з гадок

тих наведені суть єще одповідні цитати з утворів безсмертних Шевченка. Ви

шуск І. обіймає 3", 2 аркуша друку --- и ділиться на дві части. Часть І. (1 * 2 арк.)

обіймає: Чого стоіть Шевченко яко поет народний ? и житє Тараса Шевченка;

часть ІІ. же : 1) Шевченко яко поет, 2) Шевченко и Украіна, 3) Шевченко

протів десшотів, 4) Шевченко протів шанiв, 5) Шевченко протів перевертнів,

6) Шевченко протів церкви-домовини, и 7) Шевченко о просвіті. — Як зпер

шого сéго випуску бачимо, буде се студіум критичне. якого досі не мали ми

єще в літературі нашій (спосіб трактованя чисто обєктивний), — тож з не

терпиливостю виглядаємо випусків дальших — и надіємося, що честні Ро

димці наші скорим розкупленєм випуску І. подадуть трудолюбивому автору

можність до скорого виданя и випусквів дальших сéго так многоцінного сту

діум.. Першого випуску дістати можна в книгарні Ставропигийській но дуже

пристушній ціні: 35 кр. в. а Ціла розправа обіймати буде 10—12 аркушів друку.

r
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Давно вже рознеслась по нашій краіні слава нашого земляка М. Ли

сенка, яко музика - композитора , а в нашій львівській громаді не має ні

одноі людини, щоб не переняла хоч одноі пісні, уложеноі сим знаменитим

музиком народнім. — Хоч не тут місце зазначити становиско, яке займає

М. Лисенко в музичному світі, (статю поміщену недавно в „Києвлянині" про

o èму пропадає головна заслуга обзнакомленя не-то-що нашоі, але перева

жно и чужоземноі публіки з красою украінських пісень. Тож не диво, що за

„Збірником“ Лисенка з давна допитувались не тілько наші але и постороні

люде, — що именно новійшими часами стали нетерпелитись, вижадаючи „Коб

заря" підібраного Лисенком під ноти.

Нині можемо поділитись милою звісткою з нашими читальниками, що

нове виданє „Збірника пісень украінських“ Лисенка нам вже надіслано

и що дістати его можно в канцелярій „Просвіти." — Редакция доложить вся

кого стараня, щоби спровадити и „Кобзаря" підібраного Лисенком під ноти,

и зробити приступними сі прегарні твори нашого народнéго комзитора.

Небавом поступить в друк и сторичня тра г е ди я нашого артисти-по

ета п. Корнила Устияновича п. з. „Ярополк 1.“—Звіщаючи об сім, ого

лошуємо предплату на діло се по ціні 75 кр. від приміриика—з добавкою, що

по викiнченю друку ціна лавочна знатно збільшена буде;— ціле діло обійматиме

7 арк. дрібного друку віршом. — ПП. Родимці котрі хотіли-б набути поважну

сю працю, зволять предплатні гроші прислати на руки редакциі.

Виділ Товариства „Дружеський Лихвяр“ порішив на послідному

засіданю, щоби всякі оголошеня Товариства поміщати на будуче в .Правді" —

а не в „Основі”. З кінцем місяця Жовтня шодасть Виділ справозданє з до

теперішнеі свові діяльности — з виказанєм усіх складок, вплинувших но ціли

Товариства.

Подаємо співаночку "молоденького таланту, 15-літного хлопчини,

сина господаря Т. Малицького з Вікна, повіту Грималівського — Автора мо

лодого взяв за-для охоти его до науки п Володислав Федорович, властитель

Вікна під свою опіку; и надіятися, що під теплою и щирою рукою молодий

талант марно не загине.

Отсе и співаночка:

ДУМКА,

Служу собі не далеко

Від своій родини :

Як би мене хто намовляв

Кождoі години:

— Йди небоже, подивися,

Що ся в-дома робить ,

Як там мати по городі, 1

Думаючи ходить.

Ходить мати по городі

Думаючи тужить:

— „Нема мого сина дома ;

Нема — бідний служить -—
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Нема кому жалувати,

Та нагодувати“ —

От, як мати за дитинов,

Ще як рідна мати !

Нема в світі ліпше дітям, -

Як є рідна мати ;

Нагодує тай напоіть —

— Идіть діти сшати...

И я маю рідну матір ,

А про тоє тужу.

Инші люде мають волю, *

А я собі служу. —

Як то дома, нераз мати

Закликала : Сину —

А ту такий дворачисько

Тягне за чуприну.

Семко Малицький.-

НАДІСЛАНЕ.

Виділ акад. Товариситва „Д p у ж e c b к о го Л их в яр а" звіщає по мисли

8. 9. д. спат. интересованих, а именно ново - прибуваюгих п. н. академиків,

щоби у всіх своіх ділах повариських зголошуватиисл зволили в комнатах „Русь

к0і Бесіди" 0 год. 9 — 10 ран. и 6— 7 вег. — Присушний глен виділовий уді

липи, кождому всяку пожадану дружеську аораду.

Львів дня 15. (27.) Лиаця 1872.

Від Виділу акад. Товаристива „Дружеського Лихвяра"

Др. Олександер Огоновський Щасний Сельський

20.1060 , - секретар.

ВІД АДМІНІСТРАЦИІ. ,

З нинішним Числом зачинається II чвертьрочє V". pоч

ннка „Правди.“ Просимо про - те о скоре надсиланє перед

плати. — Крім того просимо, єще тих IIII. Предплатителів,

которі би тепер місце пробуваня свого зміняли, о вчасне

надісланє нових своіх адрес.

2035 Нинішне число „Правди“ збільшено о пів

листа; по тій-же причині и опізнилася розсилка éго.

Одвічальний редактор: Др. Олександер Огоновський.

З пегатині Инсиипупа Саавропигійського. *



ч. v. Львів, дня 15 (27) Серпня 1872. Рік V".

Виходить випу- Редакция и Адмі

сками місячними ністрация під Ч.

в 3 аркуші 15. (27.) 12. улиця, Оссо

кождого місяця. линських.

письмо літературно-політичне.

„В своій хаші своя правда и сила и воля.

Ціна передплати : на рік 4 злp , на пів року 2 злp., на чверть року 1 злp."

в. а. — За оголошеня (инсерати) платиться по 5 кр. в. а. від одного вірша

дрібним друком—з долученєм 30 кр. в а. на стемпель за кождоразове уміщенє.

часть мітЕРатурна.

P 0 2 К А.

В неділеньку в ранці

Идуть новобранці,

А мій милий чорнобривий

У білій катанці.

Чекай милий хлопче,

Най припну ти рожу ! —

Не чекаю, серце моє ,

Чекати не можу —

Бо ті твоі рожі

Слéзою зрошені !...

Вповідав ми тарабанчик,

Що ми розлучені.

Але як убють мня —

Коби посадили

х Ту червону твою рожу

На моій могилі.

Та рожа прийметься

Мая розцвитеться,

Під зеленов муравою

Серце стрепенеться.

К0. Федьковиг.

- - - - - -

14
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B 8l Ч К 8l,

0повіданє Вагнера.

(Конець.)

Голова в неі завернулась. — Се від голоду певне , думала

Фанні, придивляючись пильно до худесенькоі своєі руки , що

іните тримала. И навіщо б рукам отим треба , аби конечне була

ситою утроба * Треба-б було так зробити, щоб мене не було

зовсім, а були-б тілько самі руни ; от, вони-б и робили на всіх,

та грошики брали... так же навіщо-б ім знадобились гроші ?... Ет,

які нісенітниці в голову лізуть ! —

А робота все посувалася геть, та ще й хутко. Строчка за

строчку — и станин почав виходити як раз до стану маленькоі

Ніни... Фанні пила и любувалася ним. Спразді, він таки був дуже

гарний. Та ще до того, ному й не приятно на свою працю полю

бувати ? От, як виготувала рукави, приробила Фанні до іх сині

банти , а до тих приколола цинамкові листочки з срібними бля

піочками . Світе мій ! як-же воно було пишне ! Таке гарне, таке

гарне, що Фанні навіть и свій голод забула. Мабуть та сукня

була красша за всяку страву. ".

Але ледве одсунула вона оту сукню на-бік , як з'ьявились

ій зараз три картопельки, шцо вона позавчора іла. Які вони смашні

були, Господи! — Мині-ж так и без іжі тепер гарно та легко !— ду —

мала Фанні: Весело так , — голови не верне, груди не болять

и не нашляю. А надто до того и діло зроблено: Станик зшитий ;

тепер треба за спідничку братись.

Запалила вона недогарка й взялась за спідницю.

— Ну, мій голубе ! сказала вона, на патрета дивлячись и сіла

до вікна; — о г , твоя Фанні розумна дитина. Сукня на завтра

буде готова, конче буде... и я забенькетую... Шия вона, "г8 ші ні6.

А на дворі вже ослала все темная ніч. По вулицях геть заби —

щали газові вогники , як ті зіроньки. Гудіня и гуркіт знимались

у - гору и линули в кімнатку до Фанні. -

— Ох, нк-же то хороше, весело, думала вона; — вечір яний

тихии та теплин, наче в свято, усе там ворушиться, миготить.

Певно, усе ото ідуть ситі, вгодовані люде з тих віталень, де бли

щать свічада та золото. Яку - то вони там смашну картопельку

іли і отсе тепер до опери ідуть слухати музику, чи дивитись на
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драму. Певно й плакати будуть, та з тих сліз єще краспе й в e

селійшe iм стане. А мині и так весело, хоч я й голодна, хоч и не

бачила драми. Кажуть, що ситим часами важко буває, а мині-ж-то

тепер легко-легесенько !... и вона одно прила; знивала пілку до

пілки і нашивала плетива и стяжки; и спіднична з Фалдуванем

нироким починала ставати такою рясною, показною, та пи піною...

Фанні аж жмурилась та пасла на ній очи. -

Часом здавалось iй , наче-то піумлява вся , іцо глибоко там

десь на вулици в-низу клинотіла, разом знімалась, злітала у гору,—

в гула у неі в грудях, в ухах, в голові. 11 вже видавалося ій,

що то не гуркіт, а велина, росніцина музика виграває чудово ; що

наче-то в голосах тих леліє щось, хвилює танцю в , а з ним ра

зом хвилюють коло ій и вогнини... вогників безліч !...

— 0x, лишенько ! Се н дрімаю, каже; — але ак гарно під

добру музику танцювати на балі!

— Потягнулась вона , та й знов до праці ; пние тан хутно,

немов та машиина; раз, раз, раз.... ось и спідничка сливе вже го

Т 0 В {1 : А музика знов злітав до горп , и веселі вогники нав

коло Фанні знов миготять та танцюють. *

— Я отсе в друге здрімала і шепоче — и знову — до голки

Єще кілька стебів — вже І Світе! Як весело! Легно та весело. —

А музчка знову гуде и виблискують вогники. — Але Фанні

віне гаразд бачить, що се не сон, що вона чуває. — Яна я дурна,

думає ; — в таки справді на балі, а мені здається , на о н сукню

н:ию. Не одрізниш часом того, що привиждується, від того, що

на-всправжни.

1Іриднвляється, аж на ній нестотно самісенька сукня, що

вона за - для Ніни маленькоі ишила. — От, як гарно, думав ; —

ніхто й не дізнав, що я сама шила ! * *

Озирнулась, — перед нею багато великих, росвішних сві

тлиць и всі-ж то вони блискочуть та сьяють вогнями. А музика?

Грає , аж гуде і завиває, — сказано, легко та хороше! Та ще

пахне так чимсь добрим, солодним, смашним.

Підходить до Фанні нкийсь пан низенький, товстий, та ря

бий, рябий. Фрак Bму немов понастриговало в крати, але се не

крати, а такі ж самі нмки, як и на виду в его.

— 3 ласки вашоі, панно, каже ямчатий панок той : — пропу

вас до кадриля. — Ох ! та се-ж ви, пане нашерстку!... Скакі гь-но,

будь ласка, а я й не пізнала... х:
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— Так панно ! Звичайне, каже наперсток : — кого часто ба

чиш, то придивишся й забудепш одміни. Але вас, панно, я дуже

добре знаю... И вони идуть по світлиці и стають танцювати.

Легко так, та весело, весело. Музика гуде — Вогники сьяють.

— Я бороню вас, панно, каже наперсток: Се мій обовязок ва

жнійший; бороню від вколеня, щоб не було болючо вам. ІМ знаєте,

панно, — так принтно боронити других !

— Але здайтесь и на те, пане наперстку, одказує Фанні;—

що иноді добре й болю спочути ; бо инак ми и знати не будем,

як болючо тим, котрих ніхто не боронить...

— А ! Се ви кажете, панно, про чулість ? Я в сему не зна

юсь. Я не вразливий, у мене товста шкіра ; я боронити мушу,

то й бороню. А чулість та, шкодить всюди. Спитайтесь за се

хоч у нашого vis-a-vis, панно !

Дивиться Фанні на пару, що з ними танцює и чудується

єще більше.

— Скажіть мені, пане, будь ласка, каже :— адже то з голь

ником моя голка танцює ?

— Нестотнісенько, панно і каже наперстон: — А. гляньте,

яка вона блискуча, ота ваша голка ! Струнка, тонесенька... а в

очку який погляд непохилий та острий ! Тільки з таким поглядом

и можно з шматя пошити що небудь . Для сего-ж треба кожду

материю пронизувати на двоє, щоб бачити іі з обох боків.

— Так, пане ! Але без ниток зішити не можно, одріває Фанні.

— Я з панною згеден. Але нитка — се так тільки — на

дібок, засоб. Ним голка водить.

— Я бачу, що ви пане ФильозоФ, каже, усміхаючись Фанні.

— Я тільки самого себе спозираю, одрікає ввічливо напер

сток; за - для того мене й можно на вашого гарнісенького паль

чика, панно, надіти. А в тім я гольника лічу за справдешнего

ФильозоФа. З-окола він такий блискучий та гладесенький, а нуте -

ж-но з-середини гляньте — кілько то жартів острих посиплетьсн

звідти ! Треба тільки знати, як его одчинити !

— Так, пане; але я не люблю людей потайних.

— Отсе вже, панно, й даремно, додав наперсток: — Все на

світі ховається. Подивіться на природу, и та ховається навіть...

без сего не можно. Та й що-б було путнeго, як би все вищи

рялось? Гляньте на вашого сусіду, адже й він розчиняється, тільки

тоді, коли треба.
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Глянула Фанні, коли бачить — коло неі танцюють ножиці

3 П'aПТ0В8.1bН0К0 Г0ЛК010.

— Скажіть, будь ласка, дивувалась Фанні : — Як вони цяць

ковано убрані.

— Так панно! Се до моди. Але я признаюсь отверто, що не

бачив сміливійшого пана, над ті ножиці. До того-ж вони й ста

родавнeго роду. Іхній предок був у руках Парки и перетинав

завше нитку чоловічої жизни.

— Ох ! Се страшенне ! скрикнула Фанні: — жизнь така

гарна, нащо іі перетинати 2 От, приміром мені тепер — так хо

роше, легко та весело І Нашцо мою жизнь перетинати ?

Наперсток плечами тільки звів.

— Се, панно, найкрасша хвилина, аби іі перетяти. Богато

людей з розпуки вмирає. Що-ж тут путнeго ? Або живуть якось

непевно: от хоч би й та голна до гаптованн I Вона , — нікуди

правди діти, — таки тупиця, чи-то пак... недотепна, хотів я ска

зати. А проте вона, куди яка думна, пце-й головку завше дере.

Вигадала собі, що ніби вона тільки й проводить золоті та срібні

нитки. Про мене, — отан цілий вiк самоманою жити, щось нере

тельне й непевне !

— Даремне, добродію , ви мислите так, одрікає Фанні: -—

мині здається, що всі ми живемо, себе дурнчи : одні більше, другі

менше. Тай*то ще доложу, що ті, що живуть в самомані — за

всігди щасливі, а щасте — наша мета.

Усміхнувся наперсток: — По вашому, панно, каже, — жита

мало-б бенкетом бути, де-б завсігди гула та стогнала музика?

Але Фанні его вже не слухала: вона спочула, що в неі у

грудях щось разом спалахнуло й затремтіло. Вона вбачила, таки

прямісенько в очи, що по-бік неі, проти ножиць саме, танцював

АдольФ. Тав таки — то був справді АдольФ в гарнесенькій рамці

золотенній. Але з ким танцював він ? Довго и пильно придивля

лась Фанні, поки не розгледіла, що то-ж була вона самісенька.

Не та Фанні, — молодосенька червонесенька дівчина, що танцю

вала з наперстком, але Фанні — хора, худа, завчасне змарніла,

в старій своій сукні подертій ... разом — справжня, правдешна

Фанні...

— Навіщо-ж танцює він з нею ? думає Фанні : — адже вона

не гарна, погана... Але в неі таке ласкаве обличьє, а очи такі ла

гідні та прихильні. Так ! я розумію, чому іі він кохає. Собійницею

я не буду ! 4.
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Наближаються до них ножиці, и танцюючи, перетинають те,

що іх єднало.

— Ненько-ж моя ! Що - ж страху-то спало Фанні на думку;

вона заплющила очи, а серце аж похололо. Коли зирк—аж АдольФ

стоіть уже прямо перед нею близенько.

— АдольФе, голубе мій І хоче сказати вона й не здолів. Вона

спочуває тільки, таке щастє, таке-ж-то нестямне, глубове, що

аж слеза іі душить ; вона спочуває , що в грудях іі дасть-бі уже

серця; там порожно. — Моє серце вже в него, думає, — а в гру -

дях так легко , вільно та хорошно ! — Адольфе, питає : — адже

більше и висше щастя в світі немає; адже се не промінне ? — А

музика-ж то грає швидко та шпарко; свічечки весело сьяють. .

Прогорнув іі АдольФ, и вони знялись и полинули геть в гору

та в гору.

Повуз них котиться голос, мигочуть вогні. Он - де потрави

несуть : та такі-ж-то смашині! Кільно го там картоплі тоі, Го—

споди! Аж смішно навіть; а то все несуть великим панам, що

іздять в маленьких наретах. Ген-ген іде, лекай якийсь в позумен

тах, а он - де и пан Рахубовський жвявує. Весело так ! Висше,

та висше !

Вогники миготять; голоси тріпочуть, хвилюють. Висше та

висше ! -

АдольФе ! Як мені гарно, навіть... але болючо... Голубе,

серденько, світе мій I Все коломутиться, все хлине геть... геть...

0x, АдольФе-ж мій !.. Конаю я... Ох...

Прoмайнула хвилина , — одна тільки — страшенна — и

струни всі разом порвались. Музика змовкла, згасли вогні... и —

по балю ! — —

ж 3k 38:

Другого дня прийшла до Фанні и хозяйна. Знялась вона на

135 сходів и наважилась вирeчи прямо, аби спорожнила за тиждень

кватирю. Най заплатить належне та й з богом ; бо вона-б то,

хозяйка, знайшла собі ножительку другу — здорову й доразну,

а з тою вже ваганини не буде.

От и ввійшіла вона до Фанні.

— Гляньте , будь л: ска, яка нечепура, — прогарчала: Так,

не роздягаючись в сукні и спить собі на своім поганiм креселці.

Он, свічка догоріла до- щоту : чиж до нещастя далеко ? крий Боже!

Ні , таки прямо за двері; не кажучи й слова! — Тай підійшла до

Фанні.

*
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А та на своєму креселці на-вполовину лежала. — Голова

iй схилилась на груди; схудле, змарніле обличье бліде було й

іновте. як віск ; стусклі очи дивилися страшно. На правiй pyцi

був перстінець, а коло неі спідниця від Ніниноі сукні лежала го

товісенька; з ниткою й голка в ній стримiла. *

— Що се, як вона спить не гаразд, тай бліда яка ! подумала

хозяйка, та мерщій з серця и гукнула: — Шанно Фанні, панно

Фанні! Гей ! Чуєте, — вам кажу! — Навіть попхнула іі, але та

и не поворухнулась.

Тоді тільки побачила хозяйна, що Фанні вже не до розмови,

що вона уже мертва. От, налякалася вона з-разу та й кинулась

геть, а далі отямилась трохи, надумалась, та й знов вернулась

до Фанні. Взяла переглянула всі іі маєтки обнишпорила всі за

кутки и схованки по стінах, всі шухлядки; але дасть-бі було

грошей, тай річи всі здались на покидки. Один тільки „трібник"

варт був що небудь, до того-ж він був и новісенький; хозяйна

зібрали всі приряди, ножиці, гольник, навіть з мертвого пальчика

Фанні наперсток зняла и положила все чисто до виншені. „З пар

шивoі собаки, наже, хоч вовни смик !"

Глянула вона далі на патрет АдольФа, подивилась на рамку,

подумала що не варт и гича, але про те таки и его пхнула до

гурту в кишеню. В рамку ту вставила вона потім патрет дру

гого пана неподібного, пикатого й вусатого, а патрет АдольФа

віддала свому маленькому синови. — А той, таний радий, мерщій

намалював накрутив на обличі АдольФа якісь візерунки кумедні,

а далі з часом взяв та й розірвав его геть, саме в- поперен.

Ні сукні-ж маленькоі Ніни, ні квіток, ні стяжок хазяйка не

зачіпала. Догадалась вона зараз , що се все чуже , и що з ним

здобyдеш ще клопоту. А й справді, в дванадцятій годині за всім

сим прийшов той самий лекай в золотих позументах, поклав все

чисто в пуделка, навіть з голкою, що шила Фанні , та й поніс,

куди слід.

А як- же то раді були и мати , и дочка , що сукня готова,

та ще як вилита. Ніна в ній була як намалевана. З радощів мати

трохи сліз не пустила, а в тім вона таки пожурилась за Фанню:

„бідненька!“ каже : а про те за шитє не віддала грошей. Та кому

воно було й платити ? Не хозяйці-ж пак Фаніній? А крівних у

неі не було, крім одноі бабусі , про котру чи й знав хто ; жила

вона на селі десь далеко.
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Фанню поховали дармо. Правда, закопали іі з другими разом,

поклали з такою - ж як и вона голотою до одноi ями ; але де тісно

там и весело!

А Ніна на балі була , и ій було весело тож. Музика гула,

вогні миготіли. Вона реготалась, танцювала, іла цукерки смашні,

морелі, ананаси, бери, — а картоплі, що за вечерою подавалн

з ростбіфом разом, не іла, бо вона навіть іі й не любила. И та—

ка-ж вона була в сукні тій на про чудо, що всіх поривала. На

віть старі, поважні діди з-за карт повставали, аби полюбувати

на ній ; а одного , то так натхнула та Ніна , що він таменьки -як

написав и поспівья:

Навкруги СТЬЯВО ГGТЬ ПаЛІЯ,6

Музика грає , завива;

Твоє-ж серденько ще не знає

Турбот, и в радощі трива!

Нехай житя-ж твоє леліє,

Як в хвилях проміні ясні;

Нехай з тих радощів криліє

В заласнім нестямі, та сні...

Пійми-ж но віри, мій ти рає, —

Заласє то наша мета:

Один оттут его спіткає ,

А другий в небі обріта !

И всі хвалили сі вірші; тільки богато змагались. Одні ка

зали, що заласє т а м, не можна прирівняти до залася т у т. Другі

казали, що жадного залася там не було, нема, й не буде. Треті

доводили, що й тут навіть, заласє заласю нерівня. Не можна-ж бо за

ласєм назвати який небудь пьяний гармiдер в шинку; не можна б

его до пишного панського баля зрівняти , де все таке гарне, та

спарне, де усе — поезия й лагід. Четверті згожувались на те

й казалн : — піднесіть-же-но всіх отих Фань, що з голоду й праці

вмирають, до того, щоб вони змогли розуміти й поживати панське

залася — тоді справді житя буде раєм. Пяті врешті кричали, що

сего з - роду не буде; що ще не придбано стільки засобів, аби

тих Фань усіх наділяти панським препишним заласєм. До того-ж

пце оті пяті розпалялися страх: „Ми не хочемо, панове, кричали:—

з наших радощів ані краплини для Фань тих вділити !"

А Нінина мати репетувала ще надто:

— Най сукня моєі Ніни варт ще дорожше. аби була стрійна,

та пишна; аби моя дочка в ній поривала поетів! Га, я бачу чого,

панове, вам треба: ви хочете знищить наші залася, одняти у нас
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музику, поезию, — усе високе та спарне. Ва бажалось-би ввесь

світ перекинути в шинок з підшилим весілєм. И ва думаєте, що

ми-б були щасні, веселі, довільні ? Ні, наше горе буде більше

над горе Фань ваших, бо чутива наші вразливійші! — Ет! кри

чали на се супротивні : — спробуйте тільки хоч половини ваших

заласів зречися, то другу наддасть вам опізнаве, що ви кождим

ступнем своім не нищите других и не вбиваєте кого небудь,

панове !...

— Дурниці, дурниці, кричала знай , Нінина мати: — ніхто

ще напiих чутив не важив, ніхто не розрахував ще , кілько нам

щастя прибуде з того поспільного блага!

А й то: Піди-ж-но до пана Рахубовського, може він отсе

розрахує. "

Геаманець.

"х ", ". " - "ч - - - -

УКРАПН .

Мій ти краю, моя ненько,

Моя Украіно ! —

Люблю тебе, — не тією

Любовию сина

Покірною, що радіє

До всéго своего ,

Чи то добре, чи лихо то,

А любить готово ; —

Не горячим своім серцем,

Що ти доглядала,

ІЛ любити и прощати

В самоті навчала; —

— А думвою кипучою ,

Як синєє море;

Безкраєю, як те небо

Широке й просторе, —

Безмірною, безвічною ,

М примолодою, —

Радостями житя мого,

Душою живою,

Усім добрим !...

Ти першая
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хорогву підняла

За святеє право в світі; —

На ворогів встала

За воленьку братів менших,

За правду, за віру !..

Як-же тебе не любити ? 1 —

*, — Чин душа щира,

Чиє серце не заграє ,

Душа не зрадіє ,

Що те давне твоє право

Тепер тілько сіє —

Добра доля... Дай же Боже,

Щоб на твоій ниві

Зацвили ще й святі квіти

Науки й любові !

0панас Мирний.

Су». У 930

Як козам Роги виправляють.

Фрашка в І. відслоні.

Вільно за Шекспіров0ю драмою : „Як п у р я в и х у г0 в к у ють.“

Нашисав

Н0. Федькович.

000Б11:

КАТРЯ

0ЛЕНА дівчата з Заставноі.

сеня

ТОДПР ЛИХОВОЛЯ, іх отець.

ЙlВАН

СТЕФАН } парубки з Заставноі.

ВАСИЛІБ НЕДОБРЮК, шарубок. |
* 9 } éго стариня.

БА.

00АТАР.

В e c і л ь н і г о с ті, бо я р и, м у зи ки.

ГРИЦБ, éго слуга. з Дорошівців.

ужк

Дія ведеться то в Тодоревій то в Дмитровій хаті, то на базарі у Заставні.
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І. СХІ,Д.

Базар у Заставні. Серед базаря стоіть В а с и л ь

ВАСИЛІБ (співає):

Най ся- ж снить, хто си хоче ,

Я тим голов не клопочу,

Тай не буду клопотати ,

Бо ми воля не до-ката.

Дівка як в вітцн дівує ,

То ніхто іі не чує ;

Така тиха та благая,

Що казавбись : вона з раю

То як рубом голов вкриє ,

То казавбись, що іх три є ;

Три чортики, ще й з лабами:

О, нераз ночуй за брамов !

-

Бо як стане ти лоточить ,

То вивалиш тільки очи ,

А як пшвидко де не бризнені ,

То й ту санів гарних лизнеш !

Хіба я отce не правду кажу, чи що ?— 0, н о - перед такого

великого панства бріхні торанити не буду, бо на другий раз сюда

и зазирнути би не прийшли, не то-що ! — Дівка доки не віддана,

то сховає тобі назорики , неначе та кіточка; присягавбись , що

там тобі и одноі пазуриночки не має ! — Та по весілю... Ох тобі

лишенько І... покаже іх тілько, що лишнь очи вивалити як баньки.—

Та я про себе не боюсь, щоби н іх борзо не поперетинав, бо

мого батна не даром люде Недобрюком назвали, а син в батька

вдався, та ще й нк — За теє-ж не хоче за мене в Добринівцех

и найпуща дівка піти , бо боіться. А я на - збитки сюди у За

ставну пішов, ніби-то на обзорини, може би хоть тут яке диво

запонасти, богдай з одним оком. А про пазорики, як казав, мені

не страшно, бо вмію гарно обтинати. — А цит-же: хтось иде?—

Три дівці! — а які гарні та урбані! — мабуть не бідолахів

дочки ? Гм.

(КАТРЯ, ОЛЕНА и СЕНЯ находдять). *
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ВАСИЛІБ.

День-добрий вам, молоді дівчата !

КАТРЯ.

Молоді, чи не молоді, а тобі смаркачу засі нам день-добрий

казати; бо ми з тобою на пиві не були , та ні в твого смутчого

батька на храму, чорт его знає, хто він. А коли не знаєш як, та

ним цапам, як ти, у Заставні роги виправляють , то зараз виді

тимеш ! — Дурню один! — пройдисвіт! — дражнипсів! (минають.)

ВАСИЛІБ.

Гречне ваше слово панночко ! Привіт у Заставні не згірший,

ніщо й казати; та за те мені вподобалась, що хоть своі пазорики

не ховає, але по правді показує. Та діськи; мені вподобалась без

інарту ! — Ті прианахтемські пазорики на - бік — дівка як вир

мінка ! (лоскає язиком) Та що би то за слава та зи дуво було,

коли би я такій крали пазорики пообтинав, а то з корінем ? —

Сміха на всю губу ! Сватаю, єй Богу, сватаю ! — Та відки-ж я

довідаюсь, чия вона? — От, слава Богу, — онде идуть Иван та

Стефан, давні моі знакомі; они и знатимуть чия тото така гор

диня неприближуща. — Ходіть , ходіть братчики! (Иван и Стефан

надходять).

йiван.

ІМ слихом слихати и видом видати! Прецінь хоть раз давний

наші побратимко у нашу Заставну заблудив ? Ми вже думали, що

у війську бувши, нас зо шумом позабував? — Як нам ся маєм?

Як живеш ? — Чого так гориш неначе кропивою обжарений ?

ВАСИЛb.

Чорта Ему ! Такі то у вас дівки пекучі, що то й кропови не

треба не то - що ! — Дала мені гарний добрий - день , ніщо й ка

зати ! — 0, тота там, у середині, що очи у ii світять неначе

дорогий камінь, чи що. Та коби хоть не така гарна та убрана !

Ато чоловіка аж скобоче, дивлячись ! Як сю не візьму, то й же

нитись не буду — от-що !

СТЕфАН.

Вовк пшерсть тратить а натуру не тратить; який був давно

палкий та прудкий , такий и тепер ; и в війську нічого з ним не

порадили. — А гарна би то парка була, ніщо й казати ! Она би

до тижня по слюбови ходила з обломленими руками , а ти з роз

::
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валеною головою, та видряпаними очима. Ха, ха, ха ! Та коли лиш

тебе кортить, то и сéгодня висватаєш, а старий тобі до гарця

червоних, віна, ще й ноги цілював би, не то-що ; бо у напшому

селі нема таких дурнів, що би іx кoртіло, за мамону собі чорта

на голову брати. — Ти думаєш що я отсе жартую ? — Старий

при-людех казав, що хто би ему біду з хати взяв, тому віді разу

дає шість тисяч червоних; а худобн, кільно сам хотітиме.

ВАСИЛІБ.

Я сватаю ! ій Богу сватаю, — дійся Божа воля !

ЙВАН.

Коли так, то будемо собі шваграми, усі три як тут стоімо.

Бо я люблю Олену, а СтеФан Сеню. Старий би з радоі душі іх

за нас дав, але каже, що доки гризі з хати не збyдеться, що й

одну з молодших ие віддасть. О таке-то товаришу! — Та я се

жартую, братчику, бо й хто би доброму чоловікови радив таку

вязю собі на шию силяти 2 — Не аби побратимови , але навіть

и тій ні, що в корчи сипить ; бо ти не знаєш, брате, що то за

внзя, та що то за гадюка!

ВА0ИЛІБ.

Руку сюда, братчики, — ми до двох неділь шваграми ! — Коли

я козі роги не виправлю, то можете мене в горботку убрати, та

до жидівськоі дитини у мамки дати. — А тепер собі ще якоі за

співаймо, та гайда у старости ! (Співають):

Кому дасть Бог в світі долю ,

То не жаль му стратить волю ;

Волю стратить, доля буде,

Так чинили з-давна люде.

А хоть жінка и полає ,

То чоловік розум має;

Має розум, має руки —

А ще де-що до науки !—

Бо то часом в часі слово

Уговкає чорта злого,

Та би жінку не вмирило ?

То би було з дивен диво !
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Бо ті жінки не такиі,

Як іх пишуть люде злиі,

Сли липі дурнів за ніс воднть,

И лиш жусом верховодять.

Та хто ім ся вкаже паном ,

Тому в свій час и сніданє,

И обідець, и вечера ,

И порада лоба щира. —

-

",

(Идуть.)

іі. схн,д.

Кімната у Тодоревій хаті. Олена и Сеня входять з шитями и сідають

біля вікон. -

0ЛЕНА.

Ти не виділа учора ІІвана %

* СЕНЯ. г

Виділа на базарі і стовв з Стефаном та з тим Доропівським

шарубком, що про его славлять, що дуже лихий. — О того коби -

то напій Катрі, той би ій борзо роги виправив, не бійсь ! Та ту

мабуть и чорг з рогами не взяв би не то- що ! А ми обі на віни

нещасливі і бо батько присягався, що нас доти не віддасть дони

тоі гризі з ха ги не збyдеться. Ох мені лишенько!... Пропали

и ми дві, пропав и мій Стефан, пропав и твій Иван І.. Всі ми про

пали, а через кого? через одну змию !...

0. IEНА,

Не журись, сестрично, може ще Бог змилується. Батько напі

добрий; не зхоче чотири дуплі через одну язпо тратити. А може

найдеться ще такий божевільний, що біду візьме: бо батько на—

зали учора на базарі при-людех, що у трон дають тілько віна,

що обіцяли, аби лиш хто такий відважний найшовся, з бідою свій

він коротати, та свою голову товчи. А н буду батька просити,

щоби и моє віно до Катриного доложили ; може би хто борите

злакомивсь. Мій Иван у батька віна не бажає, липн мене одну.

Мій снзокрилий !... Тай про-віщо би ему то віно и здалося, такого

великого богача єдинчукови ?... *

1
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СЕНЯ.

Хіба мій Стефан так не каже ? — „Пане Тодоре“, — каже

иноді до батька -— „коли хочете то я вам з мові кипшені даю за

раз тисячу червоних, лиш не топіть нас двоє, не закопуйте нашу

долю молоденьку, — гріх вам буде !“ Бо де-ж се є, каже, правда

в світі, аби через одну казюку, через одну вогннницю двоім мо

лодим вік занапастити 7 — Та що з того, коли батько як що

собі у голов уклешають, то хоть би й сам Бог радив, то не по

можеш ! —. Тільно того, що година наша бідна та нещаслива !...

Та пазьмо сестричко: бо мені здаєсь, що вже йде наш кат , наше

горе пекуче! — Так, — она ! — (Катря уходить).

*, КАТРЯ.

А що ? — вишили по ручникови : — Та ви отcе нічого и не

вишили; ви сякі такі ледашциці! гаволовнці 1 — За те ж вам отce!

та отсе та ще отсе! — (Олена и Сеня утікають).

(Кричучи.) Я вас учитиму, нк по цілій днині теменіти та

гави ловити, а нічого не робити! Прианахтемські чортові дочки !—

Таже ви від мене більше кулачья та кочержаників ззісте , як у

вашого батька хліба, що вас таких ледащиць вигодував, чорт зна

на що и кому ? Але доки ще мене стане, то не мете ви мені

гави ловити та про друків небилиці плести; не бійтесь, не хоче

батько, то я вас учитиму ! — сякі-такі !..

(Тодір, що доси нишком у дверех ствояв, встушає.)

Т0ДІР. -

Що знов за примхи, Катре? — Чи ти вже не гaдaєпи, гвою

злість хоть одробиночку вгамувати ° Чи ти хочеш твою долю на

віки закопати, а мене без часу у гріб трутити 7 — Ох дочко,

дочко! — Схаменися доки ще час., аби ві гтак не за пізно було.—

Коли Бога не боішся , то хоть людей стидайся, нещаслива ! —

Ох , за що-ж то ти мене так побив та покарав, Господи мило

серний !.. *

КАТРЯ.

Чорт хіба вас мордує та карає; — а я про ваші ханьки рук

не загну, та не ждатиму, аби мені хтось на голові кіля тесав; —

то знайте ! — А коли ще лініше хочете знати, то вам скажу, що

засі кождому мною верховодити, хоть би и вам самим — От-що!—

Я вже не опелінок ! А колисьте ваші донечки так розпустили, що

нічого би не робили, лиш цілу днину у вікні сиділи, та за дру
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ками гави ловили, — то вирядьте - ж іх за ними; а н як ко

трого друка узpю, що ме сюди швендятися, то голов му провалю,

и донечкам вашим oчи випарю окропом — висіли би ім ще ce -

годнішнéі днини ! (Иде)

тодІР.

Або- ж се не кара Божа, та не суд Господний упав на мене

наццасливого ?... Та кобих хоть знав, у ного біда вдалася , така

непевна, як гадюка? — Хиба-ж у чорта самого; бо люде припо

відають, що він — щез би — полуденником перекидаєсь, та малі

діти у полуднішню пору, коли люде при роботі лишуть саму ди -

тину в хаті або в поли, — підмінює. — Отаке підмінче и се

мусить бути; бо мати покійна добра була, як та голубка, що мене

такого нещасливого на тім світочку лишила! — Нічого не при

ходиться робити, як усе лишнти, а самому йти, нуда очи видять

та ноги несуть !... Хиба-ж би я був се давно вже не зробив ?.. Так

мені жаль тих двох, що без моєi голови мусіли би у найми ити,

або від біди світа ловити , так як н. — Та ще-ж одно спробую :

розголошу у цілому повіті, що хто іі візьме, тому сей-час даю

увесь мій маєток, навіть віно Оленино та Сенино, лиш аби нужди

спекатись. Тим двом найдуться люде и без віна, бо добрі та ліобі

як день любий; лиш тую одну біду, ні мені продати, ні мені

проміняти ! — О , матінко Христова!... (чути сторожя). — Хто

там иде?

(ИВАН, СТЕФАН и. ВАСИЛБ входять).

ИВАН.

День вам добрий, багьку Тодоре ! — Чого такі смутні та

недовольні бадечку ? — З-за годі, єй Богу, з-за-годі !— Та коли ваша

ласка буде, то ме від тепер за вас отсей наш побратим воювати.

Ми и прийшли, щоб много не короводитись, з отсим гідним ле

дінем, а нашим давним товариппом, на вашу Катрю в старости.—

Що вона собі лихенька, то ми ему вже казали. Та ему се ще й

радше; лиш тілько хоче, аби ви за мене дали Олену, а за Сте

Фана Сеню, — тай за дві неділи весіля !

ВАСИЛПБ.

Те так и в батьку, як мій побратим каже;— бо Катря мені

вподобалась, а за решту моя жура. Одно лиш то собі в-перед

виговорю , аби мені від вас ніякоі перепони ані в яким небудь

ділі не було, що небудь би я робив ; бо и я собі примховатий
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вдався, а може ще и вапу Катрусю перестиг, коби здорова була!--

За сим словом прошу о вашу відповідь, батьку Тодоре !

ТодІР.

Катре! (Катря уходить).

Я отсе тебе заручаю з тим шарубком; — хочеш ити за

него, добре, а ні — то ти не моя дочка, а я не твій батко, и від

сеi години щоб ти мені и на моєму задвірю не находилась ! —

Я до тепер суФернв усему, як рахманин, а від тепер не буду.

Не послухавпі моіх речий, дочко , то проклята аси від мене на

aотемні дни 1 — Чуєп дочко ? — На аФтемні дни ! — Ходім тепер,

медіні, у сад дещо порадитись , а сі голубята нехай собі пізна

К01"b ("Я,,.

СТЕФАН.

Любоі розмови ! 1.

(тодів, ивАн и стЕФАн идуть.)

* ВАСИЛІБ.

Тай так , Катрусечко серденько ; коли Бог поможе, то ми

собі за дві неділі и в парці ? — А парка то буде, парка !... И

чорти в пеклі завидуватимуть, не то-що: бо и я собі стільни

примховатенький вдався , що моя Катрусечка дорога. — А се до

доброі долі та до милого трівку конечне так и треба, аби обов

одноі гадки були ; бо що з того, що він буде сякий а вона така,

або вона сяка а він такий? На таке трівaнє хиба жидівські харки

метати ! -— Та то долечка щаслива, коли він собі острий, а вона

собі ще острійпта; він палкий, а вна це палкійша ; він прутний,

а вона ще пруткiйпша. О , такий то трівок благослови Боже —

А не дай знов Боже, аби мені була дісталась дівчина тиха, млава,

покірлива ! — Я би й години з нею не жив! — Остро, прутно,

палко! — То и є, що є ; — хиба-ж не так, Катрусечно серденько ?

Я читаю, з личка твого пишного, що неначе индик почервоніло ;

з очей твоіх ясних, що неначе у когута палають ; з грудей твоіх

лебединих, що неначе міх циганський ходять ; з губок твоіх цу

крових, що неначе варениці віддулись,— що и ти тоі самоі гадки

що й я — Хиба-ж ні, Катрусю ?..

КАТРЯ. (бьє)

А щобись таки від разу знав, якоі я гадки, — то тобі отсе!

та отce! та пце отсе ! — Ти прианахтемський сину!

** 14 *
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ВАСИЛІБ.

А щоб и ти від разу знала, що я играшки з роду люблю,

(бье) то тобі отсе! та отce!— та ще й отce, Катрусечко серце! —

Таких играшок у нас в Дорошівцех и сто раз на днину граються.

Добре що я знаю, що ти іх любиш ; я перший іх завсігди зачи

натиму; а звуться вони у нас „коточi пiжмурки.“ — Такоі любоі

розривки мабуть и в цілому світі не має, не то- шцо !

КАТРЯ.

Коточi пiжмурни? Ти коточий придатву! Ти оприпку, убій

нику ! Ти — ти —

- ВАСИЛПБ.

Браво Катре Браво лебідочко! Браво голубочко синогор

личко! Коточі придатки и що там ще, усі дівчата, що хоть поло

винку, хоть третинку тоі відваги, тоі остроі крови, тоі прутчень

коі мови не мають, що моа Катрусечка розумна, моя Катру

сечка цікава, мон Катусечка палка, моя Катрусечка игролюбива,

моя Катрусечка чортополошенная ; бо від неі би усі чорти уті

щали, окрім мене одного, що з радощів би зараз и кріз тую стелю

скочив , за теє, що таку парку собі запопав як само серденько

Зго бажало 1 — 0, не було й не буде такого милого тріваня на

цілому сему світі, як буде тобі зо мною и мені з тобою, Катру

сечко моя принайлюбійша! — Хиба - ж така перла дорога мала

впастись такому, якому тільки кужіль прясти, та в попелі гратись?

Мені ! —— мені одному сей дорогий камінь, Василеви Недобрюкови

з Дорошівців! — Аж за дві неділи?... Не за дві неділи а за тиян

день слюб, абих знав, що попови кавут грошей всиплю ! — Ко

зир-дівці кезир-парубок ! — До попа! —— (Иде)

КАТРЯ (плачучи )

Ох, та з котрого - ж то шпиталю божевільного мій бадечно,

другий божевільний, такого варята запопав та мою голов післав,

аби мене так оббамбурив, як отсей то мене оббамбурин" — 0x,

моі плечі, моя спина! А все наче то жартином, наче то играшкою

Ох, ти доле моя тринещаслива!... А що мене найдужче ість , то

те, що за соромом нікому и вповісти не смію, що н така оббам

бурена, ато би всі зо сміху повмерали ! — Годинонько моя чор

несенькая !.. Се мене мабуть Господь Бог за мого бадечка побив,

що я ему так корила ! Та бадечко міг би мене був сам у картати,

а не такому розбишаці в лаби давати!... Ох, моя спина, моі ру -

«
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ки!... Се я мабуть умру з сего? — Та волів би мені Бог смерть

дати, ниж би я мала ити за такого чупрундиря !.. А мушу йти,

бо ніщо робити. У хату мене не приймає и найблизша родина,

бо всім в знаки далась. Тепер маєш Катре!... Нічого; я за нeго

піти піду; та липі на те, аби від мене другоі днини в галайсвіта

пішов, не питаючи навіть куда! — 0 !. Я ще я ! — Я ще Катря

за себе!. Та як він мене ще раз так оббамбурить нежалучи, що

тоді?... Годино-ж моя гіркая! — Чому він там голов свою не

вломив, відкіля его прианахтемська чортова мати принесла 7 —

Та ще-ж будемо видіти... (иде.)

(ИВАН и СТЕФАН входять.)

СТЕфАН.

Я би був дав чортови и сто жидів, лиш абих був нишком при

тому був, як ті двое з собою розмовляли. — Такого мабуть и у

Львові на театрі не показують, не то-що ?.. Голубята, тай годі.

Та коли він іі ще так не прибрюкав, що мe éго слухати, як цу

ценя , то я не Стефан І — Видітиметься !.

(Т0ДІР убігає.)

, ТОДІР

Чудо, хлопці ! — Чудо!

ИВАН.

Та так борзо? — Таке дай Боже чути ! — Я дива та чуда

не одного 1це сподіюсь , та щоби вже нині, — Але-ж нке би се

чудо було, батьку Тодоре ?

тодІР.

Таке чудо, що Катря свого зарученого не може нахвалитись,

та навповідатись, який то він розумний, та який то він добрий,

та який то він козир-ледінь ! — Чудо, тай годі ! — Або се хиба

не чудо, що від коли увійшла у челядну хату, то ще нікого не

била , на велику вдивовижу усіх наймитів та наймичок ? — Лиш

то мені дивно, що в - одно по спині шкрібавсь, неначе би — —

Ну се вже мені сам Господь відкупителя з неба зіслав, не то-що! —

А дівки, як нижу ваші; про віно вже згода, а тепер ходім у пи

вницю, коштуватимемо, котру би то бочку-дві меду та вина на

ваші весіля виточити, бо — (всі три співають :)

В цілім світі така мода,

Що в весіля не пьють воду,

Ото з тоі лищ причини,

Що є меди, що є вина !



220

Бо як трунку би не було,

То би люде в руки дули; —

Вода робить кров студену,

Глянь жа жабу, на зелену ! —

О, таке би и з нас сталось,

У яри бих поскакали,

Та й там доти воду пили,

Аж би Німці нас вблупили.

Віттак наше грішне тіло

Всмажили би, та й би ззіли,

А видицев запивали ,

То-ж то в сало би убрались ! —

О, не пийте, братя, воду,

Хоч про ту одну пригоду:

* Щоби „кріку" не кричати, а

Німців в сало не вберати ! —

(Йдуть.)

(Дальше буде.)

К0Р0ТКИй П0ГЛЯД НА ИСТ0РиЮ Я3ИКІВ слАвянських,

особливо-ж на историю язика руського.

(Слово инавгурацийне Проф. Д-ра Омеляна Огоновського, сказане в салі

промоцийній при отвореню наукового року 1871/72 в університеті

Львівськім.)

По давному обичаю отвираються студиі університетські ко

ждого року наукового словом инавгурацийним. До сеi пори ви

голопшувано из катедри сеi при такій нагоді переважно річ ні

мецьку, та тілько рідко коли мож було учути мову латинську.

Словом руським або польським ніхто не отвори в вще ніколи

студій на тім університеті. Аж найвиспним рішенем з дня 4. Ли

пня с. р. призволено, щоби перепони, стоячі доселі у дорозі

відбуваню відчитів руських и польських на виділах правничо

політичнім и Фильозофічнім, від тепер зовсім були усунені. От
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так обоім мовам краєвим привернено поконвічні іх права ; а

одною же из них — рідною-руською, — хочу сегодня мою річь

и навгурацийну виголосити та й оттак в имн Боже отворити сей

рік многоважний в историі сего університету. Справді, не мала

се почесть для мене, що первий из Славян-професорів можу на

тій катедру слово мов присвятити тій "добі новій, в котрій науки

на природній основі розвиватись мають. Від нинішнéго дня за

ступить мова матерня при відчитах дотеперішню німецьку; рідне

слово заговорить силою чародійною до серця молодого , та й

улекшить чи-мало й найтру днійпу науку. — Коли-ж у нас про

світа. на рідній мові дотеперішню культуру німецьку заступити

має, то треба нам розглянутись у просторі Славянщини, щоб

опізнати, чи обі мови краєві спосібні суть виповнити велике

своє завданє. — При тім же огляді не обійдеться без того, щоб

н162 кинути оком на прочі мови славянські : усі бо мови славянські

доповняють себе взаімно и дають нам образ тоі колишнеi мови,

котра не поділилась вще на нарічия, а була іх матірю в покон

вічній добі Славянщини. Стану отже нииі говорити про се, що

нас не мало тепер интересовати мусить, именне, хочу дати по

гл яд н а и ст о р и ю я з и к і в сла в н н с ь н и х , о с о б л и в о - ж

н а и с т о р и ю я з и к а р у сь к о г о.

Се отвираєтьсн перед душевним нашим оком величезний

світ славянський і Простирається він від Рагузи при адриятику

ик півночи аж до побережья моря ледового, по правiй pyцi к го

рам уральським, а по лівій до моря балтицького. У сему же без

мірному просторі живе 70—80 миліонів Славян, котрі у своім

часі важну міссию в подіях світа сповнити мають, як скоро про

світою у всіх верствах товариства на-скрізь переймуться, та як

лише Німці з завданєм цивілізациі своєi опораються. — Як пер

веньство в культурі и в діях историчних церенеслось в часах

новійших від племен романських до германських , так можуть

колись германські шлемена из сцени всесвітноі уступити , щоб

вийшли на-перед актори нові , що довгий час були тілько ста

тистами, або стояли вкриті за кулісами. Народи-бо у своіх дія

нях не суть вічні, але зміняються один другим, як скоро який

свою міссию в світі сповнить. Нo поки-що придивімось близше

поодиноким язикам славянським, а побачимо, що в язиці народа

також история его неначе в зеркалі відбивається.

Усіх язиків славянських числимо десять, а то вісім живу

чих а два мертві. Живучі суть: руський, российський, польський,
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лужицький, чеський, словенський, сербський и болгарський. До

мертвих-же належать: староболгарський або церковно - славян

ський та й полабський або древанський. З природи річи слідув,

розправитись на-перед из язиками мертвими, но чім споглянемо

на живучі, особливо-ж на язик руський.

Найно війші попити язикословні доказали , що м о в а це р

к о в н а а б о ста р о с л a в я н сь к а є старшою с е с т р о ю, а не

матірю инших язиків славянських, зарівно як мова санскритcьна

вважається старшою сестрою всіх иншнх язиків индоевропей

ських : перського , орменського, грецького, римського , славян

ського, литовського, германського и кельтицького. Але-ж звісно

всім, що лінгвісти не можуть у тім питаню погодитись, котрий

народ тою мовою колись говорив. Копiтар у своім письмі „Gla

golita" старався доказатн, що церковно - славянський язик був

старопаннонським, від котрого вийшов нинішний язик хорутан

ський. Россиянин Греч гадав, що язик церковний був давним

сербським. Калайдович назвав его моравським, коли Давидов его

назвою старо-руського охрестив. Відомо також, що славний Мі

кльосич язик церковний старословенським именує, доказуючи,

що ним колись-там праотці нинішних Словенців говорили. Од—

нако за проводом Добровського, Шафарика, Шлейхера, Гатталі,

Буслаєва и других, більша часть Фильольогiв та й историків

переймилась сею гадкою, що язик церковний або старославян

ський був мовою давних Болгар. У цвитучій добі старого цар

ства болгарського розвилась одна и тота - ж мова славянська

у всіх краях до того царства належачих, и віттак не лишень

у землі задунайській, де вона до сегодня живе, але и в Волощині,

Семигороді та й в нинішній Угорщині від Дуная по Пент, а

дальше ик Татрам та вздовж Татр аж по жерела Тисси. Коли-нк

Мадяри, Половці и Печеніги в Паннониі н Семигороді розгости

лись, мова болгарська упинилась на полудне від Дуная в давній

Мезиі и в великій части Тракиі и Макидониі де нею тепер про

стий люд говорить. У У тій отже мові староболгарській сла

вянські апостоли Кирил и Методий звістили Болгарем та й мо

равським и паннонським Славянам науку Евангелин , и перело

жили з мови грецькоі святе письмо и инші книги для богослу

* женя. Для тоі мови винайшов и уложив св. Кирил нову азбуку,

*

*) Safarik, Slovansky narodopis; treti vydani. V Prazе 1849. str. 33.
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звану глагольською або глаголицею, основуючись у труді сему

відай переважно на знаках рунічних. Саму-ж кирилицю уложив

Климент, ученик Кирила, епископ Велицький у Болгариі.

Що св. Кирил глаголицю зладив, учить також Малинов

ський у своій критичній граматиці нзика польського; але-ж він

- пише, що язик старославянський, колись — то орган Славян полу

дневих, за св. Кирила в 9. віку по Христі був уже мертвим, бо

коли був би живучим, то папи римські не призволили би ніколи,

уживати его до св. литургиі. Проти сих слів ученого лінгві

ста польського належить замітити, що язик старославянський

був органом не лише полудневих Славян, але и тих, що в Пан

нониі були поселились. Тоді-ж, як Кирил и Методий Славянам

слово Боже голосили, то й язик не міг бути мертвим: проповідь

бо апостолів наших не ширила-б ся так скоро неначе блиска

виця по-між Славянами в мові мертвій, хоча-б и в славянській.

Справді були тоді поодинокі мови славянські більше ик собі збли

жені ниж нині, та й оттак наука євангелська могла-б Славя

нам и в мертвій мові славянській бути зрозумілою ; однак же

годі таки доказати, що тота мова паннонських Славян була

мертвою, а при тім трудно. порозуміти , чому-б папи римські не

мали призволити введеня живучоі мови славянськоі в богослужене,

коли на зході у деяких племен , як у Арабів, Сирийців, Ормен,

по призволу самого-ж римського престола, богослуженє в на

родній, живучій мові відправлялось. а

Мертвий сей староболгарський язик находиться тепер у пе

рекладах библийних, та й у книгах призначених для служби

божоі у Славян обряду грецького: у Россиян, Русинів, Сербів

и Болгар : однакже не перебуває у тих народів у первісній чи -

стоті, але змінився, так в основних де-яких звуках и в виговорі,

як и в де-котрих граматичних Формах. Хотячи віттак цілу красу

того язика библийного спізнати, мусимо его студіовати в старо

давних памятниках из 11. віка. Яко старша сестра прочих мов

славянських представляє нам мова староболгарська повні, богаті,

викiнчені Форми граматичні; оттак — же и ніхто из Славян не

У *) Мalinowski, Кrytyczna gramatyka jezyka polskiego, str. 84. : — »Jezyk sta

roslowianski, miegdys organ poludniowych Slowian, za sw. Суryla , który dla miego

urzadzii abecadio tak zwama glagolice wedlug porzedku giosek alfabetu grec

kiego, by} juй w wieku 9. po Chrystusie umariym, gdy? іnaczéі вw. stolica аро

stolska nie bytaby zezwolila na uzycie tego jezyka do вw. liturgii.
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зможе основно вивчитись мови матірноі, наколи не познакомиться

из старинними Формами тоі мови апостолів славянських. Треба-ж

замітити, що в науці язиків славянських язик старославннський є

тим, чим готицький для изиків германських. Дивно, що н и н і ши н н

мо в а болгарсь к а за впливом волощини и альбаньщиии так

дуже виродилась, що тільки в головних признаках подібна до

своєi матери. Невoля народня є причиною, що тота мова в сво

іму розвитку застоялась и віттак немало звелась. Нo и ян-же iй

розвиватись , коли вона від свого природного жерела віддалилась

и к неславянським взорцям прихилилась?— Шкода, що Болгаре, ма

ючи в себе памнтник клясичний, мову апостолів славянських,

запропастили его , та й з багатого материялу виробили собі

новомодний , витончений язик ! Истинно, як нинішня мова бол

гарська не перетвориться зовсім після свого взорця, то ставати—

меться у Формах своіх що-раз убожшою. Досить замітити, що

вона втратила вже деклінацию имен и ступневанє приложників»

та й що немає в неі способу неозначеного, котрий описується

через спосіб заявляючий з передьидучою частицею ззбіа“. До

новостей належить и се, що в тій мові находиться родівник, що

причіпляється до слова.

Коли-ж нзик староболгарський у своіму молодому шарістку

хоч трохи віджив, то один славянськии язик не міг устоятись у

бурі часів, та й счез майже без сліду. Се язик тих славянських

племен, що простирались колись по цілій північній , Німечині

від Гольштину аж до землі Кашубів. Загально звуть іх ниньки

п о л а б с ь к и м и Сл a в я н а ми , тому, що вони по обоіх сторо

нах долішнéі Лаби були поселились. Значнійші по між тими

племенами були Вeлeгн, Бодрити и Древяне. Нo плелена ті сла

вннські, хоч и сильні були, не здужали по-між німецькими усто

ятись, по-за-як особливо Каролінги и Оттони конечно бажали,

лишити іх свободи и народности. Мова полабська , звана також

д р е в а н с ь н о ю, завмирала поволи, а в Поморю, де було племя

Велетів, умер в 1404 р. останний Славянин, що вмів по полаб

cьки говорити. У гановеранському же Люнебургу останки давних

Бодритів задержались до половини 18. в. , т. в. до 1751 р., в ко

трому послідний раз славянське богослуженє в Вастрові (Остро

ві) відправилось. ) Теперь говорять по-древанськи лише де-які ро

") Safarik, Geschichte der вlaviвcien Sprache und Litteratur, Рrag, 1869.

S. 469—486.
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дини в закутках сельських*) Останні окрушини сеi мови доказу -

, ють, що вона зближалась до мони польськоі. У ній були и носові

звуки, так як у пoльщині; а частий перехід зву на ззо** на ззі“

(snip м. smop) заявляє, що Славнне полабські де-нкі властивости в

виговорі від Русинів приймити могли. Долн тоі мови пеучає нас,

що мова запропащається без сліду, як скоро почутв народне

остигне. От недавно тому завмерла мова корнвальська, а послідня

старчиха, що говорила єце шо-корнвальськи, представляла собою

и стародавну мову своєi батьвівщини. Тепер загадали поставити ій

памятник. Се буде нагробник також и мертвоі мови корнвальськoі.

Сумна доля затрати мови родинноі найшла и на Лужичан,

що звуть іх також Сорабами. У середневічних часах мова лу

жицько-сорабська розширилась була від ріки Салі через Лабу аж

в Одрі, панувала отже в Мисниі, Лужичах и в краінах судідних;

нині-ж живе вона тілько в частині горішних и долішних Лужиць,

и оттак поділена на два нарічия, горішнe- и долішне-лужицьке.

Но по-за-як число Лужичан пцо-раз уменшається , и в загалі ли

шень около 150.000 душ обіймає , то може легко статись, що

вони в протягу одного столітя знімчаться. — Іх мова появляв

сліди впливу сусідних язиків; оттак мова долішне-лужицька збли

жаєтьсн до польськоі , коли горінне-лужицька з чеською мовою

де-що спільного має Шотiшнoі будучности ті оба нарічия Лужи

чан не можуть мати, особливо-ж у сему часі, в котрому малі на

родности тілько в звнзку з сильнійшими щось дільного вдіяти

можуть у справі своєi просвіти.

Перенесімся тепер у тому нашому погляді від Лужичан до

сусідних Чех і в. Милий отсе перехід від того мрачного свитаня

в світ нсний и веселий ! Живі, меткі, невсипущі, енергічні Чехи

мають мову ндрну, що вже в 9. віку мала свою літературу. До

того-бо віку відносяться „Суд .1ибушнин" и денні пісні з рукописи

Королеводворськoі, що іі відкрив Ганка в рукописи з 13. в. — У

Формі стародавній мова чеська зближається до староболгарської

и про-те враз з мовою староцпольською служить нам в доказ, що

мова староболгарська шо- між иншами є славянськими є тілько ce

строю.

Мова чеська стала розвиватись , именно від 1348 р. — т. є.

від того часу коли чеський король Король І. (яко цісарь К. ІV.)

*) Safarik, Slovansky narodopis, str. 107.

15
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славянський університет у Празі основав. У нім-бо віддавались

студіям не тілько Чехи, Моравляне и Словаки, але й Угри, По

ляки, Русини, Шведи и всі Німці. Народна-же література дату —

єтьсн від початку 15. віка, коли Гус з реФормами релігийними

виступив. Тоді пробудився дух народний , — оживилась літера -

тура, шо- чім вона природно розвивалась аж до зломаня народноі

сили в боротьбі на Білій горі. Від того часу стала словесність

загибати, а жаль за давними ліпшими часами виразився в чеській

приповідці: v8ecka slava, v8ecka krasa — polui trava! — Мова

чеська змарніла та й скрилась у простій хаті сельській, де пере

ховувалась трохи - не до кінця 18. в. Аж з початком сего віка за

свитала для мови чеськоі надійна зірка. Усплений дух 7-милiоно

вого народу пробудився нараз з вікового сну, вдарив лихом об

землю и видав доси дуже богаті овочі труду невсипущого. Юнг

ман, Шафарик, Ганка, Колляр, Челяковський, Паляцький, Гат

таля, Шембера и другі учені мужі піднесли рідну мову з пони -

женя, просвітили темний люд популярними письмами, які вида

пoться Матицями без перестану в многих тисячах екземплярів; —

словом, причинились до утвореня богатоі словесности.

До язика чеського прилучається нарічиє с л о в а ць ке, котре

де-які Фильольоги окремішним , самостійним язиком почитують.

Угорські Словаки суть останки Славян карпатських и дунайських,

и оттак засидівшись у своій землі від поконвічних часів, могли

задержати в мові своій де-які признаки стародавноі, праславян

ськоі мови. Нарічиє словацьке зближається в граматичних Фор--

мах до язика старочеського, та й становить по - части перехід

до мови словенськоi. Завважати належить, що в нарічию словаць

кім, рівно як и язиці руськім, у часі минувшiм (3. лиц. числа єд.)

з,І” на звук посередний по-між ,,п“ и „sv** переходить н. пр. dau,

chodiu замість dal, chodil. Но самостійним нзиком годі таки се нарі

чиє назвати, а то именно з сеi причини : Мова словацька, привязана

від давних-давен до первісного сідалища Славян, поросла неначе

мхом старини и появляє де — які признаки язика старочеського.

Коли-ж оттак тая мова дальше розвиватиметься, то без сомніву

за нілька-сот літ заявить таку Форму, яку тепер має живуча

чеська мова. Шкода отже марного труду в утвореню окремішнеі

літератури словацькоі. ,

Щасливші в тім згляді Сло в е н ці, що шоселились у Кра

іні, в низшій Хорутаниі, в низшій Стириі, також у західних ко

мітатах Угорських, в иллірийському Поморю , та по-части и в
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*

ІМстриі. Усіх Словенців мало що більше над міліон, але яко народ

гірський прилягли вони до рідноі батьківщини з молодечим запа -

мом, и утворили словесність відрубну від сербськоі у хорвацькоі.

Мова словенська понвляє багато старожитних знамен, тому-ж

и не диво, що Мікльосич церковно-славянський язик назвав словен

ським. Належить примітити, що також в словенщині находяться

де-які признаки мови руськоi ; Згадую лишень про сесю появу,

що наконечне и середуще ,,1° після самоголосноi в звук посередний

по-між ,»v** a ,»чи** переходить; н. пр. dav, piv, dovg, wovk... Ті та й

инші приміри доказують, що Словенці могли бути колись сусі

дами теперішних Русинів. Справедливо отже замічає Шафарик,

що Словенці так що-до мови , як и що-до первісного сідалища

свого були найблизші Хорватам и Сербам , и що давнійшоі іх

вітчини перед Татрами в землях Галицькій и Володимирській гля

дати треба.*)

З словенським нзиком стоіть про те в найблизшому звязку

язик с е р б с ь н и й. Слідителі старини учать , що Серби враз из

Хорватами в до-историчних часах у зхідних Карпатах а в пізній

шій Червоній Руси були поселились, та що вони, призвані від

візантийського цісаря Иравлия, свою землю — Білосербию и Бі

лохорватию — опуститили, заиманочи краи инішии , що звали его

Illyricum.“) Пови отже Серби и Хорвати на полудни більше

менше в теперішних своіх сідалищах поселились, перебували

вони ту в наших сторонах, и про-те не дивно, що в мову руську

залетіли де-які сербізми. Но оба язики сербський и руський суть

именно з того згляду один до одного зближені , що по-міжь ин

шими славннськими, яко найбільше мельодийні и богаті в самого

лосні (vocales) підносяться. Не пересадив Міцькевич значенє мови

сербськоi, коли сказав: „Dyalekt serbski ze wszystkich dyalektów

showiайskich majbardziej harmonijny, majmuzykalniejszy, Lagodzi, zmiekczа

twardо8è spóighosek, jest niby jezykiem whoskim Showian.***) У сій

мові зложені найкраспі поеми богатирські и пісні романтичні.

Вук Стефанович Караджич, муж много-заслужений у літературі

сербській, назбирав багато таких творів народноі поезиі, та своєю

діяльностю на поли письменности стався твірцем новоі доби

* *) Safarik. Slovanske starozitnosti. v Prazе 1837. str. т15.

**) Saf. Gesch. der siidslav. Litterat. І. S. 5. fї.

***) Місkiewicz, Rzecz o lit, slow. І, 124. Рoznзії. 1850.
4



228.

словесности. У давнійших бо часах, почавши від 13. в. писано

там або в церковно-славянськім нзиці , або уживано мішанини з

церковщини и з сербського народного язика. — Коли - ж Сербия

на Косовому поли свободу утратила попавшись під кормигу ту

рецьку, то погасла и та просвіта, що заледво в зароді була шон

вилась. Віттак не було там житя літературного аж до Дози гея

0брадовича, жившого при кінци минувшого. та з початку сего

віку. Той муж відважився мову простонародну ввести в літера

туру, и про-те в словесности сербській має таке - ж становиско,

яке в нас Иван Котляревський займає. Вступаючи у сліди Обра

довича, Вук СтеФанóвич займився злaдженєм правошиси Фонетич -

ноі и посвнтив сили своі розвиткови мови простонародноі. Хоча

нартин противна, опираючись на церковщині партию Вука за бо

жевільних новаторів уважала та й на кождому кроку труди іі

спиняла, то однакже намаганя тих старовірців остались неплодними:

праведна справа молодоі Сербиі подоліла застарілі гадни шарти і

противноі, по-чім идея народности оперлась на основних підва

ЛИНаХ. *

ІІобіч язика сербського розвивається нарічиє x o pв ат с ь н е.

Де-які учені мужі, за проводом ШаФарика, називають мову хор -

вацьку самостійним язиком. Але-ж мова сеся так мало ріжниться

від сербськоi, що хіба тілько патріотизм хорвацький може в ній

усмотрити окремішню самостійність. Де-які незначні зміни у Фор

мах граматичних не становлять вще язика відрубного, особливо

там, де лєксикальний материял и склад синтактичний в одній и

другій мові буває той- сам. Найбільша ріжниця між письменно

стию сербською а хорвацькою є хіба тота , що Серби, належачі

до церкви зхідноі, уживають гражданки, коли латиняне — Хорвати

букв латинських придержуються. Сербський нзик станеться віт

так колись письменним також для Хорватів , як скоро ріжниці

в письмі поміж обоіма шлеменами залагоднтьсн.

Досить о сербщині. Перейдімо тепер до погляду на историю

мови руськоі. — Сербия и Русь у часах середневічних не були

собі чужимй. Коли-бо після нападів Татарських усе житє духове

на Руси завмерло, а долн народня в великій могилі скривалась, не

забула Сербин про нещасну Русь, но спомагала іі, особливо в 14.

в. великими запасами книг церковних и богословських, та й не

сла світло науки там, де пітьма неначе в краіні мертвих була

розстелилась. Відай в тім 14. в. не догадувались єще Серби, що

небавом також іх самих неволн тяжна мала привалити. Безпе
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речно Русь и Сербия зазнали довгий час подібноі долі. Коли-ж

Серби від кількох десяток літ у розвитку словесности сміло на

перед поступають, то Русини забралиeь до сего народного діла

по довгій перерві з повною самовіжею доперва від тоді, як віщий

геній Шевченків словом чародійним новий світ землякам своім

відкрив. И звернула Европа очи на великий 18-милiоновий народ,

котрий окремішані знамена свові самостійности мимо недолі віко

вoі до сегодня задержав, та й в діях историчних почесне займав

місце.
"

Перед усім треба замітити, що язик руський не багато

обіймав нарічий, але переважно одинством Форм язикових відзна

чується. — Сю правду висказав Максимович сими словами:

„Народньій южнорусскій язькь запечатлЬнь найбольншимь

єдинствомь образованія и состава вь своих мЬстньixь разностяхь

такь, что вь немь можно различить и не очень рЬзко, тольно два

нарьчія : восточно - украинское или малороссійсков и западно-га

лицков или червоно-русскоє." *)

Вже сеся обстанова могла-б служити доказом, що язик русь

ний не в нарічием российського, а тим менше нарічиєм поль

ського язика. — Нарічив бо міститься звичайно в вузпрому крузі

менших народностей, або буває мовою якоісь частини тогожь на

рода; коли-же якась мова великими просторами краів самостійно

розвивається , та й від сусідів своіх різко відділяється , то поя

вляється вона безперечно истинним язиком. Вправді кажуть де

які Фильольоги, що є тільки один язик руський, що розвивається

у трех нарічиях: велиноруськім, малоруськім и білоруськім: але-ж

правди в ясному дні трудно закрити, хіба що був би хто сліпий,

або нароком одвертався від пізнаня правди. Нехай там и звуть

одно нарічив великоруським а друге малоруським, наколи тілько

не кажуть нарічив малоруське підчиняти під великоруське; тоді

бо оба тоті нарічин кождий вважатиме конечно язикамн самостій

ними. — Але-ж не один скаже , що два язики руські побіч себе

истнувати не можуть , що віттак тілько один язик , великорусь

вий, всть язиком хат’85oyjу, зачим малоруський назвою нарічия

вдоволитись мусить. Истинно, річь очевидна, що сей був би бо

жевільним, хто вчив би, що суть два русьні язики. Є тілько один

язик руський. — Добре, скажуть многі, сим язиком є нарічиє ве

*) Исторія древн. рус. слов. І, 99
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ЛиноРуське, — се язик державний, образований, а малорущина —

се жахоліцина 1 — Но нехай мені скажуть противники, який же
то був **ин , що на Руси в письменних памятниках від 10. до

ї. віна уживався ? — Скаже не один: язик церковний, приміша
* Аe-Некуди рушциною. — Добре , відповідаю, але « 24Х

примішка язикова, чи .т т

руська ° — Кожноруська мусять противники відповісти. отже-ж

****Руські слова и цілі реченн вміщувалась у старинних памят

нинах наших, нераз може и мимо волі писателів. Если-б оттан

тогдшнив ннийсь писатель тілько такими словами и реченями

***У*** мови де-що написав, якою назвою охрестили - б ми нині

таку мову, — великоруською, чи малоруською? — малоруською

:: ї А°-**трі хочуть, южноруською. Сві правди не нередит.
"::: 83ИК8 руського. -

стародавні памятники списані 6 отже більппе-меншне всі наші

* , "тники списані в южній Руси — ба, де-які з них

списані де-некуди трохи- не зовсім на лад живучоі руськоі мо

ви. Того язина не закинули писателі наші и після прилученн

Руси до Польщи, по - за - як Киів оставався розсадником про

світи руської аж до 17. віка, ноли Симеон Полоцький и другі

учені мужі жите літературне из южноi Руси в Москву перенесли.

У москві же вираблялось тоді нарічиє м о с н о в с ь ке, котре

опісля в письменстві розширилось по цілій Россиі. Се нарічиє

послужило за основу в образованю нинішнéго язика р о с с и й

с ь н о г o, щo èго в Россиі звуть великоруським , або тани русь

ним. — Коли-ж просвіта з опустошеного Киіва в Москву пере

селилась, то перенеслась там усяка жизнь, так політична як и

релігийна , тому що князі и митрополіти стародавний Киів опу -

стили. У южній Руси було сумно и невесело, неначе в пустині,

а натомість підносилась Москва, принявши від Киіва письменство

мов присмертний завіт тоі матери городів руських. До початку

18. в. словесність российська не могла розвиватись: не стало-бо ви

вого малоруського слова, а нарічиє московське було тоді в віку ди

тинячому; — треба було оттак помагати собі церковщиною. Яв

же вступив на престол Петро В., то забаглось ему, указом утво

рити словесність российську. З першу не повелась така новина;

отже помагали собі писателі 18. в. найбільше язиком церковно

славянським, та зживляли его своім нарічиєм московським. Но яко

язик державний у велинім царстві вироблювалась московіцина

що-раз більше, пони в часах найновійших інисателі российські
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не звернули уваги своei на живучу мову руську. Що отже в

язиці нашім в найціннійшого , так у лексикальнім як и грама

тичнім згляді, перенесли вони в новий свій твір , та стали нако

нець голосити, що іх мова в руською. — Коли-ж нарічиє москов

ське перетворилось у язик руський , то на первий погляд мож

було сподіватись , що коренна мова руьска змарніє и загине без

сліду. Так ні; не пірнула наша батьківська святиня в безодні,

але видобулась из затрати, щоб оджити житєм новим у сій добі,

в котрій идея народности до права свого добилась.

* Есть такі люде , що гадають, будьто би наша мова вже

давно була до свого довершеня достигла, наколи-б не була 3вя

зана мертвим церковним язиком. Ба, де-які кажуть, що той авив

церковно - славянський так само зьупиняв у нас розвиток рідної

мови , як у Поляків нзиком латинським жизнь бесіди народноі

придавлювалась. Я думаю , що таке прирівнанє пошого цер

ковного язика з латинською церковщиною не має ніяко під

стави. Напі -бо церковний язик є славннський , и хоча мертвий,

давав все якусь поживу мові народній. Що-же мова народня в

письменности не розвивалась, ніхто не подивуеться, по за-як на

уками тоді найбільше займалось духовеньство, та й з-за великого

поважаня для язика церковного, лише тою-ж церковіциною письма

своі зписувало.

Після зруйнованя землі нашоі через Татар скосніла була

мова жива з - за народноі загибели, та й не могла розвиватись

и тоді, нк (1840 р.) Галицька Русь з Польщою була зьєдинена.

В мову руську входили польонізми, — из руського накорінка

виколював язиковий макаронізм. Коли - ж Литовська Русь до

Польщн прилучилась, не поліпшала и тоді доля рущини, хоча й

перві Ягельони говорили по-руськи.

Тота придавлена діяльність літературна на Руси віджила

трохи за часів уніі церковноi. Тоді-бо проводнрі церковні защі

"ли у нас у Киіві західно-европейську схоластерию. Так право

славні як и уніяти писали в тій гарячвовій порі богато, и то не

тілько в язиці руськім, но також У польськім и латинськім. Але-ж

"ота Рущина була чи-мало дивовижня : слова руські, польські, цер

ковно-славянські творили забавну мішанину, з якою и найліпший

*ильольог при нзинословній аналізі не міг би опоратись.— Надійна

*рна на "рачнім виднокрузі нашім заблиснула тоді, як Богдан

Хмельницький для вітчини свові свободу и волю вибороти заба

*ав. Народний дух оживився, а здібні патріоти занялись спису.
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вaням важних подій славноі Хмельниицини. Особливо народ сам

виспівав тоді найкраспні думи так о Хмельницькім, як и о ин пiих

богатирах козачини.

Коли-ж нестало Хмельницького, то після загального напру

*еня сил народних наступила якась апатия и байдужна резигна

ция; — простий люд не міг уже промиіпляти o бoрoтьбi про сво

боду, та й улекшав серцю горесть у непотіпшних піснях бур

лацьких и чумацьких. Народ підьупав зовсім, та й загибав у кре

нацтві. Саме тоді виступив Котляревський из своєю травестова

ною Енейдою. Хоча-же в ній нaпociвся на ледарство простого

люду, забавляючи панів и меценатів своіх карикатурами козаць

ними, то таки положив заслугу велику тим , що мову чисто-на

родню, гарну и звучну підніс из пониженн вікового. Оттак и

скріпилось народне слово и найпіло поруку ліппоі будучности

в повістях Кві гки, в поезиях Маркинна Шашкевича , именно же

у безсмертних творах Тараса Шевченка. Поезиі сего віщого генін

рознеслись уже по цілій Славяніцині: Поляки, Чехи, Россияиe,

Серби почитують и студиюють іх то в оригіналі, то в зладжених

перекладах ; — ба, найшлись и по-між Німцями такі, що про Шев

ченка и его поезиі де-що гарного написали.

Доля язика руського рішилась отже в користь ero самостій—

ности , тепер не може він змарніги в родині язиків славянських,

хіба, що ми самі хотіли-б сесю народню святиню нашу запропа

СТИТИ. -

Коли-ж Россияне нарічив московське, прикрашене язиком

церковним и руським, назвали язиком руським , то не диво, що

Украінці видячи тотожність в назві двох нзиків нельоічною, свою

мову русько - украінською , або по-просту украінською назвали.

Сю назву прибрали вони особливо за-для того, що нарічив Пере

яславсько - Чигиринське на Вкраіні в найчистійше, так що може

послужити взірцем в образованю рідноі мови. Але-ж и в загалі

треба признати, що чисторуські слова гармонійним складом зву -

кiв вiдзначуються. Коли-бо в мові российській зголосні (consonan

tes) в складі звуків важнійашу мають ролю ниж самоголосні, и

коли по-між самоголосними (vocales) звук ,»а° над другими панув;

то в нашій мові перемагають самоголосні, неначе душа слова , а

по-між ними гомонить найчастійше дискантове „і5° мабуть то свище

буйний вітер по степах розлогих та ломитьсн у порогів Дніпра -

славутиці. Сеся перевага самоголосноi ,si** по-між другими в осо

бливим знаменем милоі мягкости, якою не кожда мова може похва
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литись. В загалі можно ту замітити, що, як кождий чоловік має

свою самоголосну головну, и як у музиці в кождім кусні є свій

основний тон, так и поодинокі мови любуються очевидно у де

яких самоголосних. Но по-за- як Русь також твердо прадідноі

сі:адщини придержується, то находяться в язиці живучім де-які

дуже старі Форми з первісними твердими групами зголосних,

Форми, котрі давнійші суть ниж відповідні в язиці старославян

ськім ; н. пр. в способі неозначенім : пекти, текти, бігти, сте

регти ; а в язиці старославянськім : пешти, тешти, бьшти, стрьпіти.—

Коли-б який Фильольог славянський завдав собі трудну працю,

вислідити в поодиноких язиках славянських такі Форми граматич

ні, котрі в розвою язиків за первісні и найдавнійші годило-б

ся вважати, то було-б можна, хоча приближучо, витворити обра

зець язика пра-славянського, т. е. того язика , що для всіх пле

мен славянських був єще один , — неподіливший ся в нарічия.

Коли-ж старинні Славяне в поконвічній добі всі одним язиком

говорити могли , то єще з того не слідує, що колись за кілька

сот або за кілька тисячей літ счезнуть язики народностей мен

uших, та що всі Славяне говоритимуть язиком одним.

От, що каже о таких мріях Шлейхер : „Der Gebrauch eines

Шialects als der alleinigen Schrift - und hóheren Umgangssprache aller

Slaven an sich , wáre wobl denkbar , wenn man auch die praktische

Еinftlhrung desselben fйr so gut als unmóglich halten mag.**)

Истинно трудно вірити , щоб поодинокі народи славянські

зреклись найдорожшоі свові батьківщини та вдоволились одним

язиком класичним. Ниньки звісно, що Россияне дуже бажають,

щоб іх язик стався для всіх Славян літературним ; але ж нехай

би вони взяли собі до серця ось — сі слова Макса Міллєра : „Litte

rarische Dialecte, оder die sogenannten classischen Sprachen mйssen

fiir ihre zeitweilige Grósse durch unvermeidlichen Verfall btissen." **)

Поки-що, треба нам отже тихо и невсипущо трудитись на

ниві словесности нашоі; може бо колись статись у далекій бу

дучині, що язик великоруський , основуючий ся на нарічию мо

сковському, перестане бути літературним , та що мова малорусь

на возьме гору над нарічинм московським , а виперши его из

*) А. Schleicher, Linguistische Untersuchungen, іі, 197. Bomm 1850.

**) Мах мiller, Worlesungen tiber die Wissenschaft der Sprache ; deutsch be

arbeitet von Dr. Саrl Воttger; І, 55. Leipzig 1863.

* 15 *
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місця призначеного для каменя угольного, станеться підвалиною

для святині новоі, котра тоді могла - б називатись народно - русь

кою. Може бути , що се мрія Фантастична; але-ж в розвитку

язик ів мусить наблюдатись лад природний , нарушенє котрого

мстить немезис историчня.

Се замітки моі об язиці руськім. До него причислню я за

проводом Малиновського нарічиє б і л о р у с ь к е, або литовсько

руське, котре живе в устах того племени руського, що посели

лося на північному заході Руси, та й належало колись до княже

ства литовського. Мова білоруська не має свові літератури.

Остається нам віце, вчинити погляд на мову по л ь с ь ку.

Вона розвинулась самостійно по-між чеською а руською и пред

ставляється тепер у літературі богатій, якою крім Россиян ні

один народ славннський похвалитись не може. От що каже о ній

Міцькевич : „Literatura polska, pozostajac muniéj oryginalna od innych,

оd serbskiej maprzyklad, rozbujala wszakze majpotezniej. Nіe uleglszу

роd zalewem Kaciflskiej, рrzywhaszczywszy pó%niej francuzka, ma8ladn

jac ezesto niemiecka, mie pozbyia sie bynajmniej istoty swego cha

rakteru.**) Хоча-же мова польська давнійише від ріжнородних впли

вів зависіла, то однако инвентар ii звуків є зовсім свій питомий

та й оригінальний, а прастарі звуки о. и е, якими ні один живу

чий язик славянський звеличатись не може , суть нвним доказом,

що Поляки в давній добі дорогий нзиковий заповіт прадідів ша

нувати вміли. Вправді кажуть де-які лінгвісти, що М0Ва ІІ0Ль СЬК а

в тверда ; навіть учений Потт замічає: „Unter deu slawischen Idi

omen steht namentlich das Polnische im Geruche grosser Ніrte we

gen vieler iibermássiger Ніufung an Соmsonauten,“ *") але - ж мова

сесн звучить твердо тілько в устах чужинця, особливо-ж Німця;

в устах же Поляка гомонить вона поважним голосом. Найбільше

трудностей справляють чужинцеви так звані сичучі и шинячі

зголосні , и єсли що, то хіба се можна закинути польщині, що

вона в сичучих, так твердих як и змнгчених, любуєтьсн. Так за

мічає Шлейхер : „Іm Мunde des Eingeborenen klingt das Polniche nicht

hart, abcr immer lispelnder, siuselnder als andere Dialecte." ***) Ви

димо отже, що в мові польській зголосні над самоголосними пану

*) Rzecz o literaturze slowianskiej. lekс. 13. tom I. str. 84. Рozmaiї 1850.

**) Аug. Friedr. Port, Etynologische Forschungen, II, 58. Lemgo et Det

mold, 1861. -

***) А. Schleicher, Linguistische Untersuchungen, II, 213. Воmn. 1850
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ють ; що про - те вона майже так ядрна, як мова чеська. Повній

шими звунами гомонів язик старо-польський; бо появляв більшу

приклонність до уживаня самоголосних, котрі в живучім язиці

нольськім особливо на кінци де - яких Форм глагольних відкиду

ються. — В загалі треба признати, що в мовах живучих окін

ченя слів поволи стираються , по-чім затрата де-яких Форм у

склоненю и спряженю конечно наступити мусить.—Коли-ж звер

немо, увагу на характеристичні носові ззо.° и ,»e**, то годі нам

обійтись без де-котрих приміток про долю сих самоголосних.

Я гадаю, що в давній добі розвою язика польського було

більше носових ниж нині. Єсли правдиві суть слова Макса Міл

лера, що властиве и природне житє язика в его нарічиях поя

вляється"), то треба нам вглянути в нарічия польські , щоб виві

датись, які звуки, носові в польщині могли колись в уживаню

бути. Відомо же, що первісна повнота звуків носових подибу

ється віце тепер в нарічию капубсьнім. Там-бо мож учути ось

ті звуки носові: a, о., е, п., i, , — ба и в силезськім говорі

являються трохи-не всі тоті звуки носові.**) От, и в язиці літе

ратурнім є сліди, що колись носове зза“ загально уживалось; н, пр.

Sandomif, Кant, Vanda... Из сéі появи можна вносити, що в язиці

польськім, крім зв: вів 9»o.“ и 9»e,“ такожн зза“ ззчиє"* 9зі.“ за

гально були звісті и уживані. Усі тоті самоголосні носові крім

„о.“, знала колись стародавна мова литовська; но з віками затра

тився первісний іх звук носовий та лишились самоголосні чисті,

так , що давному „а“ ,,п.“ ,,e“ „і.“ тепер „а“ ,,п“ »,e“ з і“

відповідає. Сей-же примір загибели звуків носових у Литовців наже

остерегатись , щоб колись також у мові польській звуки »o.“

и „е“ не затратилились, рівно як и в инших мовах славянських

вони вже давно загинули. Поки-що треба нам подивляти консер

вативну твердість мови польськоі , що до сегодня стародавне

„о.“ и „e“ задержала. В загалі вірність у захованю переказу

прадідного є головним знаменем польщини. Не могучи через пять

віків за-для латинщини животноі сили заявити розвинулась мова

польська на-раз в 16. віку в літературі буйній, а очистившись по

змозі від чехізмів, не змінила доси Форм основних, які приняла

в своіму віку золотому, та й представляється нам нині в віку

*) Мах мiller, Worlesungen fiber die Wissenschaft der Sprache, І. 45.

**) Бодузнь-де-Куртенз, 0 древне-польскомь язикЬ до 14. столЬтія, стр.

84. Лейпциїть, 1870. #
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Міцькевича такою самою, якою була за Кохановського. — Безпе

речно годилось отже вже давно, щоби так образована мова до

билась заслуженого становиска по — між упривілееваними мовами

Европи, и щоб по-біч мови руськоі в школах низших и висших

сталась мовою викладовою.

Се короткий мій погляд на историю язиків славянських,

виложений ту в моім слові инавгурацийнім у наміреню тім, щоб

показати, яке становиско оба язики краєві в родині язиків сла

вянських займають. Тілько при такому погляді зможемо мову

рідну належито оцінити , и до неі яко до дорогоі спадщини по

прадідах наших цілим серцем прилягнути.

-члx-лхАхлхлvvлvv".^

часть політично-социяльна.

Русько - польські взаємини в Галичині.

ll.

Політика угодова а політика „русскоi Ради.”

Дна 23. Жовтня 1869 р. поставили руeькі посли на соймі

у Львові внесок , знаміруючий до уладнаня незносимих взаємин

русько - польських в Галичині. Внесок той, жадаючнй з вели кою

уміренностю рівноуправненя народности руськоі з польською,

шахував під той час дуже щасливо змаганн польськоі більшости

соймовoi; бо примушував іі годитись на справедливі жаданя Ру

синів, що-б-то вони у Відни перепон не ставляли ухваленю и

санкциі так званоі резолюциі галицького сойму.

Галицькі Русини майже всі приплеснули сій політиці послів

своіх, надіючись по ній якого-такого убезпеченя розвитку на

родности свові ; бо переконались по 20-літному опиті, що Руси

нам нічого и надіятися из Відня.

Зворот в політиці наших проводирів був отже конечним и на

часі. Від доброго поведеня тоі політики зависів іі успіх.

Плян кампаніi угoдoвoі, посли руські напевно поставилн

уже при нарадах над своім внеском; бо ніяк припустити не мо

жемо, щоби вони були на стілько наівними и думали , будь-то

ультраси польські оттак и без борби здадуть Русинам часть вла

сти своєі, и без опору покинуть розпочаті крутодорогі міри своі,

- ч. -
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ведучі займом по собі повільне але тим и безпечнійшпе винародо

влене Русинів в Галичині. *

Необдуманоі політики не могли ми импутувати нашим по

слам-проводирам, а вже менпне усіх п. Лавровському, котрий уне

в 1848 році на полі політичному виступав, а останними 10-ти

роками , був меже инпшими одною з найсильнійших підойм инте

лектуальних усéго того, що діяли Русини в Галичині. На его мо

гли ми уповати, бо из давна вже неперечно бога го причинився він

до піднесеня руськоі народности, так завязанем „Бесіди“ основа - .

нєм „Театру," розбудженєм Семінара до укладаня „Словара," та

густими щирими датками до всего , що тільки хосен Руси при

носило. Словом, éго патріотизм, парляментарна слава и полі

тичний такт , ставляли его у чолі галицькоі Руси и казали наді

ятись від него щасливого порішеня угодового діла.

Однак опит 3-éх останних літ виназав противне. — Вика

зав, що політика угоди була так нещасливо ведена, що не тільки

не досягла свові ціли, але навпроти , нас ослабила и истнуючу

уже від давен-давна прію домову до явноi завзятоі борби довела.

Кождий пійме, що виступаючи з угодовим внеском передо

всім треба було скодифікувати его точно, щоби сойм міг сей-час

над ним рішати. А промовляти за ним треба було так, мов то

подавалось би Полякам у одій полі мир а у другій брань ; теe

вже за-для того, щоби з одноі сторони народнеі думи Русинів не

понижити, а з другоі показати противникам безпечність руську

в руські сили, и тим самим склоннійшими іх учинити до при -

знанн прав Русинам належачих.

” Не так довелося. — П. Лавровський и політики наші, не

скодифікували внеску нк було треба, так, що и внесок з-за того

мусів попасти в одрочене; а по при тому шан Лавровський про

мовляв за ним там неполітично, тан зложився перед Поляками,

що усіх Русинів, а навіть самих внескодавців знеохотив до свові

політики: бо уявив більшости польській, що іі нічого годитись

з противником обезсиленим, котрий майже до п р о ш е н н перед

нею знижaвсь. -

Тим ходом угодова політика уже при роді носила на собі

печать близькоі смерти. Можно було вправді єще все направити

випруженєм усіх сил руських, однак о тім ніхто й не подумав.

Не подумав ніхто, що в-перше, чим з Ляхами, треба було у

себе дома погодитись, щоби нашим послам на соймі не цвіркала

польська більшість в очі: „Wy raz mówicie Ze8cie Нaliczanie, drugі
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raz zowiecie sig Маhorusinami, majuowszemi czasami przyznajecie sie

do jedno8ci z Мoskwa; kto jeste8cie mie wiemy, а gdy nie wiemy

z kim mamy do czynienia, jak mozecie od nas Zadaé, aby8my sie z

tymi godzili, о których nie wiemy kto oni?“ — Так воно; передо

всім треба було покликати Русинів усіх партий , погодитись на

одну програму, и єдностю зпотугувати руські сили ; бо ніхто

з безсильними и безпрограмними не пактує. Треба було, поба

чивши, що діло відволінавсь , з одноі сторони станути за Феде

рацийним принципом уконституованя народів Австриі , щоби нас

ніхто не посуджував о вокетоване з Німцями, котрі нас кинули

під ноги Польщі; а з другоі сторони постаратись о прихильне

вспиране політики угодoвoі в міродайних кругах польських и у

польськоі праси. Се було діло легке ; бо знаєм, що майже всі га

зети польські з-разу щиро прихильно промовляли sa внеском уго

довим, особливо „Dziennik Lwowski", котрий тоді через Тowarzystwo

demokratyczne не малий вплив мав на прилюдну гадку в Гали

чині. Треба було на-конець розважити що: si vis pacem para bellum

и про те, при неможивости заложеня нового органу, вплинути на

редакцию „Слова", и надати „Слову“ зовсім инший реальнійший

напрямок, щоби воно вмісто обаламучуючих Фраз, котрими без

хісна досі було набите, здорові мисли ширило між руським наро

родом в Галичині, та поучило его, як хіснувати з конституциі

и як приготовитись до легальноі а завзятущоі борби протів по

льонізациі, на припадок непринятя внеску угодового зо сторони

сойму.

Того всего не вдiлано, а по тому и видиться нам, що са

мі-ж ті всі посли наші, котрі за п. Лавровським підписали вне

сок угодовий, не вірили в угоду, и або тільки маневрувати хо

тіли протів Німців, щоби іх тим способом на свою сторону скло

нити, або таки и самі не знали ясно, куда здужають и чого хо

тять. — 3-eх тільки непідписавших внеску знали чого ім треба.

— Тому-то и не дивно, що справа угоди, вмісто поступати

и займати що-раз-то ширші круги, навпроти, що-раз-то більше

маліла, так , що при раз висказаній програмі угодовій, на соймі

біля п. Лавровського лишилось тільки кількох послів, а навіть

и ті з виімкою Качали и Кашевка его опустили , коли переко

налнсь, що польська більшість, побачивши безсильність Русинів,

увірена на свою по гугу надних прав Русинам признати не гадав.

В міру того, як значенє п. Лавровського у Юра и у партні

„Слова" маліло , зближався він більше и більше до партиі на

*,
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роднві, котра вго на предсідателн товариств „Просвiти" и „Бе

сіди" була вибрала. — Народня партин, хоть и бачила, що діло

его зіпсоване, хоть и не мала віри ані в політичний розум, ані

в щирість польську, не була противною дальшому веденю по

літики угодoвoi; бо узнала, що при консеквентному витріваню

у розпочатім ділі и при зручному веденю того діла, можна було

се осягнути, що Поляки через згляд на власні интереса Русинам

прав ім приналежних не відкажуть.
у

З-за того знамірила партия народня піднятися за діло, щоб

угодову справу на ліпшу ввести дорогу.

Незабаром злучилась спосібність до того, коли де-котрі про

водирі польські на скликании зьlзд політичних сторонництв при

людно завізвали по — між иншими також пп. Лавровського, Д-ра

Супшкевича, Ильницького, Партицького и Вахнянина. Бо по на

раді над тим завізванєм заявили ті панове, а з ними и п. Лавров

ський прилюдно: що Русини узнають себе окремим самостійним

народом, а не сторонництвом, и що про-те неможуть вони явитись

на зьізді сторонництв, а завізвані до уділу, яко патріоти руські

право висказати мусять, що на так довго жадних спільних справ

в політиці з Поляками не мають и мати не хотять, докн внесок

30 руських послів з дня 23. Жовтня 1869 р. соймом принятий,

короною санционований и в житє введений не буде. —Те заявленє

добитно характеризувало програму діланя народнеі партиі.

В анкеті, котру Виділ краєвий для розсмотреня и скодиФі

кованя внеску угодового висадив, зложеній з одноі сторони з По

ляків, а з другоі з Русинів усіх політичних переконань, показа

лося, що всі ті руські елемента при крихті доброі волі и устуш

чивости погодити можна. Працювали бо вони всі згідно з собою,

боронили солідарно точка" за точкою внесок угодовий протів поль.

ськоі сторони , и погодились на одну програму народню , котру

и прилюдно заявили : — що „Русини суть народом окремим від

народу польського и великоруського.“

Після того заходили народовці коло діла, щоби привести

партиі руські до загоди домовоі. Один из них піддав О. Па

влинови мисль основанн товариства політичного котре-б мало по

годити нас дома, дати здоровий напрямок політиці галицко

руській и заступати народ русьвий від усякого пригнетеня. —

И дійсно зійшлись нередові лю де усіх сторонництв наших : ви

робили статут и завязали товарнство політичне: „Р у сь к а Р ад a.“
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Однако помимо заявленн народнего сторонництва, що воно

всякі справи, котрі могли-б єднаню Русинів шкодити, розминати

буде, рішпили потайком члени Виділу „руськоi Ради,“ щоб зна

тнійших народовців зо складу Товариства виключити. Таке без

правє нездивувало нас; учинили бo èго люде, котрі від 20-ти літ

покутну вели політику, и для того жахались остроі критики

своіх діл. -

Сталося. — Ті члени народнего сторонництва, котрі були

ще у „Раді“ виступили из нéі (7 Вересня 1870 р.), и розділ між

сторонництвом народним , а клікою Слова и Франциєю св. Юра,

котрі злучились в одно тіло „wуськоi Ради", наступив одкрито

и повів за собою ослаблене цілого галицько-руського організму.——

Признаємо , що н. Лавровський не був в силах, не допустити до

так нерозважного и неполітичного кроку членів Виділу „руськоі

Ради;" однак з жалем визнати мусимо , що станувши раз у чолі

народнего сторонництва, міг був п. Лавровський своє виступленє

з „руськоi Ради" гіднійшим учинити, чим теє зробив він , по

даючи за причину виступленя не як між народовцями воно було

узнано, виключенє іх товаришів з „Ради руськоі", але вороговане

„Ради" на правительство, котрого и зовсім не було за що в о6о

рону брати, а чим u. Лавр. представив себе нко чоловіка прави -

ТЄ.ЛІ, СТВЄНН0Г0. -

Народня партия виділась таким поступом свого голови перед

лицем Галичини скомпромітованою, и уже відтоі пори мусіла мов

чати , коли вороги п. Лавровського обношували підозріваючи

его о ціли личні, не дуже поруч идучі з интересом народним.

Єще один раз була народня партин готовою, політику угоди

піднести и боронити через прилученє сил своіх до заснованя но

вого політичного органу. Бо „Слово", не тільки що неперестало

запоювати самими шарлятанськими опінтами патріотичноi Фразе

ольогиі опінію публичну, а навпроти, оно чим раз-те більше и

більше в дур и блуд впроваджувало своіх читателів, предста

вляючи в ложнім світлі всі пересправи угодові.

Орган такий („Основа") станув; однак и ту надіі народов

ців показались ppium desiderium." Бо п. Лавровський, котрий най—

більше причинився до заложеня нового органу, даючи під него

залог (навцию) и вспомагаючи его материяльно, уже из самого

початку повів діло инакше, чим того трібувала партия народня

и угодове діло ; бо не хотів „Основу" перед виборами на сойм

1870 р. в світ пустити , а випустивши ii, поставив у ній про
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граму в многих точках несхідну з тою, котру виробило було на

родне сторонництво.

„Основа" могла була перед виборами на сойм вияснити си

туацию, виказати хосен політики угодoвoі , перестеречи перед

нещасливою дорогою , нотру заняла „руська Рада", розділюючи

до - решти Русинів; могла була наконець зьєднати сторонників

для угодoвoі політики и в вругах соймових. Однак того неучи

нилось. Програма „Основи“ виявила іі яке орган ніби пів-урядовий.

Ніхто іі не хотів читати, помимо де-яких и добре списаних ста

тій; „Слово" и „Рада руська" кинули на ню анатему, народне

сторонництво почалось іі стидати, и так из того органу більше

хісна не було, хіба, що польські часописи почали від хвилі поя

вленн его принзнiйше одзиватись в спрах руських; натомість

„Основа" прилещуючись 1Іолякам, більше шкоди принесла народнему

сторонництву, чим 10-літні ложні инсинуациі „Слова", яким и ніхто

не вірив.

Не-раз було, народовці звернули увагу п. Лавровського на

те; він однак не хотів з не від ом и х нам ш р и ч и н свbiй газеті

иншоі дороги наказати , а старався негодоване народнéі партиі

зациткувати субвенциями сойму и міністерства та всякими обіцян

ками для товариства „Просвiти" и „народного Театру." Іздив

и до Відня в народних справах; однак провадив там діла руські

так нещасливо, що ми побачили, як помимо его значiня н заходу

польонізация Галичини звершаєсь майже на очах наших.
*

Після таких неудач (Русини не вимогли собі навіть обсади

иншпектур народних шкіл, чого у Відни добивались) ніхто уже

не хотів вірити в угодову політику; — п. Лавровський рішився

ще на соймі 1871 р. уратувати хоть що - то из внеску свого и

поставив жаданє о зрушенє висшоі гимназні акад. у Львові. И

дійсно, польські посли заманіФестували остентацийно свою при

хильність для внеску того, и щоби осолодити Русинам гіркую,

що ім подали кидаючи під стіл угодовий внесок , ухвалили ви

клади руські на цілій акад. гимназін, протів дитинноі оппозициі

майже усіх послів руських, котрі з засади не хотіли вже нічого

попирати, що п. Лавровський ставив. Внесок той ухвалений звя

зала однакож польська більшість соймова из внеском Галера о

спольщене німецькоі Гимназиі у Львові, просто так и нарочно на

те, щоби німецьке міністерство не квашилось, его до санкциі Ці

сареви предложити.

16
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Тільно хісна з угодoвoі політики; — а шкоди 2 Хто іі об

рахує ? Ми тільки сотенну чать того, що дівсь у нас протів Ру

синів, викрили в попередучому чис. Правди,—а що буде дальше ?

Ту вже и сам п. Лавровський добре видить, бо часто нам каже:

„ще грірше и гірше буде." Коли-ж воно так, а так помимо захва

люваноі п. Мавровським політики, то стоіть питане: на-що почав

він ii, и держиться іі и нам в ню каже вірити, сам не віруючи 2

Правда, що політика давнійша була не здорова ; бо безхо

сенно ставила вопрос руськии на вістрє ножа , и чинила немо

жливим кождому хоч трохи зависимому чоловікови признатися

одкрито до Руськости ;— але-ж чи ліпший и гідний напрямок той,

щоби нам падати ниць перед Поляками и жебрати у ясновель

можних насущного хліба , того хліба, котрий т і л ь к и б л а го

р о д н о ю не в т о ми м о ю п р а це ю з д о б у ва є т b c я ?— П. Лав

ровський напевно знає, що здоровенному прошанови милостині

не дають, и що право здобувати треба моральною силою и гі

дностю.... В політиці-бо то не в Евангелиі, де кажеться : „про

сіте a дасться вам ;" ні , ту дається тільки тому, що показує

охоту и силу сам собі взяти. З тим розминулося діловане п. Мав

ровського , и для того - то воно звихнено и не політичне. Ноно

нас записало-б скорше чи пізнійше в польські слуги, а з народу

руського учинило-б чорну масу рабів, готових за леда-що при

знатися ворогами Руси, и розияти хотя-б и свого власного про

рона.

Схиблене діло угоди було в своіму почині розумне и прак

тичне, коли знаміряло двом народам, що жиють венільно на одній

земли, законами зазначити міру народних жадань навзаімних:

перша гадка его була здорова, однан (по-тому судячи, як оно ве

лося) бачимо, що ніхто щиро о нім не думав.

Посли руські вмісто давати директиву п. Лавровському

покинули его.

ІІ. Лавровський, вмісто впливати на послів, — відвернувся

від них; а чуючи себе не в силах вести з гідностю народною діло,

попав на зловістну дорогу, яку бачимо з негодованем в его ор

гані „Основа.“

„Рада руська" — вмісто , щоб поєднати руські елемента

и своім впливим розбудити р е а л ь н и й патріотизм, жертвенність

и почутв обивательських обовнзків в народі руськім Галичини;

вмісто того, щоби старатись о завязане „рад руських” по містах

и місточках , о скликуванє народних здвигів (мітінгів), щоби з
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наших селян поробити доспілих обивателів землі , нонимаючих

гідність свою и стоючих за народні своі права; вмісто паралізо

ваня польських прямовань по шкільних и повітових радах ; вмісто

двиганя руського елементу на всіх полях и всіх кінцях ; — от-що

учинила від завязаня свого т. є, від 9. Червня 1870 р. аж по нині:

Вона — як и жалувться на нетолєрaнцию Поляків, нетолєран

цию тую-ж власним своім знаменем обрекла, прориваючи звязь тую,

що руські елємента хотіла єднати;—замітимо ту тільки Факта : що

таким людем як Д-р Ом. Огововський (проФесор літератури русь

коі на львівському університеті), зборонила вона голосу при

людного (на зборі 7. Вересня 1870.), піднесеного за домовим ми -

ром між самами Русинами; що викинула зо складу свого самих

ревних патріотів руських; що не-руськими обрiкaлa народні то

вариства „Просвіту“, „Січ" и „руську Бесіду,“ кидаючи анатему

на народне сторонництво руське. — З трібуни непогрішности

свові в ділах народних осудила вона самих перших патріотів,

учених и писателів руських , як : Д-ра Фил. Ом. Огоновського,

Д-ра Фил. Шараневича, Д-ра пр. Сроковського, Др-ра пр. К. Суш

невича, Д-ра мед. П. Супшкевича, Д-ра богосл. Пелеша, Д-ра пр.

и Фил. Ол. Огоновського , Сов. Ильницького, Сов. Лавровського.

Партицького, Вахнянина, Федьковича, Шашкевича, Згарського,

Заревича, Лукашевича, Устияновича, и множество других, майже

весь цвіт народу руського осудила вона; задавила розбуджене

народнего житя, виклинаючи народні товариства та тамуючи тво

рене „руських рад" на те, щоби сцентралізувати у скупих ру

ках своіх усе житє народа; а по-чому ? — Напевно не по - тому,

щоби морально и материяльно двигнути народ; — бо хто на

стілько Фанатином, що незрячим селянам на політичній раді озна

чувати каже правопись и граматику, хто своіх. власних писате

лів и патріотів ногами допче и цурається власноі словесно

сти, — той ні о духове, ні о материяльне піднесенв народу

дбати не хоче, а ходить ему о що инше. — 0 що-ж ходило ?

О політику. Роздвивімо-ж-сн, що „Рада" у політиці для Галиць

коі Руси реального вдiлала.

— Написала м е м о р а н д у м до міністерства, у котрім жа

дала поділу Галичини, зміни статуту виборчого, и пр..

— Меморандум ; — не шерше воно , а з рнду чи не 16-те

вже в 20 - ти літах.— Русини писали пронамятні письма своі до

Відня:
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6-го Жовтня 1850 -- о увзглядненв Русинів при обсаджу

ваню урядів, о наданє ім впливого становиска, и заведене ру

ського язика в школі и уряді;

11. Маа 1861, — в ділі сервітутів;

11. Серпня 1861 — те саме, з додатком о підвисншене дота

циі клиру ;

3. Липня 1861 — о позволене перекладу руського кодексу

цивільного;

було й меморандум — о наділенв Йнститута Ставропигий

ського правом печати и продажи учебників для 1пкіл народних ;

21. Вересня 1861 — o уорганізоване гімназий в Галичині,

одвiтнo потребі духовій и материяльній Русинів;

30. Вересня 1861 — о заведене язика руського в школі и

уряді;

. 18. Падолиста 1861 — стрічаємо знов прошенє о переклад

кодексу цивільного на руський язик;

1863 р. — відправлено аж два меморанда о язиці руськім

в школі и уряді ;

- 13. Жовтня 1864 — меморандум, жалуючеся на неряд поль

ський и жадаюче поділу Галичини;

1865 р. — нове меморандум по тій самій причині; а

1865 р. — заслав Пр. 0. Куземський гр. Бейстови також

письмо подібного змісту ; —

— словом усіх таких м н о г о на ді й н и х и в і р н о п і д

д а н чи х прошень було більше як 15; прошено в них між иншим

в с е н и ж а й ш e и в c e під да н і й ш е: о ерекцию владичого пре

стола в Станіславі о зрівнанє норм инвентарних, заведене руського

язика на почті, о субвенцию на вибудуваиє капітульного дому

у Львові, о заведене инФулатури при обох крилосах, о надписи

руські по містах н селах, о реорганізацию львівськоі урядoвoі

часописи, о увзгляднене урядників руських, о надане митропо

литі достоінства тайного радці, о підвисшенє дотациі львів

ському суФраганови-владиці, о шоставлене на рівні парохий руських

з латинськими у Львові, о деФінітивне обсадженє катихитур , о

наданє стипендій руській шкільній молодежі, о справедливе пере

ведене виборів на сойм, о зміну виборчоі ординациі, о перенесенє

руських урядників з мазурів в Галичину, — и о много иншого.

— Справді, — Русини за тими прошенями почали тратити

гідність народню и уповане в сили власні; почали ліниво обзи

ратися, чи не буде хто на стілько добродійним змилуватись над
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ними нездарними,— та чи не всуне їм сам яку марницю в руку;—

а коли по 20 - літним поклонничім житю нроводирі напі стями

лись, увидівши, що правительство ім в очи каже, що не має діла

до них, а справу руську віддав соймови Львівському до розрі

пшеня ; коли по - тому підписали внесок угодовий и вступили на

дорогу нову, — вони непобігши й версти завернулись назад, на

писали нове меморандум и ударили знову поклоном перед Нім

цями, перед тими самими Німцями, що по 20-літнім обдурюваню

Русинів під ноги услали Полнкам.

У тім меморандум (воно писане до цісара нa руки міні

стерства) просять консеквентні в неконсеквенциі проводирі о по

діл Галичини, о зміну статуту виборчого, о застановлене шкіль

ноі ради и пр. Так, о поділ Галичини. — Хто би и не був за

ним ? Однак руські проводирі, ті самі, що теперь о него просили,

зрекли ся его були раз в меморандум жовтневім 1860 р., и хотя

13. Жовтня 1864 року и опісля в році 1865 изнову за ним про

сили, то все таки прилюдно на Соймі у Львові в угодовім внеску

жадали неподільности Галичинн.— Поминімо розбір тоі консеквен

цию; а стоіть ту питанє : чи справді можливо се добути при ни

нішннх обстановинах и при напшому безсилю ?

На підставі відступнoі грамоти з 18. Вересня 1772 р. Ста

ніслава Августа, короля Польщі, не має Австрия лвгального права

до польськоі части Галичини; — ділити отже Галичину на поль

ську и руську не порадно Короні. Вправді по знесеню консти

туциі 1848 р. наступнв адміністративний поділ Галичини, однак

уже 7. Вересня 1850 р. внесло міністерство до Корони о злитв

Галичини в одно тіло и Корона згодилась на те 3. Жовтня 1850 р.

а 26. цвітня 1860 р. міністерство знесло деФінітивно навіть и

адміністративний той поділ Галичини. — Нині Корона могла би

тілько за зломанєм конституциі з 1860 р. наказати поділ Гали

чини; бо така справа належить після 8. 11. основних законів

тільки до компетенцiи „державноi Ради", а чи тая зхоче коли по

ділити Галичину — сомніваємося. Шкода-ж даремно сили теряти

Г0НЯЧИСЬ За НЄМ 0Ж.ЛНВ 0 СТЯМИ.

Дальше жадають наші проводирі в своіму меморандум „ру

ськоі ради" від міністерства зміни ординациі виборчоі.— Однак, —

чи не вони-ж iздили до Відня написавши Vertrauungsadresse до

Шмерлінга в році 1860, не вони нараджувались з ним над ста

тутом краєвим для Галичини з 26. Лютого 1860 р. у котрім Фан

тично знищені зістали 3 куріі , и крізь те задекретовано нас на
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вічну меншість на соймі у Львові ?— Тепер стямились, — ні рано

ні пізно, в сам добрий час; бо нині зміна статуту краєвого ма

лежить після австрийськоі конституциі до сойму, а в соймі біль

шість польська, и тою більшостю управляють найзавзятійші не

гатери Руси. При такому складі річи, нині нам не иншоі зміни

ординациі виборчоі надіятись можно, як тілько такоі, котра б нас

ще зовсім на соймі обезсилила.

Прошпено там дальше о звинене шкільноі ради, яко найнетолє

рантнійшоі и для Русинів найнебеспечнійшоі власти автономічноі.

Але-ж сегодня ані міністерство ані Корона нічого октроевати не

може, коли наша держава маe. бути конституцийною; а державна

рада напевно не знесе конституциі для хороших очеи руських

прошаків. Рада шкільна есть установою соймовою, санкционова

ною від Корони (20. Черв. 1867) и тільки сойм іi знести, або змі

нити може. До чого-ж здалася така петиция ? По-що-ж ту в за

блуд вводити цілий край и казати Русинам надіятись того, чого

не достигнуть ніколи від тих, котрі ані хотять ані можуть наші

бодай и справедливі жаданя задовільнти ?

Одно розумне діло, що „Рада руська" учинила, є агітация,

котра визвала 300 протестів від руських громад протів Резолю -

циі сойму Львівського. Се важний Факт, бо уявляє яку таку по

літичну зрілість и одиномислiсть нашого народу. Не одно може

у тих протестах нерозумно написано, а все такі виказали вони

правительству добитно настрій політичний руських обивателів

Галичнни. И дійсно, протеста ті могли при инших обстано

винах принести користь народности нашій. На коли — б у нас

була єдність , наколи-б ми всі не для яких-там мрій, або особи

стих цілей , але з чистою совістю, для добробиту, просвіти и

двигненя народности руськоі працювали, то Німці не могли-б

були нас игнорувати, и заставили-б Поляків, щоб у-перше згоди

лися на угодовий внесок, доки дістануть „Резолюцию". — Однак,

нк правительство и рада державна уявили собі , що воно так не

є, и що ті люде, котрі нині в Галичині перед ведуть, не змipю

ють туда, куда належить, то и зьужили руські протеста просто

на те, щоби „Резолюцию там тільки обмежити, Свелябораті комі

тету) де вона ім, Німцям, або правительству невигідна; а лиши

ли-ж у ній все те, що нашому житю загрожає ; без огляду , чи

сойм згодиться на угодовий внесок п. Лаврівського и 30 пасмів

руських, чи ні. Що так діло піде, се ми хоропmо по давних до
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свідах знали. А чи-ж могли не предвидіти того проводирі наші в

„руській Раді?“

Трудом, щоб вони були на стілько наівними и думали, будь-то

правительство и Німці не знають, куда вела „.Мада“, „Семейна

бібліотека”, „Конюший“, „Антологія“, „Зборники..." и инше; якою

ходою пішло (з початку малоруське) „Слово" и що означали

анатеми кидані на „Вечерниці“, „Ниву“, „Русалку," „Мету;" чого

знаміряло остептацийне неприняте даровитих писателів народних

в членів Матиці; яка причина тому, що комісия народногу Дому

вмісто піддержувати руського духа, давила éго на кождому шагу,

недозволяючи, приміром, салі на декляматорські вечері, в память

найбільшого нашого поети Тараса Шевченки, так хосенні для під

несеня патріотизму и духа народного руського в Галичині; и

чому наші проводирі від Св. Юра не хотіли згоди з народовцями

ані на полі словесному ані політичному, хотн тиі-ж як найбільші

усту пства для партиі Св. Юра чинили (1864 р.), коли хотіли по

кинути куліннівну в хосен писовні 1849 року , коли (1868 р.) за

вязали Товариство Просвіта надаючи ему напрямок обіций, коли

(1870 р.) у Раді Руській хотіли єдности и згоди, коли (3. Марта

1871 р.) помимо анатем Ради руськоі и помимо огидних инсинуаций

„Слова" в своім меморандум до Метрополіта готовість указали

до всяких уступок, жадаючи в замін тільки одного, т. є. узнаня

тоі програми народнеі, яку проводирі нинішноі руськоі ради ого

лосили були в році 1848 ; чому наконець и нині „Рада руська"

відвертається від згоди, яку хоче сторониицтво народне: чому

члени комісиі народного Дому и руськоi Ради виступили з

„Бесіди,” и запнкаралупившись у загарбанах стінах Матиці, Став

ропигиі и Народного Дому, нікого з народовців між себе не при

НИМаЮТ"І».

Проводирі наші у руській Раді знали добре, що правитель

ство и Корона, обьучені 58 доносами урядовими, доносами потвер

дженими через Русинів самих, нк то на соймі черезО. Наумовича, а в

публіцистиці через добре обдуману и від 3 літ залежалу статию

59-го ч. „Слова" з р. 1866, — не могли вспирати такого стре

мліня Русинів, котре не иде поруч з интересом державним Ав

стриі. Правительство уже раз виразно сказало Русинам устами

Бейста: „Wenn die Ruthenen Russen wáren, so miisste ich es bedau

ern ; da es aber nicht so ist, so-muss die Regierung in den neuesten

Машifestationen derselben eine Оestereich feindliche Richtung erblicken

und kann unmóglich sie unterstlitzen. Меin Rath wáre, umkehren, ehr
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lich umkehren , wenn das Wobl der Nation ihnen wirklich am Нer

zen liegt.“

„Umkehren“ — радив Бейст, и мь теє радимо. Дорога ко

трою пішла „руська Рада" веде нас у погибель; вона сто раз

гірпа чим та, яку п. Лавровський верстаe. Бо політика его хоч и

понижаe нас, а все таки не веде за собою смерти нашого народу,

наколи він по-при всему о просвіту, словесність, и розвитв соци

яльного житя Русинів старається; дорога-же, котрою ко гиться

„руська Рада,” стаючи орця протів руських товариств, виклинаючи

найліпших руських літератів и патріотів випераючися народного

„Театру,“ обаламучуючи народ політичними мріями и захвалюючи

п с а л т и р н и й г о в i p „С л о в а,” осьміяний так Великоросами як

Украiнцями, за взір літературноі мови супротив Шевченків, Ку

лішів и Квітків, на те тількі, що6 язиком, бодай и псалтирним

в і д р і з н и т и с ь від x л о н а ; —- словом, кладучи таму розвитю

народности руськоі на кождoму полі — тая дорога веде наш на

род до совершенноі погуби; — л і п пш о г о с р едс т в а н а н а с

н а в i т ь П o л я к и в и ду м а т и н е г о д ні.

НайлЬпшим доказом на мних слів будуть Факта: В році 1871

питали ми предсідателя „Академического Кружка,- товариства

п р о т е г о в а н о г о „р у с ь к о ю Рад о ю“: чому „Кружок" не зай

мається народною просвітою и не пипе книжок для сельського

народа. — „Того незробимо, бо не признаємо язика малоруського;

по-польськи-же писати не хочемо, а по-московськи таки не зна

ємо" — одвітив голова „Кружка“. — Тее самоє чули ми від двох

молодих провідників руськоi Ради на запрос: чому не говорять

прилюдно по-руськи з собою а по польськи; бо одвітили : „Мало

руська мова, мова хлопська; великоруськоі не знаєм, так говоримо

цивілізованим язиком польським."

Зовсім не дивно нам за тим, коли бачимо, що п. Площан

ський редактор „Слова" и права рука „руськоi Ради", хоч як и

голосно горлає за тим, щоби интелігенция руська всюди уживала

руського язика, — сам прилюдно перед судом розводив річ поль

ську, та и в приватному житю говору иншого не знає, а незгідні

з тим експерiментациі свого „Слова" потребою н а с у щ н о г о

х л і б а боронити умів... Не дивно и те, що той світлий проводир

народа руського, не уміючи сам в своій часописи розумно вести

народ по тернистому полі оппозициі, жалує грошей на оплату

розумнійших, узнаючи, що для публичности від 10-ти літ бала

мученоі вистарчить некоштовний Фразес псевдо — патріотичний,
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або огидна клевета, вержена на сторонництво народне, що будьто

воно Л ях а м и під б и т е Фактів таких тьма; — вони доказують

крайну деморалізацию и розклад товариства руського; — куда

воно веде, ми уже сказали.

Для того повтаряємо за Бейстом „Umkehren“.—И з н о в y по

д a є м о р у к у д о з годи.

Не легка вправді річ, покинути любую мрію, до котроі при

ляглося усім серцем; не легко сказати собі, „ми завинили,” ми

загнались ; — однак то мусить наступити , коли не хотять про

водирі від „руськоi Ради“ жизнь народу руського кидати на вир

небезпечний.

Ми не виклинаємо іх , як они нас виклинали і ми дорожимо

кождою каплею руськоі крови; и хотяй гірку правду сегодня го

воримо, то говоримо іі в добрій вірі, що вще такі дрібниці як :

»ть, Бі, Б", або політичні, в нідрах будучини почиваючі мріі, котрих

осушене не від нас залежить, — до того не роздерли батька з

сином и брата з братом, щоби не можна було мир учинити у

себе дома и розпочати нову, для Руси благоносну дорогу.

„ хлx oхл", "х, - "хлхл-лх.

-ч."-"-"-ч. "ч --- х-ч

* ПЕРЕГЛЯД ПОЛІТИЧНИй.

По неплодовитій кампаніі райсхратовій , замість скликаня

спільних делегаций, де-б новий міністер заграничних справ за

маніфестував своі дипльоматичні здібности, закриті доси упорним

мовчанєм ; замість відкритя краєвих соймів, де-б краі коронні

могли добачити більшу діяльність своіх заступників, як тільки

вибори до райсхрату, — наступила глуха, довга типшина полі

ТИЧНа.

Серед тоі тишини рознеслася мов далена блискавка неспо

дівана звістка про зьізд трех царів в Берліні. Саме в той час,

коли Поляки обходять с голітню память першого поділу Польщі,

коли Французька република здобулась на найсвітлійпу побіду

Фінансову и тим самим свій бит укріпила,— здалось відповідним

трем монархам, зьiхатись на спільну нараду и затрівожити цілий

світ політичний своім містичним зьіздом. Тайна сего зьiзду може

відкритись або новою війною, або сильнійшим угнітом де-яких

краів в народів, або спільною якою акциєю до укріплення монар

хізму проти змагаючогося републиканізму. 6

- 16»
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По-при коньєктуральну політику европейську становиться

предметом цубличноi дискусиі увязнене Скрейшовського в Празі..

Дневники віденські подають подрібний опис увязненя и упрямо

обстають при першій своій відомости , що Скрейшовського увяз

нено за-для проневірства, и зьужитковують утішно Факт в той

спосіб, щоби Скрейшовського обругати и болотом обкинути.

Скілько основна утіха тая Німців, окажеться; тимчасом тепер

вже виходить, що цілим субстратом вміненого злочину послу

жив Факт простоі залеглости в податку (!). Будь-що-будь увяз

ненє Скрейшовського, з партиі старочеськоі , по-при здемаско

ваню Сабіни з партиі молодочеськоi, довело до погодженя и солі

дарности обох партий чеських проводирів и до рекримінаций в

обозі пентралістичнім. Урядовий „Рrager Аbendblatt" силився те

зетерти, кличучи, що люд чеський ужити не дасться за заснову

для амбітних цілей поодиноких личностей; але-ж отримав від

Чехів и централістів добру відправу. В тім ділі пише „Таgesbote,"

головний орган цеитралістів чеських між иншим: оппозиция, як

небудь притихла, то однакож ані що я обьєму, ані що до впливу

свого не зменшіла. Оппозиция вичікуe.. Дитиньство отсе писати,

що люд чеський проводирам нослуху відказує: Дай те Боже ! Але

яка-ж би звідтіля користь для нас ? Ненависть до конституциі

и держави не зникла-би; а хрча-б абдикували провидирі, то оп

позиция абдикувати не буде..” В такому дусі озивається и
„Роkrok". ч.

В дневниках польських розвивається дискусин , над перед

соймовим зьіздом послів, котрий би хоч по части міг заступити

надто чутну бездільність нашого сойму. Чи сeй зьiзд послів,

рівно як и скликане виборців львівських, причиияться чим до

добра на шого краю — дуже похибуватись належить.

веeeeeeeeee-*-ч. ч. ч. ч. «

Н () B II НК. П.

„О сколько „Правда“ правдою ?“ — Завданє се цікаве порішила

нам вступна статия 75-го ч. с. р. „Слова", а и порішила-ж éго товком, на

який славетна редакция „русских” за зашовiщенєм шошередучим, а оттак - же

и під авспіциями всéго здорового розсудку свого, заходом відповіди на дрібну

новинкову згадку нашу об нерядах народного Института Ставропитийського,

зложитися зьуміла. — Не дармий був и розсуд той повільний-холодний ; всю

силу розумноі тактики своєi зiбрала-виволікла славетна редакция на арену

*

**
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прилюдного свого маніфесту, и зачавши „сь чуствомь крайнято обмерзЬнія"

розвела и річ так на про-диво обмерзінно, що ми— хіба замовчимо, ато по-за

вислов пожалуваня, під гідностю нашою уважати мусимо захід, складаня якоі

небудь відповіди на поданий нам взоровзір памфлєту. Нехай - же супокійно

випічне собі „Слово“ по трудній праці, а ми, оттак тілько за - для поясненя

діла родимцям-патріотам нашим, зволимо собі тут де-нещо запримітити.

Піднявши хорогву народнéі справи, напевно високо дорожимо кождим

обьявом розвою народнего житя й дорожимо-ж наивисше прилюдними товари

ствами нашими и институтами, яко головним огнищем народнéі святині, ко

трого новеденє самою найживотнійшою вимінкою розвою або застоі народнéго

житя становиться. — Сторожу поведеня Институтів наших ми и головною

завдачою поставили для нашого діланя, як-бо самопізнанє споконвічною основ

ною вимінкою всего щоступу признано, так и ми опізнанє найживотнійших

сил наших народних, виявленє блудів іх поведеня, першим шатріотичним обо

вязком узнали в ділі знаміреного нами розвою народнéго житя.

Жаль, що на першому вже шагу основні блуди ми стрітили.

„Прилюдність" — нині всесвітнею кличею шоступу, потай - діланє з за

стоєю тільки годиться. — Коли товариство-народ кождому членови - одиниці

моральний обовязок прилюдного діланя накладає, то обовязкови тому непе

речно на першому містці повинні суть корпорациі, института народні, в котрих

будучність народня почиває, а котрі завідуючи чи то моральним чи матери

яльним майном народу, хід діланя свого під крітерию прилюдного суду зло

жити винні. — Не так у нас. Самі найважнійші Института наші покриті

заслоного неприступноі потайности. Зберімо всі дуже виімкові а виключно

на пустих загальниках засновані оповістки и спитаймо: — хто у нас знає на

чому стоіть діланє нашого Народного Дому, нашоі Ставрошигиі и ин. ? — Від

будували колись-то камяницю за тисячами Фондів, якими з руки народа за

відують, а народ той сам, хіба тілько й знає, що истнує десь такий а такий

Институт его ; яка-ж éму доля, то в тому вже голова самих панів институт

ських. — Жаль, а правда. —

Супротив потайности тоі ми принялися усильно за труд розвязаня мі

стицизму наших Институтів; не здоліли-ж скоро наcпіти в-повні до трудноі

ціли. — Доки в найблизших числах нашого письма зібраний материял під при

людний суд родимців зложимо, вдоволитись ми мусіли доселі побіжними ури

вочими увагами, які сучасно надарились.

Именно піднесли ми в 2-му ч. н. ш. заміт дотичний Института, Ставро

пигийського, що заряд Институтський своіх членів оплачує, и указали на не

ряд, що загальний збір Института оплачуваним членам признав право рішу

чого голосу, навпроти відказного внесеня, піднятого з гурту самого-ж това

риства. — Рішенє те збору узнали ми нерядом ; не преюдикуючи-бо чесноті

дотичних п. ш. членів, найшли ми его аномалією, противною вже самій основ

ній засаді загально - товариського житя „nemo judex in sua causa", а про

тивною и уставови Института , котрий найвиразнійше становить, що члени

Института оплачувані бути не повинни; — конечностю отже слідувало, або

призволену оплату членам відняти, або, при неможливости безплатного уря

дованя, до котрого члени приступом обовязані, — платних членів узнати про

сто "урядниками Институту и відняти ім атрибуцию члена — право голосу. —

Річ сама собою ясна и справедлива , а добавимо , що и не нова она, та и не
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від самих нас або нашого круга вийшла: бо вже минувшого року підносив

на загальному зборі О. Гушалевич той же сам внесок о відказанє голосу шла

тним членам — безуспішно, — зновив же его сего-року п. Савчинський, а на

коли и той за - для безнадійности признаня его відкликав , то застушився за

справедливостю Др. К. Сушкевич, котрого — дарма — переважною більшо

стю переголосовано. -

Против всесвітним товариським засадам и установам свого уставу, узнали

оттак члени Ставрошитиі самих себе компетентними судиями в ділі відносин

своіх до Институту. На невластивість такого поведеня указали ми в интересі

прилюдного добра народнего, яко на вимінку, котра першим шагом до найдо

вільнійшого самоправліня коштом народного интересу доводить. — Сомніви наші

не завели, и дрібним приміром сконстатували ми вже в 4-му ч. н. п. Факт,

що внесеного шриступу нових членів п Д-ра С. и Д-ра О. в склад Институту —

непринято.

Заміти наші, на Фактах засновані, викликали бурю. Не Ставропигия але

„Слово" стануло заступом против нас. *

Справді, не мало здивував нас заповіщений виступ , Слова." Заявившись

бо прилюдно ренегатом свого народу, воно по самій консеквенциі, в народних

наших справах и діла мати-б не повинно, а пристояло б ему найлучше, вже

для самого сорому, заховати тую тактику мовчаливости, чи то шак игнорованя,

котрою нас доселі з найбільшим нашим вдоволенєм стрічало. — Не так-же

сталося, а ми зволимо собі в прошамять дій народих сконстатувати холодним

поглядом обєктивним зміст виводу згаданоі против-рiчи „Слова.“ — „Слово"

признає :

що поодинокі члени Ставропигиі шротив уставу платню побирають,

що за пів-дармо, а частю и зовсім дармо винаймають помешканя в ка

мяницях Институтських,*)

що шлатним членам, протів уставу и відказному внесеню, рішучий голос

признано;

примiчає докладом дуже наівно, що в звичайних засіданях Института,

окрім 3—4 „мягких" тілько платні члени участь беруть що отже самі платні

члени всі діла Институтські, не поминувши и свою шлaтню , завсігди шо вла

сному ладу рішають, та що шрo-те и ніхто з членів за безплатний труд при

нятися не хоче, з виімкою контролера , котрий за-для самого патріотизму

кватирю институтську даром удержує, якоі ніхто приняти не зволів би, и ка

сиєра, котрий вправді ліпшу кватирю за півдармо має, але за теє „г о т о в и й,"

кождоі мінути представити „отчеть зь своихь дЬйствій;“

признає, в конець що п. Д-ра С. и Д-ра О. в члени Института оттак

собі , сь большою заслугою для Руси" непринято;

додає останком за - для обаламучених читальників своіх, котрі Ч. 46-го

с. р. „Слова“ не читали, примітку, що „Правда“ какографією списується;

и зо всéго великого материялу, именно - же, поминувши всі инші дрі

бниці, з самоі останнноі примітки заключає:

*

*) В самій статиі заперечено, а для консеквенциі тілько в примітці

признано. — зам. зещера,
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— „Правда" вьходить на щеть неизвЬстньixь меценатовь, — єсть до

шолнительною частью польскихь средствь противь Руси и подрядньімь орудіємь

польских органовь, — обсмЬває язикь и его правопись, обругує обезчещає

шоодинокихь людей и общества на Руси,— ато все вь цЬли, щобь отторгнути

ихь оть русскихь огнищь, заняти ихь мЬста и овладЬти Фондами“...

— Річ розумна без коментарів. — Могла би вона становити пропамят

ник цікавого невинного куріозум божевільноі льоіки, коли би ми редакциі

„Слова" божевільність импутувати могли ; так ні ; а жаль правди, останеться

вона „обмерзЬнньім" взоровзором огидноі перевотности ренегата, котрому

дрібницею , за виводами хоча - б и божевільними та докладом ложи и кле

вети, зложити жменю болота, на шоругу кождого заступництва запроданоі

ним народноі справи.

— Лож и и кл е в ет и, — кажемо, бо не посмілила редакция „Слова"

хоч найменшого, хоч позірного Факту закинути нам доводом правди клевет

своіх ; — бо зо всéго дотеперішного вистушу нашого , и з самого остан

ного 4-го ч. нашого письма, котре материял подало виходці негідній, добре

опізнала редакция різко зазначене становиско наше в справі народній, — а за

всім тим зьуміла однаково-ж и по - при виразному признаню справедливих

замітів наших , кинути на нас болотом злоі волі... Дармо ; ліпшого и ждати

годі від органу, котрого редакция тактику обмисльного руйнованя народнéго

житя до такоі вже крайности розвела, , що не то вже ми, але самі-ж най

близші адгеренти політичні хвалебного редактора, (ш. Ковальський именем

Пр. Єпша Куземського на прилюдному зборі Института в присутности всіх

так „мягкихь“ як и других „правомьiслячих” членів рішучо заявили, що в то

вариствах своіх зовсім не желали-б видіти ментора „русскоі“ опініі. Лишім-же

éго в супокою; а там, ціла річ згадана вже сама собою так словне свідоцтво

морального убожества автора голосить, що дальше шкода й слова. —

На закінченє зволимо собі ще для иллюстрациі подати вірну правдиву

репродукцию одного цікавого героічно-комічного табльо :

— На виду комната віденськоі „коФейні,“— в куті „русский“ стіл, обса

джений „превеликой частью нашей интеллигенцiи, сей поважно- и правомьiсля

щей, вьicoконравственной шублики нашей,” — 3-та година з полудня, Субо

тнього дня 10 сершня с. р. :

— „Аlez mu sie udalo, — сudownie" —

— „Slicznie mapisano, doskonale, — artykul jak rzadko “...

— Прилюдна, правомисляща апробата, — шоважний улиб протекцийний

ментора, — клуб диму редакцийноі Файки густою заслоною вкриває цілу

првелику часть високонравственной публики, — скінчено. —

Sit ei levis.

З села. Щира ваша правда, висказана Полякам в попереднім ч. в ста

тиі об резолюциі, находила и находить собі щоденні докази. Шриміром дрібним

згадаю ту о шкільній книжці ш. з. : Geografia powszechna Gaultier” a, przero

biona przez І. Т. (Lucyan Тatomir, нині професор при семінариі педагогічній;

пр. ред.) Wyd. 5. Lwów 1869. (Вже вийшло и 6-те таке-ж саме „poprawne)" —

пр. ред.) — Не запускаюея в подрідний розбір того дільця, а піднесу тут

тілько одно, що до стосунку нашого з Поляками належить. — На стр 100

поміщена география Рolski w da w n у c h granicach. Зовсім оно безтактно
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и не педагогічно, в книжці призначеній для науки географиі початку ю

чим, мішати стару географию з новою. — Поминаючи вже теє, находиться

там ще от який тенденцийний Фалш : „Ро Роlakach (10,000,000) byli majlicz

niejsi Rusini, 1ісzacy dо 7 mil. we wschodnio - poludnowych eiemiach polskich;

Rusini, malezacy do tegoz samego szczepu co Рolaсу, mówia do jezyka pol

skigo tak podobnem marzeczem.. est." — На стр. 115 пише автор, чи п. І. Т.

о Москалях, просто як який уличник, без найменшоі поваги наукової і не

є то здорова наука для дітей, а зьідлива отрута, котра нищить в серці чоло

віка всяку взглядність и уміркованє в суді и бесіді. — На стр. 130. стоіть:

.Ludnosé i jezyki Austryi. Slowiani ci sa : Рolaсу, Сzechy, Slowасу, Szlazасу,

Dalmatyhсу, Кroасі, Illirowie t. j. mieszkahсу Каryntyi і Кrainу, — Zydzі, Су

ganie.“ — 0 Русинах ні згадки. — Щоби дальше не стрітитися з ненависним

тим народом, бавиться автор в загальники з кривдою точноi науки; шише

він на стр. 135 : „Galicyje zamieszkujе 4,650,300 S 4 o wia m (sic) 64,500 Niem

сów,“ и пр.

Оттаке-то дільце пять раз переходило через руки и світлий суд „Ради

шкільноі" а вийшло — яко „uwiehczone i polecome dla szkб1“ ! — Русь к и й

с в я щ е н н и К. *

Для бібліотеки новозавязаного ремісничого Товариства „Побратим“ дав

ВП. Володимир Шухевич, академік, 15 книжок и килька дрібнійших бро

шур. З висловом подяки для дателя подаємо вість тую в надіі, що всі ро

димці-патріоти наші густими щирими датками зволяться причинити до удер

жаня многоважного Товариства того, котре до розбудженя патріотизму с8 —

моі найважнійшоі части народу, — нашого міщаньства — знамірає. —

Від місяця Вересня розпічнуться п о р я до ч н і викл ад и для членів

Товариства, два рази тижднево; а замічаємо такожь, що заходом Товириства

що- недільно Служба Божа в одній из тутошних церквей відправляти бу

деться.

За - для близшого обзнакомленя читателів наших з провідною цілею

„Побратима", прилучаємо до нинішнéго числа н. п. затверджений вже від На

містництва статут тогож Товариства, о скілько уділені нам екземпляри ви

старчають.

Високість штуки. Що вже розумний наш вік ХІХ-ий, то й годі ; на

усіх полях, чи то науки, чи промислу, чи штуки , кождим шагом все так до

щиту доскональности здужає, що річ иноді просто шо-за край чуда виходить.

Чудом таким новожитнéі штуки лучилося нам на одній виставці львівський

бачити р от о графи ю, котра при доскональній вірности репродукциі, містить

навіть те, чого в оригіналі зовсім не має, а насупротив не має того, що в

оригіналі дуже вибитно міститься. Фотографія то , Народного Дому" и при

леглоi стaрoі церкви. Розумний Фотограф умів отже діло так повести, що в

образі его старенька церков зовсім неистнуючим хрестом величається, а на

томість напевно за-для вдержаня рівноваги виставного знамени „льва" на На

родному домі зовсім не має. Нічого й казати, история справді цікава; заходом

таким можливо ще й доведеться, що друге виданє фотографиі оттак від не

хочу величезною надписю якого „muzeum narodowego" чи чим-то доладним

величати будеться. -

ІІстория Руси в традицийній памяти жидів. — Одному из ту

ристів наших лучилося в подорожі по Стрийському розкрити цікаву картину
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из поведінок наших богомільних талмудчиків, присвячену памяти колишнéі

нашоі бувальщини. От - що розказував ему один из старовірців Израиля про

піст пропамятний, який додержують жиди в цілій давній Польщі“ в половині

місяця Червця кождого року : „Тому літ з-двіста минуло, — каже, як вою

вав у польській державі страшний чоловік, козак розбійник, Хміль; а поби

вав страшенно усіх панів і жидів. Страшенна була тоді трiвога, и хто знає,

чи той Хміль цілого світу був би не перевернув, наколи би его не зьупинили

и не доіхали кінця підо Львовом ; — тоді-ж и заведено піст пропамятний на

сто років, дальше продовжено его на других сто, а тепер уже заходить и на

трету сотку, та постять-же тую трету тільки тиі, що самі хочуть; — бо при

казу уже не має." — Східність розказу того що до років, и памятне имя

Хміль , указує явно на Хмельнищину. — Стояло-ж-би оттак, що жиди дов

гими віками гетьманську память пошанували.

Переписка Редакциі. — Дp...в, Via Coreggio. Дорога присилка

Ваша знатно опізнилася; за добре слово поради, сердечне „Спасибіг," покори

стуємо ним по можности найскорше; статию начнемо у будучих числах. —

ВП. О. Рудч... в Полтаві. Окремим листом ширше відповідаємо на щирий Ваш

дальше ласкаво памятати об нас. * ,

НА ДІСЛАН Е.

Честне товариство „Просвiта" у Львові, знамірило ті книжочки, що ви

давано доси під титулом: „Зоря", — видавати на будуче під титулами само

стійними, відповідними завсігди змістови кождoі книжечки, у котрих кождій

трактуватиметься лиш один предмет заголовний ; и те на так довго, доки

аж товариство нематиме причину, видаванє тих книжечок замінити у періо

дичне письмо для народа. За редактора тих книжечок удостоіло ч. товариство

мене покликати, и думаю я конець місяця септемврія видати яко першу кни

жечку під моім завідом з б о рн и ч ок к о г ляд, так народних, як и мною уло

жених, під титутом „Колядник“; а те не лиш з тоі причини, що пошит за

таким збірником дуже великий, але и по-тому, що знаю, як народні коляди

від дня до дня забуваються и пропадають, на велику шкоду народноі поезиі,

котроі неоцінні сокровища плекати и годувати я уважаю за святу повинність
кождого чоловіка, що народність свою любить. "е

Яке-ж-же ні мале моє отсе перше дільце здається, то вимагає воно по

собі много уважности и чи-мало материялу ; за-для того прошу уклінно усіх

наших письменних, щоби материял знадібний до Колядника, а по при тому

и инші артикули для сільского народа спосібні, ласкаво зволили прислати на

моі руки під адресою:

Львів, передмістє галицьке І, улиця цитаделі н. 3.

- І0. Федьковиг.

Виділ акад. Товарисива „Д p у ж есь к о г о Л и х в я p a" звіщає по мисли

8. 9. д. сиaи. иниересованих, а именно ново - прибуваюгих п. п. академиків,

чцоби у всіх своїх ділах повариських зголошувашися зволили в комнатах „Русь -

кої Бесіди“ о год. 9 — 10 ран. и 6— 7 вег. — Присушний глен виділовий уді

лишть кождому всяку пожадану дружеську пораду.

Львів дня 15. (27.) Серпя 1872.

Від Виділу акад. Товарисива „Дружеського Лихвяра“.
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Коник паховий.
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Розвязанє у слідуючому числі „Правди."
-"-"-"-"- "ч - "-"-"-"-"- ч."- x - х-"-г. "- x v — -"- N- -"-"- v- ч. «".

р94ИКК
ДЛЯ АРХЕ О.Л.Б О ГІВ, Н У МІЗМАТ ИК I В

и бібліограФів польських

рік 1870 и 1871.

видав

Станіслав Крижановській

Д-р ФИЛЬ030ФИІ.

Зміст: І. Справозданє з річноi дiяльности Товариства археольогічно

наукового Ш. Виклади публичні з археольотиі, лєкциі пошулярні з тоі науки

и виклади університетські. — III. Річні набитки музеiв и бібліотек. —

VІ Викопалиська.—V. Спис збиральників з описанєм зібраних ними предметів. —

VI. Труди и пошукуваваня археольогiчнi. -— VII. Некрольогия умерших ар

хеольотів. — VIII. Бібліография діл дотичних археольогиі — ІХ. Хроніка.

Автор просить о присилку розправ и відомостей дотичних, під адресою

„Краків, улиця Францішканська ч. 148.

дз- Ниніппне число „Правди“ збільшено

о пів листа.

Одвічальний редактор: Др. Олександер Огоновський.

З пегатині Инсиииyиa Салавропигійського.

лч-"-", "х.

  



чП. V"І. Львів, дня 15. (27) Вересня 1872. Рік V".

Виходить випу- Редакция и Адмі

сками місячними ністрация під Ч.

в 3 аркуші 15. (27.) 12. улиця Оссо

кождого місяця. линських.

Ч.

письмо літературно-політичне.

„В своій хаai своя правда и сила и воля.

Ціна передплати : на рік 4 злp , на пів року 2 злp., на чверть року 1 злp.

в. а. — За оголошеня (инсерати) платиться по 5 кр. в. а. від одного вірша

дрібним друком—з долученєм 30 кр в а. на стемпель за кождоразове уміщенє.

часть мітЕРатугна.

БЕЛЬЗАПЦАРБ.

Опівніч минає и ніч иде,

Град Вавиль недобрий це сон веде,

Але у царських там чертогах, там д' горі

Світлища палають, гуде, керекорить,

Бо у теремах за златий стів

Бельзацарь з дружинов вечеряти сів.

И північ минає, и ніч иде,

- Росклалися годи, сватьба гуде ,

Красуються гості пишними рядами,

Ріков ринуть вина, дзвиня пугарями,

Царя вихваляють, здоровя пють,

Служалі літають то там то тут.

А царь зухвалий реве як звір ,

Трясуть мури ся, трасеться двір ,

Лице му палає як пшина черлена,

Не тямить, чи ніч це, не тямить чи днина,

На Бога говорить зухвалу річ.

Минула опівніч, минає й ніч,
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-

х

Що Бог або Господь ? — я світа царь!

я Бог усім людем! я! Бельзацарь!

Що хочу те й робю, кого убоюся?

Махну — и половов и глави и душі ",

Летя — відлітають ! — Боги * — Я Біг! —

Рабами Боги ви мині до ніг і * .

И свис. Ворухнулось як в грани гад,

Побігли служалі, біжуть назад,

На главіх сосудів искрущих чимного,

Зрабованих в храмі Егови святого. —

Як змий з поза столу зірвався царь,

И вхопив у руки священний пугарь,

„Егова? — вни кажуть, що ти святий ? —

„Я с тебе кпюся Егово ти! —— -

„Усі моі трунки, усі моі вина

„Я с твоі це чаші му пити від нині,

„А цев зачинаю і -— вина !! — Овва ! —

„Я с тебе сміюся, ти Егова ! —

Але ще й речі царь не дорік ,

И вмовк , и вмовкло, всі бризли в бік,

Бліді як стіна, и душпка не дише ,

А на стіні пише, и пише и пише

Вогненна рука вогненний стих,

И пише, и никне; лиш стих не зник.

Минула опівніч, и ніч мина ,

Немає ні гостий, нема й вина,

В востоці поволи — поволи свитає ,

Царь Бельзацapь вбитий лежить на повалі ,

Егови чаша єму в руці

Наллята кровéв .....

К0. Федьковиz.
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*

Як козам Роги виправляють.

Фрашка в І. відслоні.

Вільно за Шекспіровою драмою : „Як п у р я в и х у го в к у ють.“

Написав -

К0. Федькович.

ІІІ. СХІД.

(Світлиця у Недобрюковій хаті. Дмитро и Векла уходя. Векла плачучи.)

ДмитРо.

Не будь дурна, стара, та не плач ! плач не поможе, Сегодня

соломянний парубок золоту дівку озьме , а ще такий , як наш

Василь! — Ще не траФив на свою суджену : да як траФить , то

и не схаменешся, коли вженивсь ? — Коби я тілько липи грижі та

жури мав на світі, як те, що Василь наш не вженитсн, то би ще

прожив яку днину на світі.

ВЕКЛЯ.

Тобі так говорити , а н мама!... Хіба я на то сина згоду

вала та вго парубоцтва діждалась , аби зза невістки на старости

роках не припочити ? -— Да то все ти винен, Дмитре , ніхто як

ти! — Бо я тобі у в одно піла: від учи та від учико ти хлопця

від тоі ярости такоі ! — а теперь довелось, що и найпупца дівка

не хоче піти за нeго, бо боіться. А хоть після моі смерти и вже

ниться: хто буде чужу дитину розуму вчити та добру наводити *

Ох пропаде мій синок любий, а то все через твоі роспести не -

вчасні ! — Ох матер Божа !...

* ДМИТРО.

А я тобі кажу, стара, що він таку ще собі кралю запопаде,

що и в світі такоі не було. Найно єго лиш трохи. Хіба и н та

кий не був зза молоду, пруткий та палкий ? — А претці ми про

жили красний вік з собою. Й діточки згодували, и до людий при

вели, и маєтку чимало придбали. — А й ти з разу боялась за

мене йти? — Да твій батько, Танасо покойний, царство вму не

бесне, розумніщий був від тебе: присилував тай от що — а

чиму присилував * — бо видів що з мене господарь буде. А Ро

зумних ще найдеться на світі , бо и Василеви нашему немав

догани, чорт вго не взяв і хоть до якоі роботи — він пер

* й
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ший. А що собі розумний та на всі способи хитрий, того и наші

дідич не потраФить , не то що ! — Да осьде він сам ! — а який

собі веселий !... -

(Василь уходить.)

ВАСИЛb.

Добрийдень бадечку І як днували? --- а ви ненечко? — знов

у плачах ? — Да щоб ви вже тілько не плакали , то вам скажу,

що в уже заручений, а за тиждень весіля.

СЕК ЛЯ.

Ох синку мій I — де? в кого ? ч

василіб,

Не вгадалибисте поки світа ! — У Заставні, у старого Ли

ховолі доньку !

м дмитр0.

ох мині лишенької да чи й не ту...

ВАСиль.

Ту Катрю злющу, хочете казати 2 — ту саму ! Да у мене

она не буде злюща, тото вам ручу, хотьби в ній ще раз тілько

дітьків сиділо, кілько сидить. Ми вже сегодне навіть и прібку

зробили, и не згірше вдалась !— Коби лип далі так, то вам ручу,

що в здовж и поперек ніхто такоі невістки не мав , и не буде

мати , як ви матимете, лиш коли мині схочете перпшого тижня

цілу волю дати, не питавше причини, чиму я сяк або так робю.

А як тогди чудо не мете видіти, те я не ваш син, але жидівська

панчоха ! — Бо Катря ґаздиня на цілу губу, и серце у іі добре,

лиш що розвезена та роспещена без міри, а ту ваду ще можна

у тaнoі молодоі дівчини поправити. Лиш, як кажу, коби ви хо

тіли мині йти попідлад, та мині в нічом не перечили.

ВЕКЛЯ.

Роби сину, що сам розумієш, ми тобі нівчим перечити не

мемо. А коли не зможемо з невістков удатись, то ми старі пере

селимось у старі хати, старого віку добувати , а ги що собі ви

брав, с тим н жити меш, коби липі щастливо, матінко Христова.

ВАСИЛІБ.

Коли она неме мене слухати як дитина а ваші сліди про

дувати, то я не Василь але від жидівськоі бочки чіп ! — А те

пер иду з Грицьком порадитись, бо мині вго у моім способі чи
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мало треба буде. На сам перед з отцеi світлиці усе повиносити

що й до разу, аби и стільчика в ній не було, а сама аби така об

шарпана та обдерта, як пуста корчма. — Грицю ! *

(Иде.)

ДмитРо.

А я тобі не казав, стара 2 — То мій син, бачиш ? мій

Василько росшещений. !

(Идуть у другий бік.)

ІV. СХІД.

(Світлиця у Тодоревій хаті. Три столи до троє весіль злагоджені. Цілий поізд

весільний уводить Катрю, Олену и Сеню в світлицю , и садовить іх на посаг. -

Музики грають. Обходячи, кождий поізд окроме, столи, співають :)

Заcияло срібло злото — до вкола,

Ой клонися молоденька до стола,

Гой до стола, до покутя — низенько,

Буде тебі тяжко важко — в серденька.

Бо нк прийде пан молодий-з дружбою ,

Возьме тебе молоденьку, з собою.

Возьме тебе молоденьку — в Божий храм,

Там ти будеш присягати — к' образам ,

Там ти будеш присягати — на віки,

СПокотятся дрібні слiзки — як ріки !

(Дарованє молодих.)

тодІР.

ІАван та ШтеФан давно вже ждуть , а Василя ще не має.

Що се може бути 2— Чи він лиш не думав збитки з мене збити,

а з мого дому сміх та побліку , та не прийти 2 — А може би це

дивниця була 2 — Як тоі приповідки : від біди поли рубай та вті

кай ! — Так донечко І так дитино моя люба! нехай тепер иде

слава з нас обох : з мене за те, що я тебе маленьков у ліс вов

кам не заніс, а с тебе за те, що не хотіла слухати моіх речий.

Так донечко ! так синку ! — О чиму Господь не змилується та

не озьме мене вже до себе !... Ліпште би мині в сирій земли гнити,

ніж такого сміху діждатись !...

КАТРЯ.

Чосте хотіли, то й маєте! Хіба у вас тілько розуму у ва

шій старій голові не було, аби знати, що варіят свічку не засвітить

а загасить ?— Тепер зараз мині йдіть та вго ще красно просіть,
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бо с правди ще отце кеп з мене зібє ! — Ох годино моя неща

стлива , чого я діждалась !.. Чого ще дожидаєте, тату ? — таже

йдіт, змилуйтесь, а то ян стою , тан зараз в воду булькну, де

найглібше ! — Матінко мон , на що ти мене на світ породила

тану нещастливу !... Коби вже хоть прийшов, то вму и словечна

ніколи нічо не скажу, вй Богу лиш най змилувсь та прийде ...

Що я тепер буду бідна та нещастлива робити !..

(Дружба убігав.)

дружба.

Не плачте панночко , іде ваш молодий, да — планувавше

честні столи та дари Божі — борцше на якого божевільного по

хожий, як на молодого, так гарно прибравсь ! — Одна нога в чо

боті, друга в личанім ходаку; одна гача дублена, а друга сива;

на лудинi латка на латці, а на голові голомшива шапка, що iй

матбуть у Садиґурі на ннімсь там жидівськім сміттю найшов.

За мість манти якийсь подертий жидівський кафтан, а на руці

у восьмеро гарапник, да такий уже, такий, що и чорт би від него

розсівсь! — За ним знов іде на ще страшніцій дерлюзі єго слуга,

чи дружба, чи яке там диво, да так уже прибраний , що и стра

хопуд в горосі єго би перепудивсь. — А що вже ряди ім на ко

нех, ряди !... мотуз мотуза не держиться, поводи клочанні, а стри

мені — гужевки з вербового пруття !-- Ось він сам здоров, уже на

подвірю ! — видітимете, чи я брешу "

катря.

(Бв дружбу.) .

А за цю бріхню тобі отце ! — та отце! — та отце! ана

хтемський сучий сину, нічо би с тебе не звелось ! — вудуде ти

оден ! — Циганчуку !

(Василь убігає.)

василіб.

Так, Катре! — браво Катре! — а бийже Катре ! — що они,

прианахтемські гарцизяки, тебе обсіли, неначе пси кістку? — Це

ніби они мають з моeв Катрусечков вінчатись, чи я ? — А надвір

мині, псярство ! — а вон мині від моі лебідочки золотоі !

(Бє всіх гарашником, да так, що найбільше Катри діставсь Усі у ростіч.)

а преч мині від моі пер ли дорогоі ! -- Не бійсь серце 1 —

не бійсь сиза н тобі нічо не кажу I — Ви мині до моі панночки

любоі ? — Ходім сиза: ходім мила І аби ще шопа в церьвві

застати !
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(Тягне Катрю зза стола и тручає тусанами о перед себе).

Я іх понаучую! — небійсь !

(Вибігає — За ним виводять Олену и Сеню з поіздом. Решта гостий

Лишаються.)

тодів.

Гості моі любі і гості моі дорогі 1 усе вам росповім що й до

крихточки, лиш будьте ласкави , сим часом мині зуважити, а не

так мині, як моій годині нещастливiй, бо се так мусіло статись,

н вже здогадуюсь, чому навіть ! — А кому по гарапникови діста

лось, най буде ласкав приймити від мене по десять червоних

іднанки , або кілько сам хто що схоче, лиш най вибачає, бо я

цему и сам не рад, якбих не рад у пекло дістатись. Да що дру

жба наш так летить ?

(Дружба убігає.)

дРужБА.

Це би и на комедиі ніхто ни доказав, що там у церкові за

водилось ! — з роден роду ніхто такого ні чув ні видів ! —. Звін

чали як уже там звінчали , а пошлюбі каже благочиннвй на своє

лихо до Василя : ну, поцілюйтесь ! — Господи!... як ухопить

книгу, що там на пристільци стонла, як уцідить благочинного по

голові, аж у церкві загуло, неначе в бубонь ! — Було нашему

благочинному цілéване !... А він як зааерещить неначе божевіль

ний: „Що? (каже) то ти, старче загублений, маєш мене вчити,

коли я маю з мовв Катрусечков цілюватись ?” А на це як ухо

пить свічку, та благочинному до бороди !... Тілько щастя мають,

що у вівтар утекли, а то би були з бороди хіба мило варили ! —

Але по тому що аж було ?... Як вибіжить на двір як вихопитьсн

на коня ! а молоду о перед себе, та в заводи до Дорошівців -

як чкур не !... Що там бояри не просять, не молять, не кланя

ються ! „Таже хоть на годиночку ласкави будьте до тестів ?“ —

Але деж там !... „Я (каже) не діля тестів женився, але діла себе,

а вам від мене засі, коли ще не хочете у десятеро тільно гара

пників облизати, як облизaли ! — Чкурнув як вітер, а та Катря

сердепина нічо не каже, лиш трнсеться як та трепета в лісі,

и в вічи ему глянуть не сміє ! — Да прошу гостий любих на

дари вийти, бо вже ідуть молоді і

(Усі виходя.)
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- «ча

V. СХІД.

(Світлиця гола та обдерта у Недобрюковій хаті; окрім стола накритого

з усілякими стравами а нічогісінько нема. Кілька ніби то боярів чи дружбів,

обідраних та шанталавих, уходять.

ОдEн дРУЖБА.

Тут нам казав себе ждати, тут и ждім та лиш дивімся, що

то с цего буде. — Таких весіль хіба лиш у божевільних шпи

тали або у Львові на театрі відгравають, а не у розумних людий

на Буковині, та ще й у таких заміжних ґаздів як отці? — Єй

Богу шкода, що не має якого писаря, аби отці всі чудасіі начи

сто списав, та у яку небудь ґазету подав, на утіху всім добрим

людем письменним ! — Ідуть! — єй Богу ідуть ! — Тепер у пер

ше оближемо хлоці гарапників ! — да коби лиш богацько , бо то

за кождого обіцяв нам по червоному, а червоні сего дня не валя

ються, треба іх закрірвати, хотьби и гарапниками. Тисніться

лиш хлопці до купи, можеби так не боліло! — Да що за волю

Василеву не жаль и в вогонь скочити , не то що гарапників ли

знути, бо то побратим — пошукати ! — Коби лиш не отце при

анахтемське весілн, чорт маттери вго з рогами ! — До купи.

хлопці !

(Василь пхає Катрю о перед себе, и входить.)

ВАСИЛІБ.

Наперед рибочко! сміливо голубочко І тут твоя світлиця,

тут красуватимешься неначе та повна рожа в городі! — Сідай

лебідочко! бо н ще маю з отцими паничиками поговорити ! А ви

же де були, прианахтемськоі чортовоі маттери сини, біс батькам

вашим у животи, — сідай бо серденько! сідай утінко ! — цо не

вийшли протів нас. та нас не звеличали та не привітали, як за -

кон велить? — Та бо сідай зазулько 1 — За тевж вам — отце!

та отце ! — та...

(Бє на тлум, усі утікають.)

а ви дрантогузи ! ви лихолатники ! Ви дідоводи ? ви песего батька

сини! я вас буду вчити , як моіх приказів слухати ! — Сідайже

бо душко, коли тобі кажу ! -

(Катря сідає на землю.)

Гопадрали ви ! я вас учитиму ! — можеби ти що вечеряла,

синогорличко моя ? — Осьде — ох мині лишенько — а отце щ0

мама таке наварила !? — Грицю !
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(Гриць убігає, він мече всі миски з стола у вікна, у котрих и одноі

шибки немає.) 4»

Що мама отце наварила та напенла за керинню, що ми би

від неi и до доби вигибли? — Хіба мама не знає, що и моя Ка

трусечка палкоі криви, та 1що нам не можна істи ні мяса, ні з на

білу, ні з хліба нічо, хіба лиш одну натинку та чірок, а то та

вий ріденький, аби від одні порошиночки муки до другоі була

миля ? — Запитайко ти в мами, чи она вже забула то кулачча

та ті гара пники , що я учера iй надавав ? — Окрім голенького

буракового борщику, и то несоленого, аби мині до на весну нічо

не варилось!... а аж від весни вітав можна по де коли, да то лиш

по де коли І натинки не соленоі по трішьки ! — чуєш ? — Руш !

(Гриць иде.)

А тепер спатоньки підем , моя сизокрилая, завтра рано до

Тестя на пропій !... Там то вже набудемось та нагуляємось до

волі та вже до волі ! а я собі аж три гарапники гадаю з собов

взяти !... Лиш не істи мині там душко нічого в світочку, що би

могло тобі на кров зашкодити - Ти вже чула, що? — Най

другі собі напихаються та наблéґуються, а ми собі будемо лиш

чистенькоі та холодненькоі водички ! А тепер підемо спати , моя

перепілочко !

9 (Тягне Катрю з землі, и кочує штовханцями о шеред себе. Гриць ухо

дить шо хвили.)

ГРИЦЬ.

Як він іі тусанами та голодом на смерть не заморить, то най

мене зве яв хто хоче ! — А що вже ій гарно постелив , то аж

мині самому за нев банно ! —- на борону стара дірава веріточка,

у зголови кулак : спи голубно, коли тобі голодні хочесь ! — Та

ноби хоть давав спати ? — А то одно ій торанить про горячу

кров та про якийсь там палкий потрюх чи що , та в одно іі на

казує, аби нічого не іла, бо и те, и те, и те моглоби ій зашко

дити, одним словом : усе би могло зашкодити, лиш хіба одна вода

ні. И то, каже, що ме ще и ги до Садиґури до дохторя, та пита

тиметсн, кілько води на днину можна пити, аби кров не бурити.

А вна сердешна ні пари з уст ! — лиш по слізонці нищечком

утерає, тай тількі. Я кажу : диво тай от що ! — А там хто ?

(Катря убігає крадьки.)

КАТРЯ. *

Грицьку ! Голубочку! коли в Бога одного віруeni, то унеси

що істи, бо гину ! — Таже я від учера и півкрішечки в устіх не
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мала, нето що ? — Иди Грицьку ! иди сизий ! Не забуду тобі,

поки буду !

гРиць.

Є гусочка печена, коли позволите ?

КАТРЯ.

Неси, долн би ти добра І неси любий !

ГРИЦЬ.

А хлібця якого ? — чи житнéго міського, чи може колачика

пшеничненького ?

катря. *ь

Що сам міркувіш , братчику, лиш неси вже ! — Мині аж

жовто в очех з голоду !... -

гРиць"

А може би гусочки без колачика?

кatpя.

Нехай буде и без колачика, лиш неси вже, соколику ! Неси

сизий !

гРиць.

Гм ! — А можеби то завадило на кров ? — То хіба колачика

без гусочки ?

катря.

Ох ти признахтемський чортів сину !... То не доста вже

суФерню твоєму ґазді божевільному таке, що и свому батькови

рідному з роду не суФеряла, да ще и твоім кепам буду, ти жа

борізе собачий, нічо би с тебе не вивелось ? — Руш мині зараз

с перед очий, бо хоть мині з голодів и не до баталіі, то це тобі

таких надаю, що й не понесешт, старецькоі ти суки сину! — 0x

ти святий отче Николаю, у бідах заступниче меже які боже

вільнини я отце дісталась ?...

гРиць.

А вам ще хотілося гусочки ? — Таже від нічого в світочну

так кров не буриться матбути , як від тих прианахтемськиx пe

чених гусов ?

(Йде.)
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* КАТРЯ.

Чи се я ще Катря ?.. чи се я ще я !... Чи се не кара ве

лика Господня на мене упала, аби такі два гарцизники з мене до

останнéго збитки били ?... А що мене найдуще гризе , то те, що

в одно чиниться, що це все він лиш из щирісінькоі люби для мене

роспадаєсь?... И голодом морить !.., И спати не дав !... И все лиш

про ту прианахтемську горячу кров торанить!.. А я до того всего

ще и мовчати мушпу як та стіна, бо прианахтемський гарапиин

з руки му не злазить !... Ох моя спина! моі плечі! — про тусани

и не згадуючи , бо іх ніхто и не перерахувавби !.. Годинонько

моя!... Утікалабих до батька — так знаю, що мене на дорозі

здогонить, а вітан... не бійсь Катре , що гарапник не матиметця

в роботі, а то ще як ?... тай батько — чи би мене приймив, га

даєте? — Таже вни всі на мене зрадились, як одно ухо, а мині

нічо не осталось, як усему рабдати , та ще до того всего о пе

ред людий свою біду и не вказувати, бо би всі рзали як коні, зо

сміху I... Хіба ти лиш оден мене поратуєш Николаю, великий чу

дотворче!...

вАсиль.

(Що стояв довгий час нишьком у дверех.)

Так Катрусечко ! так єдина моя ! — гарно так ! Лиш до

святого отца Николая молись та поклони бий, бо ніхто так як

він на прутку та гостру кров не помогав, а то від тогди, від

ноли якогось там анахтемського Арію у рот так гарно уцідив,

шпо сердешнему кров и носом и ротом пішла. Я сам думаю єму

за то молебень наймити. А теперь Катрусиночко ти моя, сонце

зараз заходитиме, тож и поідемо до твовго бадечка на пропій !

КАТРЯ.

Ох мині лишеньно !... заходитиме ? — Таже оно тепер от

що сходить ?

18АСИЛЬ.

Коли бо я хочу, аби тенер заходило ? — А доки не захо

дитиме, то и до батька не поідемо! — От що ! —

катря.

То нехайже собі и заходить здорове, коли тобі лиш угодно!—

Ох мині лишенько! — Пен вельможний далі и над сонцем стар

шуватиме !
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ВАСИЛb.

Не то що над сонцем, але и над самим Богом ! — Хто там

знов ?

(Старець уходить.)

Ох дивись Катрусю серденько, яка дівчина красна ? — ще

матбуть лиш ти одна така !... Поцілюйже ii зараз та привічай

мило, бо такоі молодости, такоі краси, матбуть и на світі не

М1816 в

кАтря.

(Цілює и обнімає старця.)

Здорова була дівчино! — Це вже и справді я такоі красноі

та вродливоі панночки не бачила ? Чия ти серденько? — відки

Бог провадить ? — 0 щастливі ті родичі , що в іх дворі така

ягідка румяная красовиться !

василіб.

Чи ти, Катрусечко, лиш не збожеволіла отце? — Відки

тобі тут в Бога дівчина привиділась, коли отце старесенький ді

дусь, що над гробом трясеться ? — Ох це все від тоі гостроі

криви, чортнці би була ! — Зараз мині перепросити дідуся шано

вного, що вго сердешнего так и перепудила !

катря.

Прощайте дідусю, бо це мині сонце так и сійнуло в вічи,

що мині здавалось, що це дівчина, а це дідусь старесенький. Єй

Богу, що то через сонце !

вАсиль.

Як ти, утінко, брешеш ! — А деж то сонце, коли то зі

ронька світовая ? *

КАТРЯ.

Чи теє то... зіронька світовая. Мині язик запутавсь.

ВАСИЛІБ.

А то все через ту гаспидзьку прутку кров ! — Хто видів,

аби це зоря світила, коли це сонiчко сіяє ?

катря.

Най буде сонце, місяць, зоря, най буде про мене и гарбуз

або що, що тобі самому угодно, лиш ходім до батька, бо я тут

з голоду зараз гину, про спаня та про тусани и не згадуючи !
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ВАСИЛІБ.

Колиж бо мині така примха, аби дома лишитись? — Такоі

примхи у мене и сто раз на днину, а нічим іі не вилічиш, як ве

ликов прізьбою!—А то все через ту прианахтемську палку кров !

КАТРЯ. *

Я прошу, Василю !

басиліб.

Ще краще !

катря.

Василечку, я прошу !

ВАСИЛb.

Та бо ще краще

катря.

Дорогий та любий мій Василечку, я Файно прошу !

ВАСИЛb.

А „пане" ні ?

катря.

Тай пане мій дорогий ! н

ВАСИЛb.

А в руку поцілювати ні?

" катря.

И в руку поцілюю !

(Цілює.)

Чимуби я свого ґосподаря у руку не поцілювала ?

ВАСИЛІБ.

Ти моя жоночка кохана ! *

(Цілює Катрю гарне.)

Тепер до тестя на про шій !

(Василь пхає старцеви таляра тай идуть).

- СТАРЕЦЬ.

Коли ці обоє не божевільні та з якого небудь шпиталю

не вирвались та не втікли , то я не старець але від жидівськоі

цибулі Фіст ! — Не богато бракувало, то булиби мене на кружку

дівков зробити, тай роби тогди що хоч, хоть по стінах дерись!...

Ісусе сине Божий, ратуй нас! — від голоду, від повітря, від труса,

від води, від вогню ! а найшаче від божевільних, отаких як ці

двійко — амінь!

(Иде). (Конець буде.

в
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Н3 ПАДИЯТКИ ПР0 КРИМ.

ГРПЦЬКО ЧУПРУНЕНКО.

При вьізді в Бахчи-Сарай, ще й досі стоіть кругла камяна

башня, и биля неі послідки камнноi стіни. З круглоі башні

тілько низ стоіть, а верхні виводи всі осипались, то обвалились.

Круглі вікна в бапіні ще й досі дивляться , — то колись були

бойниці.— У середині долівка с камяних плит; есть и для входу

в підземний склеп ляда c петлями и щилиною , тільно що примі

тною, на замок. Догадався я, що се двері у якийсь стародавннй

лех, тепер пустий; хотілось заглянуть, та не довелось. За те

довелось почути приповість про сі руіни старинноі слави крим

ських добродіів,

Колись у давні часи, ще як панував кримський хан Ша

плет-Гирей, після свого батька Менґли - Гирея се діялось, сот

три годів або й більше. Піднявши свою орду, ударив на Москов

щину; тоді сидів на престолі Московському великий князь Ва

силь Мванович — не в батька вдавсь Скоро вість пролетіла про

незваних гостей , — ніколи думи думати. Василь дав приваз в0

вводі Телепневу зібрати військо и чим дужчь поспішати на не.

проханого гостя, заступити Москву, а воли пощаститься, ще

й Татарів провчить, щоб знали нк на даровий хліб та на г0

стинці руки простягати.

ІІони наш Телепнев збиравсь, та прирнжався , видно діло

було не понутру, Татарва налетівши нк птиці стадами, ви

палила села й хутори, спустошила де які не великі городи, на

хватала добру башовню здобичі жінок, дівчат, тай липн тоді, після

праці — на ласий кусок. -

Так не скінчилось так, як почалось.,

На той час саме були в Січи наші братчики - Запорожці. Т*

не всі вони були дома ; де яка ватага шарила в Ляччині , другі

в ростич, хто куди попав, по плавнях, по лісах россипались , нт"

на звірн з мушкетами, а хто на рибу з острогами. А добра купа

ще й дома зосталась — бачиш народ учений держатн уxo **

сторожі, про доброго гостя.

Рухнулись напі Низовці, грянули у котли — и всі на к"

нях, мов там вони й сиділи ; так й закрасіло поле, коні граю"

та гребуть копитами землю, а серце Низовців аж кипить.
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„Гайда !* крикнув отаман, гордо виступаючи, правий лицарь

Данило Чупрун. Так и повалили наші, тілько пил закурів, а Да

нило попереду.

Духом почули злодіяки, що до ласого пиру ще далеко ; хоч

діло добре почалось, та незвісно, кому прийдеться пальці посмо

ктувати.

Передня ватага з Кримським ханом удирала попереду, а хвіст

з доброю башавнею одстав далеко , бач не с пустими руками,

може, коні не під одним гнулись, — а наплі як тут и були, мов

ив землі виросли. Переіхали дорогу, мов у міпок зашморгнули.

З Чупруном був Гриць Чупруненко, син старого Чупруна, моло

дий, гнучкий як очеретина, а хоробрий та удалий, спражній ватаг,

хоч у его тілько по двайцятому году було. Молода кров гаряча.

Молоде орля доходило слави , лицарства, за проводом староі го

лови. Старий без вго не ходив походу. Засіли наші братчики, бо

вже на маяках пролетіла стрілою вістка, що Кримці ось-ось про

крадаються из добичею, як вовки до кошари.

Тілько занялась світова зірниця, — орда піднялась и дви

гнулась, дух зотaiвши ; тав сами голубчики и натклулись як пя

ний на спичку. Ринули наипі мов річка повалила греблю та понес

лась з гуком, тріскотнею, — мов у стомах кузницях молотками

ударили, — колесом усе повернулось, закипіло. “,

ШНапікували наші хлопці добре, аж ті з переляку ударили на

втеки, не довго вистоявпши; чим одні удирали, другі бритими го

ловами, мов качанами поле устеляли. Уже ім не до гостинців;

шаблюками знай братчики значили голови, мов серпи похожували

на урожайному полі.

Занесля цира робота старого Чупруна в добру западню.

Тим-то, кажуть, и назад війска не заставайся, и на перед не по

спішайсь. Одбився старий од своіх, а Кримчакам того тільки й

треба, — запримітили сокола по его лету; бився старий, пцо уже

й старому не в моготу, налетіли сараною, так и вкрили багатиря,

та що маєш робити -- вибився и він, кровю стікав, повалився з

коня наче старий дуб буря звалила.

. Не досчитались наші братчики Низовці когось, як стихла пе

редряга, як наші Таторове россипались мов розбита череда,— а кого

вони недосчитались? тілько ахнули всі, та об поли руками вдари

лись. Перебрали усіх сіромах, що покотом лежали, рискали, рискали,

так ні, нема, мов вода вмила. Тоді тільно догадались, що старий

батько попався в добрі лапи, — визвoлн мене Січова мати !... Ні,

%
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вже зо дна моря хвиля пісок вибе , ніж старий Чупрун на тихі

води, під ясні зорі завитає. Не такіж подрузяки, щоб опрощене

дали. *,

Похнюпили наші голови. Тяжко засумували , як сиві голуби

загули. Видно така вго доля, лицарем родиться — лицарем и го

лову положить. Так и подобає тому, хто за край, за рідну матір

святою вірою служити мусить.

Посумували старики сідоусі, посумували й братчики-понтибай

голови , тай вибрали собі отаманом за вірную послугу старого

Чупруна, — молодого Гриця Чупруненка. Молодий Чупруненко

встав с коня, положив три землі поклони, перстом начертав хрест

на землі и тут же поклявся : „коли я вам не доважу, бісово

племя, що таке козацька кара, то да буду я проклят, на сім и на

тім світі 1* Перехрестився и знов поцілував святий хрест на

землі... \ — -

Мов, сиві голуби буркотали, буркотали наші сідуoусі Січо

вики, потерявши батька- отамвна, покручували оселедці, щипали

уси, бо велика дума сиділа на чолі. Вернулись без староі голови

до Січи ; довго буркотали - рахували наші, як руді бісурмени ца
пнули старого Чупруна, — буркотали той затихли. м

Не лехко було Товариству, а старому Чупруну ще тяжче...

Перевалили за Перекоп Татарове, хвости підогнувши доби

лись до домівки, держали кріпко ґнвра, щоб не випирснув з рук.

Примчали сокола, та зараз на гостинець так и привели Ханови : на

тобі, великий поганець великого древа, сокола ; сей дасть бачиш,

визвол за ту добич, що держали в руках та випу стили.

Скоро поставили старого Чупурна перед ясне сонце право

вірних, правоі руки закона Могомета, и его книги Алькорана,

брата сонця и місяця, прибіжище мира, тіні самого Аллаха, прав

дивого кота невірних щурів, перед велике древо и захист мира,—

як сталн підходить під его усякими лестнми на поругу віри и на

зраду своім братчикам Низовцям. Старий непіддавався на всякі

лести , видержав искус, хоч може самий старший сатана не раз

нашіптував ему на ухо: поступись, передайсь, бач яку сласть

тобі сулять, будеш як вареник у сметані плавать и не зачепиш

ся! Ні, старий и усом не моргнув, — в одно ухо слухає а в друге

випускає.

Не стерпіли правовірні , наскучило мастить усявими бла

гами; ухопились благати невірного райя уже другими лестами:

умотали его сирою сирицею тай положили перед праведне, с0

*

—
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нечко; стала сирая сириця висихати, стало й на серці припікати.

Видержав старий — и усом не моргнув. Плюнули правовірні — ні

чим éго не допеченш ! Аж самий старший сатана злякався, тай у

тік у пекло, сів собі и ніс похнюшив, — допечеш іх, бісових

синів !

Закинули старого Чупруна в підземний склеп, в камянну

баішню , дай приновали нещасного ланцюгами до превеликого ка

міня.

Гриць Чупруненко тим часом недрімав. Хотів викупити зо

мотом батька, послав гонця в Бахчи - Сарай, — так тінь Аллаха,

прибіжник мира засолив таку суму, що и в цілій Січи не об

іскавсь тілько золота. Тоді Гриць пустився на другу штуку, за

думав сам з - iздить в Бахчисарай, побачиться з батьком. Наря

дившись по татарськи, молодий Чупруненко добрався до Бахчи

сараю, умів добре по іх нему, хитромудро гропима подійшов, або

лучнше сказать за гропі подруживсь з Узденями, Беками, а там—

легко було вже и в підземний склеп пробратись.

В сирому душному льоху лежав старий Чупрун прикований,

уже три місяці томився в тяжкій неволі. Божий світ незаходив

у се підземне царство муки и смерти; тілько убогий каганчик

тусклим світлом просвіщав тьму чортовоі западні. Прикований

до каміня невольник лежав простягнувшись на землі, мов .

у якомусь чаду. Мов видінє стало перед его. Затрясся, чує голос,

якась невидима сила підняла его и поставила на ноги. Огненною

стрілою пройшло по жилах, заняло, охватило душу...

Не весела була річ батька з сином. Непросив старий волі;

багатирі обрікаючи себе на великі діла кладуть жизнь на послу

гуа силу свою и слово — пособою. Завіщав він синови помсту

и кару бусурменам. Гриць поклявся, сторицею, кару за нару, кров

за кров.

Як смола в казані, кипіла на розпаленому молодому серці

клятва , пекельний огонь душив молодого Гриця на прощанні

з батьком. — Так що-ж , не пустиш того пожару, — на искру

треба суxoі соломи. Треба вижидать пори-години.

Гриць не даром жив в Бахчи-Сараі. Даром не роняв він и

одного слова, а простував помаленьку своєю дорогою. В Бахчи

Сараі его знали за багатого и важного Татарина. Там пустив він

таку пославку, що буцім уся Січ піднімається на Ляхів, иде на

Ляхистан, що вийшла якась незгода, що добреб тепер за’ дно

з Буткали, можно - б навірняка узять доброго вовка , и безпечно

18
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назад по вернутись степами Запорожськими. Підмовив він ннязь

ків так , що ті аж губи облизують, користь заворушилась на

серці, бо правовірні як и инші, од доброі поживи не тікають,

з золотим якшаються. А тимчасом Чупруненко переписувавсь

з Січовиками, братчики ему сулили и гроши и удачу козацьку,

мупікети, списи, яничарки и змійки-татарки.

Татарва и геть-то заворушилась, мов в ульi загули, стяга

лись ватагами, набралось іх мабуть тисяч на 20. Атаманство при

няв син самого кримського головоріза, Шаплет-Гирея. Гриць Чу

пруненко визвався доводить язика. 47

И в Січі курені заворушились, дві ватаги козаків готовилось

у поход. Як слово, так и діло; гайда, рушили напіі, крести по

кладаючи, та Бога благаючи, погулять на доброму пиру c Та

тарами, за старого батька отамана, щоб не посміявся.

Заняли наші хлопці глибоку балку тай засіли небожята у

засаді, А тим часом Татарове стали настигать, зробили скільно

переходів, доскочили и до тоі западні, стали на провал, отабо

рились як водилось, на ночліг ; хто люльку занурив, хто конину

став уплітати, а сам отаман, прибіжище мира, молодий Гиреенко,

може й годoваного лошяти добрий кусов лопатки утирав, ще й з

бардака и кумису потягав. Повечерявши по походному, помивши

руки, хто за люльку, а хто коло коней, а хто скорій и на бо

кову. Шоставиши ведети, уляглись татарюги, задали доброго со

пуна - хропуна на всі виводи. Ніч-мара. — А тим часом наш Чу

пруненно зник с табору, та гайда до своіх. У таборі як замерло

все, бо все спало першим сном, тілько вряди-годи кін Форнне,

або тупне ногою , або котрий кусливий закричить, кинеться на

другого. Тай упять стихне все, мов у могилі, тілько трава трі

щить у зубах добрих кримських ганчаків.

Тихо, мов тіні піднялись напші пішаки, двинулись на кримсь

ких гостей, розбились на три части, щоб с трех сторон грянуть

на сонних. Конниця засіла в балці, щоб незробить суматохи, та

не сполохать чуткого звіря; ті вже як педадуть вість, тоді на

грянуть и на-вздогiи, на уxiдках хрестить.

Як гадюка підповзли наші до вражого стану и зразу стали

на ноги,— ринулись, як туча прорвалась градом та бурею. Гриць

первий ударив и почав писать шаблюкою ; як блискавка мигала,

так змійки - татарки значили й строчили ярлики на татарських

башках, а смоляна бочка, по наряду козацькому, з високоі могили

арким поломям охватила пекло крові и смерти, лютого козацького
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пиру. Сотнями, Татарва гинуле; деждалась богатого викупу за

старого Чупруна. Спросоня не знали за що хапатись, чи тікать

чи одбороняться ; а тут настигли в кінні. Невту лима вара запе

клих Запорожців, — у полон нікого не брали, а всіх отправляли

у рай Магомета. Ніхто, сказать, не минув нари, шматували и кар

бували. Грицько нк дух смерти и кари носив ся на коні, мостив

мости татарськими трупами , приговорюючи: „оце вам, бісово

племя ! оце вам гостинці за батька 1"...

Тав положили усю татарську силу мертвим сном, а сами,

похоронивши своіх, той попростували на Січ, унігавшись нк після

доброго хмелю.

Скоро долетіла вістка до ясного сонця правовірних, як не

сподівано и нещадно згибло військо, и самому славному поганцю

древа Чинґис Хана, Гиреенку недовелось винести свові башки

на плечах, — як зараз догадались, звітки буйний вітер повінв,

що позносив голови татарські , — так туж годину богатир без

порову и без страху Шаплет - Гирей звелів нохоронить Чупруна

живого в льоху, заложивши в тій преисподній мученика плитою.

Так скінчив вів лицярь Черкаського низового війська, сла

вний Данило Чупрун.

З того часу башня де замучили отамана заноронкських Чер

кас сливеться и по нині козача башня. И досі ще пересказують

діди внукам а внуки своім внунам як заманив Гриць Чупруненко

Гиреєнка з військоми и вигубив до одного. И досі ще в житлах

правовірних витає той німий страх, нещадноі , лютоі почестки

38. НеВ0ЛН0 0ТаМ8 Н8).

Думи Татарські и приповісті відживляють якимсь дивним

чудом багатирство, удачу тих ш а й т а н і в , буйних наіздників

и чутких сторожів двох матерей своіх: січовоі и гетьманськоі

Украіни, и — нелукавих сусід своіх Телепнів.

С п і в н о г і - Не ц и пи а й ко.

У93DC5N
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* 6:1:18 *

про |

САBУ ЧА.Л()Г0.

Зібрав и упорядкував Е. Сакун.

ПЕРЕДМОВА.

Спів про Саву Чалого знаходиться у всіх збірниках укра

інських дум и пісень, але у кожному збірнику він надрукований

тільки уривками, так що часом оден вірш не лагодиться з другим

або оповідається тільки одна частина пригоди, про котру роска

зується у спiвi. Що бракує одному збірникові, те часом знайдеш

у другому и навиворіть. Теж саме почуєш и від наших сегочасніх

співаків: оден забув початок, другий з кінця, третій приплів щось

з другоі пісні, перестановив вірші не до-ладу або уліпив Тур

чина заміст Ляха ит. и. Се діло кождому є відоме, хто записував

пісні з народних уст, а особливе пісні епичнего складу про такі

пригоди, про котрі нарід або вже зовсіх забув, або має темний

СП0МИН0К. .

Прирівнюючи усі збірники оден до другого, а також що лу

чилось міні самому записати у різних місцях Украіни, дійшов

я до гадки, що з тих уривків, доповнюючи оден другим и пере

становивши де треба вірші, можна виФормувати щось ціле, в но

трому нитка оповідання булаб протягнена до кінця без жадноі

перерви. Передивив я пильно усі наші збірники та , опріч того,

маючи перед очима деякі писані збірнички, вступив до праці.

З писаних збірничків попався міні, опріч других, оден, писаний

ще не твердою хлопячою рукою без жадноі ортограФиі, алеж в ему,

знайшлися такі місця у піснях про Чалого, яких не знайшов я

в друкованих збірниках. На ему були збоку додатки, писані вже

твердою рукою , котрими я також багато скористувався. Також

знайшлося багато такого, що не знайдеш у друкованих збірни

ках, у збірнику, котрий мав ласку міні дати добродій А. Рудченко.

Самому ж міні лучилося записати цікаві вариянти у містечку

Куцій (Новий Буг — в Херсонщині,) в с. Чумакарах (недалеко від

СимФереполя), а найголовніще у різних місцях на Подоллі.

З того усего склався спів про Саву Чалого досить повний.

Не позволив я собі нічого ані додати, з своєi голови, ані змі

няти виразів, опріч того, про що споминаю у одмінах и додатках
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и по нижчеказаного : позволнв я собі 1) виправити вірші ті, що

через помилку співаків стеряли віршописовий лад найбільш через

нешомірні прибавки частичок „ой,“ та и т. и. и через зменьшаючі

кінчики слів. Через такі невеличкі де-не-де , зміни характер співу

а ні трохи не змінивсн, а тільки скорочені не вміру довгі вірші,

тай таких не багато ; 2) замінити слова, в котрих співак явне

помилявся, такими, котрі лагодилися б зі змислом цілоі пісні,

так напр. оден співав мені, що Гнатно ніби б то за те укарав

Саву, що той ходив, „Ляхів руйнувати." А другий — за те, що

він (Сава б то) ходив „церкви руйнувати." Хто помилявся від

гадати не важко ; 3) поперестановлювати вірші, згожаючи іх з хо

дою оповідання; 4) розбити усе оповіданнє на 12 розділів, теж

згожаючись з ходою оповідання. Отто й усе — більш собі само

правне що небудь змінити а не позволив. А щоб шановний чи

тальник зміг зважити одміни в тексті , задля того найголовніщі

вариянти додані кінець співу.

Згадаймо, що у Середніх віках твори народніх поезий не раз

перероблювались, образуючись, як напр. „Reineke Fuchs,“ німецькі

епичні заґи або оповідання Французьких труверів. Згадаймо й те,

що Омиричний епос, спочатку розірваний на особні рапсодіі, пе

рейшов через перегляд и улагоду александрийських Аристархів

перш, а ніж дістав тiєi Форми, у якій тепера го бачимо. За на

шого часу на те діло дивляться инак: народні твори видаються

точнісінько так, як записуються від співаків та співачок що часом

зовсім стратили той погляд, який ся мав за часу утвору самоі

пісні. Це найбільш можна сказати про видання наших пісень, бо

почалисьмо збірати наші думи на пісні вже пізно, коли нова ци

вилизация дуже багато стерла з народнеі традициі, а з старо

світськоі корпораціі народніх співаків доживали віку тільки деякі

старезні діди , тай ті вже прозивали своіх попередників в ел и

к и м и (див. Зап. о. Ю. Р. п. Куліша). з того усего мені здається,

що нам не зашкодилоб , бачучи наші народні поезиі розшарпані

та роскидані без ладу, реставрувати на підставі критини исто

ричнеі й естетичнéі.

Наші пісні як и писання наших поетів друкуються воро

тенькими четверовіршовими куплетиками, у котрих тількн другий

та четвертий вірші риФмують між собою — через те наші вірші

за - надто короткі ; міні здається, що перший и другий так як

третій и четвертий не можна лічити за два особні вірши,

але за оден, розділений цезурою, а задля того міні й здалося що
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розсудливіще буде з- єднавши два віршш в оден, друкувати двовір

пшовими куплетами.

Лишаючи нашим историкам краще вияснити оповідуємий

в цім співі випадок, подаю на суд шановній публиці реставро

ваний з найчистших народніх джерел спів про Саву Чалого, дове

дений до повности скільки то було змоги, в тій надіі, що мон

праця викличе уваги й пораду від мітців, кохаючихся у Славянсь

кій народній поезиі.“) *

Пісні про Саву Чалого не належать до так званих „Дум".

Бандура тих кобзарів, що складали козацькні думи , замовкла

опісля Шведчини; останні думи, здається, були про Мазешу та Па

лія. ХVIII. він опріч кількох пісень Гайдамацьких зоставив нам

пісні про Чалого роскиданими вариянтами та немалий цикл теж

уривками роскиданих ( більш лиричних) пісень „про руіну Січі“——

значноi ваги, як ноетичнеі, так и музичнéі. Отто й тільки, оскіль

ки ми знаємо, що дав нам прополий вів— він підупаду Южноруського

народу.

Не можна було цей збір пісень про Чалого назвати а ні ду

мою, а ні піснею, бо задля слова „пісня" він занадто довгий.

За для того я прибрав як найздібнійше слово „с п і в", котре від

різняєтьса, як міні здається, від слова „ пісня" стільки, скільки

Французьке „с h ant“ від слона „с h a nso п.“

Е. Сак у н.

с. п. і в

про

С а ву Ч а л о г о.

і.

Ой був в Січі старший нозак на прізвище Чалий;*)

Вигодував сина Саву козакам на славу.

А.

*) Автор тут шише дальше:... „Так як добувем на Подоллі найбільш

машерьялу до моєї праці, пай сам з-малегку гувем Подоллянський говір, пой

схоронивем у цій передмові майже всі одміни Подоллянського говору, врешші

невелигкі, коарими він відрізняється від головного говору Подніпрянского"...

Тілкиж редакция, принявши засаду, лиш у одних піснях и т и. з ует народу,

допускати містні наріччя, позволила собі (автор нехай нам буде вибачний!)

справити ці одміни в передмові, — лишаючи іх, за для ваги етнографичнéі,

у самім „співі." Подільській говір (идентичний з нашим галицьким - поділь

ським) спізнають читателі з цего уривку, и з самого „Сави Чалого." — Ред. ,
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Не схотів же та той Сава козакам служити ,

А схотів він у Ляшеньків слави залучити *

Та поіхав до Варшави служби виправляти :

Став з Ляхами пресвятиі церкви руйнувати.

Уклонився в Полщу Сава, а щоб паном жити —

Став козаків-Зопорозців по степах ловити.*)

Ой пан Сава не ів сала, а все паляниці ,

Ой не кохав Сава дівчат, а все молодиці;

Не козаків кохав Сава, а все катилики,

Згубив же він свою віру з Ляшками на віки.

Ой став же той та пан Сава Ляхів послухати,

По гряницях запорозькі ґарди руйнувати.

Нахвалялись Запорозці Саву одвідати —

В єго жінки Настасиі у куми ставати*)

А пан Сава добре дбає на іх не вважає,

Та до сучни до Улитки в куми закликав.“)

Збіралися Запорозці, у раду схожали,

Та про Саву промиж себе стиха рахували.°)

Усі прийшли, усі прийшли, не має вдного :

Ой немає батька в раді — Чалого старого.

А наш батько, пан кошовий, гінця посилає :

„Ой чом тебе, старий Чалий, у раді не має ?“

— „Ой чого-ж міні, панове, до ради ходити,

Що хочете мого сина на віки згубити?

Хоч він пристав до Лншеньків, та, все ж син мій милий.

Ой чого ж ти до нас, сину, став бардзо спісивий ?“

„Ой спісивий, не спісивий,“ батьки кажуть, „Сава,“

Та не добра, зурівочна стала єго слава:

Що не тільки, що пан Сава та церкви руйнує ,

Ай з бісами поєднався — бардзо знахорує°)

Ой у твого сина Сави и військо й гармати —

Не май его, старий Чалий, всею Січчю взяти.

Ой чи бачиш, старий Чалий, що твій Сава робе:

Де впіймає Запорозця, то в кайданах воде.

А наш батько, пан кошовий, по козаках туже —

Ой хто б піймав пана Саву, сам єму послуже.

Каже Чалий : „мого сина ніхто з вас не влове ,

Хіба Гнатко з Кравчиною до себе підмове.
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Ой ти Гнатку, ти Кравчино, ти всі шляхи знаєш,

Ой чом же ти мого сина до рук не впіймаєш ?“

Обiзве ся Гнатко Голий : „добре его знаю ; -

Ой я того пана Саву одразу виіймаю.“)

А кошовий ему наже : „як Сави не вловиш ,

То сам же ти та за єго голову положиш !"

А як стали та панове раду розсужати,

Став Гнат Голий з Кравчиною в поход виступати.°)

*

Пішов Гнатко з Кравчиною Саву підмовляти,

Як не схоче вернутися, то й смерти предати.

А в дорозі стрів іх Литвин, тай став наставляти,

А як того пана Саву та до рук піймати :

„Ой візміть ви своі землі в чоботи під ноги,°)

А щоб не знав та пан Сава вашоі дороги.

Не звертайте, козаченки, на шлях до удови,**)

Щоб не дознавсь та пан Сава про вапу умову**)

Не займайте панів дЛяхів," каже Литвин стиха;

Набудетесь, козаченьки, великого лиха.

Не послухав козаченько Литвина старого —

Набулися Запорозці лиха великого**)

Звернув Гнатко з Кравчиною на шлях до удови —

Довідались вражі .Мяхи іхнеі умови.

ІV".

Ой ще не світ, ой ще не світ и світ не світає

А вже Гнатко з Кравчиною коників сідлає.

Посідлавши кониченьки, сів горілку пити ,

Наіхали у двір Ляхи, що нігде й ступити.**)

Ой сів Гнатко з Кравчиною пива-меди пити ,

Стали Ляхи вражі сини у вікна палити.

„Здоров, Гнате, здоров, брате, чи сподiвавсь мене?

Скидай з себе сапнн жовтий, надівай на мене.***

Ой кинувся Лях до лука, а Гнатко до дрюка —

Ой потекла в Ляха з вуха вpiвавая юха.**)

Як вдарили два Ляшеньки навхрест шіабельками,

Утік Гнатко з Кравчиною по-під рученьками.

Біжить Гнатко по-над Богом, хоч зімная роса —

Єдна нога у сапянці, а другая боса.
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Біжить Гнатко по-над Богом — чорний ворон кряче ;

Оглянеся назад себе, —— Кравчинонька плаче :

„Постій, Гнате, постій, брате, порятуй ти мене :

1Іоздирали вражі Ляхи жупани из мене.“

Прибігає до матері; „сховай мене, нене,

Бо у місті у Брацлаві пригода на мене."**)

— „А бач, Гнате, а бач, синку, не поможе й мати:

Булоб тобі Жидів кінчать, Ляхів не займати.“

Не слухає козаченько, на Кравчину гляне —

„Буде, Саво, з твого добра хлопцям на жупани !"

Не бoітця коза енко ні грома, ні тучі —

„Буде, Саво, з твого добра хлопцям на на онучі !"

Не слухає козаченько матері староі:

„Ой хто хоче Саву піймать той піде зо мною !

Хто не схоче, а хто й схоче на коника скоче.

Засядемо пана Саву темненькоі ночі !"

Пішов Гнатко з Кравчиною по - над Богом тихо ,

Та нікому наказати : буде Саві лихо !

Пішов Гнатко туманами — хоч виколи очі —

Засідають пана Саву темненькоі ночі.**)

Ой був Сава в Немирові в Ляхів на обіді;

Не зна Сава, не відає о сві” й тяжкій біді.**)

„Чогось мені, пани брати, мед-вино не пєся ,

Печаль-туга коло серця як гадина ввся.

Печаль-туга коло серця веся. не ввіймеся —

Десь на мене молодого бідонька кладеся.

Ой щось міні, пани брати гуляннє не легке !...

Заворожи, стара пані, чи Гнатко далеко ?“

„Та пий, Саво, та пий, Саво, з панами ляхами :

Іде Гнатко з Кравчиною десь там за тернами."

„Гаразд, гаразд, моя пані, що ті гайдамаки”)

Десь далеко в своіх землях... то й будем гуляти.“

Ой пе Сава та гуляв, ляхом вирубає ,

А до єго молодого гінець приіжджає. *

„Здоров, Хомну, здоров, джуро, чи все гаразд дома 2

— „Протоштана, пане, стежка до вашого двору.

За все гаразд, за все гаразд, єдно тілько страшно:

Виглядають гайдамаки из-за гори часто.“
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„Нехай вони виглядають ! Я ж іх не боюся :**)

Хіба нема в мене війська 7 ! Я не забарюся.“

Ой гукає та пан Сава, сидючи за столом :

„Не бійтеся стрічатися из тим Гнатом Голим !"

Ой гукає та пан Сава до темного гаю :

„Наіжджайте, гайдамаки, — сам вас закликаю!

Сідлай, хлопче, коня мого, а собі другого. —

Поідемо оглядати ми дому нового.*")

Сідлай, хлопче, коня мого — годі вже гуляти —

Поідемо до домоньку, хоч нас небогато.“

— „Стоіть, Саво, у наряді твій кін у станочну,

Не ість вівса, не п6 води, схилив головочку.“

V"І.

Ой поіхав та пан Сава битими шляхами ,

За ним Гнатно з Кравчиною степом-манівцями.

Стоіть явір над водою, верхом исхилився;

Іде Сава з Немирова, тяжко зажурився. .

„Щось над нами, пани брати, чорний ворон бвся,

Пiдо мною ворон кони к и спотинаєся.

Ой минаймо, пани брати, ми гору крутую :

Щось віщує чорний ворон пригоду тяжкую.

Ой минаймо, шани брати, долину глибоку;

Наганяє вітер хмари з московського боку!" **)

Ои приіхав та пан Сава та до свого двору,

Питався челядоньки : „чи все гаразд в дому ?“

— „Гаразд, гаразд, пане Саво, а краще з тобою,

Як ми тебе побачимо на воронім коню.

Та все гаразд, та все гаразд и все хорошенько ,

Та підходять під самий двір козаки частенько.

Та все гаразд, та все гаразд и добра година :

Ваппа пані Настасія породила сина.

Та все гаразд, пане Саво, та щось на нас буде :

Щось у наших нових хатах сивий голуб гуде !"

— „Нехай гуде, нехай гуде, не того боюся :

Як згадаю про нову Січ, то ввесь издрігнуся.“

Ввійшов Сава до світлиці, не скрипнув двeримa...

Пильно-сумно поглядає на жінку й на сина.**)

Ой сів Сава кінець столу, розкинув ворожки :

„Тани буде, вражий Гнатко чорноі дорожки !"

"
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Ой сів Сава, зажурився, схилився до столу :

„Ой ти, доле моя, доле, щербатая доле!"

V"II.

Сидить Сава кінець столу, думає-гадає;

Молодая Настасія дитину нупає.

Ой пан Сава из-за столу хлопця прикликає —

Молодая Настасія важенько здихає.

„Піди, хлопче, до пивниці та вточи горілки

Най ся напю за здорове хорошоі жінки.

Піди, хлопче, до пивннці, уточи мі вина,

Нехай же ми та винпємо за здорове сина.

Піди, хлопче, до пивниці та уточи меду:

Ой щось міні трудно-нудно, голови не зведу !"

Не встиг хлопець, не встиг малий з стіни ключів зняти, —

Став Гнат Голий з Кравчиною ворота ламати.

Ой сів Сава кінець столу, дрібні листи пипше,

Молодая Настасія дитину колише:

„Люлі-люлі, люлі-люлі, вродливий синочку,

Нехай ляжу та спочину, зложу головочку.“)

Пішов хопець, пішов малий замнів відмикати ,

Став Гнат Голий з Кравчиною у двір уiжджати.

Ой відчине та пан Сава віконце від ринку —

А вже ж тиі гайдамаки блукають по сінку.

Не встиг хлопець відімвнути глибоку пивницю,

Обступили козаченьки до кола світлицю**)

Сидить Сава кінець стола, листоньки читає ,

Молодая Настасія плаче та ридає.

„Ой як скінчу дрібних листів, то й спатоньки ляжу.“

А щось ему під віконце: „добривечір," каже !

Не встиг хлопець, не встиг малий замкнути пивниці,

Ускочили козаченьки у саму світлицю.

А ще ж тая челядонька на поріг ступає ,

А вже Гнатко пану Саві чолом оддаває.**)

vrIII. *7).

„Чолом, чолом, пане Саво, як ся собі маєш ?

Сидиш собі в світличонці, вино попиваєпш !

Помагай-бі, пане Саво, гаразд нам ся маєш !

ІЛздалека гостей маєш, а чим привітаеш ?“
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— „Приймав би вас шивом-медом — не схочете пити, —

Певне мене козаченьки маєте згубити!

Хіба оттим тебе Гнате буду привітати :

Породила жона сина — буду в куми брати."

„Не та тепер, вражий сину година настала,

А щоб пани Запорозців та у куми брали.

Коби б хотів, пане Саво, нас у куми брати

Не ходив би під Бердичів церкви рабувати.

Не з тим прийшли ми до тебе, а щоб кумовати,

А прийшли ми то6і, Саво, голову відтяти."

— „Ой, панове Запорозці, яка ж то вам слава,

Що убитий перед вами лежатиме Сава?

Якби ви мене, панове, на волю пустили ,

Славу собі найкращую ви б тим залучили.

Якби ви мене на волю миж себе прийняли ,

Славу собі найбільшую ви б тим дарували." **)

„Ой хто бував, пане Саво, в Січі отаманом ,

Не годитця тому бути на Вкраіні, паном І**

Було б тобі, пане Саво, в Січі пробувати,

Не ходити на гряницю ґарди руйнувати.

Не частуй нас пивом-медом ище горілкою —

Прощавайся, вражий сину, з своєю жінкою.

Ой умів ти від Ляшеньків подарунки брати ,

Зьумій тепер Запорозцям відповід давати.

Ой веди нас, пане Саво до новой комори ,

Та віддавай, вражий сину, козацькі убори.

А де ж твоі, пане Саво сукні, едомашки,

Що ти нажив, вражий сину, з козацькоі ласки ?

А де ж твоі, пане Саво, воштовні отласи ,

Що іх набрав по Вкраіні жінці на пояси 2

А де ж твоі, пане Саво, битиі таляри,

Що іх набрав по Вкраіні, водячи затяги 7

А де ж твоя, пане Саво, ясненькав зброя ?

Ось-де висить на кілочку, але вже не твоя І

Годі тобі, пане Саво, годі воювати...

Не йти було б из Ляхами, нас не дратувати."

Ой як зскоче та шан Сава из-за свого столу...

Ухопили пана Саву за правую полу,

Ой нинувся та пан Сава до ясноі зброі...

„Почекай-но, шане Саво, то не в чистім полі І ,
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Ой кинувся та пан Сава до гострого меча. —

Ухопили пана Саву з-під лівого плеча.

- Ой вдарився та пан Сава об полу рукою:

„Прийшлось мені погибати з сином и з жоною. **)

Ой вдарився та пан Сава об поли руками,

Оглянеся позад себе — тече нpoв річками.

Ой кинувся та пан Сава з світлиці до двору;

Ой підняли пана Саву на три списи вгору.

Не досягнув та пан Сава де своі булави:

Положили пана Саву на дубовій лаві.

„От-се тобі, пане Саво, за твоі ужитки , ,

Щоб не кликав нас у куми до сучки Улитки !"

Зашуміла шабелечка, як в лісі прутинка;

Зосталася тай по Саві молодая жінка.**).

пvr.з*)

А Савиха молодая, в вікно утікала,

До свові челядоньки нишком промовляла:

„Рятуй, рятуй, челядоньку, малую дитину —

Будеш жити-панувати, коли не загину.“**)

Заховалася Савиха за гору крутую;

Утікала — проклинала годину лихую.

А вірная челядонька дитину сховала,

Своій пані Настасіі звістку подавала.

Х.

А ще не світ, а ще не світ и світ не світає ,

А вже Гнатко з Кравчиною коники сідлає.

Вони дуван дуванили, в поход виступали,

За жупани пану Саві бардзо днкували.

Вернувсь Гнатко з Кравчиною до Січі додому,

А що були — росказали батькові старому.

Ой заплакав старий Чалий по своєму сину:

„Краще було б не родити такую дитину.“

Не вдалось міні завчасу в Польщі побувати ,

Та самого пана Саву в-вічі повидати.

Якби зміг я мому сину три слові сказати ,

Не змогли б ви пана Саву всею Січчю взяти !" **)

Хl.

Спускався козаченько з зелено і кручі,

2Калібненько в кобзу грає, до Савихи идучи:

*.
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„Иди, иди, наша пані, не бійсь, не журися:

Лежить твій пан не прибраний —- иди подивися.

Иди, иди, наша пані, з журби не вбивайся — е

Плаче син твій у колисці: додому вертайся."

Верталася Настасія до свові хати,

„Діждетеся, гайдамаки, від сина одплати !" **)

Пригортає Настасія до серденька сина —

пНе забуде Запорозців Савина дитина!"

ХІІ.

Наробили гайдамаки на всю Полщу слави ,

Бо вже того пана Саву здіймають из лави.

Ой бачили многі люде вкраінську совочку,

Що принесла пану Саві смертельну сорочку.

Годуй тепер, Настасіє, малую дитину,

Бо вже твого пана Саву кладуть в домовину.

Зжалься, зжалься, милий Боже, на бідну удову,

Бо вже того пана Саву понесли до гробу.

Налетіли из-за Богу вкраінські ворони;

Вже ж по тому пану Саві дзвонять в усі дзвони.**)

- ох - +-х.

."-" ч. ч.”

ОДМІ(іИ Й ДОДАТКИ.

*) У инших вариянтах : „старий козак прозванівм.“

*) Инде: „Захожих ловити."

*) У де - котрих списках пані Савиха прозивається Катери

ною, але міні здається, що те и мя залетіло з пісні : „оре, Семен,

оре... его жінка Катерина... гуляє.“ У инщих списках вона прози

вається тільки Савихою. Нам здаєтьсн, що найближче до правди

буде удержати им'я : „Настасія", котре знайшлисьмо у збірнику

п. Костомарова пісень заходнéго Волиня, а також и міні самому

лучалося чути те имя від співаків на Подоллі, де цей випадон

cкoівся и де споминок про его затримався найбільше.

*) Уся ця строФа сливе цілком узята з друкованих збірниів.

*) У „Гайдамачині" п. Мордовцева : „За походи туди сюди

промиж себе рахували", що здається, не гаразд припадає до опо

відання.

*) У п. Мордовцева : „з бісами став за право.“

*) Сей двоєвірш узяв н из збірника п. А. Рудченка.
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*) Відтіляж. Инпні вірпі ціві строФи або з друкованих, або

з тих, про котрі споминаю у передмові и котрі задля короткости

називатиму „моіми." *

*) „Свoі землі." Ще є родовий спадок жіночого роду, а не

именний лічби многоі. Так вимавляється на Подоллі, у Полтав

щині ж „своі.“

**) Инде: „до будови.“

**) Инде: „помову.“

**) У збірнику, пойменному у передмові, збоку допис :

Не послухав козаченько старечого слова :

Повертає кониченька на шлях до будови.

**) Сі чотирі віршпи сливе цілком из збірника п. Лисенка.

**) Відтіляж. " *

**) З поймененного збірника.

**) Місто, де скоівся цей випадоя співають різно: Умань,

Брацлав и инші — що ближче до оселі самого співака. Також саме

и про річку : Буг и другі й мена річок Подолля й Уукраіни спі

ваються одно замість другого. Я примався моіх збірників з По

долля та Херсонщини де найбільш співається : „у Брацлаві" —

„над Богом.“

**) Частиною из збірників шп. Лисенка и Мордовцева, а ча

стиною з моіх.

**) У Полтавщині: „0б свові біді.“ Теж и у п. Максимовича.

**) У п. Мордовцева :

„Потім сказав: и я узнав, що йдуть Гайдамаки.

Ще далеко в своій землі..."

**) У п. Мордовцева: „отто лихо І виглядають !"

**) Из збірника п. А. Рудченка.

*) Співаки це місце співають, найчастійtu з того боку,

аний співакові найбільш відомий. На Поднicтрянщині — „з Во

лоського або з Турецького," на Подніпрянщині — „з Гетьман

ського" або „Московського," а часто просто „з правого" або „з

лівого.“ Опріч того цей вірш приліплюється, часом без жадного

сенсу, до инших пісень. Міні здався, що з Московського найкраще

тутки припадає, бо може мати три означини: а) або холодний

вітер від Півночи, б) або з лівого боку Дніпру, в) або під тими

словами Сава розуміє степи запорозькі, котрі були на той час

під Москвою и звідкіля Гайдамаки простували на Подолле и на

Украіну.

*
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**) Уся понижча половина цiєi строФи зложена мною пере

мішано из збірників пп. А. Рудченка, Мордовцева и з моіх.

**) У п. Коціпінського.

**) Відтіляж.

**) У п. Максимовича и у инпних друкованих збірниках.

**) Ця найбільша стреФа уривками знаходиться у різних дру

кованих збірниках, де є пісня про Саву Чалого, опріч де-котрих

віршів. Я перестановив іх як міні здавалося найкраще, згожаю

чись з ходою оповідання.

**) Пан Мордовцев у своій „Гайдамачині" признає за Факт,

що Саву завезено до Січі и там забито ниями. Не знаю, може

є на те певні историчні доводи, тільки ж міні не трапилось

нігде ні читати , ні чути у пісні, щоб воно так було. Маючи ж

на увазі те, що міні трапилось чути від співаків и читати в дру

кованих уривках співу про Саву Чалого, більш схиляюся до та

коі гадки, що Саву вбито у вго власній господі. Хоча й є вірші,

котрі кажуть згожатись з п. Мордовцевим, як ось :

Ой не вспів же та пан Сава на ноника впасти :

У кайданн закували, стали на віз класти.

„Ой панове Запорозці, хіба ж то вам слава ,

Що в кайданах закований лежить у вас Сава?

Якби ви вго на волю з кайданів пустили, —

Славу б собі найлучшую отсим залучили.

Якби ви єго на волю миж себе прийняли —

Славу б собі найбільшую отсим дарували !"

Але ж після цих віршів йде таке, що вже зовсім не згожа

вся з останною долею Сави, напр. Гайдамаки здіймають з Сави

заліза и він беся з Ляхами, а далі вже зовсім ні з того, ні з

сего додані вірші, котрі нвне належать до пісні про Нечая. Прий

маючи мій погляд, позволив я собі переробити вище написані

вірші так, як вони стоять у тексті, згожаючи з тим, що діється

далі, и тим зберегти цілость оповідання.

**) Чув від одного співака з-під м. Куцoі на Ингулі у Хер

сонщині. Співають и так : „не бувати.... у Полщі паном.“

**) У п. Коцінського: „з дітьми." Видно ж по пісні , що у

Сави був тільки оден син.

**) У п. Коціпінського: „як з лісу прутинка.“ Мені ж співано

на Инґулі так, кк написано у тексті. Цей вірш дає догадуватися,

що Саву докінчено шабельним махом.
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**) Ця строФа цілком узята з писаного збірника, пойме

нованого у передмові.

**) У збірничку написано: „буде.... не загине," так ніби

б річ була про дитину. Мині здається, що сі слова можна швидче

уважати яко обіцянку „челядонці,“ коли вона вихопе дитину, а

балакати про будущину дитини під такий страшний час зовсім

не приходилось. Для тогото я, змінивши кінчики у двох тільки

словах, додав усій речі другий змисл.

**) Не легко дається домислити які то таємничі ті „три

слові,“ але ж знайшов я сей вірші у всіх писаних збірничках и

чув де-инде из голосу. Так и зоставляю.

**) ПП. Войціцкий и Костомарів гадають, що син Сави, про

котрого тутки йде річ, був польським внералом и прозивався Ца

ЛlНСb КНМ.

**) Се оповіданнє про погріб Сави узяв я частиною з п. Ко

ципінського, а частиною з моіх збірників.

"vг."-"-"-м чл-г.

*v"v”. v". - х-” - v

ВЕРЕТІЛЬНИЦЯ.

(Anguis fragilis L., Вlindschleiche, Вruchschlange).

Хто не чув про веретільницю * Однакож не оден може счу

дувся, довідавшись, що се звіря не єсть ідовитою гадиною , а

ящіркою зовсім нешкодливою , ба навіть шожиточною ! Правда,

виходить веретільниця на гадину, має бо тіло тонне, валочко

вате, а ніг у неі зовсім не видно з - надвору. Та вважати іі га

диною може лиш той, хто на все звик дивитись верхоглядно.

Природознавці добре придивилися веретільниці, та спізнали з

будовн іі голови та по скарлючених ногах и лопатках захова

них під іі шкірою и по инших примітах, що то не гадина, якби

се з першого погляду и здаватись могло, а п р о с т о я щ і р н а,

та як у с і я щ і р к и , з о в сім без і ди. Ото — скаже може не

оден — ми ж чули, що то найпоганійший гад отся веретільниця;

якби обкрутилася чоловікови докола шиі, то тут би ему и амінь—-

навіть не встиг би післати за священиком та з родиною попро

щатися гаразд. Тож вона сліпа-погана — повідає народ — як

вкусить, то каже „шітири дошки , сяжень землі” — та вже від

неі хоч який ворожбит не поворожить. А стара Пилипиха, такой

з нашого села баба, як пополуднавши лягла під дубом одпочи

19
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вати, та спала на ню веретільниця з дерева, то такой від і духу

спухла люзина мов лоханя, тай до доби и вмерла.” Все те ви

думки и байки. На п е р ед жадна веретільниця не вспіє вилізти

на шию чоловікови, а хотьби и могла , то сего не вчинить, бо

чоловіка боіться, и як лиш вчує який шелест, то сей час и шур

хає межи листе на втеки. За д р у г и м р а з ом: Бог дав лине

чоловікови мову, а звірята суть безмовні або безсловесні твари,

тож и веретільниця не може и прорікати ; а надто у неi и го

лосу чутного не має— а так вона зовсім собі німа. З а т р е т и м

р а з ом: Ніхто ще не бачив веретільниці високо на дубах, а все

водиться вона або у своіх норках в землі , або теж коли ccяє

сонічно, вилазить из домівки , та вигрівається залюбки на соня

шних місцях, або повзе низько при землі межи листем глядаючи

собі поживи. А що до староі Пилипихи, то се могло и бути, що

щось і и вкусило —та вкусила і не вeрeтiльниця, а такой спра

вдепина ідка гадюка. Запитаю ж вас: a видів котрий своіми

очима, як кусала веретільниця ? — Ніхто небувалого не міг ви

діти — а відкликуються то на сусіду, то на куму, то на Гриця,

то на Проця, а таки самому помічати не довелось ніколи... Та

іце може хто закине , що таки сам бачив „жало” мов задвійну

стрілу у веретільниці, що его дуже часто висоплює и опять

втягає до рота, та що тим стріловатим жалом мабуть вона и ку

сає. На те одвічаємо, що теє буцім то жало нічо иншого, тільки

язик, — а язиком жаден гад не кусає. И ідовиті гадюки запуска

ють у рану ідь не язиком, а гачковатими діравими зубами, що

мають у горішній щеці. у веретільниці нема зубів ідоватих, ли

пше дрібонькі зубчики бічні , котрими придержує маленькі зві

рятка , що стають iй за поживу. Веретільниця пробуває у нас

майже скрізь по цілім краю — по зрубах, прогалиноватих лісах,

обрідних гаях и пр. Будучи слабосильною и зовсім майже без

боронною, за найлевшим шелестом напуджувся вельми и ста

раєсь мерцій укритися межи листем, зіллєм, ріцем и тим поді- з

бними річами; коли ж подибати іі на отвертім місци пр. на му

рaвнику, пopocлiм дрібною травою, так вона тельмом хоче укр и

тись, силкуючись вивертіти собі ямку и сховатись під землю.

Тут то и причина чому вона тоді так не супокійно вертиться —

а несвідомці баять, буцім то вона змогла все перевертіти

хвостом — а коли-б і чоловік вхопив рукою — то-б миттю (в

одній хвилі) пробила éму на вскрізь руку, не тямлячи, що хвіст

веретільниці дуже ломкий , не раз, як лиш &го доторкнутися,
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понадався на кусні. Живиться комахами, слимакамн, дождяниками

(дожджевими хробаками). Вигубою шкідних комах стається вере

тільниця пожиточною. Тому нерозумно дуже чинять ті, що стрі

тивши сю невинну япцірку забивають іі.

Веретільниця звіря досить пиняве. Корм пролигає також

поволи: нераз c пів години часу потребує, щоб проковтнути

більптого хробака або слимака. В неволі значно худніє и зви

чайно не приймає жадного корму, або ість дуже мало — та зви -

чайно скоро здихає. Будучи в Дрогобичи, де ті звірята подібно

як и коло Львова в Лісеницях, на Чортівській скалі, в Голоску

н ин. — часто лучаються , тримав я кількакрати веретільниці в

більпних скринках , у котрі метав дрібні хрущики и мупики моім

вязням на поживу; — та ніколи не удалось мині довпе іх удер

жати, над два місяці. Замітити треба, що одна веретільниця без

всякоі поживи, лише часом напована водою, жила 5 тижнів, друга

навіть 7 тижнів; видко , що ті звірята досить витревалі на го

лод. Утрачений хвіст згодом iм назад відростає — хоч звичайно

буває тоді и тонший и коротший. Чи и в неволі ім відрастає

и кілько до того треба часу годі мині сказати. Веретільниці, ко

трим я для точнійшого помічання в тім згляді нарочно відломив

хвіст — по 5 — 6 тижнях окрім запшкарупіння рани непоказували

и сліду відновлення утраченоі части тіла, — а по упливі того

часу вскорі гибли.

В літі родить самиця живі молоді. З-верха вони сріблисто

білі з мідявим відтінком, сподом чорні. На зиму греблять собі

веретільниці в землі нори або леговища на три стоии довгі и

одвiтнo пширокі, в котрих, заткавши вхід травою або перстю,

громадно просипляють. В одній такій норці буває з кільканайцять

штук. На весну опять очутуються з просоння — в котрім закоче

нівнши без чкорму и без води перебули кілька місяців — и розсі

ваються знов по лісах, лісових сіножатях и инчих подібних мі

сцях.

Вважаючи, що не оден, хоч и бачив веретільницю, так

гидуючи нею, не придивився ій гаразд, снажемо тут коротко,

ява в неі подоба. Як вже замічено висше, єсть веретільннця дов

гаста и подабає на гадину. Ціле іі тіло вкрите гладкими и ні

жними лусочками, голова ж більшими и сильнійшими щитами.

Очи має дуже дрібні (тому звичайно зовуть ii „сліпою"), писочок

малий, язик мов вирізаний, чорний ; хвіст довгий и дуже крихкий.

З верхи вона мідяноі краски, блискуча, сшодом чорнява; у моло
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дих здовж хребета бувають три чорняві пружки або (звичайно

вже у більших) сині цятки. Знаючи тепер , що веретільниця не

кусає, може кождий, як іі де подибле, без всякоі обави ій при

глянутися, а побачить, що вона так виглядає, як тут прописано.

Над і я т и с ь т а к о ж, що не л и ш е сам не буде з а б и в а т и

в е р е тіл ь н и цi, але и д р у гих буде від в о д и т и, що б и

і м не т в о р и ли н і я к о і п а к о с т и, б о п о ж и т о ч н и х з ві

р я т в сюди и з а в с і ди ш к о д a.

В кінци згадаємо ще , що ящірку ту не називають одна

ково скрізь по цілім нашім краю. И так зовуть ii декуда гл a

д і є м, гладу к о м, гладу н к о ю, від того що гладка, — сл і п

це м, сл і п а к о м , сл і п а ч к о ю, сл і п у x o ю и сл і п а не ю від

того, що має дуже дрібні очи (сліпа мов !), д о в г а н e ю від того

що довга , м і д я н и це ю від мідяноі барви , в е р т і є м , в е р е -

ті л ь н и к о м, в е р е ті л ь н и це ю від того, що напуджена сильно

вертиться, впрочім п а да лю к о м, пада л ь н и к о м, п а да л ь це м,

и п а дал е ш н и к о м, бо хвіст іі легко ломиться або падає на

кусні, а також тому, бо думають, що хто босоніж на ню насту

пить, тому попадаються ноги.

Й. Верхратиський.

-"v"v \v."v"w \ vч х

*

часть політично-социяльна.

Русько-польські взаємини в Галичині.

Пll.

На підставі старих претенсий угорськоі корони до Галицько

Володимирського княжества прилучила Марiя Тереса руську Га

личину до австрийськоі держави.

Королівство се становило окреміпшню від польськоі Галичини

цілість , и могло було в уладженій з давна на Федеративних за

сновах державі розвиватись и навить політично віджити. Але пра

вительство австрийське прилучило до того руського королівства

»tituli causa" ще одну чужу часть розібраноі Польщі, зробило из

тих обох частей нинішню Галичину, и засудило через те руський

нарід в Галичині на довге політичне и социяльне безсиллє, и вічну

борбу из преможним елементом польським. Показалось те без

силлє найдовіднійше по 1860 р., по введенню конституциі, даючоі
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Русинам навить не сшовна третю часть голосів у краєвім соймі.

На таких несправедливих премиссах показалось річчю зовсім спра

ведливою, щоби Русини у всім підчинялись польській більшости,

и піддались, по всім парляментарним правилам, процесови споль

щення, того давного идеалу, до котрого Поляки (нехай собі пишуть

що хочуть) завсігди и з помочею усіх средств прямують. Против

такоі грозячоі нам долі може нарід руський помогчи лиші сам

собі, — витворюючи из самого себе, без чужоі помочи таку суму

сил материнльних и интелєктуальних, щоб міг як рівний против

рівному запором станути против тому (старшому як німецький)

„Drang nach Оsten" нечемних гостей на нашій землі , и змусити

ix, припертих таким чином из всіх сторін добре , просити нас,

числом сильнійших, о поміч и щиру угоду, в своім власнім жи

зненнім интересі, — так як ми іх до тепер просили. Дорога се

тнжка, далека и вимагаюча від нас патриотизму без пустих

Фраз, ненастанноі праці, из поставленою ясно на десятки літ на

перед метою; але и дорога гідна , чести повна так для кождого

поодинокого діятеля, нк и для всего народу. Бо нема кращоі ціли

для життя поодиноного чоловіка и народа, як чесним, витрівалим,

мужеським трудом, чесною, мирною боротьбою, власними силами,

из чолом до гори піднесеним добиватись своєi долі, вибороти собі

гідне, шановане всіми становиско межи людьми и просвіщенними

народами. Дорога тяжка, терниста, — але проста, безпечна.

Єсть правда ще одна дорога, и ще одно средство против

полонизациі для народу, котрий аж межи двома пожадливими су

сідами вільний вибір має. Средство високо дипломатичне, хоч и

низько — підле, глубоко-учене, хоч и кождoму піддячому у своій

послідній нонсеквенциі зрозуміле, для поодиноких проводирів ча

сом навить не без користей материяльних, але іх самих ведуче

дo oстaтнeго степеня пониження, а нарід в послідній консеквенциі

до нехибного материяльного и морального упадку; дорога се дуже

вигідна, и не вимагає пожертвовання ні праці; як по збочистій

рівнині піде нарід, пустившися нею, — все на перед, — а прово

дирі тільки час від часу потрібують торкнути его з бону, щоб

не збився из даного ему прямунку.

Обох способів уживано у нас в Галичині , оба мають вже

свою историю, и— свою будучність. Котрий из них добрий— не

тяжко буде пізнати; вотрого які люде у нас хватались , из яким

щастєм и вислідном , покаже нам коротка история наших партий

літературних и політичних.
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ІІерші завязки партий наприх у Галичині сягають того ча

су, коли Русь галицька духово жити почала, — того часу, коли

молодий Шашкевич, Головацький, Вагилевич промовили до народу

его питомою мовою , мовою пісень народніх. Уже тоді ворухну

лась та аристократичня жилка будучих проводирів, що мала

пізній не станути засновою нинішній партиі панруській, — против

нечуваному починанню молодиків, що посміли азин „pospólstwa**)

вводити поміж просвічене товариство, не боячись ще до того

навить зміняти (у „Русалці дністровій “) „starodawny od 50 mi

lionów przyjety sposób pisania, *) чого навить „najprostszy diak ruski

nie pochwali;*) тоді нже вони радувались и складали „dzieki Rzadowi,

który nie tylko na stosunki polityczne, lecz i ma niepotrzebne по

wosci (певно пропущено : literackie) baczne ma oko, i Rusalce Dniestro

wej rozszerzaó sie w tej formie, w jakiej z rak triumviratu (Шашкевича,

Гол. и Ваг.) wyszla, mie pozwolil)." — Уже тоді, — а ще яснійше

у 1848 році, коли Дідицький Теодор (теперішний Богдан) страждав

за чинне виступленнє в духу тодішних польских тенденций, Иван

Наумович вів циру велико польську пропоганду**), можна було пі

знати, чого нані нарід по будущих своіх проводирах надіятись може,—

якими сутечами — а певне не простою дорогою — вони éго за

собою водити будуть. Утім році уже ясно видний розділ Русинів

на таних, що яв тамті оба поруч из Добжанським признавались до

політичноі и народнеi єдности из .1яхами;— на віруючих в єдність

народню из Велинороссами (Денис Зубрицкий, Петрушевич) и на

таких, що узнавали малоруський нарід за рівно окремий від поль

ського як и велико - руського народа. — Сі послідні на хвило

перемогли обі противні шартиі. Так названі „gente Rutheni na

tione Poloni" або перейшли в табори руські, (Дідицький, Білоус,

Наумович) або до репіти спoльщились, —— а москвоФилі або при

лучились також до партиі народнеі, або на довший час замовкли.
*

*) Цитати сi пoльські вийняті из брошури: Listy tyczace sig pismien

nictwa ruskiego w Galicyi , staraniem ks. Józefa Lewickiego ze Szk}а wydawane

w РrzemySlu , w drukarni biskupiej obr. gr. kat. 1843 8. 24. pg. 14, S, Т, 24.

Характеристичне се, що и тоді сторонники тешерішнoі т. з „старшоі" чи пан

руcскоі партиі уживали чужого язика, а именно польського. Той сам

Левицький видав в р. 1837. Grammatik der ruthenischen oder kleinrussichen Sprache

in Galizien. Przemysl 1837., у котрій яко приміри мови „малоруськоі иередру

ковує стихи Державина и др.

**) „Наука", Ч. 8. 1872 стр. 359 и д. автобиографія Наумовича.



Тоді почала побідоносна партин народна свою роботу коло відро

дження народности руськоі в Галичині. Гірка то була праця. Еле

менти з верха тільки помирені не в однім ділі не годились з со

бою. Язик готовий польський, и далеко розвинута литература

велинорусска повисли тяжною хмарою над відживаючим язиком

народнім.

Літерати галицькі, що мали образувати словесність мало -

руську на підставі народнеi мови, з малими виімками мало знали

язик народній, бо за часів Франца І. було неслобідно печатати

руські книжки в Галичині, а навіть зватись Русином було „staats

gefahrlich"; тож и полонізация Галичини так далеко посунулась

через свободоносний заманчивий революцийний єлемент ляцький,

що в році 1848, а навить аж до 1860 року, майже всі родини руські

образовані хоч и почувалися и признавались Русинами, уживали

дома язика польського. Не дивно отже що твори найліппних то

дішних писателів як : Устияновича, Могильницького и инших,

були завалені полонізмами. На тую недостачу указували все часто

прихильники великорусскоі мови и радили польські слова замі

нювати церковноболгарськими.

Того ухопились всі літерати и вся интеліґенция. В школах,

де тепер позволено було учити язика малоруського, учителі не

свідомі его учили язика староболгарського з виговором мало

руським, вмовляючи в себе и в учеників своіх , що язик цер

новний то правдивий, чистий, не спольщений язик руський. Літе

ратура узяла также скоропадно той несчасливий нагiн , а наші

священики становлячі міродайну часть интеліґенциі руськоі

в Галичині, привиніші через щоденне голошеннє Слова Христового

в язиці церновнім до болгарщини, усвоювались чим раз більпше

с тим нездоровим напрямком словесности малоруськоі и приви

тали поновлений старий язик Славян Болгарських нагнутий до

Форм украінських за язик книжний свого народу.

Таким то способом виробилась в Галичині мов на глум на

родности нашій ся дивоглядна (ніким не говорена) письменна мова,

нотру ми бачили в матичних виданнях, и майже всіх книгах русь

ких печатаних в Галичині аж до недавних часів.

За хвилю почали зачавні прихильники великорусскоі мови но

давати підготовленій болгарщиною интеліґенциі руській в часо

писнх „Лада," „Семейная библіотека," и в „Анеологiи“ — живцем

плоди великорусскоі словесности, перемінюючи тільно „накь" на „як,"

„ить* и ать" на „ити“ „ати,* и замінюючи деяні зовсім незрозу
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мілі слова московські на наші. (Основнненька „Сердеішну Оксану,"

и другі оповідання Основнненка печатав в „Семейній библіотеці"

п. Северин Шехович, нинішний союзник польський и пропаґатор

латинської азбуки, в московськім переводі, щоб таким шідступом

блаженній своій публиці галицькій доказати, що Украінці-то на

стоящі Велиноросси). Богдан Дідицький, котрий язика малоруського

ніколи не знав, и свові мови на Державині и Пушкіні вчився, по

чав видавати своі поезиі в язиці, відрізняючімся від чистого ве -

лико-русского язика тілько граматичними блудами.

Тим часом иншов донос за доносом до Відня, що Русини

„scheinen in ihrer Literatur eine staatsgefahrliche Richtung zu nehmen.“

Таких доносів було на скілько знаемо , — 58, а може и більше,

и правительство , межи двома злими вибераючи для себе менче,

відверталось від Русинів, а зближалось до конспируючих Поляків,

котрих доноси набирали чим раз більше виду правди. — Наші

проводирі або не бачили або нехотіли бачити того, -— сердились

на правительство и кипіли завзятою ненавистю до Ляхів, котрі

маючи позір права за собою, безсоромно заперечували Русинам

право до життя.

А коли правительство від найсправедливших жалоб наших

руки умило, и Русинам тяжке становисно в Галичині в цілій на

готі показалось, — то рішились наші високі політики бридучи

дальше нонсеквентно по своій неполітичній дорозі, оглянутись за

помочею поза границнми держави, — и по за метами свого власного

народа. Тоді появилось у 59 ч. „Слова“ з 1866 р. звісне „вірую"

колишних патриотів руських, у котрім вони відреклись свові на

родности и оголосились Великороссами , дарма що не зуміли его

нанисати навить добре по велико-русски.—Щож дивного, що Поляки,

з приключки раді,— из поміж віршів вичитали грозьбу політичною

интервенциєю одноплеменного північного государства за Русинами

проти в Поляків и Австриі ? и що правительство (тоді центра

лістичне, одже природний друг Русинів) відповіло на сі грозьби

заведеннєм язика польського в школах и уряді, и именованнем за

для виповнення сеi постанови гр. Голуховського намісником в Га

личині. — 3 того часу датується звісне dictum всемогущого на

той час Бейста : Die Entscheidung tiber die Frage, ob und in wiefern

die Ruthenen in Galizien zu bestehen (!) haben, wird dem galizischen

Landtage anheimgestellt. Не мож було добитвійше и правдивійuше

схарактеризувати положення, в яке попали Русини галицькі потім

днтиня чім виступі наших альхимистів язикових. — Поляки
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ужили собі и уживають того дозволу добре, покликуючись на суд

„Слова;" Русинів не ма в Галичині, бо тих не міризнає „Слово,"

а Великороссів — тих кожде австрийське правительство бoіться,

як того наші політики бажали“ — так бoіться, що доти не пе

рестане допомагати Полянам у іх цілях , дони послідний из „Ве

ликороссів по неволі”, а радше „по волі Слова", не стане По

ляком, або пе вивандрує до Холма.

На щастє є це Русини в Галичині, котрі мають свою вла

сну волю ; що не стратили ще свого народнего самопочуття и віри

в себе самих, у неспожиту живу силу власноі народности, котра

не потребує у чужі пера вбератись, не чекан и не жадає помочи

від чужих потентатів — ані моральноі (wo nichts ist... каже по

словиця німецька) ані Физичноi ; що є ще Русини, котрим свята

своя , непожичена мова, своя гідність народня ; у котрих є своі

власні идеали , котра не видить ще у вольній Австриі свові мо

гили, у ненависти до всіх Полнків або якого небудь инчого

народа, своі єдиноi цiли життя ; у каліченню бесіди своі єдиноі му

дрости и науки ; у пассивнім , идиотичнім упорі — розуму полі

тичного; котрі під покровом свободних институций Австриі вла

сними силами свого народу виборють для него не то у Галичині,

не то Австриі, а перед цілим світом признання свого одвічного

права, своі народнеi индивидуальности.

Біда тільни, каже приповідка, що десвть розумних не напра

вить того, що оден дурний зопсує. А таких шкідників в ще, —

ще не всі вивандрували до Холма. Чогож вони ще вижидають

в Галичині? При нинішнім зрості словесности украінськоі , при

горячій участи всеі молодежа в ділі народнего відродження, не ма

вправді надіі, щоб и язик велиноруський , пропаґований у нас та

кими страпшенними повагами науковими, випер нашу живу рідну

мову; але — допустім у ХІХ віку тев одно чудо! Щож тоді? Що

ані Поляки, ані жадне правительство австрийське не признасть

прав гражданських импортованому язикови, не треба здається,

довго и доказувати; бо сам язик чужий з заграниці, без ріжних

розкладових для Австриі додатків, импортувати не дасться ; даль

ші консеквенциі сего потягнути легко. — Тан на щож надіється

кліка „Слова ** Чи на забір Галичнни русским государем ? Се річ

пренрасна ; и навіть не богато до того треба. Треба тільки, щоб

1) российське правительство за для приязни до п. Площанського

и спілки захотіло обявити війну австрійській державі 2) щоби

тую війну виграло 3) щоб за для того н. Сavour - Площансьний

*
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успів це завгоді своіми „передовими статями“ Бисмарка (чи хто

там коли небудь Німеччину репрезентувати буде) склонити до

приязноі неутральности. — А до того часу нехай наш нарід

томиться у гнилім бездiллю и мріях о будучім раю, рівн:й тому

асцетови, що кидає и плює на щастє сего світа , и катує на

смерть своє зголоджене тіло, але не куриться що буде істи и

пити, и не собирає в житниці, в надіі на царство небесне. Жаль

що нарід на сім ще світі, и в кождий час, не лише в незнакомій

будучности хоче бути щасливим.

Не жартуймо І Сі люде покладають своі надіі на недогадне

далече,— а поки що, иде слід за іх політичними мріями беспеч

ною ходою зшвлащенне селян через жидівську лихву, а поруч

того, помагаючи одно другому спольщеннє, а за сим и народня

смерть галицькоі Руси.

Наша интеліґенция покладаюча своі усі надіі на панруси

чних мріях, примушена в щоденних зносинах з .1яхами и при

частій зависимости від них своі переконання скривати, а навіть

неговати, через що вироджуєся у нас— мало що не сказалисьмо :

виродилась — иппокризия и безхарактерність. Священини— той

корень интеліґенциі напioі деморалізуються тим з кождим днем

більшь и більшь. А цураючись своєi рiдноі словесности, без ду

шевного корму принятоі в идеi лiтератури великоруськоі и в

незгоді з нею, бо уживають дема язика малоруського або поль

ського, (а публично тільки польського коли не німецького) мусять

поволи уступати перед всеобнимаючим впливом польського духа

и з часом погодившись з истнуючими обставинами спольщитись.

Уже нині видимо, що по цілій Галичині по домах священиць

ких, починає польська мова знову брати гору над руською , так

як ce було перед роком 1860, після нотрого молодіж наша т е р

р о р и з м о м завела всюду язик народній руський.

Факт всть, що нині знову семинаристи львівські видять

себе змушеними до такого самого террору, щоби руськоі мови

Русини не лишались.

М ян же ім теє має удатись коли головні прихильники пан

руссизма идучи краєви з добрим прикладем на перед — закиду-

ють самі мову малоруську, бо як кажуть : „По хлопськи говорити

не хочемо, а по московсьви ще не уміємо, тому говоримо по

польськи?“
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Чи- ж ту польонізация не готова? Але може хто скаже, старі

помруть, а молодіж, котрій визнаваннє панрусизма станесь коне

чностю ниття, спольцитись не може. — Побачимо :

Кондий признасть, що язик учителя, язик викладовий пвіль

ний, язик науни — рішильний и далекосяглий вплив має, на образу

ючогося хлопця. З опиту знаємо, що ішкільна мова німецька хоч

нам и зовсім чужа , до того степени закоренилася у нас в Гали

чині за літ дезнть, (від 1850—1860) що ніхто з нас скінчивши

гімназию неміг и 10 слів чи то в польській чи в руській мові

з лонити , щоби не примішати до них хоч одного німецького

слова— ба, германізация була уже так далеко посунулась, що

кождий унінчений студент, навить и тогді, мислив по німецьки,

коли по польськи або по руськи говорив.

Нині викладовим язиком наших пшкіл єсть язик польський,

в ширшім товаристві панує язик польський, в уряді язик поль

ський, в науці по-заяк по россійськи не знаємо , малоруського

встидаємося, а німецького язика дуже слабо учимось, буде также

впливовим ; язик польський скажім собі отверто, що се язик не

чужий нк німецький, а язик близький , котрого ми майже від ко

лиски аж до гробу чуємо и уживаємо.

Після сего нехай нам „Слово" н спілка відповість, кілько

років треба на ціль овите спольщеннє всеі нашоі интеліґенциі ?

Вже нині набирають навить школи народні під управою поль—

ськоі „ишкольноi Рад.“ духа польського, а учителі сільсні, при

тягувані то надгородами польськоi Ради шнольноі и взглядами

„товариства педаґоґичного", то знов из страху перед радами по

вітовими роблять більші пр слуги полонізациі, чим від них най

завзятійший ворог руськоі народности. жадати мігби. Вплив свя

1цеників на нарід упадає з кондим днем через аґитацию авто

номичних властей, а іх місце заступати починає писар громад

ський, учитель, арендар и шляхтич. Польський елємент росте

від року до року, як се доказує статистина шкіл и статистика

руху населення руського и польського; навить види починають

пoльщитись и, випераючи селян и міщан наших з землі, надають

нашим містам и містечкам з кондим днем більшпе ціхи польськoі.

У коротці зібравши сказане: положенн6 Русинів, як воне нам

в теперішній хвилі показуєсь , — дуже погане ; и тільки хто ві

рить по мужеськи у своі сили, и вічно живу силу нашого народу,

щo пeрeтрiвав не такі лихоліття, — не повине и тепер віри и

надіі. Алеж и такі тільки люде повинні мати право голосу межи.
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нами, и станути на чолі народу, для вказування ему дальшоі до

роги. Нехай уступають ті, що усумнілись , чи наш нарід має

право до життя ; іх місце там, де іх идеал: за границями Гали

чини и за границями малоруського народу ; — и ті , ицo наді

ються чужоі интервенциі: тим добре и в хаті, в затиші чекати,

руки заложивши, голосу труб єрихонських, що без іх заходу и

волі мають повалити усе, що против нашого народу поставлено

вінами. — тепер час тільки длн людей з нестуденим серцем 11

живою душею, для патриотів, що люблять свій живий нарід, з ко

трого вони вийшли, и з котрим вони тілом и душею, одною мо

вою, одною мислею, одними идеалами звязані, и котрого вони не

пожертвують марно за для якогось „50-милiонового" Фантому без

тіла и кости , та ще й без душі, без одноі висшоі идеi. Тамті

нас без праці завели там де тепер стоімо: над беріг пропасти.

Сі показують нам инчу дорогу, котрою помалу, чесним трудом

вийдемо з нинішнoі матні, и зможемо з часом без сорому пока

затися поміж инчими народами. А що та дорога справді добра,

и м о ж л и ва, успіємо, здається, виказати у слідуючій розправі.

л-х - - - - - - - - -

-х - х-х-ллх, х ",-хлr.-х.

пЕРЕгляд політичний.

Серед невиданого досі в Берліні натовпу цікавих гостей,

при блеску стройного війська, золотом критих мундурів, шту

чних oгнів и илюминацій — відбувся зьізд трох моцарів Ев

ропи. Даремні зусилля дневникарів хоч трохи проглянути крізь

грубу заслону мистичних нарад трох царів и трох дипломатів.

А хоч дневниварська Фантазин осміляється навіть програми від -

бутих нарад укладати , хоч одні догадуються в зьізді відпорного

сполучення трох моцарств проти можливим захотінкам Фрянциі,

другі знов тільки гварaнциі status quo, треті ж зазначають и вну

трішні діла Австриі (між тими и автономічні домагання Чех и Га

личини) за предмет сих нарад; — конечно на тепер вдоволитись

ляконічним запевненнєм усталеного и запитого покою и гойним

обдареннем ннязів, дипломатів и вожаків військових ріжнородними

ордерами.

И знов наступила в пас тишина, котроі навіть склинані дня

16. с. м. спільні делегациі непереривають. З великим спокоєм

предложив міністер війни буджет воєнний на р. 1873, перевишша
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ючий сегорічний о т р и м и лі о н и, -- очевидно с причини сврі

плення супокою ; а прийнятте буджету так певне, що мин. Ан

драши міг виіхати спокійно на своі добра.

Министер — президент обьiздить ріжні части Цислейтані для

зьєднання прихильности для свого габинету. Так дивним спосо

бом обявляється популярність кн. Ауерсперга в арештациях п

Греґра властителя „Narodnich Listow" и всіляких співробітників

редакцнйних и друкарських и в розвнзуваннях товариств пожич

нових так в Чехах як и в Моравиі. Мaли б же ж се бути початки

новозаповіщеноі ери мировoі ?!

Коли будуть скликані сойми — ще досі не відомо. Се тіль

ки сподіватись можна наперед, що сегорічна каденция соймова

не буде ні надто цікавою , — ні довгою. Прилюдна опінін пу

блучна в Галичині здається так зражена неустанним криком дне

вникарським и зазивами до складок на „oswiate ludowа", що и по

важні річі незнаходять заслуженого відгомону. Випрацеваний ви

ділом краєвим проєкт нового устрою громадського (об котрім

позволимо собі свого часу дещо сказати) не викликав ніякоі ро

справи в дневниках и пішов хоч на тепер в непамнть. ІІетиция

міста Кракова о підвишшенне податків на користь народніх пікiл

хоч лучче привитана дневниками, — мало обiцює певности удер

жатись в соймі. А вибори посла ві Львові випали в браку зна

менитпших вандидатів від Дра Уляна Черкавського и Дра Зби

шевського, нерішучо, так що нові вибори мусять бути росписані,

при котрих ачей чи не заступник Schomer Israela yдержиться.

Тим часом увійшов з нових виборів наново Лісинецький, канди

дат руський, котрого вибір тамтоі сесні соймовоі польська біль

пшість уневажнила.

ч "
-"vлч-"-"-"-"- "-"-"- ". "

ч

Н0B II НК. П.

Смерть постигла аж двох в однім місяцю щирих патриотів руських: Сов.

Михайла Качковського, и міщанина Угнівського Жуковського. Оба як

уміли,— так служили свому народови, але все щиро и з самопожертвованнєм.

Обох нарід наш заховає на завсігди у вдячній памяти. Качковський умер на

холеру в Кронштаті, коло Петербурга. Виіжджаючи в дорогу, из котроі не

мав вже повернути, був він и на Бесіді ві Львові и дуже радо привитав усе,

що зробила в послідних кількох роках так названа партия украінська; обіцяв

на прощаню: „Поіду на Украіну; и коли пересвідчуся, що там справді так

говорять як у Галичині, и як Ви пишете, то я Ваш." Недовелось сердешному
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своє наміреннє докінчити, а прийшлось між чужими людьми загинути на да

лекій чужині. Качковський починив значні записи (80000 зр.) на ріжні ціли

литературні. Від людей, що мають орудувати тим Фондом, залежить, чи вий

дуть вони на хосен нашому народови, як се шевно була воля небіщика.

П. Ю. Федькович ніднявся у сім році для театру перевести чільнійші

утвори Шекспира. До тепер уже укінчений шеревід Микбета , и як за

певняють ті що его цілого читали, дуже удалий."

Виділ Просвіти постановив на засіданню з 14 л. Вересня с. р. видруку

вати граматику німеивкого язика, укладу проф. тимназиі п. Калужняц-,

кого. — До тепер уже вісімняйцять книжок плкольних руських „Про

світн" затверджені Радою школьною. Из тих три вже видрукувані, дві дру

куються.

У Австрийській Руси виходять слідуючі письма периодичні руською

азбукою, и, більше або менше духом и мовою руські : Слово, Основа, Правда,

Учитель, Ластівка, Сіонь рускій, Сборникь литературний,—ві Львові,

Рада русска, Наука, Читальня — в Коломиі; Новьій СвВть — в Ужго

роді на Уграх. «,

А

Наука, (виходить місячними випусками) належить до найліших писем

які коли небудь у нас для сільського народу видавались. Мова народня. стиль

популярний, уклад практичний. У двох послідних випусках подає о. Наумо

вич свою дуже интересну автобиоґрафію, — з портретом дуже добре зробле

ним в Липську.

„Слово“ видрукувало у кількох Нрах из початку с м. яко „повість"

у фелетоні исторично-психолоґично-социяльне абсурдум під надписом : Чорная

княгиня, новеля Сахер - Масоха (шереклад з німецького.) 0 сій нісенітниці —

хоч вона не перша, и здається не послідна в „Слові," сшоминаємо лиш тому,

що воздух у сій „новелі" віє крайне-неморальний, бо як сама редакция в пе

редмові каже „в новелях Сахер-М. головную роль играєть страсть плотская.“

„Слово” дістаєся окрім старших людей в іерейських родинах, правильно

также до рук іх синів и — жаждущих поживи литературноі наших дівчат

руських. Тим дівчатам тикаєся в руки (з самовіжею редакциі) така лек

тура, о котрій (як в загалі о більшій части новель Сахермасоха) оден ні

мецький рецензент каже, що не годиться для женщин зовсім; розумієся для

женщин німецьких, котрі и більше учені и більше можуть видержати таких

спиритуозів.

Виділ „Просвіти” подав був на весні с. р. через наше миністерство

заграничних дiл прошеннє до уряду россеийського о дозволеннє, заложити свою

спродажню книжок „Просвiти" в Россиі. На початку сего місіця надійшла на

се відповідь уряду российського — відмовна.

Товариство „Побратим” загадує на другий місяць публично об

ходити своє заложеннє Службою Божою и вечером декляматорсько- музи

кальним. Товариство розвиваєeя гарно; має свою — на тепер ще троха ті

сну — хату; свою досить значну библіотеку, и що найважнійше: чувствуючих

гідність народну и социяльну — членів-ремісників.

Польська журналістика, львівська повинна була що до свові незго

дливости и cравливости давно вже перейти в пословицю. Кождий чоловік

в Галичині знає наперед, що як скаже на що небудь Єazeta пaroflowА, що
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воно чорне, — то непремінно Dziennik polski виповість зараз своє вumienne

przekomanie zе воно біле; як Dziennik polski скаже, що тепер день, — тo Gaz.

marod. відповість, що дуже myli sie szanowny Dziennik, bowiem tera2 jest noc,

niemal taka czarna , jak grzeszna dusza pana геdaktora Dziennika polskiego."

Тілько в одній-єдиній справі панує від якогось часу поміж обома стражни

ками орinii publicznej взорова згода, варта лішоі справи : — у справі ненави

стного підщування против Русинів. Нешоминули між иншими—и „Побратима."

Вперед зачіпив его Uziennik polski; тепер залаяла и Gaz. narodowа. Здавалось

читаючи іх, що ту ходить о хто знає які злочинства; ні тут иде лиш о

товариство кількoдесятéх ремісників, що сміють бути Русинами; сміють, и то

без дозволу Gazety пагоdowej, визнавати той обряд и говорить тою мовою, ко

трoі іх родимці и совизнавці шп. Добрянскій и Костецкій, встидаються ! Тре

баж за те зараз и заденунциовати, майстрів перед публикою, челядників пе.

ред майстрами: (Gaz. Nar ч. 21. и 23. с. м.) що се товариство заложено мо

сквоФилами, що Ставропигія дає на него (аж !) 25 злр. місячно, które, jako

na inne cele przeznaczone czhonkowie Stauгорigii z whasnej kieszeni zwrócié noga

bye przymuszeni (від кого? а чи може и краківське ассекуращийце товариство

могло бути до того примушене, колиб було схотіло на приказ Gaz. Narodowej

дати гроші na oswiate ludowа%) bo cele wyznanione sa widocznie tylko pozorem.

Zreszta радаб Gaz. Narod. dowiedzic sie (чи через аєнтів поліциі? пп. члени

„Побратима“ не криються, бо чей вікон iм Gaz. Хar. не вибє?", którzy to rze

mieslnicy lwowscy male2уé zechca do tego moskalofilskiego (якже, незнаючи чле

нів, так скоро пересвідчилисьтеся, що moskalofilskie ?), prawoshawnego (отже

сеle wyznianowe nie pozorem?) stowarzyszenia — Відповідаємо Gazeti Narod. и

можемо іі упевнити, що Побратим не єсть stowarzyszeiiie moskalofilskie, але ,

товариство руське, для взаімнoі науки и взаімноі помочи ремесників-Русинів;

що жадні москвофили уділу в его заложенню не мають; що Ставропигія, хоч

єсть брацтвом церковним, и хоч не єсть православним , — але не сталася ще

до того степеня ultra-католицькою, щоби и инчі загальногуманні справи не

мали іі обходити, и що жертвувати на ціли просвічення чи то ремісників,

чи селян, чи навіть шанів, — чи Русинів, чи Поляків, не єсть з поняттєм

брацтва церковного незгідним та тим менше нашоі Ставропігіі, того розса

дника Просвіти на Руси з ХV. й ХVІ. віку, — в конець, що у Побратима,"

хоч про се в инчім, цивилізованім краю не спитав би eя навить dziadkoвcielпу,

не то часопись ліберальна, — не ма жадного греческо-православного члена.—

У конець ще просимо шановну Gazet-y Narod., щоб нам, коли ласка, дозволила

мати также своі внутрішні справи, и закладати товариства які хочемо, - и в

загалі робити , що нам подобається, коли тільки не зачіпаємо у нічім спра

ведливих прав польськоі народности.

До конкурсу о дирекцию театру з руки „Бесіди руськоi" зголосилось

до тепер уже двох підприємників.

Салю Дому Народного віднаймила управляюча комиссия німецькій

трупі театральній; притiм вимовила собі, — для руського театру, два дні на

тиждень вільні.

Про, бюст Шевченка пише нам у друге приятель нашого письма

з Италіі:... „Повернувши з... застав я вже у студиі п. Забіли майже скінчений

у глині новий бюст Шевченка, — на моє око ще ладнійший, ніж той, що
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лений був для И. И. (а той про котрого писалисьмо у посліднім Нрі Ред.)

Я у В... намовився з п. З., щоб він зробив бюст Шевченка у *ь натури:

и у шапці и кожусі украінському, так щоб він був характернійший, и также

більше спосібний до перевоження. Треба буде нам узятись одлити з цинку

20—30 примірників. . Напишіть мині, скількоб потрібно було примірників бю

сту для Галичини." — Редакция приймаєсь, збирати зголошення всіх, хто хоче

бюст такий приобрісти. Після того можна буде и о ціні поговорити. Вишалаб

вона здається (шісля облічення ш. кореспондента 100 Франків за 20—30) на 15

до 20 злp. оден примірник.

БибліограФія. Д’ьт ск і я пБ с н и н а р у сс кіе (великорусскі) и м а л о

| р о ссій скіе м о т и в ь. А. Мамонтовой, подь редакціей професора (консерва

ториi) Чайковского. Ціна 1. р. 25. коп Петербургь 1872.

Помилки друкарські у „Правді за Серпень. У Фрашці Ю. Федь

ковича „як козам роги приправляють:" В. І. сході, у співанці Василя перший

вірш, замість: Най ся ж снить хто си хоче,“ просимо справити на: на й ся

ж е н ить хто с и х оче; дальше на тій же стороні, вірш 10. з долини, на

мість: поперетинав, має бути шоп р ити на в; вірш 8. з долини нам: Добри

нiвцех — Дорошівцéх; вірш послідний нам. надходдять: — надходять.

Стр. 212. вірш 14. з долини нам. як с я м а є м — як с я м а є ш. Стр. 213 в

13 з гори нам : ще й одну — то й одну. Стр. 214. в 3. з гори нам Сли

лиш — В н и ли ш. Стр. 215 в 3 нам : и н о ді — о н о г ди; в. 17. нам. ку

лач в я — кулаччя. — Стр. 216 в. 14 нам : на тім світочку — на ці м

світочку. Стр. 217. в. 21. 23. 25. нам. т р і в ку, тр і ван є — три в ку и. т. д.

Стр. 218 в 13. з дол. нам: к а в ут... в с и п л ю — кавуш... в и с и шлю. В 9.

здол. нам : там о ю гол о в — на м о ю гол о в. стр. 219. в. 3 з гор. нам,

п р и йм а є — п р и йм е.

Переписка. П. У. в В. Вибачте що скоротилисьмо и недокінчили за

для браку місця. Більше лисомт. |

ВП. Д. в Флор. Нр. V. „Правди", — и разом „Провідні идеі Шевч."

О. Партицького пересилаємо. Вашоі интересноi статті: „Народня освіта и ли

тература на Украіні“ у V. книжці не друкувалисьмо, и не можемо друкувати

так скоро за для того, що на тепер мало ще місця маємо у Правді — а ми

разом из Вашою статею мусимо подати и наш ширший одвіт, бо у деяких

важних гадках не годимося з Вами. Стаття „Нові музикальні видання укра

інські у Россиі“ надійшла за пізно до сего Нра; за іі дякуємо Вам дуже, и

подамо у будущім Нрі. „Байки" п. М. М видрукуються пізнійше. Просимо не

забувати нас и дальше. Ред.

Одвічальний редактор: Др. Олександер Огоновський.

З пегатані Инсаипаyaи Ставропигійського.
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чП. V"ІІ. Львів, дня 15. (27) Жовтня 1872. Рік V".

Виходить випу- Редакция и Адмі

сками місячними ністрация під Ч.

в 3 аркуші 15. (27.) 12. улиця Оссо

кождого місяця. лИНСЬКИХ.

письмо літературно-політичне.

„В своїй хаті своя правда и сила и волл.

Ціна передплати: на рік 4 злp , на пів року 2 злp., на чверть року 1 злp.

в, а — За оголошеня (инсерати) платиться по 5 кр. в. а. від одного вірша

дрібним друком—з долученєм 30 кр. в а. на стемпель за кождоразове уміщенє.

чАсть мітЕРдтурна.

-
*

Як козам Роги виправляють.

Фрашка в І. відслоні.

Вільно за Шекспіровою драмою: .Як п у р я в и х у го в кують."

*

Написав

Н0. Федькович.

(Конець.)

VI. СХІД.

(Світлиця у Тодоревій хаті, до пропою прибрана. Музики зачинають на дворі

прошійнеі грати, а шропій уводиться якь звичай, с подвіря в світлицю, и столи

обходячи співає).

Хміль лугами, хліб ланами ! .1адо ладо 1

Будем, братя, пропивали !

Волі білі, коні гриві,

И дівчата чорнобриві ! —

Воли сірі, коні карі ,

И молоді в слюбній парі!

Воли мурті, коні с турків,

Хто не вженивсь, того в дурні !

 

20
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Волин соби, коні ворі ,

В нас молода краща зорі !

Воли чалі, коні білі , ,

Всігди пропій по весілях ! —

А тодіР.

Весела вам розмова, панове пропійці! А вина та меду як

не достатчу, то бийте горн без милосердія, а про мене и всі

шиби у вікнах. О. статчивби я не тілько меду та вина, коби то

н {знав, як там моій сердепнній Катрі пронивавсь !... Матбути пє

те пиво, що собі наварила, н тому не винен.

(На дворі чути два набоі.) *

Що там знов за примха? —

(Дружба убігає.)

дРужБА,

Чудо, батьку Тодоре, чудо ! — від учора нічо тут и не дієсь,

як чуда ! — іде вапна Катря з Василем , та як ідуть!... у прсии

шнім німецькім ридвані, штирма кіньми, а с панства молодих зо

лото аж капаe!... Да то не велике чудо , бо c кого золоту и ка

пати, як не с такоі богацькоі пари ? —— Да то чудо, що сидя собі

у купці та голубляться , як синогорличок парка. Нічо не діють,

як голубляться, та цілюються, та обнімаються !... А за ними, у

другім ридвані, ідуть ваші свати, да такі вже веселі, такі !... не

наче закупили села ! — Чудо тай годі ! —

(На дворі чути другі два набоі).

А озьде вни самі здорові !

(Василь с Катрев, а Дмитро з Веклов уходять.)

ВАСИЛІБ. -

Щастя, здоровя с пропоєм, панство молоді ! — А ви , ба

дечку, як собі дужі ? — А ви, братчики ? — —

Василь витається з усіма и сідає собі коло Ивана та Стефана, а Катря коло

Олени та Сені, Катря зачинає зараз істи и ість, але все шоглядаючи, чи Ва

силь не видить, аж до кінця сего сходу, а Олена и Сеня виходя нишком зза

стола и йдуть у поблизьку кімнату.)

Славлю Бога, що вас здорово та мирно усіх вижу !

тодІР.
• e- . - 3 е •

Сідай, сину мій, будь ласкав, а ви з нами, свати напі годні

та дорогі! — Якогоби тото винця вам, любі ? волоського чи у

*орського ? — Я знаю, що сватечна люба отсего солодкого по



r *307

зволя — ануко зо мнов сватечно, тай ви сватку, за здоровля

напших молодих ! — да липі боюся, що моя Катря пам не годна

буде так услугувати, якби то я рад, та якби моє серденько ба

жало! — А хоть и не вдасть вай мон дитина яким словом , то

змилуйтесь, майте увагу на ню ! — она ще покориться. Як тан

приповідка: „з молодого можна зробити и cнного и такого !

18ЕКЛА.

А ми вам кажемо, сваточну любий, що ми з роду — ні Ва

силеви ліпшеi долі, ні нам ліпшеi невістки у Господа Бога не

благали , як отсе нам Милосерний дарував. Й будемо єму тнм

дуще дякувати, що то все, що про вашу Катріо люде славили,

чиста неправда. Бо такоі тихбі, любоі. покірливоі, услухиннеi,

прихильнеi дитини и на світі не має, не то що...

дружвА.

(Що в одно Катрі призираєсь та Мимохіть глумиться:)

Чудо, кажу вам, чудо !

18А0ИЛП6. "

(Що доси з Иваномь та Стефаномь ув одно шишком розмовляв)

Ти не віриш, брате* — задонімей

ЙВАН.

Я владу сто червоних ! — . -

0ТЕфАН. «з

А я двісті ! *

ВАСИЛІБ. * "

А п вам кождому у двое тілько, лк утрачу ! — Катре! —

(Катря тручає всіх, що коло неі сидя, и біжить до Василя.)

дРужБА. е

Чудо! — а я не кажу, що чудо ?

вАсиль.

Та хустка, Катре, що ти нев підвилась, погана. Д земли

знев, абих іі н на очи не видів! —

(Катря так робить.)

А теперь ще чобітьми ту хустку погану і

(Катря слухає.)

дРужЬА.

Чудо 1 — єй Богу — чудо 1 —
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PIВАН.

Дружбо! — * «

- ДРУЖБА.

Я є ! —

ИВАН.

Иди, клич мині зараз мою жінку ! —

СТЕфАН.

Тай мою ! — *

(Дружба йде.) х

тодшР.

И я вже скажу, що чудо !-- А се що меже вами 2 — чи лиш

не заліжка 2 *

ВАСИЛІБ.

Заліжка, бадечку, а то така: у кого з нас трех жінка по

слухинніща? — -

(Дружба входить.)

piван, стефан.

А що? —

дружба.

Не хочуть ити.

Й(ВАН, СТЕфАН.

Що кажуть ? —

ДРУЖБА.

Кажуть, що тогди прнйдуть, ноли ім ся схоче, а не тогди,

коли вам забагавсь. От що !

ВАСИЛb.

Катре! — Біжи та прижени мені твоі непослупні сестри

зараз тут о перед себе! — Що то мав так бути?

(Катря біжить.)

ДРУЖБА.

Чудо ! — таке чудо, що и святий Николай такого не умалює !

ИВАН,

Се справді чудо!
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0ТЕфАН.

Велике !

т0дІР.

Незмірковане !

(Катря уводить Олену и Сеню.)

ВА0ИЛІБ.

Теперь навчи Катре твоі сестри ледашці, як онн мають сво

іх мужів слухати та шанувати:

, ИВАН.

У мене випланувала с кармана сто червоних.

* СТЕФАН.

А в мене двісті !

сеня.

А ти в тристо дурень, на таке заложатись !

0лена.

А вашець у пітиристо !

КАТРЯ. е.

А ти за всі, твоeго мужа не слухати ! — Він оден тобі пан!

Він тобі и тато, и мама, и брат, и сестра, и дружина, бо ти єму

одному присягала, а то до гробнеі дошки. Добре тобі з готового

и зварити, и спечи, и зготовити, да хто про теє старавсь? — не

муж ? — Добре тобі в побитій хаті та у прибраній світлиці гу

ляти , да хто на ii стараєсь ? — не муж ? — Добре тобі в ко

ралях та в намнстах меже людьми красуватись та чести прий

мати , да зза кого отсе ? — не зза мужа 7 — А хто гримається

дорогами та чужинами , аби тобі всего добра придбати ? — не

муж? — Або хто тебе від усілякоі зневаги, від усілякоі пригоди

та напасти заступає : не муж ? — Ноги му мий та купіль пий

твоєму добродітелеви, твоєму старанникови, твоєму заступникови,

що про твоє добро день и ніч журиться, без устанку клопочеться,

аби тобі лиш добре було, та аби твоя голова супокійна І — Може

ти стараєшся податком, або піарварком , або поголовщинов, або

хлібом, або солев? — 0 ! сліди му продувай та пером коло него

ходи, аби и пів мінути дорогого вго припочивку не збавити ! —

Жінка без мужа, то солома без колося !

:



310

ВАСиль.

(Мече від себе гарашник.) *

Браво Катре! браво , дружино моя люба ! — Таким мужем

и я тобі буду, а ти мені таков жоноéв, и буде світ нашему ми

лому триваню завидувати І — Або хіба в де що кращого в світі,

як де розумний муж и розумна жона о изаємне добро посполу

стараються, и таким способом своє и свові семьi щаств Фунду

ють, котре то щаств є найкраще сего світа, бо благословенє Го

сподне на нім полагає ? — У сему житло, у сему світі є нужди

много, жури много, лиха много, де чоловік, обмахуючись та обьi

даючись, стораз на день кровавам потом обливаєсь : чиж не мав

він хоть у своім халати, хоть у своій семьi, хоть при своій дру

жині того щасливого куточка мати, деби міг, неначе то зело зго

репе на росі, відволоднути * — А з другого боку: чи сміє муж

або чи може вiи навіть таке сумліне мати, аби свою вірно дру

жину, що про вго вигоду щиро стараєсь, так занедбувати, як де

які мужі чиня ? — Хіба жінка вже невільниця вічна, аби муж по

цілих ночах корчмами та кат зна де сидів, а она світа божего

хіба тілько виділа що в вікно * — а діждавшись нарешті честнеі

свові голови с похміля — ще єго борбороси вислухала ? — А

відтак ще дивуєтесь, що бідна жінка збісноватіє !... Якби так

с чоловіком хто обходивсь то не то що, аби збіснуватів, а таки

би зовсім одурів ! На відвороть зновь, ян и жіночки лукава при

дасться , що чововіна як та ржя зелізо доідає, то учіться від

мене, я н н о з а м р о г и в и п р а в л я о т ь!

(Усі плещуть у долони.)

Заслона паде.

х г ч. ч. "х ", "х - х -

"v чл * v ". чл" ч. "- v *

мАндРІвкА

на Украінське Підляся.

Світе тихий, краю милий, моя Украіно !

За що тебе сплюндровано, за що, мати, гинеш?

/ ІШевгенко.

Ідучи з Варшави до Киіва по Варшавсько - Бресцькій желі

зній дорозі, я задумав щодивитись на Украінське Підляся, що
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простягається понад річкою Заходнім Бугом між Волиню, l'ро

днянською губернієно и Мазурами теперішнéі Седлецькоі и .Мю

блинськоі губерніі. Підллся з нашим украінським народом иде не

широкою полосою од самоі австрийсько — галицькоі границі аж до

города Соколова в Седлецькій губерніі. Найдальші пункти Укра

інського Підляся на полудні становлять городи Гр у б e ші в, З a

м ост є, То маш і в и К р е н і в над Саном; на півночі — городи

С о н о л і в и села Гол у б м я, Ч ел о м и е за 13 верстов од Седльця.

На схід сонця иде річка Західний Буг, одділяючи Підляся од Во

лині и Гроднянсьноі губерніі і на заході украінське племя трохи

тільки не достягає до Висли. Між Украiнцями и Вислею йде не

великою полосою Мазурське племя з городами Л. о б л и н о м, Лу

к о в о м и С ед л ь це м. Можна думати , що наше племя колись

жило до самоі Висли, бо й тепер можна знайти цілі села над Ви

слою, де люде говорять погано по польськи, часом по половині

з украінським, визнають віру натолицьку, але носять чистий

украінський стрій и мають тип щиро-украінський, дуже одрізня

ючий іх од природних Мазурів. Украіно - підллський нарід тепер

знаходиться в двох губерніях: в Люблинській и Седлецькій.

В Люблинській губерні лежить давня наша земля Холмська, а

в Седлецькіі — земля Більська.

Тільки 120 верстов проіхав я до Межиріча з Варшави по

бресцьній дорозі, и вже я побачив себе на Украіні ! Дуже близько

до нашоі землі присунулась Варшава, цілі віки плила польщина

на украінський нарід на Підлясі, а все таки напі нарід стоіть, як

и стояв, с своім язиком, с піснями, з звнчаями, с своїм строєм.

Правда, Польща поглинула на окраіні по кілька наших сіл, наки

нула там унію, але та унія в церновних службах нічим не одрі

зняється від православія: тільки духовенство та міщане на Під

лнсі уніяцькі, бо стало чисто-польські, а нарід про те стоіть,

держиться своєї національности, як и спокон-віку. 1

120 верстов проіхав ся по желiзнiй дорозі через Мінск, Седль

це и Луків. В Седльці, в кінці города, недалечко від дворця же

лізниці стоіть нова, гарна, мурована православна церква з золо

тими верхами. Багата церква дуже відрізняється від поганих,

деревяних, чорних хат жидівського Седльця, де на 9000 жидів

припадає 2000 поляків и с півсотні православних чиновників. Му

ків стоіть далеченько від доропи , чорний , з обгорілими хатами.

Пожежа знищила сливе половину города. Моі уха дуже не гарно

разила мазурсьна мова. Мазури там дуже шепеляють : ч вимо

Л
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вляють, як ц ші — ян с. Замість — чем'o acцeи — мазурі ка

жуть — цело xцес. Те племя дуже негарне с шириним ніж

довшим лицем , неначе хто здавив руками голову від тім'я до бо

роди. Очі Мазурів лежать часом душне косо и бувають вузенькі

нн у монголів; щоки розьiхались, особливо у жінок. Мині тра

плялось бачити типи чисто монгольські. Нарід у тих болотах

н лісах ні с ким не змішушався и може тим він виродився, бо всі

дуже малорослі, невисокі и слабосильні. Підьiжджаючи під город

Межиріче (Поляки охрестили Єго Мєндзержице), я побачив себе.

серед украінсьного племени. Коло двірця, коло магазинів желiзнoі

дороги , на дорогах ик городу — скрізь ходили и iздили нані

украінські мужини в високих чорних шапках, в свитах и навіть

в постолах. Була літня пора и для того багато людей носило ка

пелюхи тані самі , як на Украіні ! На 11ідлясі Украінці носять

дуже довге волося, що спадав аж на плечі, як у православних

дянів та паламарів. На чолі волося підтинають рівно, по старо

грецьки, лн и скрізь на Украіні. Тип нашого народу дуже відрі

зняєтся від мазурського: лице довше н смугліще, очі темніщі,

волося темне або й чорне. Зразу видно, що тут стрінулись між

собою жителі полудна и півночі. Русини дуже нагадують своім

лицем Греків. *

Вьiхав я в Межирічє и побачив, що Польща добре хазяйну

вала в наших городах ! ІВ Межирічі доволі жидів, як скрізь на ІІiд

лясі, дві уніяцькі церкви и одна католицька. Украінського пле

мени більше в городі ніж польського. Люде, а найбільше жінки,

далено кращі, ніж на Мазурах и зовсім на Украінців похожі. Ба

гато трапляється людей чорнявих, а очі у жінок часом блипцать

як у Полтавщині. Словом сказати тут вже пахне Украiною , та

горе , ще в городі и слова у краінсьного не почувпі від уніятів !

Тільки жиди вміють говорити по у краінськи ! Підеш в унінцькі

церкви: здається все по нашому — и читають и співають, нк у

наших церквах, а ступиш за церковний поріг, почуєш одну

польщнну... ,

Після повстаня поляків в 1830 р. в Межирічі велася дуже

міцно польсько-католицька пропаганда. Огнищем іі був двір ве

ликоі польськоі пані К. Та пропаганда вигнала зовсім напі язик,

втнгла в себе унінцьке духовенство , серед котрого виробилася

шартия щиро-польська и духом и язиком.

Те саме я знайшов и в городі Білій, що лежить ик Брестю

по желiзнiй дорозі. В Білій є великий уніяцький собор, де лежать
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так звані мощі Посафата (дарма, що его витебські міщане убив

1пи внинули в Двину), є невелика кателишька церква, а одначе

в городі тхне польщиною : уніяти и говорять по польськи и хо

дять до костела, и с того часу, як росийський уряд почав страха -

ти унінтів за іx пoльщину, вони ще більше відвернулись від уні

яцтва. Причиною того ще служять унінцькі священики з Гали

чини, конечно „русскіе,""хоч вони и справді и не Украінці и не

Москалі, а щось таке ні риба ні мясо. Викликані вони туди урядом,

для „обрусініл.” Бажаючи запобігти ласки у Русских, нахапати

грошей и орденів , вони круто обходнться з уніятами , самі-ж

відвернули іх від уніі, пригорнули тільки іх до Поляків и зовсім

попсували діло, дуже пошкодивши тим нашій национальности

и нічого не зробившiи для уряду. Богато уніатів зовсім перестало

ходити до своіх церков як у Білій, так н по селах.

В Білій жидів і більш уніатів и Поляків; жиди до того вмі

ють говорити по украінськи. Тим то, не вважаючи на польську про

паганду, ті городи можна мати за жидівські, а не за шольські.

А нарід по селах кругом Білоі все таки напі — украінський.

В Білій є клас с и ч н а г и м на з и я, в которій половина уче

нинів Украінців-унінтів; є п е да г о г и ч н і к у р с и, де вчаться на

сільських учителів діти виємно наших селян. Курси перероблені

c католицького манастиря , де був вссго-на-всего оден капуцин !!

Наука в тих школах тепер на великоруській мові , нотрою за

думано виперти с того краю польську мову. Щож с того длн

нашоі национальности и нзика 2 |

Щоб підняти дух напшого народа на Підлясі, щоб перевернути

Більских и межиріцьких міщан с Поляків , треба розбудити в іх

замершій душі іх національність украінську, треба завести для

народа и міщан украінські школн , дати ім у руки Шевченка,

Основьяненка, Куліша, Марка Вовчка. Шевченко в оден рік зро

бив би те, чого московські школи и за сто літ не зроблять ! бо

коли ж ті сполячені Украінці та стануть великоруськимн патріо

тами ?! Коли ж стане таке диво, пцо б с споляченого Украінця та

зробити не то що Украінця, а Великоруса !! Диво дивне хоче зро

бити уряд , а л е час чу да в ж е да в н о м и н у в. А що ми ка

жемо правду, прикладом тому Галичина, де сполячені Русини

встають из гробів, бо іх воскресив —— Шевченко , але не Гоголь

и Пушнин, и не великоруська школа. На сміло нажемо, що вели

коруська праця на Підлясі без украінщини — то даремна праця.
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Вона не розворушить велиноруським язиком и салдатами нацио

иального духа, при котрому тільки міщане и нарід и попи відрі

знилися б від Польщі и нольщини, побачившш у всему тому свого

ворога, а не приятеля.

Є в Білий старий дворець Радивила , що вже лежить в ру

інах. Не давно впала саля де колись дуріли польські пани.

В Білій, повітовім місті Седлецькоі губерніі, я найняв видна

Лейбу до Яблечинського православного манастиря, що знаходиться

над самим Бугом на границі гроднянськоі губерніі. Міні дуже

хотілось подивитись своіми очима на украiно-підлнські села, све

іми уптима почути язик селян украінського племени на Підлясі.

Лейба був звозчиком в Білій, мав свого дуже доброго, пруд

кого, хоч и сухореброго коника, мав поганенький візок , на ко

трому трохи не витрясло з мене душі но маленьких , поганих

сільських дорогах. Его замліле лице, запалі очі, рідкі и тоненькі

- пейси, котрі й досі не вивелись на Підлясі, дуже нсно показу

вали, що Лейбі не дуже добре жилося в Білій. В розмові зо мною

Лейба вкидав в свою польсько-жидівську мову де які руські слова,

конечне маючи мене за якогось московського чиновнина , не вва

жаючи на те, що я з усіві сили говорив до его по украінськи.

Я вже трохи не записав в свою подорожню книжечну, що Лейба

й слова не тямить по нашому, хоч живе в краю, де повно наших

сіл, де повно нашого народа. Як не міні було дивно, як Лейба,

заіхавши зо мною на села , між наш народ, отверз своі уста,

и заговорив украінським язиком , и навить не тою вимовою на

ф, як говорять під Білою, а далеко кращим, чистим язиком Побу

жя !! Послі н дошпортався, що більські жиди вміють говорити по

украінськи хоч с панами зараз починають говорити по польськи.

Ми виіхали з Білоі рано, після сніданя. Сонце - вже припі

кало добре, бо саме тоді настали жнива. Дорога ввійшла в гарний

сосновий ліс по половині з дубом и линою. Високі, старі, поліські

сосни роскішно роскидали на всі боки своє гіля и закривали віз

од сонця. Сосна перемішана з инчим деревом трохи пригадали

міні украінські ліси...

Швидко дорога знов вибігла з ліса и пішла вузенькою ме

ікою поміж рідонькими китами та вівсами. По обидва боки дороги

було видко ліски й гаі, куди тільки можна було достягти оном.

Дорога знов входила в лужок и знов вибігала в поле... На Під

ллсі нема велнних лісів на кілька десятків верстов, як у нас на

Украіні, але як за те, нема и таких великих безлісих степів и
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степків на вільна десятків верстов, як буває у нас. Ліси роски -

дані по полях нупами й букетами, лужками й гаями и займають

може третю часть всего грунту. Мандрівка по Підлясі по такій

причині дуже не снучна, не нуднть безкраіми степами та лісами.

Села роскидані дуже густо, хоч и нема таких здорових сіл, як на

Подніпрянщині. Скрізь між лісками манячать хуторі з десятком

хаток и нлунь, скрізь поміж хатами попідіймали шиі колодязні

журавлі...

По дорозі йшов чоловік в білій сорочці, с червоною застіж

кою и в синему картузі, який носять на Підлясі Мазури. Лейба

сиитав у его по польськи, чи далеко до Сидорок. Чоловік був

наші, уніят, але обізвався до жида по польський. ІМ потім, як ми.

і хали далі, мій Лейба говорив до людей по польськи, а вони

одказували ему так само иo пoльськи, хочь и дуже погано, по

половині з украінським. По польськи обзивались до жида навить

діти ! Хоч між собою старі й малі уніпт.м говорили по своєму.

Мають ляхи з жидами спілку між напшим народом І подумав я.

— Чи далеко , чоловіче, до Сидорок ? Чи добрий шлях до

села ? c питав я чоловіка по украінськи. Чоловік витріщив очі;

мабуть ему стало дивно, що пан говорить до его не польськи.

— Недалеко ! одказав чоловів , — от сим г о с т и н це м под

л і пами ! т о з а р а з и c e л о б у ді е.

— Що ж то за го ст и не ць, чоловіче ? cпитав я, не розу

міючи, про якого гостинця говорить той чоловік.

Лейба росназав міні, що гостинцем звуть уніяти дорогу,

а уніат додав, що в іх шляхом зветься великий трахт, а гостии

цем або дорогою менча дорога. Мабуть дорогу звуть тут го

стинцем, що нею приіздкають чужі ліс де , г о с ті, як звали

в давну старовину приізних людей, а найбільше купців.

Щвидко потім ми вьiхали в Сидорни, бо те село лежало

міні на дорозі ик Бугу до Яблечинського манастиря. Село було

невелике, але дуже добре забудоване. Хати в селі великі , з ве

ликими вікнами в шість шибок. На кождій хаті прибита табличка,

де написано номер хати, й меня й призвище хазніна. Всі хатн

стоять вряд понад шляхом, дверима й вікнами, або причілками

просто на вулиціо. Коло третéі або четвертоі хати був володнзь

з журавлем, чи ключем, як там звуть куравля. На Підлясі, де

болото й вода скрізь, не трудно викошати криницю , де завгодно.

Проти кождoі хати, через вулиціо стопть клуні, з доброі деревні,

котрі тут строяться так як наші возовиі, на чотирі вугли. На
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всім Підлясі клуні стоять далеко од хат, або через дорогу, або

за огородом и садками на полю. Тільки хліни й дрiветні стоять

норуч с хатами. В Підляських селах хати стоять рядами, не рос -

кидані вольно й поетично по долинах, по горах, між садами, як

у пас на Украіні.

Лейба пристав до одноі криниці и почав нашувати коня. Я

схопився з воза и полетів по селу, простуючи туди, де наглядів.

купу холопчиків, дівчаток, бо старі люде були в полі, кали хліб

Ціла купа дітей всякого зросту гралася на вулиці. Деяні хлоп

чикі сиділи по тину, як півнини, денкі рвали за тином моркву

й мак и іли , крадькома од матерів и батьків. 11 став за тином,

поклав подорожню книжочку на тину и почав баланати з дітьми

и прислухатись до іх розмови. Язик в селі Сидорках дуже заин

тересовав мене.

Не помилимось , як прилучимо вимову більських Русинів до

новгород-сіверськоі в черніговщині. Під Білою Русини вимовля

ють літеру Б там, де вона вживалася в церковно славянськім

язиці, тільки не тан, як его вимовляють великоруси, а с протя

гом, дуже виразно роскладаючи его на і и е. Так вони кажуть:

хліеб, хміель, pieдно, на поліе, діевчина, в лiecie, тобіе, не ліечь,

не віедаю, и протягують голос ь (ie) навить довше, ніж поляки

и сіверяне, може тим, що всі Русини на Підлясі говорять дуже

с протягом , неначе співають своєю мовою. Літера Ь не тільки

не змінилась на і, як на Украіні, але навить саме украінське і

часто у Русинів зміняється на Ь (ie): так вони вимовляють : хлоп

цie, а не хлопці; и в деяких неопред. нанл. глаголів замісць

и вимовляють іe: колядуватіе, кричатіе, замість колядувати, кри

чати. Голос іе (чи Б) дуже любимий у Русинів Більських и вони

все вернуть вимову на ie. Деякі хлопці навить своі Сидорни,

звали Си д о р к і е.

Друга хворма більськоі вимови наближающа іі до черні

говсько-сіверськоi то голос іі далеко мякший, як по правім боці

Дніпра и навіть по лівім, як в Полтавщині. Не вважаючи на те,

що поблизу мазури, а в містечках поляни дуже твердо вимовля

ють своє у (ь), Русини дуже змнгчують своє и. В прошедшому

часі глаголів вони кануть : ходильi, бульi, пошльi, а не х о д и ли,

б у л и. В неопред. наклон. глаголів вони зовсім змягчують и,

як велиноруси, хоч и не во всіх словах. Так ви почуете такі

слова, як : i ex а ті, р о б і ті, х од і ті, м о ч н ті, п р о да в ат і ,

н разом з ними: і есть і, ну по в ать і, и навить такі слова, як
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к р и ч а т і e. Змягч ене украінське и на Підлясі, дуже нагадує ту

вимову, якою говорять по украінськи цигани. В нас, в Черка

щині, почувши більського підлясяка . сказали б що він говорить

по циганськи. В деяких словах украінське и вимовляється зовсім

мнгко и тим виходять слова похожі навить на вслиноруські, напр.

ходіть, ходімо, робіть, сидіть, сидімо, так само, як и новгород

сіверська вимова на Ь и з змягченим и для вуха наддніпрянця

тхне великорусчиною. *

По сім прикметам підляський язик більських Русинів ро

бить одно з язиком північноі Черніговщини. Обидва ті закутки

лежать на противних кінцях північноі крайнеі границі украін

ського племя, але за те обидва вони клином вганяються між

другий народ, котрий вимовляє виразно літеру Б— іе. Північна Чер

ніговщина прилягає до великоруського племя; Підляській народ

коло Білоі має сусід мрзурів. Обидва ті закутки далеко одби

лись од середнéі части Дніпра — центра украінського племя

и од украінського впливу. Схожість вимови в обох закутнах дуже

велика, хто тільки чув іі на своі вуші в Черніговщині и на Під

лясі. И більський язик, не вважаючи на близьке сусідство з ма

зурами, на великий вплив польцани, на польські слова внесені

в язик, все таки тхне не польщиною, а скоріші великорусчиною,

а ще білше тхне церковно-славянським язином , -до котрого він

близчій, ніж яка друга вимова украінського и великоруського

язика. Між Новгородом-сіверським и Білою, по всій північній

линіі украінського племя на Полісі йде одначе та сама вимова на

“Б, хоч сей голос там трапляється рідко, и не мається за любиму

літеру. (Казки Рудченка, 34. каз. Остап и Чорт.: „ щоб не єхав

в лес и с чортом не стрівся.“ Записана в Овручск. повіті.)

(Дальше буде.

«— - ХС --- х

* че,

3\ I ІЯ П0 ГАНКА.

(Pelias berus L, Viper, Giftotter, Кreuzotter, Аdder.)

Справедливо зовуть змию поганкою, поганою гадиною або й

поганою гадюною ; а то и справді межи всіми нашими гадами она

одна ідовита и вже не один чоловік укушений від змиі марне

згинув, мов цвіт підношений. Змиі водяться не в кождій стороні,

та й не всюда, буває их рівно богато. И так пр. коло Дрогобича



м 318

(именно на Залісю) суть змиі досить часті. Коло Львова яке (в Лі

сеницях и на Чортівській скалі найдено Рelias cherseа и Р. praester)

лише в рідность попадаються. Найчастійне лучаються в горах

лісистих або по. каменистих, кущавником порослих холмах (гор

бах), де слоняться то у щелинах скал, то у душельнатих, поро

хнавих деревах, під логинами (поваленими пнями) на зломах

и тим подібних місцях. * «.

Єсть кілька відмін змиі. Найчастійною єсть так завна c о

р ок у л я — з верхи сіра, иноді яснійша, иноді темнійша с чорно

брунатним зинзаковатим пасмом здовж хребта ; також и по боках

в неі мурі цілями. Сподом бував сіравочорна з білими крапнами,

котрі ріснійші суть на пєредних щитах, а н задови рідніють

и зовсім по послідних ниннуть, так що зад и спід хвоста одно

стало чорні. Друга одміна , не много рідша від першоі всть так

звана га д о к а ч е р в о н а (var. chersea L. Кupferschlange) — на

червоннво сірім тлі має подібні знаки що и соронулн, ино рудаво

буроі масти.") Третя одміна — зовуть іі г ад ю к о ю ч о р н о ю,

ч о р н у л е ю, денуда також и я з e to (var. praester L. Нбllennatter,

пекельниця) — єсть трохи не вся чорна як уголь, а знаки в неі

або цілком не одмітні, або лише слабо пробиваються. Ся одміна

дуже рідка, — іі мають за найідовитішу из всіх гадюк.

Звичайно бувають змиі мало що довші над стопу, — рідко

вже лучаються примірники тримаючі 1*/2 стопи, а ще рідше дчу

стопні. (Більші примірники ловлені коло Дрогобича бувають зви -

чайно у 20" — 24" довгі.) Грубість середуща у більших змий до

ходить майже цаля.

У всіх змий голова плоската, в задови сильно розширена,

що зараз ударяє в очи, бо шия значно буває зьужена. На ноти

лиці суть дві лукопаті плями, похожі на переломану підкову, кри

винами звернені на вні від себе. Тих плям однакож у чорнулі

звичайно хибув. Зуби суть гачковаті. Горішна щока коротна з

двома довішими зубами, котрі суть діраві т. в. продовбані мов,

в середині с протоном и рухомі, так що змин іх до-волі може

мов ножини підносити и спускати або складати. Хибно думає люд,

що змия кусає чорним , мов вилки розщуленим язиком. З обох

1

*) Многі уважаючь гадюку червону за недорослу самицю від сорокулі;

тим часом достачено мині с Самбірщини 23" довгий шримірник, належачий до

одміни cherвеa. И. В,
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сторон голови під м'язами висковими (Schlifemmuskeln) має она

желези, с котрих сочиться ідь и осібними протоками спливає че

рез згадані діраві зуби у рану, коли змия кусає.

Головним поживлiнєм змиі суть миuiи. Звину га звичайно в

кочівце, піднявши голову не много в гору, чатує на здобичу, на

котру, коли іі усмотрить, прожогом кидає ся, що-б іі укушенéм

обезволодати або заморочити, а відтак пролигає жертву звичайно

головою наперед. Вправді горло змиі розмірно до великости минши

узке, але за тоe — подібно нкь у всіх ужів — дутке и може

значно розширятись. В неволі не хочуть змиі, принимати корму;

мимо тоє мають декотрі 6 8 місяців без поживлiня видержати,

почім значно висохши и поморіцившись здохають самохіть голод

ною смертю. Найлюбійше полює змия на полені мини або повхи;

була-б про тов пожиточним звірятем, коли-б не шкодила через

унушене людям и худобі. В околицях, де змій більше, що року

падає кілька штук худоби від змні, а що гірше також и межи

сільскою людностю лучаються сумні випадки. Именно збирачі су

ниць, малин и инших ягід лісових суть виставлені на небезпе

ченьство, також косарі и пастухи, котрі звичайно ходять не обу -

ті. Розказуть, що змия , побачивши чоловіка , сичить страшно,

скаче до него в очи, щоби єго укусити, а коли він утікає, звива

ється погана в круги и старається єго наздігнати. Все те байка.

Рівно як инші звірята боиться и змия чоловіка и сама вго не на

падає, лише нарочно дразнена або нехотячки наздоптана чи вхо

плена рукою підіймається, пшипить властиним собі глухим пи

плінем и робить ужитон из своєі страпенноі броні. Злісна дуже

(звідти: люта гадина, злюща гадюка !) не розбираючи, що небудь

втинає своими ідовитими зубами. И так коли іі бити шатиком,

то в лютій розьілости буде патик гризти , а не раз не щадить

при тім и власного тіла. Впрочім другим часом лежить супокійно

або чатуючи на здобичу, або гріючись до сонця. Єсть звичайно

дуже нинява, а ліность ві ввійншла навіть у пословицю (мінивий,

як гадюка). Рухнутись з місця раз за супочивище обраного дуже

не любить. И так пр. в Лісеницях коло Львова лучилось раз, що

жінна разом из материнкою коло Чортівськоі скали узбираною

принесла домів також маленьку, ледве 5" довгу гадючну червону

(Реlias chersea) котру відтак помітивши убила.

Ідь гадюча єсть то прозорчастий, жовтавий, дрібку клейкий

илин без воні и смаку. В роті справлне він чувство студени

и стягав сильно язик. Впрочім пролигнений зовсім у нутрі не
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пшкодить ; а те запущений у рану так, що с кровю змішає ся, ділав

яко страшенна трутина. Ідь гадюча не єсть для всіх звірят рівно

смертоносна. Іжак пожирає гадюки, а хоть зістане від них у іу

шений, не має му тов пиводити. То-ж само, як кажуть, пявки,

слнмани, уж звичайний и веретільниця не гинуть від іди гадючоі.

Инакше мав ся річ з більшою частю звірат теплокровних, з пцір

ками а навіть и c самими гадюнами : Ідь впроваджена в кров тих

звірнт усмерчан их надзвичай скоро. Загалом дасть ся сказати,

що аби смерть наступила кількость іди у обставинах впрочім рів

них мусить бути тим більпа, чім більше звіря зранене. И так

н. пр. достаточна одна сота часть грану іди гадючоі для умер

твленн воробця, пість разів тільки треба вже , щоб усмертити
голуба. * і

Рана завдана укушенєм гадіоки виглядає мов би хто двома

шпильками наколов. Ідь не ділаe завсігди рівно сильно. Помічано,

що тим небезпевнійші ві наслідни, чим делікатнійше місце зра

нене и теплійпа пора. Розуміє ся також, що небезпечнійше уку

пшенє староі змиі, ніж малодоі, більшоі ніж меншоі; також чим

більше іди запущеноі в рану, тим скорше и нагальнійше показу

ються злі наслідни. У чоловіка від гадюки укушена часть тіла

часто вже по малій часині страпиенно рве и напухає, сили опу

скають зраненого, він дістає заворот голови, мліє та пролежує

недужний кілька тижнів, а навіть кілька місяців, доки не прийде

до себе опять. Иноді може навіть смерть наступити Сименно у

дітей.) Укушеному найпораднійшпе, коли спроміжно, підвнзати зра

нену часть тіла, вимити відтак рану водою, горівною або оцтом,

а шце лучше чиром випалити або вирізати, щоб кров достаточно

сплинула. Радять також рану виссати, що однокож з великою тра

чинити бережностю. Вправді ідь пролигнена не, шкодить; та коли

хто має ясла нездорові, то міг би легко в их рани втягнути ідь

и вще в більше небезпеченьство попасти. Від укушеня змиі не

ма певного, непохибного ліку. Звичайно дають укупленому ложку

води хлерoвoі (Сhlorwasser дістане в антиці) а відтак бере він

того ліку так довго, доки не подужає, що дві години по можці.

Селяне лічаться звичайно тим способом , що запускають рану

завгодн омачкою (соком с чубука); другі знов мають від при

падку стоплене сало гадюче, с котрого по кілька крапель вли

вають до килипшка горівки, и дають відтак хорому пити , що, як

кажуть, дуже скоро (?) мав помагати. Також обмнвають рану

одваром зіля званого „гадинником", або підкурюють слабого тим



321 *

зілем. Яко „гадячого зілн “ вживають звичайно Veronica chamae.

drys и Еupbrasia officinalis; впрочім також Аlchemilla vulgaris, Ge

ranium pnsillum и Рrimula officinalis. Знахорі або ворожбити звикли

при подаваню ліків вще и „замавляти" т. в. прошептувати таєм

ничі слова, часто им самим незрозумілі , що-б через те надати

собі у забобонних людей яноі-сь більпо і поваги. Тут приводжу

„замови“ подібного рода одличаючі ся глупотою и пустословицею:

„ІІомолюся Господочну и всім святим єго. Десь не десь на

морі, на Луноморі стоіть яблуня сухая, на ту яблуню муха на

налітає, лист обьідає, черва нападає, корінь источає, яблуню згу

бляє... И на чоловіка роба Божого Н. єсть напасть злая, болести

и хороби и всякі нароби и гади заклятиі: ти в мене підтинниця,

веретінниця лугова, лісова, гноєва, землнна и веретінниця водяна.

Я тебе словом сильним вигоняю — заклинаю: убирайся к се

страм —- посестричкам, малим невеличким , де сокира не рубав,

де люде не ходят, де корови не бродять, куди когутовий голос

не залітає ; не палити, не сушити тобі білого лиця, жовтоі кости,

горячоі крови раба Божого Н. Тьфу I згинь ! згинь ! мовлю !"

Або не перестаючи с кінця и назад приговорюють :

„Прийшов Вон, пустив жалце в шкіру, с шкіри в мясо, з

мяса в печінки , с печінок в сележінки , c сележінок в серце, с

серця в сележінки, с сележінок в печінки, с печінок в мясо, з мяса

в шпніру, с шкіри в зраз..."

Непросвіщенний люд н справді вірить, що замавляч одною

промовою вижене ідь с тіла , знахоря яко „несамовитого" бо

иться и шанув, а в случаю потреби більше має до него довірв,

чим до лікаря. Тим часом не раз лучає ся, що й сам знахор не

знає ліків, та місто помочи шце й попшкодить хорому. За для того

укушеному від змні удатись чим скорше о пораду до здібного

лікаря, що и учився тому, як людям від вcнного недуга помагати,

з раною же в первопочинах нім лікарь прибуде поступати так,

як в горі прописано.

Змиі розмножуються досить сильно. Самиця родить в Серпни

живі молоднта (9—24) або несе яйця, с котрих сей час ляжуться

зміята. Молоді до разу подібні до старих и також ідовиті, суть

дуже звивушці; мати стереже их з великою журливостю. Розказу

ють, що стара в небезпеченьстві ховає діти в папцу, а сама од

важно відпирає напастника. Літом живуть змиі поодиноко ; у твер

ду осінь же сходиться их більше разом у розсілини снал, у нори

21
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мишачі або кротові, та западають у зимове просоне. с котрого

будяться аж на весну.

Житє змий єсть дуже тверде. Відсікана голова клапає з до

броі пів години, а надовб відринутий від голови ще кілька го

дин мечеся, коли его діткнутися. Також може змия кілька місяців

витримати без поживліня. Тая то твердість змиі сталась поводом,

що люд присуджує змиі надприродні власности и надзвичайну

силу відроди. ІМ так розказують , що змия на кусні покришена

и вержена на росу опять оживає, бо нусні самі зійдуться до купи.

Також думають, що змия хоть и на смерть побита борше не здо

хне, аж по заході сонця. На тій то народній повірці основуючись

ужив наш народній поет слідуючого порівнаня :

— що я —-

Неначе лютая змия

Розтоптана в степу здихає

Захода сонця дожнває.

(Шоезиі Шевченка, т. ІІ. Львів 1867. cтop. 258, в. 30—33).

Суть єще и другі повірки и пересуди o змиі. И. так думає

народ, що змия часто вусається з ропавкою (ропухою). Ко

ли-б их хто тоді патином розігнав, то-би тим патиком міг потом

одвертати хмари. і Молоко (!) гадюче и ропуше есть тайним

средством відем и чарівниць, котрі о півночн на помелі літають

в урочища, щоби ті звірята подоіти. — О гадюці не споминають

по имени, особливо при дітях, що-б не було від самоі згадки

якого лиха, а кажуть звичайно лишь „довга”, „сороката" або „по

гана" пек би ти запек.” Як гадину побачуть в лісі , то кличуть

„пек-запек ! камінь !“ думаючи що від тоі примови гадина здохне.

Тано-ж панує межи людом смішний пересуд, що змия вкусивши

чоловіка, мерцій біжить до води. Коли скорше води напється;

ніж чоловік укушений, тоді чоловік мусить в мерти; в противнім

же случаю здохає змин. Рівно безрозумною всть байка, що коли

„видюща гадюка" укусить , то каже „чіснину -ліну“ и сама по

лізе за зілєм", що-б вилічити чоловіка; коли же сліпа вкусить

(розуміють через те в е р е тіл ь н и цю , ящірку зовсім невинну,

неідовиту, а навіть пожиточну!), тоді вже чоловіка постиже

смерть неминуча. Тому то звичайно побивають замісто ідовитоі

зми; — поганни з о в сім не в и н н у в е р е ті л ь н и ц ю. От один

из многих примірів, що „провинив коваль а замочника повісили.“

Подібні пересуди повинно вибивати сн несвідомцям з голови.

и старатись о тоє, щоби не губили звірят певинних и пожито

|
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чних замісто ідовитих змий, к о т р их в п р о ч і м п о пi и р о к і й

п л оск а ті й гол о в і а т о н н і й ш и і на першій гляд від ужів

неідовитих и веретільниць дуже легко можна одмітити.

Змню-поганку, яко звіря ідовите, шкідне як людям так и ху

добі, треба завсігди забивати, де лише іі придибле сн. Щоби бути

безпечним перед ві укушенем, найлучпше придержати іі розщіпом

або й патином, а киманом бити сильно в голову, так, що-б аж

розчерепилась ; бо змия лише оголомшена легко оживає онять.

Впрочім має змия и межи звірятами своих неприятелів.

Именно полюють на ню : лунь (buteo), іжак, тхір, борсюк, бузько

и сойка. И. Верхрашський.

часть політично-социяльна.

УКРАПН0фПЛІБСТВО

у звязку зо східною політикою Пруссиі и „обрусінем"

західного краю.

(.ВВстник Европь." 1872— Февраль, Марть, Апр.— Восто чная полити ка

Германі и и обру с е н і є.— Статья М. Т-ова.).

(Дальше.)

Обернімось теперечки до громадсько-руськоі реакциі поло

низмові у півночно-західному краі. Там вона заявилась між литви-

нами и білоруссами, двома головнійшими племенами того краю.

Що до першого, то з уваги историчнеі ходи, Ляхи давно вже

розказували що Литва зовсім пронялась польською просвітою, но

богацьно більше від того було звязну між поляками и литвинами

од однакоі віри. Від того то, в часі посліднего повстаня, у якому

литовському селі був пан-отець — поляк , тамечки і повстанці

знаходили чималу підмогу між селянами. Но не дивлячись на таки

звязки уже и у литовського народа прокинулись зарiднi народноі

самовіжі, пізнаня того ще литвин и поляк не усе одно, що іх на

родні интереси стоять зовсім один одному навпоперек. В 1863 р.

один литвин католик у письмі своєму до п. ГильФердинга (Рус

скій Инвал. Н. 166) жалкувавсь на те що „Виленскій ВЬстникь"

видається рядом з московською и польською мовою: „Коли вже

ф
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Россин, каже він, вважав потрібним розповіщати своі урядові роз

порядкуваня не одниею тільки московською мовою за для того

пцо іі не усі там розуміють, то вже справдешне мусить бути"

щоб у оФиціальному органові біля рускоі мови була литовьс на

а не лнцька, бо литовською мовою говорить уся маса краєвого

люду хіба окрім білорусів, котрим однаково не треба польськоі

мови, бо вони іі не розуміють.“ У листі другого Литвина (День

1864 Н. 8.) п. Т. ов вбачає ті-ж національні идеi.

Вважаючи на таку постанову діла у .1итві, п. Т-ов доходить

до висліду, що московська політика, прямуючи до осягненя своіх

интересів, мусить дати допомогу соціальному розбуженю ли

товськоі народності и найперша річ у такій політиці мусить бути

яко мога яснійше розгорожене католицтва від полонизма, за длв

чого неодмінне треба пильнувати щоб з'ьявились тамечки свя

щеннині — литовці с краєвого земського люду. Таке-то земське,

народне духовенство найкраще від усего стане основою розділеня

між литовським католицтвом и польскою шляхетчиною. За тим

по справдешній річи п. Т-ова, головнійшим ділом московськоі по

літики у Литві мусить бути школа не тільві з одниою московсь

кою мовою но и з литовською , вважаючи на зьявивпнийся уже

на Литві напрямок до осягненя національноі самовіжи.

Напрямок сей п. Т-ов вважає за дуже цікавий вбачаючи мож

ність зьєднаня литовського племені з латишами остзейского

краю, народом того-ін племени. Стосунки сіх народів можна при

рівняти до відносин Фламандців з Голендрами, а од іх зьєднанн,

найпаче литературного п. Т-ов вбачає велику вористь а меж ин

шим и за для звязку обох народів з Росиєю. Від стосунків с про

тестантами - лотишами послабшав би грохи литовський клерика

лизм, а од прихильності обох народів проміж себе поменьшились

би усякі з одноі сторони польскі а з другоі німецькі прямуваня.

Треба сказати й те, що й саме администраційне розділене губерній

од Висли до Финського заливу дуже не прихильне до руских и кра

євих народніх интересів. Московському урядові зовсім не в при

годі те що Рига здається осередком неначе-б то німецького краю

и видає c себе «орпост Берлина и Кенигсберга, що до Варшави

належить литовська Августовська губерния и руський холмсько

сідлецьский край, що Форпост сеi Варшави — Вильно держить

біля себе білоруськи землі. Як каже п. Т-ов, вигодніші булоб за

для Москви ян-би відділивши руськи землі царства польского від
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Варшави — приписати іх деяни до білоруських а де яки до по

луденно-західних губерній, щоб литовські землі царства також

видійшли-б від него и щоб Остзейській край перестав бути одниєю

політичнею провинцією оддавши полуденні землі Курляндиі и Ли

Фляндиі до Литви.

Так міркув ін. Т-ов про діло „обрусіна" у литовських зе

млях північно-західного краю. Обертаючись потім до білоруських

земель він показує що тут реакція полонизмові , реакція c а м о

ст і й н а, народня, заявилась далеко яснійші и геть ранійше як у

культурних осередках да по столичних кругах , що вона висту

пила тут не як оФиціально-урядовий патріотизм, а як племенна

краєва самовіжа. День , и „ВЬстникь Западной Руси" стали ви

разом білорусоФильских поглядів прямувавших до реакцiи проти

пoльщини , щоб підняти білоруський народ и розбудити в ему

свою краєву самовіжу. П. Коялович и Редакція „Дня“, обертаю

чись у щоденних стосунках з білоруськими громадами у Петер

бурсі и у півночно-західному краі, де тоді саме захожувались ноло

виданя газети білоруською мовою , редакция „Дня", кажемо ми,

кладала 1цонеодмінне треба, щоб селянин міг розуміти царський

указ и розказания московського уряду без надноі невторопи,

щоб він пізнав у собі руського чоловіка, а для сего він неод

мінне мусить нашеред усего вчути себе б і л о р у со м : бо p a

з о м в и л і п и т и з є г о в е л и н о р у с ь н о г о м у ж и к а н e м о -

ж на д а й не т р е б а.

Однаково усі отсі заходи білоруського капрямку так и зве

лись ні на що. Білоруська часопись не з'ьявилась а краєвою мо

вою тильні й було надрюковано (правда не людьми приватними

а урядом) що „Розказь на простонародном нарЬчiи“ да кілька

статей у „книгЬ для чтенія вь народньixь училищахь ВЬлен

скаго учебного округа" да й то постановлених не там де треба.

Як казав „День" и як думали найповажнійші московські педагоги

(Водовозов, Ушинсній, Вессель, Бар. КорФ.) краеві мови мало

руська и білоруська мусять стати у початку шкільного вченя (коли

разом доводиться вчити и читати й розуміти) потім вже мова

и елемент московсько-урядовий а за тим вне церковно — славян

ський. У Виленський ж читанці усе було якось до гори постав

лене о білоруські статі здавалися якоюсь латкою. *

А далі, усі початки білоруського напрямку понiвечені були

доказами „Московсвихь ВЬдомостей" на білорусьний сепаратизм

и слідом за ними з'ьявившимся забороненем дрюновати педагоги
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чесько-религийні книжки західне-руськими мовами (заборонене се

не знято ще й по сей час) а в кінці розпораджене св. Синода,

щоб пан - отці не вживали у проповіднх краєвоі мови яно „знева

жающоі шанобу віроученя" —- зовсім вже стало перепоною біло

русоФильскоі идеi.

Тиі-ж доби як и білорусо-Фильство, становиться проти

польских претензій и м о с к о в с ь к е славнноФильство або, як

кличе вго н. Т-ов „в ел и к о р у c o Ф в л ь ст в о. Даючи таку

основу московському народному напрямкові п. Т- ов опасується,

що воно може не до речи прiйдеться славнноФильскому таборові,

котрий-то може й не хотів би щоб до слова „славяноФильство”

приточувати „м о с к о в с ь к е.“ Нo як раз се-то именно слово и

дає напрямкові ознаку областного патріотизма не вважаючи на

єго всеславанські и всероссійсьні тенденціі.

* Тенденцій сіх п. Т-ов не одиймає у славяноФильства, він

оддав єму яку слід шанобу за єго прихільні відносини до усіх

словянскіх народів даже, „скріпивши серце" до католицьких По -

ляків, Чехів, Хорватів. У вго першій часописі „Русская БесЬда"

найшло собі притулок и украіноФильство (Єпилог до Чорноi Ради),

тутечни-ж Хомнков привітав проповіді П. О. Гречулевича, у рДнЬ"

п. Ил. Б-ов (1862 Н. 82)хоч и погарчавши трохи але усе-ж с при

хільностю; відкликнувсь на новину про наготову до дрюку укра

інського переклада св. Письма (Євангелия) и заявив що москвичи

раді стати у поміч до сего діла за для того, щоб показати, що

в іх ще й по сей час живе те слово, що діди іх назали колись

украiнцям у ХVІІ вікові: „Ради померти за віру православну,

за наших братів черкас !" Далі „День" навів на себе докори „Мо

сковських Відомостей" за піддержку починанн п. Костомарова —

видавати книжки народні украінською мовою — и окрім того, що

був, як ми вже показували, органом білорусоФильства. Всі от

такі відносини славяноФильства до других славян, яки ми бачили,

відносини дуже прихільні п. Т-ов виводить дуже натурально с

того, що славаноФильство бувши те-ж „х л о п о м а н і e ю“ се-б

то рухом демократичним, прямуючим до зрівняня ти ві безодні що

розділяє досі людей привилееваних од простого сельского чоло

віка, бувши яво результат романтичного напрямку се-б-то обер

таня до историчнеi давнини, коли народи часами мали більш са

мостійне жите як теперечки, московсьне славянофильство, каже

п. Т-ов, не могло не відкликнутись прихільне , не дати допомоги

аналогичному напрямкові західних словян.
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Но московське славнно4ильство повстало в краіні де сидить

плема великоруське, котрого границі трохи не нк раз прихо

дяться однаково з границями московського государства до '/, ХVII.

в, се-б-то того часу, коли слідом за звязком з Малою Русько,

s Украiною , з'ьявився напрямок єврошеізма закінчившийся Пе

тровською реФормою. Жиючи - ж за давніх часів на одшибі од

усіх сторон и людей, не маючи жадного стосунку з європейською

историчною ходою, московське государство и народ викохали у

собі чи м а л о одмін належачих до східніх народів, як то дуже

перебільшане почитанє свові народності и недостача толерантних

відносин до других. Московські славяноФили вбачали найкращий

зразок руського, або хоч и словянського государства у давнему

московському царстві з єго „собiрaнєм Русі", громадськими и рели

гійно-культурними одмінами, а у великорусьному мужикові — не

тильні зразок громади одірвано і теперечни петровською реформою

від народу а и чистий тип славянского чоловіка. Усі остатні сла

вянскні люде, а тим паче західні, здавалися московским славано

«ьилам попсованими західною просвітою, трохи не таким же по

битом як здавалися православним москвичам ХVII. в. неправосла

вними черкаси и білоруси, а полянів вже прямо вважали яко не

хрещених. Привликаючи интелигентні кляси до єднаня з наро

дом, убіраючись у червону сорочку и втішаючись народними иде

алами тилькі мосновськоі исторiи славяноФил да й подивиться

зкоса на те що й „х ох ол“ и собі одягнеться у мережану со

рочку и начне баланати мовою свого простого селянина, відшуку

вати своі идеали в своєi власноі исторіі — подивиться, да й по

чне, по старому звичаю, шукати усюди бунтовицинов да антихри

стов и заходиться роздивляться, чи нема тут и справді „польскоі“

або якоі иншоі „интриги“. А раз тильні треба стати на дорозі

недовірства... от и пійшло... и дійшло до того що тепер бачимо.

Перший раз пійшла сварка між славяноФильсним и украiно

Фильским таборами из за чисто ученоі квестіі. ІІ. Б-вь надру но-

вав у „Днь" замітку проти статі М. М. Костомарова „Дві рускі

народності“ під заголовком: „Корінь руськоі народності“ де не

тильні став проти поглнду п. Костомарова за полуденно-руський

шочаток Новгорода , та ще постановив навшерен его своі теоре

тичні вигадки , що новгородці були племя велико руське , більш

зьєднавшеєся ніж племена полуденні, которим вони надали свою

громадську справу. Після трохи горнчoі одповіді Костомарова,

ш. Б-вь почав свою другу статю вже такечни: п. Костомаров, той

*
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самий що завжде проповідує про близiсть полуденно - руського

народу до польського, що вважає у нас великорусах перевагу

Финсько-татарсного влементу над славянским и т. д. „С сéго часу.

славяноФильська критика проти Костомарова втратила наукове

значінє а в кінці дішла до того, що неначе-6 то Костомаров

кождою своєю утворою прямує затвердити , що „великорусь —

каналіі !..

Тим часом як підиймався у гору украінсько - литературний

рух, у московських громадських и литературних таборах зьнви

лося питанє про потребу розвою украінськоі лнтератури и, як

далеко вона мусить сягати 2 Деяни з украіноФилів стояли на

тому, що на основі украінськоі народноі мови молке й мусить

утворитися така ж повна и универсальна литература, яка вийшла

з мови велико-руськоі. Вважаючи на право кождого народа йти

власною дорогою свого самостійного розвою, украіноФили сего та

бору бажали вільного розвoю пoчaтків своєі литератури , хотіли

щоб затверджене було за іі мовою оФиціальне значінє и вики

ване у урядових школах. Другі-ж не так дивилися на се, діло,

вважаючи на те, що украінському народові прийшлось бн або

пристати на дорозі свого розвою, або читати великоруські книжкі

и таким побитом не визволитнсь ніколи від руськоі литератури,

що не перешножує розвивати свою народню литературу але

тилькі як казав „День" за для „домашнего обиходу" за для річей

белетристичних, народноі поєзiи и такого иншого. Нo с таких

чисто-теоретичних поглядів діло перейшло на скварку замість

того, щоб вияснатисн и стати твердо й нерухомо.

А потреба той-о була и є. У Галичині, як каже п. Т-ов, вве

стін про украінську словесність — річ дуже важна. Тутечки вона

зьявившися з 1861 року зробила великий рух маючий чималі відно

сини до впливу польско - украінськоі школи , котра в Галичині

опанувалася далено більш, як на правобережній Украіні, видавала

брошури, статі, книжки з нсним прямуваннм постанови що русин

и мазур ті-ж поляни з де якими краєвими одмінами.

Навпроти такоі польськоі литератури и публицистичніх по

глядів, повстав с 1848 г. русиньський народний табор. Ось яку

ознаку дав єму п. Т-ов у своєй роботі: „Но так уже зле скла

лося, каже він, може бути пцо й од того що галицькі семинаристи

давніх часів дуже далеко одірвались від народу, — литература ся

не виявила ні одного таланту окрім Маркіана Шашкевича, нотрого

за вго прямуване стати на основі народних пісень можна почи

* а
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тати яко найпершого Галицького украіноФиля (хоч теоритичне

може він про те й не думав). Литература ся вистачала або сухі

хоч и учені цраці по исторіі и археологiи Галицько-Володимер

ськоі Русі, c котрих инші , яв то исторія Львова Зубрицького

були писані польського мовою, або, писані польсько - русинсько

ломоносовським язиком, оди до австрийських цісарів, львовських

митрополитів и иниших. Найбільш процéвитий писатель передпо

сліднéі епохи у Галичині Б. Дідицький, тиєю-ж мішаною мовою

написав єпичеські поеми: „Буй-Тур-Всеволод," „Сон князя Льва,"

„Конюший", нотрих єдні заголовкі показують, що проти поль

іцини и польсно-украінского напрямку нічого було більші поста

вити живійшого, нн викопанi з літопису имена й традициі уділо

велинокняжеськоі доби. „Наша загальне-руська литература була не

відома у Галичині, каже п. Т-ов, да не вважаючи на те, що було

зроблене и написане , мало відома й по сей час.“ Про се дуже

жалнує ш. Т-ов думаючи що московська литература дуже стала-б

у пригоді Галичанам не так по своій заможності як своім напрям

ком, заходами , одно слово — своєю реальностю, бо як каже він,

„богацько де у чому й теперички, Г ал и ц ь н і л и т е р а т у р н і

з ах о д и н и н e c я г н у ли дал і на ш о г о д о - п у ш к и н с ь н о г о

и да ж е д о-к а р а м з и н с ь к о г о п е р і оду.“

Від того то, коли у 1861—62 р. зьявилась украінська ли -

тература у Галичині, з іі демократично - народним , — противу

польскім прямуванєм, живою народною мовою, ся, як казав колись

якісь бистроумець »д e c я т и - х у н т о в а“ литература, виявилась

дуже багатою за для Галичини. У 1861—1862 році виступив на

литературну арену тилькі один п. Федькович , котрого п. Т-ов

вважає нко поєта аналогичного с Шевченком, нагадуючи собі вго

просту родину и бозпосередне реальні відносини до свого краю.

Від щасливого впливу украінськоі литератури и перекладів статей

з „Основи" п. Т-ов вбачає повертане галицькоі литератури на

новій, свіжій сучасній дорозі, що вона повернула від князя Льва,

митрополитів — до народу, від Русів та Роксоланів — до щоден

ного интересу селянина , д о л і с и в т а п а с о в и сків, од пере

кладів Платона на якусь неймовірну мову. — до складаня наро

дних книжок за для шкіл. -

По мосновских часописях, як каже п. Т-ов, пишуть часами,

що галицьке украіноФильство всть у пригоді полякам и австрий

ському урядові, щоб вчинити розьєднане проміж Галицькими по

литичними таборами, и таким побитом перервати початки сим

х



380
-

патій Галичан до Росіи. Вважаючи на таку річ, яко маючу де

яку основу хиба за недавні часи, п. Т-ов переглядає историчне

стосункі Галицького украіноФильства до уряду. Починаючи с 1868

року вбачає він русинів на послугах урядові проти поляків. „Що

ви за народ ?“ питався австрійський німець-намістник у депута

тів від руськоі ради у 1849 році. Ті відмовляли: „Ми єсьмо Ру

тени, а в с три й сь к і Ру с и н и, земляне королівства Галицько

Володимерського !“... От-же, як такий специнльний австрийсько

рутенський народ, галицькі руські пробували під ласкою австрий

сько-німецькаго уряду, котрий и держав єго за длн уповненя свого

центрадистичного табору, та щоб придержувати славянсько-Феде

ральні напрямні. За для сего, як каже п. Т-ов, ad hoc вигаданого

народу одiбрала урядову санкциіо и коштуюча єго литература,

більш унитсько-церновна c славяно-польско-украінською мовою,

з латино-німецьким складом, c старою нирилицею , котру пови

нуть да й то не зовсім, надумалися галицькі писателі хиба після

конституцій 1867 р. За для спеціального австрийсько-русинського

народу заведен був оФиціальний Віденьский „Вістник“. М от у

1861—1862 році aьявилося, що австро-рутенський народ єсть ча

стина більш як 15 миліонного народу украінського. Оттут - то

вже пійшла ріжниця урядових поглядів на украіно»ильство: з од

ного боку уряд шобачив зьявлене у галицькій литературі такого

табору, що лічить русинів як частину 50 миліонного русского

народу, з другоi сторони втішався він тим, що є такий напрямок,

що вважав народ галицький яко частину народа украінського, но

частину таку, що кохається у вільному розвої своє народноі са

мостійності, тоді як останні стогнуть під кормигою „неситого мо

сновського централизму.“ Далі п. Т- ов нагадує про пересторогу

„Віденського Вістника" за нуліuмівну, про тую вагу, яка повла

далася на правопис слова руський (р у ск і й, p у с с н и й, ру с ь

н и й), а затим переглядає, який вплив мала литературна війна

між славяноФилями, московськими централами и украіноФильством

із за екстремів послідного напрямку на галицькі литературно-по

литичні прямуваня. „Коли , каже він, полемика проти єкстремів

украіноФильства перекинулась у запалену зневагу цілого напрямку,

коли підстереганя и докази зради вистачили администраційні на

гнітаня и забороненн*) — така постанова річей не змогла не

*) Са-б-то в Россиі. Ред.
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викликати незабаром бучи й у Галичині, тим паче, що тамечки

усе-ж таки не знали постанови діла як слід , міркувалн. собі по

часом не дуже-то зрозумлених листах з Украіни, та й не обій

пiлось тани без вигадок польсних норесцондентів того гурту,

що у Росиі настроювали уряд проти украінофильства а у Гали

чині носилися з „неситим централи змом туранськоі Москви.”

У 1866 році п. Дідицний надумавсь повернути до Росиі, але

жадаючи залицятися з московськими кругами и яво мога пильніші

ім уподобатися почав назати таке що, як він міркував собі, най

краще буде до смаку „московським централам” — именно, що

„на Руси єдна мова — тильві дві вимови !” и видав книжечку:

„У один час малорусину внучиться по великарускн.” Поворот

п. Дідицького й справді у Москві вподобавсь вому слід — тільні

не у Львові, де завважили єго щось дуже швидким и несподіва

ним. Від табору „Слова” виділивсь гурт „народовців” або „увpa

іноФилів” и пішла дуже прикра пря про те, яка буде загально

славянська литература, да на яку мову треба перекладати Пла

тона, яного числа руського народу частииa єсть галицькій народ:

15 миліонного чи 50 миліонного ?!!. Обідва табори вживають ве

звичайноі лайки, урінають один одного „aапроданцями” поль

еькими та московськими. Ті-ін самісінські люде урокидаються

сегодні у „московському” а завтра у „народовському” таборі. Мр

сковські публицисти тильні масло у вогонь підливають а поляні

те-ж свого не забувають... одно слов ) — йде нісенітниця неймо

вірня... тим більше прикра, що найбільша частина публики (ду

ховенство) зовсім не вживає тих екстремів а просто любить

и шанує свою народність а надає тилькі визволитись с під ляць

ноi кopмиги та бажає вільного розвою рідних шочатків. И от ице

що цікава річ, веде своє оповіданє п. Т-ов, що русини усіх та

борів, усі згожуються на те, що треба видавати за для народного

вживаня книжкі й часописі народною галицько-украінською мо

вою; на що вне „Слово” — та й те призналось колись, що

воно віри не йме, щоб и пп. Аксаков и Катков на те згожува

лись, щоб у Росні таких книжок не вільно було дрюковати і Та

ким побитом , каже п. Т-ов, усі табори згожуються у самаму

найголовнійшому ділі, а ріжниця йде тильні або з за далеких во

просів, або з за Формальних — як правопись. Та ще н н як.

трохи не до ножа! У Чехах, приміром мовляв, те-ін бував не по

миряться, часом хоч и aа тую-ж Росию, але як річ підійде до

справдарцнáго діла, як то до виборів, або що, — тоді вже годі,

А
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виділи обох таборів згожуються на номпромис и йдуть одностайне.

У Г а л и ч а н и ті ні не м а та к о г о н о л і т и ч н е г о т а н т у !...

(ВЬстн. Евр. Марть ст. 241.)

Вибачайте, шановний читальнину, за довгу цитату, а ще

може й за те, що не усім вона до смаку вподобається. Подаємо

сей погляд п. Т-ова ано річ хоч може трохи жорстку але високо

справдешню н від початку до кінця проняту щирим чутем до га

лицько-украінсьного народнéго діла. Повладаємо надію й на те,

що може щире слово правди премовлене п. Т-овим не пропаде

даремне, може викличе воно не одну думку у чоловіка-народо

любця, котрий пошанує працю и уважить помилкi публиці:ста,

що не побоявсь придивитися до болячок громадського организма

не за для того, щоб кепкувати, а щоб знайти ліки.

Ми бачили, чого наробила недотепня славяноФильска полі

тика у Галичині. Славáночьильскі докази и доріканя проти Га

лицьких народовців перешкодили богато славяноФильскому впли

вові у других славан, більш усего у молодого сербского табору

„Омладини”. Те-ж саме и у Росіи. Тутечкн вийшла шкода на

родній просвіті тим, що були дискредитевані заходини П. Косто

марова, — у західному краі народна реакция полонизмові не осн

гнула значiня як слід живого и активного напрямку, — богацько

щирих народолюбців дожилися до того, що не няли ім віри, —

а чимало усякіх пройдисвітів вхопившись за докази про сепара

тизм оснгали своєі нечистоі мети , нанидаючи на людей, котрі

коли й були чім винні , то хиба тим , що любили свій рідний

край , різні доріканя за украіноФильство та сепаратизм, — бо

гацько де якіх патріотів заходилися чистити и ру с и т н усе руське

ще од часів Кія, Щека та Хорева. Одно слово,... як каже п. Т-ов,

пішла велика нісенитниця у західнему нpai, чимало втратилося

даремноі праці а „польска интрига” й справді мусила радіти див

лячись, як руські сили пoідали одно одного. „Своя-бо своіх ие

познаша !...” «,

Яні-ж, теперечни, були відносини славяноФильства до поль

ского руху ? Написавши на своєму стязі „с л a в я н ство , н а

р о д н і ст ь” славяноФили не могли заборонити полякам права на

роднего розвою. Дивлячись на польскі діла здалека , не знаючи

про склад и напрямки революційного польского табору славяно

Фили попереду обернулися до польських революціонерів зовсім

не як до ворогів. И дивеватися тому нема-чого, бо тоді (1860—61),

у самому початку польского руху, чимало де-хто у Росіі зов
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сім не так вважав на діло як теперечни, тим більш, що тоді

деякі визнаки руського громадського розвою мали де-що подоб

ного до того, що визначалося часами у польскому рухові. Тепе

речки мовляв, більши усего зустрічаємся с поглядом, що польска

рухавка була шляхетськó — аристократичне діло, що панство за

ходилося підштовхнуте кріпацьким визволенєм и опасуючись того,

що уряд примусить и ix дати земельний иаділ селянам. Сей по

гляд має чимало справдешного , але правда й те, що як би уда

лося повстане, — у Польнці настав би пшляхетський, шанський

уряд, а хоч-би й демократичний, то хиба такий, як зьявився він

у парижській комуні (серед іі польских репрезентантів.) Но

треба вважати на те, що у рухові сему була сторона и не

панська, що окрім національного интересу, був ннтрес и чисто

політичний, що мало вплив свій и серед руського громадського ру

ху, як видно приміром хоч би с статі „Русского ВЬстника:” „Що

нам робити с Польщею,” де надавано раду потопити польску

опозицию у загальному земському соборі усіеі руськоі землі, ма

ючому хоч би й дорадчий тилькі голос, як було то на соборах

стородавнéі Русі.

Дивлячись на польский вопрос с поглядового пункту „правди

народноі волі” славяноФильска часопись вважає претензіі поляків

на землю малорусів, червонорусів, білорусів яко противні мораль

ному правові — правам й обовязком руського народу. Нo „ті-ж

самі моральні постанови” каже вона, тіж права и обовязки,— суть

конечно и за для Грека у стосунках до Ионичеських островів

и за для по л я к а стосуючись до тих польськіх краін, де земляне

польського роду балакають польскою мовою, держаться поль

ськоі віри и загальне не виділяють себе и свові историчнеі долі

від своіх польских братів. Гудячи с пильностю справдeпіноі річі

примхі поляків, іх позираня на Смоленск и Киів, казав „День”,

ми погріпінли-б проти правди й логичного розуму, як би по

чали зневажати іх патріотичні відносини до Познані, Кракова

и Варшави. Держачись такого погляду, маючи неодмінну віру у

те, що непохильня историчня хода доведе колись-то до повні

щого, справдешнего зьєднаня славянськоі Польщи c славянською-ж

Росіею, „День” питався: чи не нраще-б, вважаючи на таку ходу

историчнéго поступу, попередити усе, що обіцяє нам розмирв,

и охотою. шокаявшися одно перед одним у историчних гріхах

своіх — зьєднатися до купи, тісним братерським звязком проти

з а г а л ь н и х ворогів нашоі славянськоі самостійности.
%
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Так казав „День,” маючи надію знайти відголоeок свого щи

рого слова хоч не багато у деяких справденне думаючих го

ловах Поляків привислянського и західного краю. Но він того,

не діждавев — перш усего від засліпленя польскіх поводячих

людей, д р у г е від-того, що не без Фальну було и у самоі

власноі тенденциі, славяноФильства; кохаючись у стародавніх

идеалах мосновського царства ХVII столітя, воно не зуміло по

становити ріжниці між зрозумінєм слів „р у e ь к и й” и „п р а в о

сла в н и й” а від того поляк за для іх став усе одно що єзуiт,

католин — те-ж що ультрамонтан. Богацько напшкодила така

недотепність у Польщі, а ще більum у західному краі, де вва

жаючи на се з'ьявилися административні препони розвою руського

(а не польського) латинства и протестанства.

Сім скінчає н. Т- ов. свій загальний парегляд тих великих

народних напрямків, що стали напроти полонизацій західноi Русі,

нерегляд маючий за мету вияснити громадське зрозумін8 полі

тичноi долі західнtro краю у недавні часи , тим більші що ру

еька громада дуже вже наслухалась усім відомих нсторіографів

и публицистів, тих що висточили помовку про панург0во стадо

и йольсну антригу вго заганяючу по своій волі, себ-то про усю

велике - руську интелигенцию окрім тих мудрящих публицистів

и знов таки тую-ik страхопудну химеру заплутавішу усе, тількі

не іх. Нокладаючи велику увагу на яко-мога нснійше и справ

деніне зрозумінь истотнáго значіна сих двох Фантомів іі. Т: ов

ман за основу той вплив, який мали вони на ходу московського

громадського розвою, не кажучи вже пр8 західні краіни. „Ми до

жилися , каже він , до того що доводилось вже питатись : „та

хто-ж от-се вже справді відомо або невідомо не поводиться поль

екою интриґою ? Вона в нас мішаеться скрізь — и до квестіі пр6

залізні дороги и про клясинчу, або реалистичну просвіту. Не

менемо настановити ні земства°) ані нового суда, завести новог6

fiоземельного банка, одно слово — ногою ступити, щоб боязькó

не спнтатией : „а що-нн захопить усе от-се польсна интрига 2!..

Дtiжилися ми вже до того, що ось теперечки вже не вибрехана

*

*) Нова речифрма уряду, маюча метою децентрализацію екоkóмичнère

управліня через наданє автономні губереькім и повітовим соймaи (земевкім

зборам) репрезентантів , до усéго що тичиться до краєвого хазяйства и та

ко-ж до відомого ступеня суда и администраціі.



335

а справдешня вже таки чужоземна интрига ночинав внсплуатацию

наншого переляку, ставлячи єго проти австрійського Федерализма,

котрий-то нам (Вел. Русі) може стати тильві у пригоді. Так, пцо

теперечки щоб уже держатись одного (та разом вже щоб підтвер

дити, що ми справді „барани" панурговоi стари) треба-б уже під

ставити пию під нове поводательство да стати у поміч Бейстові

да Бисмаркові, щоб лучче приперти до стінки нaпiих єдинопле

менників.

А що ж, як вийде що брехенькі про панургову отару суть

тилькі брехенькі и нічого більші? Тоді, каже п. Т-ов, и зробиться

неним те, щоб побороти польску интригу, не треба дуже вели

вих хитрощів а тильні щоб вільно було народові, громаді всту

пити у нормальну ходу историчнего поступу и розвою. Замість во

єнного положеня контрибуцій, примушеня до продаваня худоби,

администраційного висиланя, зменшенн числа студентів по уни

верситетах, розігнаня цілих десятків учнів по гимназинх, пере

роблюваня народноі мови и звичаів у субсидий и цензури за-для

преси, затриманя и перекручуваня заводячи новий суд або зем

ство — треба було-б тилькі піднести у гору народню заміжність,

поширити просвіту, надати вільну пресу, —— яко мога ширше роз

чинити двері по школах, пойняти віри у громадські и приватні

П0Чн НанЯ... И Т. ІІ. *

Надаючи чимале историчне значінє за для показаних наро

дних напрямків, (себ-то украіноФильства, білорусоФильства о мо

сквоФильства) п. Т-ов не хоче побільшувати его хоч би й за

бувші часи. Се були більші науково — литературні напрямки.

И п. Антонович відповідаючи н. Пaдaлиці за накиданя про но

ліівщину давно вже сповістив, що сучасний Гонта піде не с свя

ченим, а с пером або словом на трибуні. До того-ж, треба ска

зати, що украінофили були люде як кажуть, прості, перші-ж

п замовкли одійшовши від діла, самою горячою добою , тоді як

пішли докори про догоджене ляхам. А тим часом повстане над

ходило и треба було щось-то чинити. От и вхопились усе, за

живу ще недавніх часів традицію вовнноі репресаліі и диктатури,

тим більш що друга система привладена до Польщи після Пасне

вича не довела ні до чого путнщого. Систему тую чого-сь то

повелося у руській пресі вважати яко гуманну и либеральну хоч,

як каже п. Т-ов, справденне гуманна и либеральна система ні

коли не прикладалася у польсній політиці, бо тамечки ні разу не

збіралися репрезентанти усякого стану землян за для рішенн
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краєвих земських річей, не було публичного суда з джюри, ні

вільноі преси... нічого..., а тількі се й можна вважати яко либерально

гуманну систему. У Польщі и західному краі коли було що зро

блене урядом справді гуманного и либерального , то едно тільні

в и з в ол е н є к р і п а к і в з з ем с ь к и м н ад і л о м , и се то по

вернуло зовсім на инппу дорогу усю політику західного краю.

Повстане мусіло скінчитися кількома карами, висилками, не дуже

довгою военною репресалією. Треба сказати що „білому жон

дові" було-б не дуже й прикро. Єму не дуже то подобались

ті Фанатичні міщане, що стріляли у намістників, або повстанці

як демократ — Мірославський з Гарибальди у перспективі,

усім сим користував білий табор щоб тилькі залякати уряд, та

взичити собі де якого послабку. Коли вже из за нетерплячки

„красних" повстане таки вчинилося, „білому жондові“ було усе

однаковісіньно кілько там повстанців буде повішано або вислано

у Сібір, аби тилькі социяльний status quo краю не змінився. М

тут-то визволене крепанів с поділом и з общинною (громадською)

автономією поставило зовсім на иншу вже , справдешне либе

ральну и гуманну дорогу усю ходу социальних річей західнего

краю.

П. Т-ов покладає велику увагу на значіне сіві реформи ще

й від того, що вона висвічує такий Факт, як тая прихільність,

яка з'ьявилася у російських либеральних таборах до польского

повстаня. Як народ, так и либерали мали теж саме жадане від

визволеня : волю з земельним наділом, А вона дана була спершіy

с чималим зменшенєм за для західного краю, а за для Польщи —

наділ зовсім тоді був ще квестією. Після того як вийшло „Поло

женіе 19. Февр. 1872" — воно не вдовильнило ні селян ні либе

ральпого табору. Селяне вважаючи на старий свій принцип : „ми

ваші, а земля наша", не няли віри у статечність такоі волі, и

мали надію, дожидалися „нoвoі волі”, „слушного часу.“ У край

нему-ж либеральному таборі , були, як ми сказали, ті-ж наданя

и те-ж невдовольненє. Не диво-ж теперечки що польскі револю—

ціонери , пшукаючи скрізь собі підмоги спіткалися c сими револю

ційними идеями велико-руськоі громади, що з'ьявилося кілька сту

дентів да офицерів, що видавали політично - революційні листві

и підмовляли жовнiрiв не стріляти до повстанців. Правда й те

що самих найчервонійших з руськоі громади збивала квестія про

західний край і но вони, яко жителі столиці, де зовсім не знають

річей західного краю, здалися на обіцянку поляків, що селяне
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сами собі через модний тоді suffrage universelle, розсудять, кудн

вони належать: чи до руськоі народності, чи до польськoі.

От відкиля піпли золоті грамоти. А вважаючи на те, що

суть усіві річи про західннй край и Польщу єсть именно наділ се

лян землею и нонечне визволене ix c під панськоі кормиги, и що

поляни демократи завше більш мали метою річи політичні и на

ціональні, ніж социяльно-єнономичні, бо вони лавжде забувалися

про народ хоч и далево заходячи у либеральних вигадках , — то

не можна не згодитися с п. Т-овим, вотрий каже, що не стількі

великоруські либерали шіймалися на удочку польсноі интриги,

свількі вона сама звернула с свого путя заче нвпшися за либе

рально-демократичні напрамки руського либерального табора, на

прнмни, котрі давали таки до самоі рішїучui урядoвoі діі як виз

волене кріпанів з наділом землею. Неликоруські „червоні" (вк йде

далі П. Т-ов), котрі давали допомогу польским повстанцям, стали

в нінці далено не в такій нікоді народові як великорусьні „білі",

ті самі, що агитували зьєднавпiися с польським аристократичним

табором проти наділу селян землею и за полицейську опеку па

нів. (вотчинну полнцію). У першому разі, хиба тильні облудна

Фактів була незаконна нно революційна, но тая идея що була

під нею — йпіла як раз до користі и народові и урядові; у дру

гому ж, під неначе самою консервативною, самою благонамірен -

ною метою твілосн таке, що стало б зовсім не в користь идеі

обрусіня.

Конечне- ж, рішуче новертанв до русько і сторони, як воно

виявилось вже на практичній основі , в останні часи все-ж тани

пішло від натуральноі руськоі сили, від руського народу західного

краю. Коли заходини поляків до поветаня як раз прийшлися в

часи заведеня уставних грамот, коли пани з усіві сили билися

щоб врізати яко мога більні селянського наділу, — годі селяне

міркуючи своєю власною логиною звели до купи и иеконтентність

панів визволенєм кріпанів, и те що пани збіралися до повстаня.

Хто згадував це про повстанє 30. року та викохав у собі більш

єнергиі, — ті иоважилися звязати словутний с м у ш н и й час

с повстанєм и почали збіратися до вонтр-революциі.

Се зьявилося найбільш у полуденно - західному нpai , де с

кінця 1862 року усе частіш и частім почалися жалкуваня панів

и писателів про те, що хлопи стали такі неслухняні а украiно

•ильский табор буцім-то іх бунтує, де администрація знаходила

ратища вже наготовлені селанами, Стосуючись до угоду ль
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ваня сi довели до того, що у Киіаській губернії у кінці квітня,

се б то як раз за кілька день до повстаня був післаний від уряду

член губернського по селянським ділам комитету (виділу), щоб

потвердив селянам слухати посредників - поляків с правом при

кликати коли треба буде військо, — се-б то одводити єго відтиля,

де будуть збіратися повстанці, обертаючи на те, щоб карати тих

селян які вязатимуть панів пішовпних „до ансу."

Оттакі то були обстановини, коли приіхав до Вильни ген.

Муравьев. Прислухаючись до того, що казали тоді, не можна

було думати, що він збiрається на що небудь окрім репресалий :

до того-ж відомо було , що він не був на стороні земельного на

ділу. Од того то й треба вважати пко на головнійпу річ на те,

що й таний чоловік побачив и зрозумів, що мало тут репресалій

через полицію й військо, що треба покладати увагу на голос на

роду. Сел я н с ь к и й н а д і л — сел н н а м І ось який був оклик,

що носивсь тоді по над краем, що обстановини політичні наказу -

вали го навіть польскому підземельному иoидові, и перед но

трим мусіли вклонитися и польскі шани. Ген. Муравьеву треба

було бути тилькі розумним чоловіком щоб зрозуміти, що треба

зьєднатися з народом. От тим то й пішли такі розпоряджена як

сільсна сторожа, уповнене визволене вpспанів, примушений викуп,

зміна мирових посрединків , передавлене уставних грамот и тане

ННІІІ Є. -

ПЦо-ж до полуденно-західиого краю, — тутечкн администра

ція не тильні не стала у поміч народній реакциі, но яко мога іі

спиннла, опасуючись, с польского впливу, щоб знов ве вернулася

козаччина або гайдамаччина. Нo усе-ж таки у кінці настановлена

була сільсна сторожа й тутечни. Невелике й не довге повстанє

було утихомирене більші селанами , ніж військом. У виданоі Ки

iвськими професорами броннорі. „Возстаніе поляковь вь югоза

падной Росіи“ читаемо : що „військо більші рс бпло те, що пиль

нувало поляків від народу.“ „Промовте тильні слово, вазав один

селянин внівському губернаторові привівши плінних повстанців,

и через тиждень и за 1000 карбованців ні єдного ляха не знай.

дете 1". — „А, як то хлопи розходилися!?“ казали після нов

станя шани поляни и не поляни відомого напрямку, обертаючись

більпі до людей урядових. Де, не де, сунулися було брати під

арешт селян за тое б то, що не слухають панів та посредників

и вяжуть повстанців. Киівська администрация хотіла було вести

річ яв колись-то, себ-то узяти, вислати кого треба, кого повісити,
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а відносини селян до найів щоб зосталися які й були. Те що ми

бачили у Вильні, тутечки довго не настановлялося, — админи -

страция як ми бачили опасувалася річей тих вважаючи на пря

муване сільсного народу и вплив украіноФильсного табору яко на

більш революційний елемєнт, ніж польский. Нo вважаючи на те,

що настало у Вильні, на голос народа казавшпого: „м и з а в о ю

в ал и с о б і з е м л ю !“ сей чудний status quo вигаданий ген. Ан

ненновим с польскими „марішалками" не вдержавсь, и те що було

у Вильні настало и у Киіві.

Таким-то побитом знайдена була дорога до розрішеня поль

скоі квестиі. Реалізувати таку політику було вже не важно, ноли

у громадсьній самовіжі була вже основна идея улагодити сільське

земство, вважаючи землю за селянську власність и надавши ему

громадське народоправство. Таким побитом система „усмиренія

мятежа" змінилася на систему визволеня литовсько-руського люду

с під кормиги польського нанства н постановленя польсного

народу з існонних часів задавленого польским аристократизмом.

Таким нобитом стали на дорозі показаній єдним з руських уряд

ників, що верховодили реформаційною роботою у Польщі: „Ро

біть тан, казав він , щоб через кілька років, колись-то, коли вне

може й не буде руських у Польщі, тутешний народ згадував про

те, що колись то руський царь прислав до Польщи руссних

людей, а з іми волю и народню заможність”.

Найвищим пунктом таких нових відносин великоруськоі гро

мади до річей не тилькі західного краю але й Польщи були роз

порядженя видані 19. Лютого 1864 р. до улагодженя поземель

них стосунків селян и слідом за тим рескрипт про организацию

шкільних річей у Польщі. Отся остання річ, яко найближче сто

суюча до національного чувства и загальне-духовного житя на

роду — найкраще и найяснійш виявляє моральну сторону від

носин уряду до польського народу. Головнійші идеі того ре

скрипту відомі суть с таких слів: Метою Росіи у стосунках до

іцарства польского мусить бути осягненє яко мога найбільшоі

неприхільності до усіх елементів іі населеня. „Не попускаючи

ані собі, а ні кому б то ні було, (каже 3. пункт респнрипту) обер

тати „розсадниві науки" до осягненя політичних цілей, шкільний

уряд мусить прямувати тилькі до некористовного осягненя про

світи поступне побільшаючи систему громадськоі освіти у цар

стві и становлячи яко мога на вищу ступеню методи обyдена".
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Маючи у основі своій такі початкі, рескрипт дає волю польскій

молоді вчитися польскою мовою, но однаково , вважаючи на те

нцо землнне царства належать до різних ііл6518н и вір, ІІО СТаН0 -

вляє що кожде з іх мусить бути відгороджене від усякого на

силку и сторончего впливу, кождій народності надаеться право

мати своі особливі школи. У школах загальних, як каже рескрипт,

ученє мусить бути мовою більшоі частини краєвого населеня,

себ-то польскою, руською, або німецькою, або литовською, ди

влячись по краю и народности землян.

До чого-ж обернулася затім москвовська політика у царстві

польскому и у полуденно-західному вpai и якою вона мусить буде

с погляду п. Т-ова ?..

До п и с ь.

С Киіва. Вже кілька тижнів у залі Первоі Гимназиі нашоі

стоіть модель помника Богдану Хмельницкому, виробленая худо

жником Мивітиним, модель, котра, як ми чули, не буде змінена,

бо із нею згодилась Киівська комисин за-для поставленя того по

мника, и вона вже ствержена найвищою властіо. Про те пода -

емо опись сiєi моделі, як ми іі бачили власними очима, не беру

чись виголошувати єcтестичноi критикі задля своєi неФаховости ;

додаємо тільни ті міня, котрі прийшлося нам чути з різних сто

рін, також од неспециалистів, бо й модель виставлена перед очі

усіх на-показ.

Монумент Богдана буде найкращим у Кніві, де ми маємо

пони-що тільки два таких монумента: Володимера Св., що сто

іть на горі над Дніпром , и пана Бобринського, що кидається

у очи при вьізді у Киів ис салі залізниці. Обидва сі, що до за

гальноi ix Форми, мають вид стовпа, на котрому стоіть чоловів

у супокійній постанові. Богдана ж монумент буде мати більш

свободи у позах людських и більш пишности через те вже , що

тут вирує не один чоловік, а ціла група з десяти Фігур, як лічити

й коня, на котрому іде Богдан. Сей монумент стоятиме на пляцу,

що межи СоФийською церквою и Михайловським манастирем;

ближче до первоі , як раз проти „Урядового дому" и у такій по

зициі, що Богдан — здаватиметься, іде з воріт СоФийського Со

бору у напрямку к Дніпру. Як з моделі можна бачити, пьедестал
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іс сходами зроблен буде з граниту, на котрому лежатиме великий

камень з лабрадору") неправильноі Форми, начеб-то кусок скали.

Ся скала є скеле гом цілого утвору, бо навкруги єi н над нею

розмійцатимуться усі частини помника , нотрі ми опишемо один

по одному. Отже на сiєi скалі лежить Богдан на ноні, здержуючи

єго тільки гином, бо уздечка од вітру розвивається н запутується

на лівій єго руці. У правій держить він булаву, котрою указує

за Дніпр на Східно-полуночні страни, себ-то на Москву. Під ко

нем , закритий плащем іезуiгського покорю лежить ростоптаний

іезуит іс корогвою, до котроі приставлен одноглавий орел ; на

пелюх іезуита падає у низ и виставляє дві букви, вишиті на

нему длн ознаки , що то за чоловік: J. L. себто Іnigo Loiola),

одна нога, рука и голова іезуіта звішуються дому с намня, чим

подають знати, що він вже мертвий. Кінь Богдана топче разом

з іезуитом и розбиті кайдани неволі лядськоi.

Таке-то вистачено над скалою ; під нею з-заду коня Богдано

вого лежить збитий зверху жид у предсмертній агоні; витягсь

він через увесь пьедестал, закинув голову назад себе, однією ру

кою хапається ще за камінь , наче-б-то здержатись хоче, а дру

гою, хоч и вполовину помертвілою загортає розсипані гроши, цер

новну чашіу и талірни. Уся его Фигура викликає спочутя скорійші

обмерзіня, ніж жалю до его. На его падає сторч головою з тивіж

скали . І ях, убраний у кунтуші, с поламаним мечем у руці, нотра

вже не попаде більші , куди націлялась, Поза ляха и єго гордий

вид, хоч и летить він збитий зверху копитами коня Богданового,

не дає того мерзкого враженя на дивлячогося на помник, як Фи -

гура жида : се воін, падаючий у неравній боротьбі.

Попереду скали, по котрій скаче Богдан, вже на самому пье

дестали сидить лисий, старий кобзарь : він грає и виспівуe, бряз

каючи по струнах, с котрих де які, вже порвані. На праву руку

від его по під тиєю ж скалою стоіть типична Фигура x oх л a,

себ-то Украінця, c сумною и дуже великою думкою на чолі ; од

ніею рукою він начеб-то піддержує скалу, чи оперся об неi и,

присуваючись до кобзаря , смутно себе має , схиливши голову,

так що довгі вуси торкаються грудей. Позад его стоіть Гу ц у л,

*) Кажуть, що самий помник буде робитись як-раз навпреки тому, що

показує модель, себ-то нижчий пьедестаг буде зроблен з лабрадору, а вер

хній камень — з граниту.
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нотрий тудиж присувається переглядаючи через плече свого брата

Украінця на те місто, де сидить кобзарь. По ліву руку од коб

заря стоіть к а цап, себто Великорус, також пованно засмутив

шись, але не без того, що зветься у іх „ухарством ; * позад его

Л и т в и н , або Білорус —- так саме як з правоi сторони Гу

цул, тільки ж він однією рукою спирається на кацапа. Усі сі пять

Фигур, як и обидві задні, вироблені артистично, так що, здається

нам , и єтнографи и краниологи навіть могли б студиовати по

ім, як по зразкам : ані на цяту помилки нема. Ми ще чули, що

Микітин хоче на самому помнику обличя кобзаря, (и на моделі

дуже добре вироблене) змінити, и замість того, котре є, виліпити

самий патрет Тараса Шевченка, котрого він добре знав, нк ще

вони вдвох вчились у Академиі, и через те добре его памятує, що

той покинув ему на память чимало своіх скульптурних робот.

Така постанова верхнего камня лабрадорового; передня ча

стина єго щільно обрізана и тут прибита залізна доска, на ко

трій, як раз над головою кобзаря, золотими буквами виписано :

„Згине Польща, згине, а Русь панувати буде !" Камінь сей, як

ми назали, и усі нижчі Фигури, стоїть на доволі великому пьеде

сталі, маючому Форму довгого параллепипеда, котрого чотирі сто

рони мають слідуючий вид. На передній стороні Церковно-Сла

вянсьними литерами виписано: „Єдиная и недьлимая Рoссія — Бо

гдану ХмЬльницкому.” З трех остатніх сторін вроблені у камінь

три металичних Фресна, визначаючі три шоважнішці хвилини з жи

тя Богданового. На задній стороні — У і зд е г о у К и і в через

Сочийську браму (тепер вже замуровану), де він іде попереду

війська и хреститься ; позад его ведуть коня, несуть булаву, ма

ючіся корогви; а у самому війcтi у браму зустрічають вго с цер

ковними корогвами влир, хор співаків и народ. На правому боці

ньедесталу вроблена картина з надписью „Б и т в а п о д ь З д о р о

в ь м ь“, по котрій вже догадатись можна, що є на самій картині:

коні, люде іс списами, мертні, умираючі, поламані гармати и др.

на переднему плані ; а на самому тлі у перспективі видніється

горбок, на котрому стоіть старинина с норогвами. На лівій сто

роні iиьедесталу — II е р е я сл а в с н н а Рада , де серед хат на

пляцу видніється багато люду простого, старшини , московські

Посли, и др.

Така модель , и таний буде помник у загальному своєму

виду, бо як ми назали нічого не буде змінено , окрім де - яких

малих значків. Наприклад на напелюсі іезуита Минітин хоче по
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ставити заміст литер J. L. — литери S. J., — себто Societas Jesu,

що, здається єму, буде легше зрозуміти нождому. Чули ми ще,

що хтось з тутешніх раяв Минітину змінити загальну надпись

„Згине Польща, згине, а Русь буде шанувати" на другий вірш

з народних пісень :

„Та не буде лучше, та не буде краще,

Як у нас на Вкраіні ;

Що немає Жида, що немає .1яха,

Немає й Уніі !"

Микітин, кажуть, дуже рад був, почувши такий вірш, більш

одвічаючий идеi єго помника и у загальному смислі и по части

нам ; а чи змінить він стару надпись на сей вірш, — не звістно ;

казав, що він и хтів би змінити, але бoіться, що прийдеться ду

же малими литерами виписувати , через що мабудь и не можна

буде змінити.

Оттакий-то монумент може незабором виставлен буде на Со

Фийсько-Михайловському пляцу, де розводиться сквер. Чи скоро

те буде, — не знаємо, бо як чули ми, дуже небогато грошей ще

зібрано на той помнин. Але поки-що, у нас чи так чи сяк вжe пe

ресужують композицию его, хто бачив або модель, або илюстра

цію его. Найбільш ходить о Фигурі жида. Інші кажуть, що дуже

негуманно буде виставити его так зничтоженим , як він вида

ється на моделі, інші — що ,як сю Фигуру брати зробленою

після тенденций ХІХ віку, або після условій, в котрих ми живемо,

то якось чудно виходить, що знищеним виставляється той, хто

ав согравданни виве досі з нами, або ще той хто на самому

ділі панує у нас ; другі нажуть, що як розуміти сего жида зро

бленим після того погляду, котрий мали Украiнцi за часи Бог

дана , то й се не буде правильно, бо Украінці тільки в дуже

тяжні хвилини свого житя брались за ніж , щоб вирізувати жи

дів, але в загальних відносинах до его, поважали й поважають

у ему чоловіка, через що, кажуть, знов виходить негуманно. Не

лучилося чути нам , но каінуть про помник самі жиди й Ляхи

про Фигури скинутих жида й ляха; першим, мабуть, нема часу

за іх гандлямв, котрими вони, щоб там не виставлялось на поназ,

більш и більш умоцнюють свою силу; другі нозагортались у

тані сконцентровані спілки, що про іх и ие чуть у Києві. Більш

про помник пересуди робить Вилиноруська и тутешня так звана

интелигенция, люде урядові и др.; але й вони — більші росказують
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про де-які осібностн; обсудженя ндеі помнина в загальному

змнслі нема и не може бути. А що скаже самий народ, — поба

чимо тільки тоді, нк постановять помник на місті , бо тепер він

про его нічого не знає.

Разом з звісткою про модель помника Хмельницького, пода

ємо звістку це про одну новинку Киівську, котра дотивається

вже a p x e о л о г і и. У нашому старому місті , котре знають ще

Арабські й Персидські письменці під назвищем Куяби, раз у

раз находять які-пебудь антикварні чи археологичні документи

того, що здавна-давен були тут селища не одного , а різних на

родів. Ми не кажемо вже про пещери, що знаходються при но

вих постройках по повим планам, коли приходиться зрізувати

землю де-небудь на середині міста; у сих пещерах, або й прямо

у землі було найдено чи -мало де-чого (перстнів, черепнів, грошей

и др.), що указує на часи Велико-Кннжеськоі або козацькоі епохи.

Але окрім сих дещиць иноді знаходять и такі , що сягають геть

далеко" за княжеську епоху, звістну нам з літописей, як папрн

клад монети куФичеські, або й грецьки, або й Фарнана Великого

царя (МєraАov ВаatХdaос) Боспорського.

Ронів чотирі тому, як найшли на північній стороні Киіва, у

частині, що зветься Плоскою, на дідинці Іорданськоі церкви 200

монет , котрі розбірались ученими Петербурcьного Факультету

Східних мов; от-же після праці сих ориєнталистів, котрі по

прочитували уже, що вибито на сих монетах, вийшло що всі вони

вибиті були у Самарканді и других містах Туркестану и усі ма

ють датн від 850 по 930 р, Видно, шо скарб сей хтось занопав

тоді разом, и долежав він аж до наших часів.

На сіх днях знов недалено од того ж міста , (себ-то по-під

урочищем, званим Юрновицею або Юрновицькою горою) на пив

ному заводі, що стоіть рядом з Іорданською церквою, вопали гору

и натикнулись на щось дуже чудове, дуже страшенне. На двад

цять вpоків завширшки у чоловічій зріст високості, а може й

більш, найшли цілу кучу людських востей, котрі люде викидуючи

почали лічити. Так перелічили вони 2,000 самих черепів , але не

викинули звідти ще й половини іх. Як думати, що під сими ске

летами й костями буде стільниж , то вже вийде 4,000 людських

остовів. Анатом и краниолог тутешнéго университету Бець и про

•есор руськоі 11 стори і , він же й консерватор археологичного

набинету, Антонович, передивлювали сю дивозну находку. По

ни-що первий з них найпов у сих черепах 4—5 типів різних на
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родів ; бачив він там богато й женських и дитячих вісток, але ще

не підвів статистичноi лічби усім черепам, бо вони ще не усі

однопанi и не дані усі до его рук. Другий придивлюючись до че

ренків, горщечнів, орнаментів (як якісь скляні дуже великі пер

стні, чи браслети) не остановивсь ще ні на якому рішеню сего

снарбу, бо мав дуже мало дат; поки-що він бачив спис обоюду

гострий , котрий не може були с часів пізнійших ХV", стол., и

по горщічкам, котрі знайдені були там, догадується, шо треба

дати сiєi могилі місто далено ранійше ХV". стол. Він шодає до

гадку, що могила ся не єсть дарунок чуми, холери , або якого

небудь повітря хорного, що вона насипана була трупом після

якоі-небудь різні у городі, котра разом понівечила стільно люду:

бо од чуми не могло за-раз стільки вмерти, щоб треба іх було

ховати у одну яму.

Подаючи сю звістку до редакциі „Правди" ми б жадали, щоб

ч і так чи інан розьяснилась темрява сего питаня, о чому дамо

знати, як буде що-небудь більш цікаве.

x, члл охлхухлx vлrvлч,

". ч. "чл" "\ v. "\ v ". "ч м.

ПЕРЕГЛЯД П0ЛІТИЧНИй.

Сесия делегаций скінчена а збір соймів краєвих назначений

на день 5. Падолиста. Діяльність машини конституцийноі пере

несеся туди та займеся справами не загально - державними а до

тичащими тільки поодинокі краі. Тоті більше може заинтересують

нас, чим справи о котриx пeрeсправлювано в делегациях , по

тому , що вони нам близчі, та ще и по тій причині, що добро

всеі держави зависло неодмінно від стану поодиноких краів. За

чим звернемо всю нашу увагу на діяльність соймів, именно же

сойму галицкого, незавадить кннути оком в недавню мунувшiсть

та записати взжнішці прояви з житя нашоі держави. Ріжниці, які

заходили в кіньци між внесками обох делегаций що-до буджету

а именно що-до видатків на адміністрацию пограничя військового

від часу, як вго постепенно стали провинціоналізувати , не зала

джені ще наконечно, а тілько відложене іх залодженє до будучоі

сесиі делегаций. Тим способом полатано якось хитаючийся вже

союз обох гегемонічних народностей. — Німців та Маднрів. А

згода та Німцям все потрібна, бо тільки нею вони и удержатись

зможуть на становинці геґемонів, За те- ж Мадярам ще тільки

на час ii треба, бо вони неспускаються на поміч Німців, а бе
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руться всіми силами до нанонечного залогодженя своіх домашиних

взаємин. Регніколярна депутация, котра угоду 1867 року має пе

реглянути, и хиби і, нотрі через досвід чотирелітний показалися,

справити, и до потреб Хорватського краю іі приноровити, — де

путация та урядує вже від кільнох неділь, и в надін, що жаданн

Хорватів вповні увзгляднені будуть. Словакам обіцяли міністри

також концесиі що до заведеня язика словацкого в пшколах, судах

та адміністрациі. Як бачимо, діло в Угорщині розвивається гарно,

та чей доведеться нам ще незабаром побачити в Угорщині Феде

рацию и то не тільки краів а Федерацию народностей, сей идеал

устрою держави з мішаними народностями. Сей хід діл в Угор

щині не може остатись без впливу и на нашу часть держави. Бо

як тільки Угри у себе згоду заведуть, не будуть мали жадного

интересу спирати геґемонію Німців в Ціслiтавиі. Из взгляду на

сю можливу и имовірну будучість постали й поголосні про хи

танеся теперішнéі міністериі. Що - же діють наші централи

Німці ? Замість, щоб ити в слід за приміром своіх союзників,

прямують вони до більшоі централізациі. Готовять провкти до

законів вимірених на зменшенє автономіі соймів та краів и відби

рають концесиі адміністрацийні в дорозі адміністраційній надані.

А наші галицькі централи , се-б-то більшість соймових Поляків

помагають iм у тім ділі. Замість вдоволити Русинів в іх справе

дливих наданях и втягнути іх тим способом до борби проти цен

тралізациі и геґемоніі Німців, вони игнорують Русинів и заганя

ють іх в табор Німців. Природним наслідком панованя сильніщоі

народности над слабшою є, що ся глядає союзників де инде по-за

границями краю и вяжеся, с ким може. Внесенє п. Лавровського

підписане всіми руськими послами, двох лишень винявши, лежить

собі в архиві виділу краєвого та жде змилованя божого, чи пак

більшости соймовoі. Ми не думаєм, неначе милостині, просити

у Полянів концесий, бо те що вонн тепер не хочуть нам дати

по добрій волі, хоч воно по слушности и справедливости нам на

лежиться, —— те виборемо собі с часом -— довшим чи коротпшим —

самі нашою працею и солою. Однакож тілько пошанованя заслу

гують чей наші всі посли та передставлена ними народодність

Русинів, щоб внесенв тих послів поставлене именем всего на

рода сойм якось розрішив. Може собі те внесснє приймити або

й віднинути, — в тім вже его воля , —— тільки щоб раз вже рі

шив долю его , бо крайний вже час вилізти сему внесеню c під

замінів виділу краєвого на порядок дневний засідаиий соймових.
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Друга важна справа, се поновлене внесеня про руський ви -

нладовий язик в визчій гимназіи академичній у Львові. Треба се

внесенє відлучити від внесенн про спольщен6 німецькоі гимназиі

львівськоі и низчсі реальноі * Бродах. Бо на що нам вдати,

поки прииде міністерин прихильница, — поки соньце зiиде, роса

очи виість. — Трета-ік річ тана. Звісна всім та точка устави

о викладовім язиці в гимназиях , котра призволює на паралельні

відділи поодиноких клнс з викладовим нзином руським в котрій

будь гимназиі, если родичі 25 ученників якоісь кляси зложать

у дирекциі гимназияльноі заявлене , що надають, щоб іх сини

училися по руськи. Доси лучалося не раз и не десять раз, що не

в одній клясі не однзі гимназиі було и більші 25 ученників-Русинів,

а родичі іх жадали - б були не раз для дітей своіх викладу ру

ського, — так щож ? Дирекциі гимназияльні о таке жадане ро

дичів не питаються , хоч и звикли питатися, чи син буде богоче

стия по руськи чи по чольськи учитися, та чи буде ходити на

науку руського язика чи ні. Коли-ж родичі самі непитані заявля

поть, згадане повизче наданє, то дирекциі сего жаданн не прийма

ють ; від того - ж то и ніколи не збереся в жадній клясі 25 учен

нинів до шаралельного відділу з винладом руським. Яка причина

свго поступованя дирекций гимназинльних ?

Ся, що мабудь рада шнольна краєва не видала жадного досі

розпорядженя диренциам , в котрім би iм приказувала принимати

такі заявленя від родичів и робити з них урядовий ужиток ; са

мі-ж дирекциі без такого розпорядженя ие сторони безпосередно

визчoі свові власти не мають до того права, хоч и знають уставу

о викладовім язиці приватно. Взиваємо одже напших послів, щоб

заінтерпелювали правительственного комісаря о се: чи рада

школьна краєва видада в тiм взгяді розпоряджен8 дирекциям? а

на-коли не видала, з нкоі причини не видала 2 и коли се зділати

думає ?

уССу

Н ()Bl1 НК. П.

Дня 8. (20.) Жовтня с. р. відбулася кснсекрация а дня 15. (27) Жов

тня интронизация нового епископа перемиского Преосв. Іоанна Сту

пницкого. — Кому хоть від части знані суть деморализуючі агитациі и ин

триги, які при кождім опорожненю галицько-руських владичих престолів

водяться, а без яких и при найновійшім обсадженю перемиского престола, не
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обійшлося, той певне повитає з радостию вість, що сирітство перемискоі епар

хиі уже закінчене. Дорогу, якою новий владика до мітри стушати був при

нуждений, можна справді назвати дорогою тернистою, мав бо він до щобо

реня далеко більше противностей, чим кождий з єго шопередників. С тих

противностей вийшов він побідоносно и стоіть нині на становиску, котре му

не лише в ділах руськоі церкви, но и в справах народних дає важний голос.

Велику и трудну задачу має перед собою епископ Стушницький. С противни

ків нового впадики, котрі ще до недавна явно и тайно уживали всяких

средств, щоб усунути єго кандидатуру на владичий престол, одна часть и досі

старається єго на кождім кроку дискредитувати и яко ворога руського на

рода и руськоі церкви представити, — другі же видячи, що дальші агитациі

против нему не доведуть до жадних реальних результатів, змінили Фронт та

робять такі очи, буцім то ніколи и не мали нічого проти нéму. Не знаємо

близче замірів тих панів, одно тільки не дуже виглядає неймовірним, що злі

язикі голосять, буцім-то де яким з ним забаглося опутати нового владику

своіми прихильностями та уживати гo за орудиє для своіх цілей, так як то

3 руськими єрархами уже лучалося.*) Як при таких обстановах еш. Сту

пницький зо свого заданя вивяжеся, ріжні ріжно толкують. Нам здається,

щоб видати в тій справі суд, треба опертися на фактах знаних.

З минувшости Еппа. Стушницького знаємо, що обовязкі своі яко свя.

щенник и крилошанин вишoвняв всегда точно и совістно, в справах же на

родних стояв до недавно на убочі. Се похваляти не можна, но можна від ча

сти звинити шостушованєм наших народних проводирів з літ 1848 и 1860, ко.

трі майже на кождого, хто шосмів сумніватися о іх непогрішности и заявити

власне пересвідченє, безшощадно кидали анатему, та через те многі и цінні

сили відтручували від праці на народній ниві. В нонійших часах Епп. Сту

шницький пристушив яко член до товариства „Просвiти", піднимав ся охотно

праць, до яких го се товариство завзивало, а на загальнім зборі товариства

висказав шрилюдно свій погляд на справи народні и прихилився виразно до

програми табору народнéго. Коли же по консекрациі на епископа виділ то

вариства „Просвiти" складав Шреосв. Ступницькому желаня, сказав між ин

шим и се: „закидують мині, що я Лях; Ляхом ніколи не був я и не буду,

но и москалем бути не хочу. Родився я Русином и Русином згину готов до

шосліднеі каплі крови боронити мою народність и св. гр. кат. цервов.“

Міркуючі шо честноті характеру, яку Епш. Ст. в житю приватнім

всегда заявляв, можемо вірити, що ті слова его були щирі, що тому новий

владика є одушевлений найкращими замірами для руського народа и руськоі

церкви. — Витаємо-ж єго щирим серцем на престолі перемиских владик

и желаємо, щоби Бог кріпив єго сили, шоводив єго волею при виборі дора

дників, хоронив го від противнивів найшаче-ж від льстивих приятелів, та до

зволив му довершити, що замірив для добра нашого народа и нашоі церкви.

Від проізжих с Холмськоі епархиі довідуємся , що зайшла велика ко

лотня межи шарафиянами и священниками тамошними, особливо на Підлісю.

*) в : приміром одному, що украінофили, се-б-то народовці —

москалі, „бо Украина в царстві росийськім,“ прихільникі-ж заявленя в зві

снім 59. Ч. Слова — се дійстні Русини! Прим, зецера.
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Народ тамтих сторін малоруський є звісно уніятськоі віри а Фанатично при

вязаний до внiшних форм обряду буцім-то уніятських, як н. пр. органів, мон

странций и т. и. Народ бесідуючий по руськи виучили священникi спoльщені

або таки и латинські лише по польски читати, повтикали му польські моли

товникі та щотькі, и зділали з него уніятів не то по обряді засліплених край

ним религийним Фанатизмом , а и по народності так, що уніят не звеся ні

Русином ні Поляком а таки так уніятом." Понаставали-ж тепер по пара

Фиях священникі зайшовші з Галичини, котрі більшою частию лишень в мате

рияльних виглядах покинули своі батьківські сторони. Загадавши покласти

заслуги очищенєм обряда стали як-раз викидати нагло с церков органи, мон

стрaнциі и т. и. Народ темний, що видить в тім поступованю насильне нару

шенє своєі віри, зворушивсь проти того и вигнав недавно-ось кільканацять

священників Галичан с пара4-ий , позамикав перед инними церкви лишаючи

их без найменшоі помочи. Повиганяні и потурбовані священникі забралися

з родинами до Холму консисториі на карк, и разом з іі крилошанами Дяча

ном, Попелем, Цибиком и и. жадають від правительства войскових екзекуций

и асистенций. — Чи винен тут народ темний, ефанатизований польсько-єyіт

ським хозяйством, дивлячий ся в темноті своєй на викиненє звінка с церкви

як на занапащенє спасения душ своіх ? чи то винні священникі, котрі не

знають, що не народ для них а они для народа, котрі забувають, кілько то

часу и труда их стояло, щоб лише відвикнути від свого галилейского „panie

mosci dobrodzieju" а привикнути до „памiлуйтє ?“

Тепер за их душпастирску безтактність народ одвічати має кровю!

Чи се дорога до обученя темного люду и до очищеня обряду ? Чи не

виглядає се на місиі єзуітів що оружиєм забагали було поган повертати до

віри Христовоі ? Глядіть лишень преподобні и високопреподобні, щоб часом

не одшибли нам зовсім сей народ на пів зляшений замість повернути то нам,—

Крилошанин Дячан накoівши лиха в консисториі своім ще в Галичині осла

вленим лукавством усувається на безпечне містце пароха и професора уні

верситету Варшавського, де буде побирав товсті гроші и — як той мовляв —

буде смівся в кулак.

З академиі. Дня 27. Жовтня с. р. відбувся загальний річний збір чле

нів „Дружеского Лихвяря." Перед численно згромадженими членами — над 60

академиків брало уділ в нарадах — відчитали секретар и касиєр справозданя

с цілорічноi дiяльности виділу, с котрих на тепер виймаємо лише ту радісну

звістку, що товариство числить вже 158 членів дійстних и орудує Фондом

800 з. р. а. в. Уділено в тім році 149 пожичок в загальній сумі 1778 зр. —

По справозданю приступлено до вибору нового виділу, а відтак наступили

внескі поодиноких членів. — Збір закінчився при світлі а члени розійшлись

в пів до 7. год. раді с так живого взросту товариства. В слідуючих числах

„Правди" позволимо собі обзнакомити близче ч. читателів наших c сим мно

гонадійним товариством.

Статистика слухачів універзитету львівського в літнім піврічю

1872. На виділі правничім було слухачів звичайних 50E, надзвичайних 13, ра

зом 519. Між ними Русииів було 139, Поляків 340, Німців 40; що до віри

було між ними католиків обряда руського 139, латинського 342, вірмен

ського 3, исшовіданя авгзбурського 4, мойсеєвого 31; вільних від цілого че
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сного 43, ві4 половини 124 ; стипендистів 88 побираючих разом 646і зр. 25 кр.;

однорічних охотників 44.

На виділі Филозоричнім було звичайних слухачів 138, надзвичайних 4,

фармакевтів 30, разом 172. Між ними було Русинів 43, Поляків 121, Німців 8;

католиків руського обряда 48, латинського 121, исповіданя авгзбурського 1,

мойсеєвого 7; вільних від цілого чесного 28, від половини 46; стипендистів

22 побираючих разом 3430 зр. 50 кр. а. в ; однорічних охотників 11.

На виділі богословськім було звичайних слухачів 226, надзвичайних 63,

разом 289. Між ними Русинів було 221, Поляків 67, Вірмен 1 ; обр. рус. 221,

лат. 68; однорічних охотників 2, в службі сталій, резерві и обороні краєвій

40. — Всіх слухачів одже разом було 980.
і

Літературні вісти. Вийшло ще торiк у Відни друге по більше не

видан є звісного молитовника вистаченого зразу в meршім виданю для ру

ських жовнярів. Се друге виданє, заповіджене давно „Листом без коверти,”

побільшене справді на тільки, що стане на рівні з більшою частию молитов

ників польських що до числа молитов, а що до добору тихже певно их пере

стигає. На 250 сторонах дуже догідного — ні малого ні великого — чормату

містить в собі звичайні щоденні молитви напечатані по одній половині сто

рони по руськи а по другій по церковному, відтак лишень по руські самі

добірні молитви ранні, молитви у всіляких пригодах, молитви під час служби

божoі, перед сповідно и по сповіді, до причастя и по причастю , молитви ве -

черні, приготовленє до сповіді відзначуючеся докладностю , три акаФисти и

лиaрaклис, дальше Служба божа ціла по перковному, наконець пісні и коляди

по руськи и календар.

Водилося досі та й водиться ще и тепер, що особливо женщини нані

нерозуміючи як треба молитов зложеннх в церковнім язиці, хоч и мають

часом від пригоди молитовникі так звані руські а властиво церковні , то зви

чайно нишком послугуються с потреби польськими. Навіть и сільський наш

народ за-для того самого переважно береся до польських молитовників, осо

бливо в сторонах, де через густі школи народні майже кожда людина тра

мотна, як в Жовківскім , именно коло Сокаля. Похвалити сего не можна, а

прецінь з жалем великим мусимо се оправдати, бо ми самі в тім виноваті,

що домагаючися природних прав для нашого рідного слова досі самі не до

зваляли Русинови навіть помолитися по руськи так, щоб він молитву розу

мів. Тож кождий, хто не мав спосібности учитися церковного язика, або

брав за молитовник польський, або читав молитви в церковним язиці зложені

пусто лишень для ока. Се лихо повинно-б тепер минути. Молитовник, о ко

трім говоримо, вдоволить всім потребам мирянина руського, при тім и саме

виданє дуже хорошe, друк дуже красний на грубім веліновім папері , а на

остаток ціна одного примірника в прехорошій оправі так низька, що ні поль

ський жаден ні церковно-руський молитовник не стане му до пари.

Пісні Лисенка. В „Правді“ за місяць Липець ще згадувалисьмо про

другий зошит шісень Лисенка. Зошить сей містить в собі так як и перший

40 гарних народних пісень с проводом фортепяну. Пригадуємо се нашим

ч. читателям” за-для того, що кілька лише примірників є ще на продаж, а

далі не буде мож у Львові дістати сих пісень.
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Маємо під рукою книжку під заголовком: Впнзодь изь жизни Ма

лоруссовь (вь сценахь), сочиненіє Петра Раєвскаго. Кіевь вь типографіи

Федорова, 1872. Сторон 186 8., сцен. 28. Сцени ті по більшій части списані

так зручно и удало, що думаєш: „Ні! таки то не вигадкі ті сцени а мабудь

вірно стенографовані за нашими людцями." Передставляють они дуже вірно

характер, дотепність, повіря нашого народа. Одно тільки, що декотрі, хоч

и немногі сцени, виявляють нашого христянина таким вже дурнем , якого

хиба в анекдотах подиблеш, на ділі же ледво коли запопадеш.

Байки Глібова и Де-пцо про світ божий, книжочкі досить спорі,

о котрих цінности не ма що й казати, припоручаєм ч. нашим читателям

друга именно из згаданих книжок годиться дуже на нагороду пильноности

по школах народних и до читалень для молодежи укінчившоі ті-ж школи.

Вийшла недавно с печати нова цінна праця нашого ученого историка

Дра Шараневича під заголовком: Die Нураfios - Сhronik als Quellen

beitrag zur бsterreichischen Geschichte. ХVII и 150 сторон 8.

Виходячого в Празі росийсько-чеського журнала „Славянський світ”

вийшов ХІ. зошит и обиймає ; Московські листи перед пражською поліциєю,

Збережськоі жупи в уторській Руси (допись), Німецькі жінки, Оборона ела

вянськоі азбукі, Подорож по алтайських горах (по чеськи и по росийськи),

Людевит Гай и єго діяльність на славянськім юзі, Славянська штука, віжа

и словесности, Шерегляд часописей, політехнична вистава) в Москві, Вісти

с словянського купецького и промислового світа, Нові книжки.

Вийшло в сих днях в Целовці (Кlagenfurt) І. Число Славянина (Slavian

посвяченого справам всіх Славян. Бьє нас у сім числі в очи %е, що в статі

о всеславянськім книжнім азиці говориться, буцім-то по галицько-руськи

пише 2 миліони галицьких Русинів а по руськи — се-б-то по велико - руськи

над 52 міліонів Русинів так, що наші братя закордонні зачисляються очеви

сто до народности великоруськoі, ми же Галичане знов до якоісь галицько

руськоi, — шкода ще, що не до рутенськоі. В сій то статі досить зручно до

казуєcя пожиточність всеславянського книжного язика, але не конечність,

хоч и кінчиться вона словами; „невідперта є потреба, щоб го урядити". В)

слідуючій статі ставиться вопрос: „Як жеж урядити книжний язик сла

вянський?“ Вислідок сеi розправи коротко сказавши такий: Є до того дві до

розі, одна „близька", по котрій поодинокий человік може „одним скоком ско

чити в красний книжний язик научившися язика великоруського;" дорога

ся догоднійша для поодиноких людей чим для цілих племен. Друга дорога

„гладка, широка, цісарська, догідна для цілих племен,“ а веде туди, щоб пи

сати кождому в своім нарічі а приближуватися „не скоком а поволи" до

язика книжного славянського, се-б-то великоруського. Нехай кождий ступає

котрою му любо с тих доріг, щоб лише ступав одною з них! — Знаємо обі

ті дорозі давно досконало з досвіду таки ту у нас дома, и знаємо, доки вони

ведуть. Хто хоче ними ступати, помагай Біг! нехай ступає! Скажемо-ж тільки,

що тою „близькою“ бправді може не один „одним скоком скочити в красний

язик," але сим друтим шляхом хоч и „гладким, широком" не заведе далеко

цілих племен, бо для цілих племен він все таки за узкий, та хоч гладкий

справді, то за те не „битий, щ.сарський", але багнистий,— заведеш ціле племя
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в багна, трясавиці темноти и тоді ні взад ні вперед. Иншим словом сказати —

се все одно , що вежу вавилонську строіти. Тому-ж и шкода заходу около

того діла, о чим — сподіємось — незабаром переконаєсь и сам „Славянин.“

П. Міліковський книгар у Львові звіщає, що в его книгарнях у

Львові и Станиславові крім книжок шкільник польських и німецьких приши

саних для шкіл головних, низчих и визчих гимназияльних дістати можна и

всі кни ж к і p у с ь к і з накладів: ц. к. галицького Фонду наукового, Инсти

туту ставропиги "ського, Товариства „Просвiти" и Товариства „Галицько

руськоі Матиці.“

Товариство „Побратим“ обходити буде роковини свого завязаня

службою божою у церкви св. Николая дня 11. Падолиста, а вечером декля

маторско-музикальним в салі народного дому дня 12. Пад.

В. Підгайцях завязуєcя, як зачуваємо, товариство руських рукоділь

ників; желаємо му сердечно розцвіту.

Для товариства „Побратим“ зложили : В. П. крил. Жуковський 10 зр.,

В. П., дир. гимн. Вілоус 1 зр. В. П. О. Ткачуник 95 кр., Н. Н. 53 кр. ВП. О.

Богонос зібрані по иніциятиті II. Січинського, богослова, на весілю у ВП.

Гавацького в Увислі 3. (15.) Вересня е. р. 35 зр., Др. Кор. Сушкевич 35 кни

жок, ПП. учит. тимн. Насальський, Устиянович, О. Лотоцький, по 1 зр. П.

адьюнкт Рожанковський 50 кр.

Розвязанє коника с передпослідного числа Правди:

У Києві, на Подолі ,

Було колись, и ніколи

*ь Не вернеться, що діялось

Не вернеться сподіване...

Не вернеться... А я брате,

Таки буду сподіватись,

Таки буду виглядати,

Серцю жалю завдавати.

о------------------------------------хо------ - - - - - - - xxx- - - - - - -- - - - - - - - - - --> -"-"-"-^^-"-"-^-^-"-"-"-"-"-"-"-T

від АдмінІстРАЦИІ."

С причини великого натовту праць перед - еоймових

в печатні, та ще й тому, що пук котел в Черлянській Фа

бриці паперу и через те опізнилося доставлснє нам паперу,

вийшло се число не по нашій винi пiзнiйше, як треба було

Одвічальний редактор: Др. Олександер Огоновський.

З пегатині Инсанатупаa Сатавротигійського.



чП. V"ІІІ.

Виходить випу

Львів, дня 30. Листопада 1872. Рік V".

Редакция и Адмі

сками місячними * ністрация під Ч.

в 3аркуші 15. (27.) 12. улиця Оссо

кождого місяця линських,

*

письмо літературно-політичне.

„В своїй хати і своя правда и сила и воля.

Ціна передплати : на рік 4 злp , на пів року 2 злp., на чверть року 1 злp.

В Я. —
За оголошеня (инсерати) платиться по 5 кр. в. а. від одного вірша

дрібним друком—з долученєм 30 кр. в а. на стемпель за кождоразове уміщенє.

часть мітЕРатурна.

2Каль ваги не має.

На небі сонечко синє,

Холодний вітер завівá,

За дуппу холод сей хапаe,

Відради серденьку не ма.

Не ма відродоньки — и вісти

Від щирих душ я дармо жду —

Один блукаюся по місті ,

Та всім недблюдкам клену.

Від болю серце омліває,

З надіею я попращавсь —

У грудех дух ми запирає ,

Щоб хоч домів допикандба в ...

Тяжкий мій смуток та чималий,

Нічим его и розігнать —

Мабуть спода мене заслали ,

Віку щоб скоро доживать.

Володимир Шашкевиг.

- «- х-х-ч - - чл."

II Д Е А.ЛИ.

Чи то вітер боре гори ,

Чи орел повіте норе ,

Та за жиром лопотить ?

Ні — се козак в чистім полі *

Доганяє щастя — долі ,

На воронім копотить !

І1 гриміло, гуркотіло ,

Дудніла земля,

1 С пащі хмари заревіло,

Стогнали поля !
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Гоя, гон, пане-брате ,

Не с такими ти гуляти,

Бач бори тріщуть !

Як ся двигнуть вражі сили, *

Пхнуть тя коміть до могили,

В порох розмечуть!

„Ні — не злякають, завів козак громом !

„Аж перун назив ея, спенив ся, заглух ;

„Волею підпертий — мині буря домом ,

„На то в мене серце, на то в мене дух !

„Ногою задопчу безодні и нори,

„Чолом підіпру тугий небозвід,

„Серцем получу землю небо-море

„Духом добуду до раю си хід !

„ (1 ангела знайду, ангела малого,

„Розумом пекло с клубка розсную,

* „А так щастя — долю серед світа того

На тій долони собі сам сную !

И знов загриміло, громи хмари дерли,

Аж гори злякались аж брід дуба став !

Як би огні неба з земними сн стерли ,

Як би грім громи зродити ще мав !

„Шкода тя козаче, шкода небоже

„Пропадеші без вісти, загине твій слух,

„Як буря пстисне, нічо непоможе,

„Ні волн, ні серце, ні розум, ні дух і

„Хиба ж ти незнаєш, яка твоя воля ?!

„Серце, то човен без кирми — ума ,

„Най буря потисне, а моря сваволя,

„Пішле го шукати безодного дна !

„На щож ти дуФавн ? Твого вітрогонця

• „Гори и дебри гуй ту й розкують,

„Розум — се світло пожичене в сонця

„А щаств та долю и люди дапоть !

„Ти раю бажаєш, ангела шукаєші ?

„Знай в тих то ангелів и біс ся вдає ,

„Нім долю скуєш си, не лиха зазнаєнн.

„Борше, мій друже, она тя скує,
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„Не все чоловік, бач, судьби новаліом.

„А скоріше стаєть ся іі номелом !

„Завтра не нині, завів козак в полно!

Тай далі в заводи, а грім як на див ,

ІМ серце и розум и духа и волю

Зломив и коміть до долу звалив.

„Шкода тя козаче, нікода иєбоже!

„Пропаденн без вісти загине твій слух,

„Як буря потисне нічо не нoмoiнe ,

„Ні серце, ні воля, ні розум, ні дух !

И буря сконала, лягла в домовину

Дощик звільненьна повіте проішив,

Сноптілу земельку, як мати дитину,

Як братчик сестричку в барвінок завив

Защебетали птички у лісоньку

Пчілок рій роєм по полю гуляв ,

Одни тілько козак спустив головоньку,

Та на розпутно таку піснь співав :

*

Мій раю — доле — де ви поділись 2

Небом, ми було, світ гуторить,

Юниі літа чом ви розбрілись ?

Горе за вами серце давить !

И деж та милість, що всміхалась,

Нічого більше за ню не чуть?

У море мабуть на дно сховалась,

За нею йти тяжкан путь !

А тоє щасте, що світило,

Темною нічю мов зора ,

0 світ о річ себе розбило,

Бо стала чорних літ пора —

Осталась думка по весні ,

Юниі літа не вернуть — ні !...

п..
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Л и х и й по пу та в.

Оповідане.

Мині тоді вiсiмнацятий пішов. Молода, здорова, а на воров

була весела — картовлива : хто квітки хлопцям припивав на

улиці, чи на вечорницях, я - Варка .1у ценвова: хто дівчатам смі

єть ся с коханя — я ; хто жидів та лазарів передражнює — н.

Без мене и улиця — не улиця, и вечорниці — не вечорниці ! Я

ще тоді ні кого не кохала, не знала, що то за лихо, те кохана

и жила собі, як пташка по весні — вільна — весела.

Зісталась я малою од батька та матері; під холеру полягли

вони. З всего роду зісталася н, та рідний брат батьків, мій дядько,

У вго я и зросла и викохалася, хоть добра ніякого не зазнала.

Звісно без ба вна, без матері. Дядько мав своіхь дітей, до іх

єго серце й лежало ; а я, як чужа була, то и жила у єго за най

мичку. До того це дядина — злютца призлюпца и человіком своім

орудовала, и то що, вже казати за мале дівча сиротя! Я все була

у роботі, та роботі : коли не гусей пасла то шила, коли не пшила,

то пряла; стала підростати — до печі запрягли. Бувало, як по

потяганні золінники, той у грудех боли гь и руки, неначе не своі,

а ж не чуеш. А нас усіх у семьi було восьмеро : дядько та дя

дина, патеро дітей, — три сини дві дочки, — тай я. 11 то все

порала ся сама коло іх ; и наготуй и подай и прийми. Як мух а

в окропі бувало вертися цілий день. За тек як у святі, або в не

ділю, як вирвисся на улиціо, — го аж село розлягається. . . Нема

мині впину, нема припона ! Як та вода по весні, розірвавши

греблю, завдно біжить , та клинотить, — так я: и ні вгову, ані

втоми мині нема. Язик той, як ві грав у восини, повертається

у роті, та все меле, все меле. . . Мене всі трохи и ие побили за

мій язик. Уже що на умі-те й на язиці: чи подруга яка похва

лилася кого укохала, — уже я й сміюся з него; и зобачила сама,

що стояла дівчина c парубком, - уже я и давай виспівувати, та

висунувати ім. Весела була ! Всі бувало, дивлючись на мене ка

жуть: уже в тебе, Варно, вндно ані горя, ані лиха ніякого нема,

та и ни було ніколи !

А про те, — в умене моe лихо було. Яна я не весела, не

жартовлива була на улиці, але прийшовши до дому, не раз у ночі,

щоб ніхто нечув, ні бачив, кляла на свое безталане, на своє

и ещастє. У других — батько мати ; другі — зодягнені , зобуті;
т.
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а я — як наймичка жидівська ! Доношувала все дядинне ряма

Бувало носить вона, носить ; нірве на шмате — га тоді вже мині:

як там кажуть : на тобі небоже, що мині не гоке! Я, бувало,

и тому рада; — хоч переміна буде, думою ; та вибиру вільну ча

сину, носінивано, тай пошию, або керсетку, або c підниціо. Ото

и все мов збіке, и вся худоба ! А й те сназа ги : а вже дівка, мині

вiсiмнацятий пінов ; а в мене ще и нічогісінько нема, ні руui -

ників, ні спідниці такоі, на личить, ні кер егк і новоі, а за скринно - —

й думати нічого. Це мене найдужче діймало: усеж таки, я ду мала,

не вік сидіти, та дівувати; а при таких достатках хто мене візь

ме! Стали те й сусіди поміча ги. Бувало почнуть мичі радити,

чи тобі, Варко, довго це о так наймичкувати о гуг І даремно робити

на сімпо? Нора гобі й про своє гадатн; ти вже дівка на норі, —

а що в тебе є ? Однак ти служити, — то вже краще йти у місто

служити, а не чорт батька зна на ного , та ще й даремно ! там

хоч грошей заробиш, зодінешсн.

v.

Задумалася я над цим. . . А й справді , чого я тут дурно

скнію. пропадаю ? От не Мотря Чубівна служили у місті, заро

била на худобу, та тепереньки вніе й своіх діток гойдає; а я все

чужих тішу, на чужих роблю !.. . .

Це я так думали та гадала перед Різдвом, а перед Великод -

нем — покинула дядька. У сім шиють нові нерсетни, то юшки,

а мені одній дають не доноски доношувати. ІІолаалась я з дяди -

ною за це і сказала дядькови що пійду у місто найматись — тай

пішла.

Як виходила , то дядина стала така добра та тиха, — и те

мині радить, и друге, и все верне на те, щоб зіста тасн н, що вона
ме е од себе и заміж віддасть. ч.

А я собі иа умі, знаючи дядину, друге гадала, и хоч пла

нала, як прощ улася, але все нонесла з села у серці ту думку, що
* v.

дяди на — погана людина. *

ІІ як вийшла з села, то якось мені так стало легко, та ве

село, тан неначе я знову на світ народилась. Пора була весняна;

ранішнє сонце так слабо світило, не пекло, а гріло; поля зеленіли,

як рута; всяка пташка співала-щебетала. Оглинулась я, вийшовши

на битий шлях, на село, — там церква ail: горить проти сонця;

у зелених садах білі хатки тонуть, и вигiн зеленіе, де ми на улицю

збиралися. Все перед моіми очима, як на долоні. Все не нагадало

мині и моно дитячу шору, и моє дівоване, тай сама не знаю чого,
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Т,

мииі весело так, а в стою з клунном за плечима, та так плачу, так

плачу. . . .

— ІІр онщай, рідне гніздо, де н зросла в тобі, та нщастя не

знала ! прощай, у лице- вечорниці и він и бдруги дівчата ! нромовила

я, тай сіма на клунон, снинувши 6го с п течей.

Сіла, та плачу, інлачу... Так мині жалко стало всего, так —

немов хто єго од мого серця одриває: И дядина здалася на той

час не таною недоброю — Такеік бо вона б не нланала, виряжа

ючи мене, як би не любила ? думала я и вже хотіла вертати на

зад; та знов нодумала: ні вже мертвого з могили не вертають, —

що буде тей буде ! Більше, кажуть, нопи лиха не буде, а нопоно

й чорг єго одбуде !.

Знялася з дороги, перекинула клунок через плече, тай по

тягла прямо у місто не оглядаючись на село.

Шлях у місто мині вже знаємий був, кілька років з дядь

ком та дядиною iздила у ярмарок, — нічого було питати дороги.

Пініла прямісінько до тоі п е р е н і ч а й н и, у якоі ми що разу

заночовували, іздючи у ярмарок. Звали іі Мотрсю н жила вона на

Побиванці.. так той врай міста звався. Там колись, кажуть, ку

лачки були, то такі страшні, що, як росналяться, то й кілками

бють сн и чим х ro запопаде. Нераз бувало який чоловік, або

парубок, пішовши на кулачни погуляти. — живий до дому не вер

тався ; там ему жаба и цицьки дасть ! Через те той край и на

звали Побиванкою, бо дуже там богато душі полягло — побито.

На тій то Побиванці жила собі Мотря перенічайка. Була вона

удова и тілько й дитини у неі, що чотирнацяти — літня дівчинка

Галя. Воно було собі таке мале, болізне, замліле : а в Мотрі діла

багато, — що дня, що дня печи, що у вечері напече, то те за

день и роспрода, а на вечір знову печи. Та як Галя була собі,

кажу, таки замліла, то Мотря іі и не привчала до своei роботи,

а все наймала наймичну. -

Я ще перед постом чула, що наймичка у неі відійшла. Це

казала мині сусіда нашна и каже, — що я раяла тебе, и що Мотря

буцім, так уподобала мене, ще тоді, як у ярмарок бачила, що

кане, як би вона стала у мене, то яб ій Біга на яку плату двла.

Перед празником знову сусіда була у місті и назада, що знову

бачила Мотрю и що знову вона роспитувала за мене. Так я ото

прямо и пішла до неі.

Прихожу, аж іі нема дома, одна Галя сидить, сорочку ішив,

— А де мати, питаю ?
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— На базарі.

—- А коли вернуться ?

— У вечері. 4

Положила я клуночок, сіла ноло неі, дивлюся иа іі ши гво.

— Що це ви пиете?

— Та це сорочку, найке.

—— Нуте н вам поможу.

Вона и віддала. Сіла а, шию, а Галя коло мене сидить ди

ВИТБ С. Я. . . -

— Чого це ти до нас прийнiла ° питає через спільно там часу.

— Найматься, кажу ій, — коли наймете.

— Так, наймемо! аж скрикнула. Мати тебе що-дня споді

вається та виглядав. Уже скілько других було, то мати подержить

с тиждень, та й росчитає... коби танн, каже, мині та дівчина, що

у ярмарок з села приходила.

— Нy отже оце и я прийшла.

— А ти у селі служила де ? пита мене.

-- Служила, кажу ій, — та що моя служба 2

— Як каже ! хіба не заплачено тобі ?

— Та мині ніхто й не платив ніколи, кажу ій. Я у дядька

жила, на его дітей робили, так, дурно ; за те тілько, що він дядько,

а я его племінниця.

Так седимо собі, баланаємо, Коли двері скрап — аж и Го

сподиня Мотря йде. *

— Здорова, — віта мене, уступивши у хату , — а н тебе

вже давно дожидаю.

— Здрастуйте, одвітую ій, — още же уже и я прийшла.

— "А щож ти так пізно ? *

— Та не хотілося все як ось кидати своіх ; думаю: своі —

все ж не чужі, а воно ще гірше вийшло.

— То- то и є. А перед тобою у мено вже аж три наймички

перевелося. Все якісь не швидкі, не поворотні, не моторні. Ну

гара зд же що ти прийшла ; — тепер мині нічого розшукувати...
«ь

Ти ж іла що й досі, чи ні ?

— Та идучи, кажу, з дому поснідала; а післн того ще нічого

не іла.

— Нy так будемо ж обідати.

Носідами, нообідали.

Після обід питае мене Мотря :
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— А що ж ти в мене візменш, дівчино? за рік, чи по місяч

но и чи на своій одежі, чи на моій ? 4

— Та на оденні в не ваній, кажу. — А що ж ви дасте ?

— А хто тебе знає, що ти хочині 2

— Та я не знаю. . . я ще ніде не служила за гроші и не знаю

по чому рік служать. -

— Та дівчина, що була у мене, брала нятнашять нарбо

ванців за рів на моій одежі.

Питнацять карбованців і подумала н. Скілько то воно I Ве

лика мабуть сила !

— Та коли за натнацять, каіну iй , та служила, той н за

П'ятна ЦЯ ТЬ З Г0,1 на. 1

— Тільно ж ти мою робогу знаємц? У такі дні раз учи

нати на хліб, и під ярмарок — той двічи приходитьсн.

— Та вже, нажу, люде якось служили, той я буду.

— Ну, добре. *

Ого згодились. Пішла вона знов иа базар, видавши борошно

а я заходилась учиняти.

Та так мені весело-легко робить. Тепер я не дурно служу,

за гроші роблю ! Так весело, що як би не було нікого у хаті, —

тан би здається и завела на увесь голос, щоб аж улиця роз

лягалася ; так Галя коло мене, — мині нкось и соромно. Мовчу

вже, роблю та радіо ; а пя гнацять карбованців так п. вертяться

на умі. Уже я росчитала собі чого й покупити... куплю зараз, —

думаю, — собі скриню, ку:лю дві хусти : одну вилику жовтохо

дячу, а другу шовкову; куплю плахту, — не буду у спідницнх

ходити,—наберу на нерсетку, купло довгого ситцю і закажу чоботи,

одні чорноголовці, з жовтими холявами, а другі сапянці і — то

на той рік убирусь, як найкраще, тай пійду у село у гості. От

то я то носміося з дядька та дядина; прямо у вічі снажу : що у

вас з самого мала служила, а як жидівська наймичка ходила ; а в

чужих людей за один рік те заслужила, чогоб у вас за цілий вік

немала ; не пійду и в двір до іх, зістануся у сусіди ; вона тана

добра - гарна. -

0 гак усе й думано собі, сказано рада -рада. Як воду у сінях

наберала з діаі, то нопереду глянула у воду, сама на себе по

дивиласн. Та і не пізнала, —- лице розжарілося, очі маю гь. . .

Ані підскочала: Чи се я, думаю, чи не я ? Сказано дурна 13

О r и зістала a у Мотрі. Вона така гарна, принзна. Що не

тан, то без крику, без гуну того, покаже й росна ве. Ян рідна
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мати, — так вона до мене. И Галя мене любить, я iй вишиваю

сорочки, учу нк мережки пшити, як лиштву вербову, занизуванє.

Ми з нею все цілий день дома у двох ; господиня тільно обідати

приходить до дому, а иноді й обідати і нема; то ми у двох по -

обідаємо ; н помию, по перетераю миски, горипки, та візьмемо за

сунимося, тай спати полягаємо. Годину-другу проспимо, та й знову

до роботи. И все у нас так, — тихо мило. Як згадаю, житв мов

у дядька, той сама себе лаю, що чом я, дурна , давно такого не

задумала ; ужеб досі більше добра мала чім сама дядина. То знову

тане подумаю : що нк би мене взять, та у пять повернути до дя -

дини, — чи годилаб ій и тепереньки так, як тоді, чи мовчала б на

іі докори % . . Ні, не годила би не мовчала б ! “То поки не знаєш

добра у світі, то й лихо добром стає ; а нк погуляепі хоч раз на

своій волі, та тоді вже ніяким колачем не заманиши у неволо.
*а

Отак собі й пішли дні за днями, тижні за тижнямии, місяці

з8 місяцями. Обжилась я з містом, як з селом ; 1це воно нраще

мині здалося чім своє рідне гніздо. Кругом усе дівчата були : там

Ядвоха, там Христина, там Марина. . . Иноді у вечір, під неділю,

зійдемосн на вигiн за місто, де ві гряки стоять, та як заспіваємо

пісні, — аж на все місто чути. А в мене ще тоді голос був ! та

ний звінкий та тонкий, що як візьмені якоі пісні, — то аж під

небо сягає ! А в місті , нони ще мене не знали, то все назали:

отто нка напечінну здорова ! А як же дізналися, де я служу, то

стали господині казати : отто у вас яка дівна співуча ! як поведе

голосом, то не наче батогом по серці стебне ! *

И порубки у місті здавалися мині кращі ніж у селі. Там усе

у ягнячих свитах, у вибійчаних пи ганах и літом у шапках ; а тут —

у сукнянних чумарках, у витаєвих штанах, чоботи такі маленькі,

на високих каблуках, наблунах; все підперезані каламайковими

добримн поясами, літом у картузах, а зимою у шапках. йде бувало

який улицею, — як картнна, так би на єго все и дивилася і ни

колиб очий не зводила, —— та аж гень-гень проведеш очима.

В-осени був у нас ярмарон. Приіхав и дндько, дядини не

було. Як мене не стало, той з двору ні куди не виходить, а як

при мині — той у базарі часто-густо ходила. . . Дядько роспитує:

чи добре мині служити, чи не зобiжають мене, росказує, що Ма

рииa вийшла заміж; що Остап Шнандибенко одружнився , та взяв

жінку з другого села, якусь таку павію, що все б и встала, и лягла

у молодого дячка... Богато де чого без мене перевернулося, богато
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не тан стало. Звісно нінтв не стоіть, а нде,— и чого у єму тілько

не перейде и доброго и лихого !

Поіхав дядько и мині якось сумно стало. Чого ? сама себе

питою и невіднажу сама собі. Тан чогось. . . хотілось б мині хоч

на одну хвилину у своє село, хоч одним оком подивитись на вго, —

чи справді воно так змінилося, яв дядько каже : та яна Марина

жінкою, яка там у Шкандибенка жінка; та який и дяк молодий, —

все б хотілося побачити своіми очима, — від того й упала ту га

на мою душу.

Одначе я не довго сумувала. На третий день у не и думати

забула чи був у нас дядько, чи небуло єго. Правда, й роботи тоді

богато припало, — ярмарок, то разів по два на день печемо; у хаті

ян у пенлі, сказано духоти важно, — ак пашить ; и ти вбло печі

цілий день, то так в гомиші ся, що як одбере ші де пізнoі доби не

заняте місце, та як припадеші, — то як у бита, до самого білого

ранку не прокидаєшся. При такій ираці не до сну було.

Минувся прмарок, — знову мині полегшало, знову у На С И

співи, и жарти. Часом дівчата понасходять до нас у хату; зави

демо таке — що й світа божого не видно; то танцюємо, то

глузуємо одна з одноі, за роботу посідаємо-співаємо, аж на улицю

чути, аж стіни у хаті дринать. Звісно молоді, дівчата !

Тан минулася осінь, настала зима. Зимою більши віль

ного часу, ніж літом ; ночі більші, через те вільного часу більше.

З вечера абож сама піду на вечорниці, абож дівчата понаходять ;—

співи-жарти. Господиня бувало слуха слуха нас, усміхнеться та

и каже : ну вже видно чорт сім пар лаптів сто:ітав , поки вас до

купи зібрав! А ми звісно дівчата, — та парубків передражнцовм :—

та жидів, та циган, — як хто кого з-уміє.

Так несчулися коли и зима минула. Був саме піст; весна

відкрилася... Сонечко так мило світило — гріло і сніги таями и по

між снігами де-не-де пробивалась зелена гравиця... И чого воно

мило так стає на душі, легко на серці, ак побачиш с під снігу

зелену травицю? Так неначе мати, або батько тебе привитають.

Припала б, здається, до того зеленого листочка; пригортала б до

серця і сміялась и плакала, — так любо !

Найпаче здавалась мині та весна якоюсь любою; такою

любою, та хороною, якою ні до того, ні після того ні одна ні

коли нездавалась. . . На душі так мов и легно, а все якось заду

мана ходиш ; думки тебе онривають; все сумно самій. . а й хо
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четься самій усе бути : що 6 ніхто не побачив, ніхто не почув, не

насміявся, як с травицею розмовляєш, до травиці припадавіш, зе

млне цілуєпі. . . .Мастівочну побачиш, як ма гусі зрадієш.. Ласті

вочне-пцебетушечко 1 иромовляєні до неі, — не літай ти нодо

мною, не вий чя над моєю головою ... бо я сирота, одинока; нема

в мене ні батька, не неньки, немає поради у світі !.. Чом мавпі

ти митись надо мною, візьми мене на своі легкі крила; поле гимо

у двох до Бога, спитаємо, — де те щастє у світі !...

Отак сидячи сама собі під коморою, або ходячи по зеленому

садочку и промовляє ші до всего живого и неживого. ІІотім сха

мененшен, та й сама з себе смієпися. А як ще подумаєш : а що

як хто чув, як хто бачив ? то так зробиться соромно, що за

червонівишся як рожа, та мирщій у хату... Біжині — біжині. . . а

з-заду немов хто гунав на тебе : оттан, оттак, дівно ! та регочиться.

Раз тоі и; таки веснн, у вечері під неділю сиділа я за во

рітьми. Сонечно спускалося за гору и все небо палало як огнем

его світом... Червоно-червоно стало так ; и хатки и садки, и річка

чорна та бурна, — все все почервоніло, неначе кровю залиє. А я

собі снжу на лавці, дивлюся як люде снують по вулиці, грязь

місять, та думаю: що ж це воно за знак що так сонце червоно

сідає : Це непевне щось буде : або ж вітер, або ж мороз.

Та так собі задумалась, спустивпни руки на коліна , так за

гадалася, що й сама не знано де н и чи я силю, чи не чую, біля

мене щось бубонить, кричить — ворчить ... и голос мов прохо

дить через мене, колиште мене, присииля ... и десь далеко, тихо,

та безслідно завмирав.

Коли це зразу над моєю головою не мов з рушниці випалило.

— Здорова— чорноброва ! а що так замнслилася-загадалась !

Зляклася я, аж кннуласн... М тоді тілько побачила, нцо через

дорогу стояли дві кінни и маялися одна з другою.

Одна кричала: брешепи, брешеш ! брихливого батька и бри

хливоі матері дочко ! яіхто не докаже, що б я с тарканами хліб

некла ; а у тебе, все бачить, пцо москалі тини пообносили !

а друга собі кричить: — нехай и мосналі ! та ніхто не скаже,

нщо б посеред базарю прасували по нуоках лепним хлібом , як

тебе !.. .

Це так вам жінки лаялися i нatна сусідна з нкоюсь нерекуп

кою, а коло мене, як нартина, стояв парубок !... Сива его пнапна

так пристала до его чорного, як галка, велося, червоного, як ма

кiвка, виду, не мов вона не надіта на єго голову, а тав він и ро
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дився з нею; чорного сукна чумарка, підперезана червоним , нн

жар, каламайковим поясом, — тан як вили та і чоботи маленькі

при нозі. Сам високий, статний як внзь, бравий як сокіл. ІІ ще й

родилася, то небачала такого хорошого. А він стоіть коло мене,

узявшись одною рукою за бік , а другу по волі пустив ; очі го

рять — сяють; уста усміхаю гься ., Чн сниться це мені, думаю , чи

всправді воно так !

А він знову до мене з сміхом промовляє :

— А щож ти не обізвессл до мене, дівчино І не мов тобі

рот хто медом заліпив.

Глянула я на єго... вго постать, єго усмішна, хороший —

красний все предо-мною, — аж у вічі бв. думки колисом захо

днли, серце затріналося; мала обізватися з жартом до єго, та так

засоромилась, не мов хто мене у перш иа крадіжці піймав, — як

огонь запалала всн... Жарно стало, соромно... аж болізно.

А він знов промовляє :

— О така ж то ти, дівно І от тобі іі на і 3 виду и дівка, як

дівна, а з словом, як злодій с чужим добром, ховається. Ну ж я

хоть носинку коло тебе.

Тай сів. — Ох, лихо ж моє І хоч би він одвирнувся, хоч би

не дивився на мене! -

А він так приязно дивиться, що нк не ззість своіми карими

очима. А мині так соромно, що аж у вухах глупить та пишцить.

Взяла я тай закрилася руками. На правiй pyці у мене аж три

перстені срібних було : Як побачив він, то так и вхопив за руку.

— А. а перстенів, перстенів скілько ! промовив.

Я стулила руку у кулак — непускаю; а він усилковується

відняти. Я міцно тулю палець до палця; він ще дужче налягає

та так здавив, що я аж сврикнула...

— О-го І он аж ноли почув твій голос. — каже, та й пу

стив руну. - -

Я мерщій скочила, та хотіла у хвіртку тікати, а він хап !

мене з-заду за нерсетку, -— я так и сіла єму на коліна. Обняв

він мене, пригорта до себе, цілує. . .

— Гетьте і соромязливо одмовляю я єму, — не лiзьте бо,

бо господинн, як побачуть, то будуть лаяли.

— А ти хиба служиш! питав мене

— Служу, кану єму.

— Відкіль же ти сама !

— З Непнтайлівки.
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— Як то з Непитайлівки ? *

— А так, — краще не питати.

— Чого ж так !

— Та так. Адже ж я вас не питаю з відкіль ви сами ї

— Я городянський.

— А н з села, з Лазарівки.

— З .Лаза - рів - ки ! якось провів він.

— Єге,

— Чи все ж там гакі хороші дівчата ?

Які ?

—— "I'акі як ти !

Мині так якось мюбо стало від того, що я вже забувши свою

недавню сором'язність.

— Чого ж ви сміятися прийпали? — кажу єму, та взяла и

насунула на самі очі єго сиву шапку.

Він підсунув шапку, пригорнув мене и вже оддув був губи,

щоб поцілувати, як я випручивши руку, як удару вго по гу

бах, аж луна раздалася... Скривився він, пустив мене; а я зірвала

ся засміялася, та мерцій и побігла у хвіртку.

— Бач яка ти, соромнзлива? промовив він, — постій ж 1

— Я й так нікуди нетікаю, — кажу єму з за хвіртни.

— Ну-ну, постій; я до тебе ще й завтра прийду.

—- А я вевийду.

— А я викличу.

— Ні, не викличите.

- Ну, там нк буде : а сегодні прощай.

Тай пішов. Дивлюся я єму у слід. Пішов похилившись. —

І1де собі тихо, повагом; а я стою, обперлася об тин; провожу

єго очима, та думаю : за що, дурна я, вго ударила ! Може він

розсердився за це на мене! А певно розсерднвся, бо тан скоро не

пішов би ... Дурна, дурна я н пцо він зробив мині тане, що я

єго ударила 2, ... А сам же хороший, як картина, уродливий — як

щастє !.. ..

Та й обняв мене смутон. Довго стояла я, дивлючисн на пу

сту улицю. . де-не-де хіба собана перебіжить, то москаль перейде,

та жидівський гвалт відкілясь з-далеки доноситься... Снидень зі

всім поблід, пожовк ; и стало якось жовто сумно ; з другого боку

чорні хмари вставали и чорну тінь кидали на землю ... Уже по

чали де-де світло світити; місто все тихло, вговало , завмирало

и тілько чутнійше стало, як вода ревла та шуміла на греблі...
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Озирнулася я назад аж уже и в нашій хаті світиться, знялась и

тихо побрила й собі.

— Де це ти була, Варно ? пита гоеподиня.

— Там стояла, коло хвіртки, нажу.

Повечеряли, спати полягали. Чую я всі сплять, аж хропуть :

а мене и сон не бере. Все він перед моіма очима; скривився —

насупився, яним був у той час ноли н єго ударила.

Чи не дурна я, чи не скажена 2 думаю. Що він надкуeив, чи

половини б мене не стало, — як би поцілував , — аджеж самій

так любб було... а я вго ударніла ! Та аж плач мене бере. Жду

того ранку, як Бога, як на те ще й ніч така довга; не мов та

коі довгоі ще ніколи з роду не було : у кождій мов годині цілих

три ночі злито... Хоч би півні скорiйше кричали ! устала б та

на хліб завдала !.. . думаю. -

На силу ранку діждала. А 1це ж то й день! думаю.

Після обіда пішла походити аж на вигін. Стрівають дівчата.

— Чого це ти така стала! аж скрикнули в один голос.

— Яка 2 *

— Поблідла, пожовкла, очі погасли и немов курчат погубила.

— От, вигадуйте I одмовляю ім; та й повернула до дому.

А по умi все, — колиб єгопобачити, хоч здалева, хоч одnим

оком, хоч мелькома. Иду собі тихо, коли підходячи до двору, —

гульк ! — аж н він виткнувся с краю улиці. Иде, голову високо

держить, жупав назад однинув и тілько папка у єго на голові ма

ячить, як би на церкві.

Я мерщій у двір, за хвіртву, сховалася та стою. А він зда

лека ще побачнів . . .

— Та не ховайся, не ховайся, — кричить, — од мого ока
ніде не заховаєінся, , м т.

Прийшпрв, поздоровлявся, сів на лавці; виняв насіня, дав и

мині. Я стою у дворі та лущу, а він на лавці сидить та собі

лущить.

-- Чого ж ти у дворі стоіш ? Чому не сядеші рядом зо мною

— Того щоб не було повчорашному, нажу єму.

— Ні, сегодні не буде так, откаже він и пильно дивиться

на Мене,

И чого він дивиться так на мене, — думаю собі. Не вже н

єму люба % А певно що так, — бо не пропибав би на скрізь очима,

як він прошпиба. Та який єго погляд и любий и страшний, — як
«,
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стрінешся, так и затіпавшся, як од чого недоброго, од чого зло

го, — а все ж любий.

— Ти давно тут служиш ? пита.

— Та вже швидко рік буде.

— Як же я тебе ніде не бачив 2

Не знаю.

— А добре тут служити, — не сварлива господиня ?

— Ні, пішли Божc й повік таку.

— Одже ж я думаю кидати свого хозяiна.

Так и віп служить ! трохи не мрукнула я. А дивись — мов

господарский син, и служить. Дивно мині.

— А де ж ти у наймах ? иитаю.

— Та тут, у кравця. ... Та воно б и нічого, та він пянствув

а господиня перепродує ; та як нікого нема дома, то часом и без

хліба цілий день робиш. Ми вже єму с хлопцями назали і дай нам

но пять карбованців у місяць, то ми вже на своіх хлібах бу

демо, — так нехоче. Ну хоч од пари плати, —- и того не хоче.. .

Понину. Стану у жида, або до другого перейду.

— И богато вас у хозяiна ?

— Трох. нас робить.

— А діла богато ?

— Та є. Єго мають за найкращого, то діла — богато.

Он воно як ! подумала я. Стілько то нашого брата тепер не

служить 1 одии у шевця, другий у кравця, той у столяра, а той у

другому місті ... И всі служать.

— И хозяiнь же робить ? шитаю єго.

— А на що б він и держав нас, як би сам робив!

— Так він значить вашнми руками інар загрiбав ?

— А ти думаєш ? Вони всі такі !

Мині так вго шкода стало . . . Отакий хороший, бравий —

тай у наймах він нарата! Щось своє щось рідне почула я в єму;

тонне и в его, як у мене, ні роду, ні приплоду , — та ніхто ні

пригорне, ні привита , . . Жалко стало єго.

Нозабаром наша така розмова перейшла у жарти, Почали одно

одному квітки пришивати. Я несчулась як уже коло єго на лавці

сиділа і яв він моі перстені поодіймав и собі на руки понадівав,

Так мині хорошно з ним сидіти, жартувати ; любо так, як з бра

том рідним.

Довго я з ним просиділа; уже й господиня прийшла ; уже й

ніч на землю налягла, почали світло світити, а я все сижу не
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село — хор опо. Та вже господиня покликала, розлучила нас, а

то б здається и цілу нiч проенділи.

— Но прощай же, каже, Варко , як що завтра тобі вільно

буде, то я й завтра прийду.

— Прощай, кажу, Василю (єго Василем звали) н жартую до

єго, — не вийду, мовлю.

Пішов вiи піляхом а я у хату. Ухоаку, а господинн дивиться

на мене та й каже :

— Є, довго ж, ти, дівно, з нашими парубками гуляє пn ! Уже б

давно пора учиняти, а тебе все нема.

Довір той мині гірші позна у серце вгородився: аж, я скрі

пила серце, замовчала, тілько думаю собі : усі ви однакові бачу !

усім вам зависно, колн наймичка одну годину прогуляе .... про -

кляті, прокляті !.. . а слези так и задушили мене.

А господиня побачила що я мовчу, не обзивалася до неі, та

3 Н0В К8Ж6 : "

— Не думай. Варво, що я тобі це з серця кажу, я тілько жар

тую. Тілько бирижися, дочко. Ти ще не знаєші наших халамидни

ків, які вони ; він с тобою и день и нічь буде сидіти, поки з-ума

незведе, а там и— кине. Ти не бай на те, що у такому красному

ходять, а не стоять вони слова доброго !

Це вона мені так любо вимовляе, а я стою біля діжі, учи

нню та думаю: у-у чортова господарська натура: iй заздро на те,

коли наймит, або наймичка надіне не будінне, а празникове. Увесь

світ зажерли б, прокляті, -— то ще б мало !

Росердилася я тоді на свою господиню , у перше побачила

яка вона зла ;— що як богатий та так ходить — той добре ; а як

наймит бідний у празниковій одежі, — то вже й чорт-зна-що.

Полягали спати. Усі поснули, тілько я ні, Мині він все з-ума

несходнть, — все перед очима, — хороший, ясний як сонце і лі9

бий, як щаств, усміхається , як рожа розпускається. Та як зага

давпися отак об єму, и господиня як сова, лізе в очі; так мов на"

лібно мовить — стогне, а все дивиться хижо, як сова... проклята !
е - “)

думаю я, — и чого ти лізии на думку з своім хижим поглядом *. -

Тай уриюся під подушку, щоб хоч заснути або що.

На другий вечір упять вго бачила, на третий теж и так нов

дого вечера. А тут уже й свято не за горами , — рів мині ви

ходнть.
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— А щож, Варко, пита мене хозяйка, — чи зістанешся ще

в мене нарік, чи може де краще місце вишукала 2

— Ні вке, важу, я до вас привинла, а ви до мене, то краще

зістануся.

Зісталася я. За гроші, що вислужила, купила перед празни

ком плахту, запаску, купила хусту повнову, чоботи, сапянці ; хо

тіла скриню купити, та, — раз — дорого, а вдруге — нігде по

становити ; так я ті останні три карбовошці віддала господниі

до схову.

От и свято прийншло — Велик-день. Вимилась , вичисалась

я, у бралася, — як та маківка серед огорода ; Пішла до церкви ;

єго бачила; христосилася ; та як любо христоситися з ним.

Після обіда хозяйка каже : ти б може, Варко, у село піпшла ;

дядька дядину одвідала.

— Що я там у іх не бачила 2 аж скрикнула.

Та не в село пішла, а на вигiн за селом гуляти. Прихожу,

коли й він там; стоіть, оріхи луска ; попрохала я, дав и мині.

Далі ми співали, на колисці гойдалися, весело так весело прогу

ляли. Уже пізно одвів він мене до дому. *

Так за гулянками не счулася коли и празники минули, по

чалнся будні ; у пять робота, упять пекти, вчиняти. То я бувало

стою біля діжі, учинаяю, а думка за ним усюдн ганяє, коло єго

голубкою вється ; а яв одробила своє — то зараз с хати, уже

й заворітьми, а тут и він нриходить. Та так кождого вечора. Коли

дошц , або робота спільна не дасть нам побачнтись , — то журби

не обберешся; ходипі, як курят погубила , як рідного батька

втернла. "

Так прийшла и Зелена неділя , у квічала землю квітом, де

рево — листом. Пахучо так усюди, зелено, тепленько, гарно!

— Не хочу я у хаті сшати, кажу господині, — душно мині,

буду у комірчині лягати.

— Як хочепш, дочко, одмовила вона. Твоє діло , тн сама се

бе знаєш.

Вона вже помітила, та так и натикала ; а мині іі натикане

гірше огню пече, як тупим ножем на душі ріже. И я проклинала

в дусі усякого хозяiна и свою безталанну долю, що примусила

мене наймичковати.

Почала я спати у коморі, почав и він ходнти до мене. И

скілько-то тих нічок літних милих привела я з ним, дивлючися

у єго варі очі, пригортаючи до свого серця ? Бувало таке, — мин;
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здавалося буцім я літала по широкому світі, билася крильцяму у

сине небо и так мині легко, так весело, що я забувала все на

світі, не забувала тілько шуо він біля мене, обнимала, пригортала

его и слезами молила-просила: — голубе мій синій І не згуби мене

бідну сиротину, не звиди з ума дурну нерозумную дівчину !... У

меиеж ні батька, ні неньки, одна тільно ти порада моя всегосвіт

няя !.. . Не насмійся ж надімною молодою !.. А він тілько при-

падав де мого лона, та втішав: — Не бійся, Варочко, не бійся го

лубочко 2 на що ін мині тебе з ума зводити , коли я мушу тебе

за себе взяти, с тобою свою долю и недолю звязати !.. . .

И я вірила єму, поки. . . . . . . . .

Поникла весела голова моя, обняв душу сум, на серце — як

камінна гора налягла. Страх чогось ножіноі хвнлини висів над

моєю головою и — як мара, як заводи пугачові , вставав у ночі

и будив мене серед кріпкого сну... Я кидалася — жахалася... А,

єму все віру давала : — ні, не покине він мене , він так кохає

так пригортає, божиться. так, що тілько діжде осени зараз и по

дружиться зі мною.

Одного разу попрохав він у мене карбованця,

— Трапляється, каже, купити шовкову хустку на шию, гро

шей — нема, а хозяiн не дає.

Взяла я у господині свого заробленого: дала єму. Через тиж

день упять просить, — взяла я другого, дала ; так третего , че

твертого — пятого. . .

Коли чую ? ... Чи повірила б я, коли б другі те казали? Зда

ється, як звірюка, кинулася б на того, хто тане сказав и видерла

з лоба очи ... А тож то самій почути ?!.. . *

Була пора вже під осінь. Мині так нудно чогось, тяжко —

сонце, як раз над головою пече ; дощу довго не було, —— курява

усе місто криє, як хмара, не дає дихати вільно. Була неділя. Пійду,

думаю, хоч на вигіп прохожуся, та й Єго може побачу; — бо уже

третий вечір, як не приходив.

Иду собі потихонько. От уже и вигiн зеленіє и млини сто

ять з поломаними крилами, сумують. Он и наш майдан, де ми ву

лицю збираємо. Минула я це все, та й иду до мого самого най

любійпого млина. Він аж на краю стояв, на горі ; за ним, як на

долоні, и місто все и кругом, скільно оком скинеші —— нивє. Там

полові, там чорні, там зелені аж голубі, там білі, як молоко. Любо

так відтіль дивитися : я й пішла. Недоходячи пце, почула я го

лос Василів. Мині так радісно, мала закликати єго, а далі поду
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мала ; ні, краще підкрадуся, подивлюся що він робить с ним

балакає. * *,

Тихо підхожу під млин. Дивлюсь — сидить він з якимсь

парубном : перед ними у пляшці горівна стоіть, півкавуна лежить

н німаток хліба. Обидва шяні - пяні.

— Так ти не знайдені, нажиш, дівчини собі ? пи га Василь

того парубка. * -

— Не знайдужі, одмовив тай здихнув.

— А в мене, бра г дівчина ! нк зоря та ясна І хочеш перепро

даю тобі ?

— Є є, ій Богу ?

— Єй Богу ! А що даси ?

— Що хоч візьменш, тілько спусти !

— А дівчина, брат, — як писанка ! А нк пригорне, поцілує !

то забудеш де й снідиш !

— Як же ти добрався до неі ? *

— Ххе! — богато казать, а мало слухать. Цілу весну, як

один час, проваландався я з нею; ніч у ніч у неі, — поки до

бився ! І1 сяка мов, и така — ні, нічого; поки необіцяв жини

тись, — тоді тілько взяла !.. .

Тай зариготались обов, як два дики заревли на все поле.

— Так узяла, кажин ?..

— Узяла, брате !.. . Тепер от патого карбованця дає, кажу

iй, купити треба то те, то друге; то вона візьме у гостподині,

тай дає ... а мині що ? гуляю собі !..

Засвистало, запищало у моіх ухах, засичало, закричало, за

гавкало моє серце у грудех ... кого я любила, кого н кохала —

пригортала? скрикиула я и, як стріла з лука, як нуля шустилася

бігти до дому.

Світ, людей, сонце, — все б розірвала , все розпшматува

ла б я ! —- така мене злість опанувала тоді, — 0 клатий, лю

тий І ні гріха єму, ні встида , ні сорому !.. И Бог не покарає,

люде не задушать ! . . . Як би воля та сила , — угородила б зу

бами у єго горло ; сміялася б, як божевільна, як він буде хор

чати, нассала б ротом крови и плювала б нею у єго очи !.. .

* Не памятаю зiвсім, що творилося тоді зі мною ; щось лихе,

хиже, нелюдське, а що — не знаю ... Памятаю тілько, що убігла

у комору, упала на постіль, та плачу-плачу; аж Галя с хати по

чула мій ламент. Убіга до мене.

— Чого ти, Варко, плачеш ? що тобі ?
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Як скажена н. перекинулась на подушнках, ухватила зубами

ріжок одноі, та так с пірем и вирвала ..

Галя злякалася, та од мене. Через скілько там часу прибіга

с Харитиною, що через два двори од иашого служила ; ми з нею

товаришували, Чую хтось иде у номору, ступає на східці , а Галя

кричить: -

— Не ходи, Харитино ! укусить, нірве!. Не ходи ! Харитина

засміялася и одчиняє двері. *.

-- А ну, каже, де тота снажена І це на мене так.
ч. А я з злости так ослабувала, що лежу вже, та на силу ди -

шу. . Вийшла Харитина до мене.

— Що тобі, Варко ?

А я й слова не промовила ; дивлюся на неі кріз слези, и зда

ється вона мені якоюсь темною плямою, а не людиною.

- Припала вона до мене.

— Що тобі ? питає. Ти недужа. Чого ж це ти, від чого так

сталося ? *

— О-ох !.. . ледве зібравши, сили, вимовила я, — я недужа.

не чіпай мене... иди собі. . я може засну ; може полегшае мині.

Та й очи закрила . . . Не знала коли й пішла,

У вечері приходить господиня.

— Що се, Варно, тане тобі ? Чого се ти така стала 2

— Тан чогось, наяву, погано ; сама не знаю чого.

— Ти б може у хату перейшла ?

— Ні краще ту буду. Мині и так жарко.

-— Як знає1и. Тілько коли б тобі не гірше було.

— Уже, кажу, краще не треба, як и так є.

Подивилась вона на мене, та й собі піпіла.

Зісталася в сама. І1 1цо вне тоді не робилося зі много , що

не витворялоса ? Нй по собачому вила, и по курячому співала , а

по котячому навкaлa!.. І1 чого мині не привнжувалося ? Здава

валось мині, що зійшла я на високу — високу скеліо и с гою з ним

над самим краєм. — Соньце мов сходить, а там у низу — дна

не видно, якийсь туман, дим підшимається з відтіля . . . . А що,

кажу єму, як би отуди скочить ? — А він візьме — та нхи:ць меч

не !.. Закрутилося , завертілося у голові; весь світ, омороком

заходив . . . чую що лечу ... як крикну тай прокинулася. Страйно
труппуся. А

Цілу нiч оттаки перебула я. Уже перед світом на одну во

лосину замкнула очі; начали півні кричати — розбудили. Устала
*



373

в

я. Рання прохолода освіанла мене. Вийшла я насеред двору, —

дунув свіжий ві грець на мою горячу голову; мині не добре стало,

тілько чую, що усі кістки мoi, як поперебивані, -боля ть, — ні по

тягтися мені, ні нозіхиути не можна.

Ухону я в хату ; господина віке вс гала.

— А що, Варно, нолегчало тобі ?

— То прис» не як иа собаці! кажу ій жартом, а в очах у же

слези мні гот вть. (Конець буде).

- . -

м АндрівкА

на Украінське Підляся.
-

Світе тихий, краю милий, моя Украіно !

* За що тебе спліндровано, за що, мати, гинеш ?

Шевгенко.

(Дальше.)

Окрім згаданих прикмет вимова Русинів кругом Білої має

ще дуже де чого свого власного. Так тут о під ударенєм змінн

ється на у, як на Полісі; тут говорять: кунь, вул, вун пуйде,

у панув, у жидув. А за те в деяких словах о не змінилося не

тільки на y, але навіть ні на украіньске і; так Русини під Білою

кажуть: пойде, кот, кошка. Без удареня о так и зісталося, як

от в Чернігівщині: ношлі куповаті (на Украіні: пішли купу

ватн). Украіньске мягке pь тут зістається твердим, як в словах :

ору, говору, зора, а за те шипучі літери змягчаються, зiвсім як

в Чернігівщині. Міні траплялось чути дуже виразно: шежь ти

щє рвешь ? (що ж ти ще рвеш ?) .1ітера к не все переходить

в ч; так говорять : хлєб пеку, пекут, и печут, и від того часом

народ дуже номично клеiть слова, в кожному селі по своєму. Одна

баба сказала: ми пекім хлєб (ми печемо хліб).

В глаголах, в 3. лицях обох чисел в Більскому завутку скрізь

вінчають твердо : ході г, робіт, говоріт, ходят, кажут, лазят,

пют. Так вимовляють глаголи в Галичині: мині траплялось чути

таку вимову од галичан знад самоі річки Сяна, близько Переми

шля, знов — з самого краю границі нашого племя. Однак на

Підлясі глаголи виходять трохи похожі на великоруські а ще як

до твердих кінців в 3. лицях часом приточить ся мягке і, як в

словах: xбдіт, робіт. Не можна сказати, щоб на такі далекі гра

ниці нашого племя, як Біла и Перемишль, мав який вплив вели

*

- " ",
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коруський язик. ІІ в старім Киіві не було глаголів с такими кін

цями, бо в списках Шесторовоi лiтописи и в „Слові“ о полку

Игореві" в 3. лицях обох чисел глаголів ми вважаємо мягкій, укра

іньский нонець. Скорше можна догадонатись, що підлнська и пе

ремишльска Форма глаголів нолись була н на східній граннці на

пшого плем'я, в Чернігівщині и в Курській землі, и посунулась ра

зом с украіньским плем'єм до теперішинеі Москви иа далеку нівніч

змінившись під впливом Финьского племн и климатичних при -

чии в теперішні щиро великоруські Форми. И може як би під

ляські Русини, с такими Формами вимови , як іхаті, ходіті, чи

таті, песті, ходіт. робіт, пют, продают, — та посунулись не ик

польскому племю , а нк риньскому, не до Буга и Висли, а до

Волги и Оки, то може и з іх вийшло б велиноруське племя з ве

ликоруським язиком. 1

Окрім помянутого в вимові підбільскій часом трапляється

«ьорма прошедш. часу глагола на ль (поробіль), слова : ледь,

медь (утекть), (у вpaiн. лід, мід (польск, люд, мюд) доздрітий (укр.

доспілий = стилгий ; (польсн. дойржаль); зелений, Всі ці

слова, найблизчі до теперішнéго великоруського, хоч іх и мало

трапляється, вся Фонетика вимови, хоч дуже оригинал ьна , але

трохи нагадуюца вели коруську Фонетику , все те наводить на

гадку, що може колись на східнім и східнепівнічнім краю да

лекоі сіверськоі и Курськоі землі украіньске племя мало таку

або похожу Фонетику. 11 тоді як наше плем'я, посунулось на

північ и втягло в себе Финьскі елементи, то з єго вийшов и на

род великоруський, и теперіпшний великоруський язик. Не дур

но ж на далекій Волзі, и навіть в Вологодьскій губерні Велико

руси місцями иимовляють и тепер по украінськи Б на і; кажуть:

сніг, хліб, а не снЬг, хлЬб. з.) Шевне, що там сіло нашie плем'я,

переселене Андреєм Боголюбським, або воно повиходило з ста

рого Новгорода на, колоніі, або може просто посунулось од гра

ниці украіньскоі. На таку думку навело нас те, що скрізь на пів

нічних краях нашого племя трапляють са Форми язнка трохи ніби

переступні до великоруського, навіть там, куди не міг досягти

теперішній великоруський язик. А по літописи Несторовій тих

самих Форм не було в язиці старого Киіва — в самій середині

украіньского плема. В списках Несторовоi лiтописи Форми гла -

-

*) Дивись: „Бьiлинь" Рибникова, записані в Володим. Губер.

с
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гола в 3. лицях обох чисел чисго украіньскі ; як напр.: ходить,

говорить, глаголють, имуть, наперенір підляській и надсяньскій

вимові. Тим то ніяк не можна запевняти , що підляська або ci-

верська Фонетика, и деякі Форми язина були в давнім Киіві, на

Дніпрі, що іх одсунула на краі нова чистоукраіньска вимова, як

пізнійша. Щиро украіньска *орма глагола так давня в Киівщині,

як Нестор и треба стати на тому, що підляська а може колись

така сама курська н може ще яка вимова споконвіку була тілько

на краях нашого плем'я, не познчена од сусід — и посунувшись

ик Оці и Волзі з нашим народом затверділа и переробилась на

велу в оруський язик під сторонннм впливом. Можна догадуватись,

що великоруський язик виробився з украіньского.
*

Ми не будемо наставати на те, що згадані нами прикмети

язикн нідбільских Русинів спільні для цілого більского. краю.

Того не можна сказати, бо тут кожне село має дещо в вимові

своє власне, чого вже не прийдеться почути в другому селі

Ми записали тільки значнійші особности язика вже дуже попсо

ваного нольщиною, котра може винна в тому, що язик Русинів.

коло Білоі дуже неомежований и самовільний до того, що кожна

баба має право ліпити слова по своій вподобі. Вже богато поль

ских слів вплило в язик більских Русинів; на пр.: сéдло, біч

(батіг), тримаю, (держу) бардзо (дуже), ходзь до мене татуле,

матуня и инче. ІІ хоч далі на північ, в соколовськім повіті и на

других кінцях по сусідству з мазурами, язик Русинів вже на по

ловині перемішаний с польским, однако коло Білоі те псоване не

дототоркнулося ще до етимологии и Фонетики язика, нотра зіста

ється ще цілою и навіть блисчою до церковно-славяньского язика

ніж до польсного. Польскі слова прямо тільки наліпляні в язик

Русинів и стирчать в єму, як понатикані.

*

Однако не вважаючи на своі осібні прикмети, на мягке ТЬ,

на змягчене и, на Фонетику близьку до церковного язика, на де

які церковнославяньскі слова (днесь ведаю) иа понатикані польскі

слова, все таки в основі, язин більсних Русинів то язик укра

іньский. Ціла маса слів, всі Фирми в падежах и глаголах все те

чисто украіньске, вся етимология така сама як в я зиці полтавців

и чигиринців. ІМ як одійдепi трохи в бік та прислухавсся здаленй,

до розмови Русинів, щоб не дуже било в ваше ухо те мягке іє,

і, и инч. то зараз можна побачити, що язик іх в основі укра

і
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іньский. “) Єго ніяк не можна прилучити до галицькоі вимови, до

галицького нарічя : в єму містоим. cя не одривається од глаголів

и не становиться поперед ; глагол Єсмь не зливається з инчими гла

голами ; тут не кажуть: ся робит, ся діє, ходилисьмо, ходи

лисьте, хатов; а говорить ці слова шо у краіньски: робиться,

діється, ходилі, хатою и т. д. Підлясько-більсний язик ніяк не

можна прилучитн до галицькоі вимови, а далено скорше до над

дніпряньскоі. Те зараз можна побачити, переixавши 10 верстів

до Ортеля и Костеневич. Там зiвсім пропадає Б и мягке і и ви -

ходить чисто украіньский язик, так неначе ви перехопитесь зразу

в Радомильсний повіт Киівськоі губерні. ",

От наприклад розмова більскою вимою:

— Чи є в вас,—питаю я в молодиці — кутя, озвар, колядки ?

— 0, є ! два рази по Роздвie. Хлопціе и діевча га ходят коля

доваті.

— Чом же ви не йдете в поле ?

— „Бо я хліеб дзіесь пеку. Всіе наші пошлі в шоле, а я маю

що робіті в госпóдіе. „Чого ти влєз на вікно ! „криннула молодицн

на дитину. „А йді до хороби ! Ходзь на двір І от хлопціе гуля

ют на дорозіе! а то я тобie дам ! Та не рви моркви, бо ще зелена,

недоздріта. Ті кай до хороби !"

Треба сказати, що то мова для уха дуже мягка и приятна,

хоч трохи й чудна для украінця, Русини ще до того говорять тан

швидко, так ростягують слова, що здається виспівують мову,

а не розмовляють, не вважаючи на те що й на Украіні трохи го

ворять спроволока на вид співанн.

Довго я стояв коло тину и записував кожне слово, кожну

Фразу з уст дітей и бабів. Сонце стояло серед неба и шкварило

мене, як огнем. Піт лився з мене и заливав листки паперу. Бер

кова коня на вже давно напилася води, и не могла в стонтн на місці

од мух и гедзів, Берко нрийшов до мене и силував іхвти далі,

але побачивши, що н записую, все що говорять хлопці, витріщив

О Ч И. И ІІ И ТаВ М eН Є :

„И на що то пан записує, що роблять оті діти ?

— Так, собі, Берку І я дуже цiвавий.

Тим часом вибігло с хати дуже миршове сіре кошеня,

*

*) Навіть любима літера Б не скрізь лишилась: напр. Русини під Білою

вимовляють чисто по украіньски: біда міні.
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— Як, хлопці ви звете от-того звірна ? cпитав я ?

— „На що пан записує таке погане кошенн" обізвався Бер

ко, не вгадавши, до чого стусується моя робота.

Саме тоді два хлопчиви почали сваритись за моркву. Слово

по слову и хлопці вчепились одни одному в чуби.

— Чи пан и те залише ? cпитав мене зі сміхом Берко.

- Запишу і ще й тебе, Берку, запишу, коли хоч і

Виіхали ми за село. На полі саме жали жито. Урожай, як

розказували мині люде, був дуже добрий в тім році, але все таки

поля світи ди лисинами : Рідкий хліб місцями ледве крив пісковату

и камянисту підлясьну з млю. Тільки густі присілки з добрими

великими ха гами, та роскидані букетами ліски по околиці якось

- заслоняли од очей бідноту підляського поля засілного скільки хлі

бом, стільки й нартоплею. ii селах и присілках на обох царинах

стояло по два, по три високих хрестів. Де які хрести похили

лись на бік, пообростували мохом. На старих хрестах скрізь на

писані слова польські, а на нових вже надписи славяньскі. Так

в селі Костеневичах на первому хресті вирізано: „Сей кресть по

ставиль Степань Мальiшевскій. „ ІІомощь моя оть Гостпода со

творшаго небо и земліо.“ Ся дуже мала річ показує вже, що

Підляся по гроха визволяється спід польского вплину. . . . *»

Дорога пішила через болотяну маленьку річку В и слу. Швидко

- розстелялись перед мною широкі сіножата, попід зеленими ліс

ками. В долинах, на низинах блищала вода чзрез густу осоку;

подекуди в ямах cтoвлі озерця, з досить чистою водою. В воді

хлюпались пастушки, стояли по черево корови й воли, шукаючи

прохолоди на стійлі, під горячим сонцем. Пейсаж був щиро під

ляський и поліський. Тільки зелені кущі верболозу, та недостача

білого піску нагадували, що правдиве Поліся ще далеко.. . .

На такій місцині трапилось по дорозі двоє сіл : hоролівський

и Кннжий Ортель. Хати у ляцьких господарів дуже добрі, великі,

з великими віннами и з двома дверима коло одноі хати. Хати сто

ять рядом и своіми вівнами великими и ясними, нагадують улицю

хоч би и в місті ... Однако жизнь тих Рисинів, обстанова хатня

— звичайна сільська, мужича. В хатах тіж лави , той же стіл,

така ж піч, як буває в хаті украінця. Тілько дверці с чавуна

коло груб, прості міжна с подушками нагадували, що в тих сіль

ских хатах тропшечки повіяло європейським духом. Не богато до

бра зробила Польща для наших Русинів; а за те ж снільки зла !!

Яка ж убога уніяцька деревяна церківця стояла в кінці села і
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Малесенька з високою го гицькою нокрівлею з дошцок, з маленьким

хрестином, з дзвіничною, ниcчою и поганьшою од паньского сажа

для кабанів, уніяцьна церківця була далено убожша од тих вн

соких верб, котрі прикривали іі всю своім гілєм, високо підійма

ючи своі верхи над іі хрестом.

Ортель був останнім селом з добрими сосновими хатами, хоть

в тих хатах живуть небагаті люде. Може тим кращі села ноло

Білоі, що місто близьно, що земля трохи лучча. Далі до Буга ле
жать села дуже бідні з бідними, маленьними хатами. м

Часом трапляються хати tцнро - польскі, низенькі ; вінонця

прорізані тільки в одній колодці без одвірків, ширші в двоє, ніж

довші, з залізними поперечками.

За Ортелем стоіть село К о с т е н e в и ч. (В карті, прикла

деній до Холмського Греко-уніяцького налендаря). Село стоіть на

18 верстів од повітового міста Білоі и, може на 8 верстів од

Пищаць, стацин на Варшавсько-Брестьскій залізній дорозі. Ко

стеневич — перве село , де вже про шадає вимова Більска на є

(Ь). Ще на одному кінці села, и то в малих дітей, можна почути

легесенький голос є (ь) в деякнх словах, на пр.: єсти, и то по -

чув тільки дуже цікаве ухо. На другім вінці села (Б) зiвсім про

падає ; пропадає и дуже мягке (і) замість украіньского и ; пропа

дає твердий кінець гваголів в обох 3 лицях. Просто сказати, тут

кіньчиться вимова підбільська близька до церковнославяньского

язика, и починається чистий украіньский язик. як раз такий, яким

говорять в радомисльскім повіті ; в ниівеькій губерниі. Тут вже

кажуть : іхати, істи хліб, чоловік ходить, кажуть, пють, и т. д.

Можна сказати, що більским нарічєм говорять в невелнчкім за

нутку: од самих північних у ніяцьких містсчок — Л о с и ц, К о н

с т а н т и н о в а, Я н о в а над Бугом до линиі Варшавсько-Бресцькоі

залiзнoі дороги, — до Межнріча, до Білоі (Бєлоі, по польек. Бяла),

и до Піщаць. За залізну дорогу ик полудню вимова на Ь и і ле

дві йде на 10 верстів. Закуток такоі вимови дуже малий, ледві

примітний на карті Росні, и ще тим, що кілька уніяцьких сіл

в Соколовсьнім повіті вище Лосіць и Сюдльця говорять вже по

П0Лlb СКИ.

Між спомяпутими містечками Більсна вимова займає місця

небілше, як на 40 верстів вздовж и впоперек.

В Костеневичах знов побачив я цcрківцю низеньку, дере

вяну, з висоною чорною покрiвою з деревяних дряниць. Нігде
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міні не траплялось бачнти таких бідних церков. Тільки в Біло

руси і біднійші бо виниті кумеками...

— Яка се церква? чи католицька, чи уніяцька? питаю я в чо

ловіка, в отрий віз снопи чистим украіньским возом и волами.

— Католицька ! обізвався чоловік, насупивпши брови и не ди

влячись міні в очи. *

Добре пораються коло нашого народа польскі пани и ополн

чені уніяцькі попи ! подумав н.

— Чи справді то католицька церква ? cпитав я у коваля, но

трий говорив до мене дуже добре по украіньсви вепітаючись коло

свого воза з вуглєм.

— Де там i унiяцька і одказав міні коваль.

Проти церкви, через дорогу стоіть хата свнищеника уніяць

кого ; не велнка й не мала, з ганком оплетеним королевим цвітом

з мурованим верхом, з огорідчиком, хата була достоту така, як у

наших украінських біднійших священиків. И шаньска оселя, з не

величким домом, з возівнями, з садком не дуже говорила про бо

гацтво шана. Тільки покоєві дівчата, в отрі бігали по воду до кри

ниці дуже бельнотали чи стим варшавским язиком ... От, подумав

я, з відніль пливе польщина на наше украіньске село І — с пань

ского двора !

За Костеневичом ик Бугові стоять дуже убогі села й при

сілки : Велика Дубровиця, Мала Дубровиця, Кривулька, Вуль

ка. Скрізь хати маленькі, низькі, а часом зівсім польські з вузі

сінькими віконцями. Тільки нігде не траплялось міні бачити кур

них хат, без коминів, акі я бачив у Гроднянських Русинів коло

Бреста. В селах по обох царинах стоять хрести цілими купами

по чотирі, по пять; за царинами знов видно хрести ... На одній

перехресті на полі стояло пять хрестів поруч. Цілий край зда

ється засіяний ніби кладовищами. . . . Не можна не догадатись, що

ті хрести понаставляв єзуіцький дух, котрий насів був, на Підля

сє а тепер давить єго, бо живе в польско-панській пропаганді и

в уніацькому споляченому духовенсьтві. Ті хрести, то прикмета

кладовища, де хотіла Польща поховати повіки нашу националь

ність на Підлясі. То не знак народнéго благочестин І Сумно диви

тись на ті хрести чорні, високі, поснуляні один на одного. Тільки

часом бузькй, котрих на болотах безліну, стоять на верхах и на

перехрестях хрестів, и с своіми тоненькими ніжками, з легним

тілом роблять дуже грациозний вид для нодорожного. На царинах

між хрестами часто побачите капличку з статуєю натолицького
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Яна. . . Але в тих ділах можна піймати цінавим оком деякі раси

украінськоі национальности : бо лице тих іінів дуже скидається

на якогонебудь Микиту або Опанаса. На украіньскій землі и поль

скнй святий під католицькою одежею був все тани увpaiнцем , , .

В Малій Дубровиці а зайшов в одну хату полуднувати взяв

ши з воза свою харч. В хаті я застав дуже стару беззубу бабу

з маленькою днтиною на руках.

— Добридень. бабуню ! Чи дозволите міні пошомуднувати

у вашій хаті ? интаю я у баби.

Баба стояла коло печи, на лиці в неі було видко , що вона

здивувалась. -

— Полуднуйте, коли ласка ваші ", сказала баба смілій ше. Ба

чив я бідні хати на Украіні, але не траплялось міні бачити такоі

бідности, яку тепер міні довелося побачити на Підлясі. 11 сіни

були не малі, и хата чимала, але що за біднота що за вбоже

ство ! Віконця в хаті поліські, на нядь в гору, и на пів гори пяди

вшир; лавки ледве на пядь вшир, стіл був цширокий ледве на пів

аршина и лежав не на чотирех ногах, а на двох перехрестях счі

пляннх посередині підніжкою одно з другим. Такі столи трапля -

лось мічі бачити и коло Дніпра. На стіні висіло зо два образки

на папері. В печі стояло два порожні горщечки, а за горщками

сидів в самій печі чорний кіт. С темноі печі, c чорних челюстів,

ясно блищали єго зелені очі.

Я оглядав хату, питав у баби, як у іх зветься кажна річ.

Баба зараз зрозуміла, що має діло не с польским шаном , а c ці

кавим подорожним чоловіком, стала смілива, розговорилася. Старі,

сухі губи швидко завору шились ; и я побачив тут цікаву укра

іньску цокотуху.

— Як, баба, ваш кіт висидить в печі ? питав я. а

* — Бо не топили сегодня. Мій син, Ян Климко, пішов у поле

жати ще досвіта, а я, стара, и без обіда обийдуeь.

— Чи велика ж ваша семн ?

— Була колись велика, а тепер стала мала. Літ з двацять

попереду я мала десятеро дітей, а тепер остався міні один син.

А се держу на руках онука. - -

Помернші очі староі засвітились ніби жизню, Міні полудень

пішов нкось лучче в горло. Серед такоі бідноти якось и хліб не

йшов на душу. Я дав паляниці и сала бабі, и онукови. Баба за

сміялась . . . . .

— Як у вас звуть се ? питав я показуючи на коміи.

*
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— Та бовдур, кажуть, На що він вам здався ? сміялась ба

ба, одназуючи міні. *

Все в хаті звалось так, як и на Украіні. Близько од дверей

висів к о м и н , де світять лучиною зимовоі пори.

— Чого ви такі бідні ? Чи маєте який заробіток ? Чи маєте

воли, корову ?

— Де там знайти заробітки ? Часом у панув жнемо. Корови

не маємо, а волів и не було ніколи. *

І1 справді було знать, що корови нема, бо дитиня було худе

й бліде, як смерть, Не кров, а золотуха текла в єго жилках.

— Чи маєте ж хліб? *

— Хліба ве стає до нового, а картоплі став.

ІІополудновав я и подяковав бабі Климчисі. . . Довго потім

не вяходив з думки чорний кіт в нетопленій печі , и бліде лично

дитяти , и стара баба Климчиха в драній сорочці , з грубого по

Л0ТНа . . . . . . .

Сонце вже стон то серед неба , як ми підьiжджали до села

Тучноі.

Женці на полі полуднували, посідавнши понад дорогою під

вербами в холодну. На полі, на межах, або під нопою стояли тре

ноги нагнуті рядниноно: там висіла плетена з мотузків колисна
на деревяних бильцях. я - -

Наближаючись до села, я примітив, що женці на полі мають

лиця ніби трохи паньскі, а найбільше молодиці й дівчата. Дві мо

лодиці, завязані по мужичи червоними хустками, лежали на траві,

прикривши лиця шматками білoі кисеi. Густа курява спід напшого

воза, так и вкрила іх з головою. Молодиці одвериули зiвсім не по

мужичому носи и почали одмахуватись кисеelo, як пані.. , . Зараз

тави проти нас йшла ціла ватага чоловіків и молодиць в сільским

костюмі, але на кожній женщині були сорочки тоніпі и чистійші

и сами вони були з лиця білійші. Всі вони говорили по польски

досить чисто, не шепеляво, и по мазурський. *

— Чи ви мазури ? cпитав я людей. ",

Вся ватага стала, як уч опана, витріщивпи на мене очі. Всі

разом закричали, як гуси. а

- — Шляхта а не мазури ! ми шляхта ! a to co ! Кричали баби.

Іa by mu nie podarowal, mie podarowа!! кричали чоловіки. Ja by

пie podarowal, долітало до моіх ушей. Видно було зразу, що я

ду не обідив ту польску шляхту своім безвинним питанем.
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Я вже далеченько одьiхав, а шляхта все стояла та геготали

як стадо роздражнених гусей. Міні здалося, що вони хотять до

П'а НЯТИ Мї е Н Є.

Незабаром 'приіхали ми в піляхецьке село Тучну. Село було

не велике. Хати стояли двома рядами понад шляхом и всі нічим

не одрізнялись од простих мужицьких Русинів хат. Тільки один

домив був критий залізом и був похожий на паньский. В хатах

було по сільсни по просту. Жите тоі шляхти нічим не одрізня

лося од мужичого. Тільки на вікнах горщечкн та часом вікониця

коло вівна, або завісочка з білого перкалю , тарілка або шклянка

на миснику, натякали про шляхецтво обивателів. Чоловіки и жіен

1цини мають костюм сільский, скоріші украіньский, ніж мазур

ський. Тільки женнциии носнть сорочки білій іпі од мужичих и ши

роко вирізані кругом шиі. На старих бабах трапляється побачити

чипок на голові с цицoвoі квітчасто і материі підкладаний ватою

и підвязаний навупниками попід бородою. З сивими носами, з ве

ликими квітнами по чинкови з добрий кулак, з одвислими губами

підвислою шкурою на лиці, ті шляхтянки дуже страшниі на вид.

На старих шлятичах я бачив довгі чекмени з жовтоватого сукна,

довгі й широкі, як чернечі мантиі. На головах деякі діди носили

патриярхально — шляхецькі картузи, с кошечоi iн кури. Можна

було зауважати, що колись та шляхта більше одрізнялась од на

рода и мала свій костюм. А тепер молодче поколіне вже зiвсім

стало похоже костюмом на Русинів. Не приймаючи язика Руси

нів, не мішаючись з ними через сватівства, шляхта держить свій

власний тип : лице іх ніннійше, пікура тонша, Форми мякіші, ніж

у Русинів. Повсему видко, що то люде півночі, приблудні в на

шім полуденниім краю, між нашим полуденнним племем.

(Дальше буде).

КAt"Atk.

Драма в 5. діях Б,

основана на переданю историі Галицкоі Руси з другоі

половини 12, віку.

Написав Денис з-над Серета. Львів, 1872.

0aовістика кришнична.

Народови, що зійшов с поля житя політичного, годі вже взне
* - —» rm, “

стись до найвисного роду поезиі — до драматургиі. Звісно та-

1
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кож, що поезня драматична и при розвитій жизни політичній аж

тоді може процвитати, коли поезия лірична н епична репрезен

тується славними писателями. Коли-ж у нас тільки поезия лі -

рична гарно розвинулась, то таки годі вимага ги, щоб драматургин,

основуючись на поезиі ліричній и епичній, становилась ниньки д0

вершеною. Виходячи з сего погляду на драматургию, мусимо при

зньти, що тепер по- між народами славаньскими тільки одні Ро

сияне добрими драмами похвалитись можуть. А поки-що треба

нам радо повитати всяку прояву лі гературну, яку на полі драма

тургиі у поодиноких народів славяньских замічаємо. Радо витаємо

отже и Н а с та с ю Дениса з-над Серета, бо вона пригадує нам

одну з важнійших картин историі галицно- рускоі , коли князь

Ярослав сидів на престолі золотокованім, а бутна боярщина смі

ливо підносила голову. ІЛ справді, Настася, любовниця Ярослава

Осмомисла, трагичною своєю кончиною иодає поетови богатий

матерял так для епичного, як и для драматичного писаня. На

стася, сердешна и гарна боярівна, прилнгла цілим серцем ик сво

вму князеви, котрий в пристрасти любовній інозабув, що в в его

жінка законна. Як-же віттак Чагарове, родина Настасі, до великоі

піднялись могучости, то Ольга, жінка Ярославова, с покрівним

Святополком заворушила проти Чагарових и власного мужа не

тільки боярів, але також глоту простого люду. Ольга гадала, що

пiмститься на своєму мужі віроломному, та й що піднесе на кня

який столець свого сина Володимира. Справді у страшній воро

хобні спалили Настасю и умертвили Чагарових, ба, й самого князя

внинули в тюрму, алеж таки каявся народ небавном свого злочин

ства, та й виніс увязненого князя онять на трон, поставивши ему

тоту вимінку, щоб жив з Ольгою по закону. 1Іогляньмо-ак теперки

безсторонно, як Денис з-над Серета сесю историчну подію здра

матизував. 1 *

Галицкий князь Ярослав Осмомисл, сидячи на стільци золото

кованім, відправляє у-перед трех послів, що були до его прий

шли з Угорщини, Польщи и з Володимира, — та й у слові пра

щальнім титулує іх „благородиями.“ Позволяємо собі замітити,

що в 12. віку ніхто не знав такоі новомодноі титулятури. Звісно

також, що тоді у нас и до князя ніхто не промовляв „Ваша Сві

тлість !“ , коли-бо народ або бояре свого володаря хотіли титуло

вати, то казали просто „княже" або „княже господине!" Справді,

автор драматичний не повинен ніколи забувати тих памятних слів,

які Шекспір вложив в уста Гамлетови: „Завданєм драми було и
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в, представити природі неначе зеркало, чесноті єi власні риси, —

а столітю єго Форму и вираз." — Опроче треба признати, що

в, яві первій Ярослав неначе найлінший отець и истиний Осмо

мисл до дружини промовляє. Опісля же являється він тільки ро

мансовим богатиром, котрий справи державні Чагарови передає, а

сам лише в Настасі цілий свій світ бачить. В яві первій нізнаємо

також Чагарова, отця Настасі, яко чоловіка підлого, що льститься

нннзеви для власноі користи и вигоди. В загалі кождий схоче при

знати, що характери Чагарових, с. е. старого Чагарова, его жінки

Марти, и гарноі Настасі досить консеквентно суть представлені.

Ярослава не характер являеться поденекуди млавим и за мало

мужним. — Щó-до яви другоі міг-бн хто замітити, що посол Ки

iвский Ярославови лише для того звіщає про напад Андрея Бо

голюбского на Киів, щоби князь через асоцияцию идей пригадав

собі сейчас Ольгу, законну свою жінку, а сестру Боголюбского,

та щоб він віттак для свого оправданя сказав, що годі ему з ли

хою, норовистою жоною бути щасливим. Але о своій незгідности

з Ольгою треба було скорпне чи пізнійше спімнути, щоб виска

зати, чому він Настасно полюбив; ту же міг він єtце иайвідповід

нійіше свою неохоту ик тій жінці заявити.

Дія розвивається скоро. В яві третій бачимо вже Настасю,

и ві щебетливу, миленьку подругу Параню. Настася — задумана,

бо любить того, котрого любити єй не годиться. От, вже явля

ється на сцені и Ярослав, и з жаром любовним викриває Настасі

тайни свого серця. Але вона говорить éму таке : „Ох князю! ка

мінь давить на серци; я его не позбудуся хибаж лиш з житєм ;..,

мині вас не годиться кохати... а однак ...“ — Ярослав: „Ах На

стаєю ! Я тебе ніколи не опущу най грім вдарить в моє серце,

най земля, весь світ в- округи повалиться, наколн стану невірним

для -тебе ! ти моя на-віки" — ІЛ скінчилась розмова двох истот,

що себе так щиро любили, а віттак загомонів шалений, пристраст

ний розговір сина Ольги, Володимира, и его пустих товаришів про

гожу дівку, що звали іі Явдошна, Денис з-над Серета наслідував

очевидно Шекспіра в таких сценах , що переходять з одноі край

пости в другу, та й заявив ту талант не-аби-який.

В діі другій — найслабшій из усіх — зявязується интрига

проти любящoі ся пари. Автор хотів, щоби тота интрига, яку

Ольга проти свого мужа засновала, опиралась на Володимирі, рід

нім сині Ольги и Ярослава ! Здається нам отже, що ява перва, де

наводиться розмова Ольги з ві ледашцим синком, немало пікодить

|
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цілому вражіню, яке сеся драма може викликати. От , и диялог

Ольги з Володимиром :

0 л ь га. Десь був гультамо і гуляєш с пустими вітрами !.. .

Знаю я твоі витребеньки, твоі ласоходи! Мовчипи ? Вижену я тобі

тоті любошці ! до турми замкну ... зо три дни істи не дам ... та

охолоднієш небоже! Кажи, десь був ?

В о л о д и м н. р. Я ходив на прогульну. . . за місто . . . коло

городу Чагарових. - *

О л ь г a. Чагарових ! не видів там проклятоі Настасі ?

В о л о д и м н р. (на стороні). Скажу, що видів, от, може ви

дурюся ... , (до матери) Видів.

О л.ь га. Що ?, ... видів... обоє ... разом ... Кажи зараз, кажи!

1 В о л о д и м и р. В городі ... обоє ... разом. .

0 л ь га. Го !.. . думала я , , . вгадала ... так ! — — Слухай

сину І пробачу тобі всі твоі витребенькін, —— и як рідну дитину

любитиму, до серця пригорну ... и гроппей дам до волі , и погу

ляти пущy ... лишень будь послушний и тото зділай, що скажу.—

Позоруй мені на вітця, куди ходить, — и щб робить, и за кож

дий раз дай мені об сім знати. . . А тепер иди дитинонько и ви

спися, бо тобі щось очн посоловіли. .. иди синочку, ти мій со

колнку . . .

В о л о д и м и р. Все, все, зроблю, що скажете I (відходить).

О л ь га. (сама). Пійшов синок, ладаццо, гірпі вітця ! — — и т. д.

Відай на таку розмову не здобулася-б ні сама Фурин, не-то

що княгиня и жінка Ярослава, с котрою він з волі бояр и народу

опісля таки жив по закону. — Сам же розвиток интриги не є

зiвсім вдоволяючий. Розмова Ольги з Святополком в уривкова и

не являє нам того висшого тону, який ннязям, хоч и вельми лу

навим, конечно годиться. Прo-те сесі слова в диялогу не повинні
мати місця: а

0 л ь га. Се вже такой для тебе отсе діло; де чорт не вто

рошає, там братчика мого любого пішле. Не правда Свнтополичну ?

С в я т о по л к. Де чорт не второпа, там бабу пішле ! мо

вить пословиця... Не правда, кохана сестричко ? (II. 2.).

Або н. пр. в яві четверті й дii третеi, де таке читаємо:

0 л ь га. Чувш братчику і мій шалений муж справляв бенкет

для тоі чарівниці Настасі ! Я не стерплю, я не здерікусь і ... як

злий дух впаду між них, коли позасідають за стіл, а мій госпо

дар, побіч неi ... виберу єй очи сими моіми пальцями !.. .

25
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Св н т о по л к. Погамуй ся сестро I та потерни трохи, бо

зіпсуєш все перед часом !

0 л ь га. Не буду терпіти, не хочу терпіти ; не буду гаму
ватись. — — т * -- : “

С в я т о по л к. Вдій же ту що з бабами 1 (наслідує сестру :)

Братчику, голубчику! допоможи мені мого мужа с престола здру

лити, ногами здоптати і — — я не стерплю... не видержу; и т. д.

Коли-ж в характері такоі 0льги являются драматичні шо

хибки, то за-те бачимо в старій Марті милий образець чесноі

матери, щб добру славу свові дочки висше цінить, аніж вигоду

и хосен за-для княжоі любови до ві Настасі. Марта сумуе, хоча

на княжому дворі в достатках жиє; серце ві материньске вяне

в розпуці, бо годі стерпіти сорому за-для тоі нещасноi любови;

віттак не могучи пережити неслави Настасиноi — умирає. До тан

чесноі дуппі становиться Чагарів крайним контрастом. Він продає

князеви свою найдорожіну дочку, щоб липне користуватись любо

щами князя та й верховоди ги над усім боярством. Не дивно отже

що з-за правлінн того лукавого чоловіка вся боярщина страмшно

заворушилась. *

В дii третій розьяснюється задумчиве чоло Настасине, але

відай тільки з-за -того, щоб надійний луч житя супокійного вже

ніколи не прошиб густі хмари, якими вкривалась доля нещасноі

героіні. Настася с Паранею повернула из прогульки и чулася здо

ровійшою та й веселійшою. Вертаючи домів взяла з собою ди

тину-сироту, що ій мати була вмерла ; хотіла бо іі неначе рідну

дочку плекати, и віттак через добрі діла прицитьвати занепоко

вну совість. На тій прогульці чула також старця-бандуриста, що

співав — мабуть в докір Настасі—про Осмомисла, та про черви

се-б-то про Чагарових, що у пчільниці стали мід вижерати, пчоли

гонити и жите затрувати. В тій діі автор гарно списав дияло г

Ярослава c Чагаровим, — котрий від князя як найбільші користи

підлим способом хотів для себе вимантити. И знов являються

псотники-товарипі Володимирові, а віттак два міщане саме-тоді,

коли в замку князь в честь свові Настасі бенкетував. Пісня ніч

ного сторожа пригадує нам на пісню сторожа в Макбеті. Все се

хоропшо; тільки мoж було опустити оклик „Бердо !“ щб не є ніщо

інше, як тільки перекручений вираз німецький Wer da!

Дія четверта повелась авторови найліпше. Виходячи з сего

становиска естетичнего, що в драмі елемент шпуточний из тра

гічним нераз стикається, поет наводить диялог Володимира с пу
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стотливою Явдошною, а дальше саме тоді, коли через сцену по

хід похоронний с тілом Марти поступав, ведуть товариші Воло

димиркові комiчно-трагічну річь про Настасю, котра не пійшла

грудочну винути на гріб матери. З липшним було писати, що из-за

куліс чути спів „Святий Боже!" тан як було також злипним в

начатку сеi діі споминати, tцо старці просячі милостині, прислі

* вують и на лірі пригривають. Віттак замічаємо, що ява сема, де

міщане в пuинку против Чагарових ворогують, заним молодий

Петро гулве. вельми драматичною в та й деякі похибки сеi дii
- чимало залагоджує, в -

В дії патій стоіть но-переду диялог, який відбувся поміж

князем а Чагаровим. Сей диялог належить також до ліпниих в сій

драмі. Князь за-для любощей стався зовсім бездільним, а злоче

стивий той боярин сміє ему вже таке говорити: „Ваша Світлість

най уживають супокійно милого відпочинну ... 1і вторий Атлас

бодро двигано на моіх плечах бремія держави !" — Нрослав рад -бн

набрати більші мужнего духа, про те пописується гарними Фразами

про значінв народу в державі, але Чагарів, мов-би злий дух, ба

икає все єще бездільним сном его запоморочи ги, говорячи всілякі

небилиці, що мабуть князі то боги земсні, коли у підножия тінь,

тьма и чернь! Ярослав не може очуняти из своєі помороки Н КаЖ6

сумно: „Стягаються хмари над моєю головою. чую що грім вда--.

рить !“... - *

Настася являється на сцені в останнє. Тяжкий смуток огор

нув ві душу. Бідна іІараня потішає і як може, та нане, що ачейже

протруться хмари и заблисне знов ясне сонічно. Втім входить

баба жебруща, неначе нка лиха відьма. Трудно догадатись, по-що

автор се пугало на сцену вводить. Відай є воно персоніФінацивю

гризучоі совісти, нотра дівчину тяжко поблудивішу аж на місце

«і затрати проводжала. Коли-ік се страховисно счезло, Настася

приклоняється мов ик молитві и видить прояву своєi покійноі

матери. Мати позирає на дочку ласкаво и благословить іі. Сеся

еФентовна німа сцена заявляе прощенє матери для нещасноі

дочни. Єсли-ін так належить розуміти сесю прояву, то непотрібно

виступає один старик з довгою сивою бородою в довгій чорній

ризі, — мабуть то священин — щб Настасю публично сповідає н

гріхи ві розрішав. — И товниться народ, а Настасю виводять на

місце затрати. Еще раз понвлнється баба жебруща та шле ид

Настасі такий иронічний зазив: „Ходи ластівочно до пшлюбочку!...

Погоди но пташечко, треба тя завінчати, ти бачиться свій віно

* , - ж

1
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*10К загубила". А народ гукав: „Завінчати, завінчати !" — На

стасю спалили на стосі... Здавалося-б не одному читателю, що

післн такоі катастрофи найліпше було-б закінчити драму, щоб у

зрітелях не затирати глубокого вражіня, яке вдіялось сумною

кончиною Настасі. Але-ж автор зміркував добре, що треба було

eще звістити, що сталося з увязненим князем Ярославом, и хто

обіймив власть княжу в Галичі заворушенім. Ольга-бо бажала на

троні посадити, свого сина, заким лукавий Святополк тоту воре

хобню для свого хісна був викликав. Довелось отже до того, що

ні Ольга, ні Святошолк нічого из своіх хитрощей не скористали.

Галицкий бо народ стямивса, що ліпішого князя над Ярослава

годі було єму одержати. И освободили увязненого князя й жа

дали від его, щоб простив ворохобникам та й жиз з Ольгою по

закону.

В драмі „Настася“ бачили ми отже, що автор в деяких

сценах заявив хороший талант драматичний. Особливо належиться

Вму похвала в тих явах, в котрнх трагічний елемент из шуточ

ним стинається, або де представляється душевна трiвога Наста

сина. Віттак можемо сказати, що сеся драма належить до лiп

ших в репертоарі нашого убогого театру, по-за- як удачне начер

тане характерів головних становить справді вартість писаня

драматичного. Опроче сей начаток в драматургиі „Дениса з-над

Серета" винликує в нас надію, що сей писатель зверне свою ді

яльність літературну переважно ид писаню драматичному, та що

він своім приміром и инших писателів до труда в тім напрямі

розбyдить.
є а н:

* 0м. Огоновский.

* н і

члчлч-«ч."."-"-"-"-"-"

* ? --------------х, ї

* : є “і.

часть політично-социяльна.
• .

Бесіда посла Качали
* *і т

в соймі кр. при дебаті над адресою до корони в Листоп. 1872.

Минуршого року в адресі складали ми подяку найяснійшому

Пану за академию наук в Кракові и були ми найлучших надій

1цо-до розшнреня автономиі. Нині чую самі скарги и жалі.
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Уже при отвореню сойма нарікав князь маршалок на корот

кість періодів соймових як и на то, що устави нашого сойма до

санкциі непредвладаються, а пiзнiйше виразився п. Кржечунович,

що устави наші десь-там аж за гробом санкционовані бувають.

И адрес нинішний — то, самі скарги и жалі, взивающі о опі.

ку и поміч.

Застановитись би належало, чи ми самі до того так сумного

положеня не причинилися.

Станьмо тілько на становищу Австриі.

Австрия, як відомо, складається с краів коронних, котрі ма

ють своі права историчні, свою историю, звичаі, обичаі, язики н

окремі народности, которими для того на один лад управляти не
м0жн8. “г *,*

В 1848 р. виречено вправді тоє слово „р і в н о н р а в н і сть

в с і х", но рівноправність" стояла на папері, в практиці же спра

ведливість вимірювано не" 6дними мірами.

Гадка централізациі перемагала всюда, намірювано бо уща

сливити рівнородні краі воронні и народи свободами, на одно ко

пито прикроюваними (н. пр. патентами лютовими, уставою груд

невою и т. д.), хотя би тане ущасливленв" мало перепроважува

тись станами облоги, або переповненемь криміналів, як то ви
димо в Чехиі. о 1і, 4

Австрия для того не скріпилась і сили зуживалнся в борбах

межинародних, для яких то причин Австрия випадкам, які ю в

1859 и 1866 р. заскочили,"6пертись не була в стані.

В грізній хвилі, коли перед двома літами заносилося на війну

між Німцями и Франциєю, монарха відкликався до народів и ви

сказав свою волю : „Щоби відношеня краів и народів, в склад де

ржави входячих, упорндковані були в духу всесторонного задо

ситьучиненя справедливим жаданям народів."

Водя тая монархи ї -9жнаае переведена в жите,

и то в интересі скріпленн"Австрні. Таа 66 не снрішиться, доки

интереси держави з интересами краів короних залагожені, не

будуть. і 3

— Ту не поміг дуалізм, не поможе и тріалізм. Ту треба все

сторонного залагоненя.

До переведеня так великоі и взнеслоі задачи і в с е с т о р о н

н о г о з а г о ж е н н, покликав був монарх міністерство Гогеиварта,

т. е. мужей, у которих найшов те переконане, що тільько тая
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держава може з довіривм споглядати в будучність, котора на сво

боді и рівній справедливос гн для всіх оперта.

Рескрипт цісарский з 12 верес. м. р. до чесного сойма,

котрим узнано було право коронн чесноі, був поруною, що міні

стерство вступило на дорогу, на которій краі корони і и народи

прав своіх доступити мали. Так само и призволеня міністра для

Галичини, Міністерство Гогенварта хотіло віддати державі, що ій

яко такій належатись повинно, а оставити соймам, що краі но

ронні до розвити свого требу 1o rь. - *,

Коли так тов мініс герство намірає, за призволенєм мо

нарха перетворити Авс грино на підставі святих прав народів, в

склад іі входячих; коли ходило о ге, ніоби и Славяшам виміри ги

справедливість, розуміється без но кривкеня других, через що и

довірив до Австриі скріплятись начало : тогди поотив тому міні

стерству повстала сильна опозицин. Вороги Славнн, вороги сво

боди, жадні шанована над другими цен грали, Мадяри н Німці лу -

чать своі сили, щоби міністерство і'огенварта, міністерство все .

сторонного загоненя, звалити. Так повстала сильна борба. Не

була то однакож борба Славян з Німцями, але борба автономі

стів з централістами, борба свободи з неволею.

Такий був стан діл минувшого року, так а ситуация, коли

напі сойм укладав адрес. у

Заходив вопрос: по которій стороні маємо станути? 110 сто

роні автономістів, чи централістів, по стороні приятелів свободи,

чн неволі ?

Відповідь на тов питане не була грудна: ходило о попер гв

міністерства у годи и свободи, и сойм напі в адресі з м. р. вирів

памятні слова : „Правительство Вапноі ц. н. апост. Милос ги чи -

слити може на пцнpe и повне попертв з нашоі сторони, т. е. в

перепроваженю розпширеня ав гономи і н всесторонної угоди."

Так розуміли ми там горічний адрес, так задачу и положен є

міністерства, для того нільна из нас Русинів за ним голосувало

Ходило бо о розширене автономиі всіх вpaiв коронних, о всесто

ронне загоженє, а свободі противним бути не можна. — С таким

адресом іде иаша делегация до Відня и застає ситуацило змінену,

централістів у власти. - - * ,

По упадку міністерства Гогенварта було очевидним обо

вязномь всіх онозицийних народів, ноступати солідарно, бо тілько

соединенимн силами значні скутки осягнути можна. Всказана ан -
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ция в тiм взгляді була н е г а ц и н , т. е. не вступати до Ради

державноі, відомо бо, що вірноконституцийні, мимо терористичноі

агитациі виборовоі, мимо тероризма на вибори из сторони свого

міністерства, не були в стані Ради державноi до скутку приве -

сти. Ту була хвиля, Фінцні конституцийній, яка у нас практику

ється, нонець положити.

Без депутованих с краів опозицийних, которі кривдить кон

ституция груднева, Рада державна не могла навіть бути відкрита,

а міністерство мусіло би свою програму до ноша або в огонь

нинути, бо не могло удержатисн. Мусіло би було вернути міні

стерство Гогенварта назад, або, коли би те не було можливим,

стануло би міністерство угодове иніше, тамтому подібне.

Думано для того, що коли би наша делегация своє положенє

с тоі точки погляду добре була поняла,— від Ради державноi да

лено остала би, а примір той и опозиция других краів була би

наслідовала.

Позвольмо навіть, що Дальматинці або инші приходять до

Ради державноі и тую уможливляють, — то тана Рада, де не ма

Чехів, де не було би делегациі галицкоі, довго держатись би не

могла, як того мали ми докази — а и тепер цеитрали Німці най

більше лякались того, щоби Поляни с Чехами не получились.

Щож ділають Німці в так критичній для себе хвилі?

Онн, побиті на полі виборів, стараються ратуватись за по

мочию засади Махиавеля: Divide et impera; они усилуються опо

зицино розбити.

Дневники централістичні лестяться,то коло одних, то коло

других, щоби тілько ного до Ради державноi завабити. -

Нашим всказують то на резолоцню, то на міністра для Га

личини. Дальматинцям обіцюють будова ги желізниці, управильнити

ріку Наренту и т. д., розуміеться, щоби потім нікому нічого не

дати.

Здавалосн, що нашна делегацин мала час, пізнати централів

німецких, а по крайній мірі не забула на историю власноі резо

люциі и не дасть уловити себе в заставлені сіти. Але наша деле

гация думала инакше.

Упадон Гогенвар га, сдавалося нашій делегациі, дотичить вла -

стиво Чехиі, а дневники краеві, яко и заступники утилитарноі по

літини заступники сепаратизма, кричали безустанно . Не мішаймося

до чужоі справи — шо нам оглядатись на других ? Маєм своі ин

тереси, вон с Чехами, все з Німцями и через Німців !
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Делегация сказала: Панувм над ситуациею, міністерство му

сить увидіти, що рішене в наших руках і Бyдем лояльними, підо

прем Раду державную и міністерство, а они мусять нам бути

вдячними. Так всі наші желаня перепровадим. 1

Делегациі здавалося, що Рада державная и міністерство ні

чого ій відмовити не могуть особливо коли становище Бейста за

няв Андраши.

Так наша делегацин, вислана підпирати міністерство авто

номичне, опускає Чехів, опускає опозицию, хватається политики

утилітарно-політичного сепаратизма, вступає до Радь державноі

и підпирав міністерство централистичне, автономичному впрост

противне. *

А нині жалуєтеся, що періоди сеймові короткі, що устави

наші не предкладаються до санкциі? То скутки політини утилі

тарного сепаратизма.

Хто хоче причин, мусить задовольнятися скутками, а по

слідствіи иних по централистах сподіватися годі.

Тим кроком — вступленєм до Ради державноi — звихнена

не тілько справа власна, але и справа всіх народів австрийских,

звихнена справа Австри і самоі. *** ку. , *

Жалуєтеся в адресі, що справа резолюциі вашоі незалагожена

з року на рік відкладається. — Най мені вільно буде сказати intra

parenthesin, що и ми Русини мали нашу резолюцию в тім соймі ;

розумію ту знаний внесок п. Лавровского.

Питаю: чн ви, панове, лучше поступали з ресолюциею на

шою, як Німці з вашою ? Ого сойм відослав іі до виділу крає ,

вого, виділ до комісні анкетової, аннета В6Ла переговори, пере -

говори тип переслала яно матерiял до виділа краєвого назад.

Здавалосн, що виділ краєвий ужив, того матерялу и предло

жить соимови внесон до залагоженя справи.

Я кажу: „Здавалося" (признаюся, я сам був в блуді), для того

сталось, що ті, которі, предвиділи, що з нашої резолюциі не буде

нічого, тую опускали. .

ми чекали в чого ми доченались? ото того : Виділ краєвий

каже печатати ті матеряли комісиі анкетовій, роздae іх в соймі :

сойм приймає мовчки, а так справу русноі резолюциі — кинено

під стіл, убито.

Не дивуйтеся, панове, що ту в тім соймі появляються внески,

нк той посла Ковальского, о безпосередні вибори из сторони ру

сиoі. То скутни вашого поступованя з Русинами.
м
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Що до мене, я того внеску не підписав. Єсмь Русином, но

и Славянином. Яно Русин, всли би я стояв на тіснім становищу

галицкого Русина, консанвентао поступаючи, мусів бн я запитати

себе: Хто желаe безпосередних виборів, чи автономісти, чи цен

тралісти? Показалося, що желають іх централісти, Німці для

скріпленя своі власти проти Славян, проти автономістів. Для

того я вго не підписав. З рештою внесок той о безпоседні вибори

то нічого инчого, як голос тих з вашої сторони, котрі утриму

ють: Вон с. Чехами, все з Німцями и через Німців! — Нo вepнiм

Д0 А1Ла.

За вступленєм наш oі делегациі до Радн державноі приходять

туда Тирольці, Словінці, Дальматинці, бо в такім разі опозиция

з іх сторони не мала би змисла, а виставляла би іх на многі не

вигоди.

В Раді державній являється и резолюция галицкого сойма. И

щож діється ? Иде по давному. Одсилають до номісиі, тая до під

комiсиі і говорять, розправи перетягають, щоби тілько ціли своі

до1иняти. -

Приходить резолюция на порядок дневний; тую централи з

порядка дневного спихають, бо кажуть: Перше треба завотовати

предлог правительства о безпосередних виборах с потреби (Noth

wahlgesetz) — и додають: Голосуйте за уставом, а дістанете ре

30Лі0ЦИК0.

Треба однакож признати, що делегация вотовала проти, но

вступленєм своім до Ради держав. уставу тую уможливила.

Так устав о безпосередних виборах с потреби переходить

обі палати отримує санкцию, перепровануються вибори в Чехах,

а коли и вибрані за помочею хабрусів и не слиханного тероризма

на вибори появилисн в Раді державній централи, Німці піднесли

голови, підвомитет обтинає резолюцию до непізнаня, а коли за то

гніваєтеся, говорять иронично: Не панувте більше над ситуациею,

ми вже вас не потребуєм; або возьмете, що даєм, або не дамо

нічого. (Браво).

Так платять централи за уділену прислугу.

Плоди делегациі суть: 1) Nothwahlgesetz, котре як меч Дамо

влеса увисло иад краєм и соймом; 2) елаборат подвомітета, ко

торого уже для сторони Финансової приимити не годиться.

Иніші були би овочі, если би ви остали були на становищи

опозициі, на становинци народів австрийсних, народів славяньских,

-
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Тогди централісти и. правительство з вами раховатись би мусіли;

не потребовали би ви ставити подібних адресів як нині.

Находяться однанок, которі утримують, що делегация аж

тепер станула на правдивій дорозі, и тішаться, що адрес не есть

ні австрийский, ні ческнй, але чисто галицнай. Сли гая дорога,

на которій стоіть адрес, есть правдива, то тамта, на яній сто

яли ми минувшого року, була Фалішивая. Питано однакож : Коли

нацui у стави предкладались до санкциі ? Одвіт есть: за Бельнpe

дого и Гогенварта. Отже за дороги, як зовете, Фалшивoі.

Наша делегация по пирала вправді Белькредого, але зараз по

тім и Гербстів, Тискрів, попирила Гогенварта, але и Ласерів и т.

д. Ото образок нашоi сталостн в політиці. Здається, що при тенім

поступовано наші устави и за гробом санкциі не найдуть.

Нo чи мають цеитралісти щирую волю дати хоть то, що лишає

елаборат? Думаю, що ні. Устави не предкладають до санкциі, а

в остатній годині Рада державна обіцяла вам навіть дати міні

стра, щоби ви тільно самі щоФнули вапу резоліоцию.

Чи то указує на щирую волю угоди ? От зволікали и зволі -

кають, аж ухвалять у став о безпосередних виборах, а тогди не

дадуть нічого (Браво). Безпосередні вибори будуть не для того,

нцо желав іх п. Ковальский, але для того, що ви пішли до Ради

державної и підперли централістів.

Віднзикуєтеся до мови троновоі в которій спімнено о угоді

з l'аличиною. - ",

Відозва цісарсна до народів за Гогенвар га о всесторонній

угоді, — рескрипти цісарскі з дня 12 вересня 1871 р. до ческого

сойма, були також словами від трона.

Єсли тому централн перешкодили, гдей порука, що дадуть,

що вам обіцяли ? Мови тронові — то програми міністерства ;

яке міністерство, такі и мови тронові.

В-правді, сказав міністер Унгер, що хоче угоди з Галичи

ною, бо уважає іі за найсильнійниу греблю проти Федерациі. Дивно !

Нині бояться Федерациі. Занитаймо: що була Австрия до 1848 р.?

Австрия повстала, коли грозило ій небеспеченьство від Тур

ків і, слабі норолевства мучились під одну династию на підставі

своі автономиі, и так Австрия була Федеративною до 1848 р. Ту

ходило о то, щоби Федерацию тую звершити, що зіпсовала цен

традизация — направити, права историчні с правами народними

погодитв, suum cuique віддати.

— — —-е



Того бояться Німці и Мадяри и виставляють Федерацино нко

страшило, іщоби гегемони і не утратили. - 1 : 1

іІристало гь позорно на сепаратную угоду з Галициею, щоби

решту народів австрийских, особливо народів славіньских, тим

сильнійiше дусити до стіни. * *

* і * , - м -

ь

Так ваша сепаратна угода, вапна резолюцин мав статись тою

чці a o to, за когopyto petii та народів має віддатись під нога Нім

ІЦям М1. - - - -

(} го ску гки вашого сепаратизма. Но міг би хто замітити: ми

вступили до Ради державноі, бо уважали ми тон вонечним для

добра Австриі. Австрино хочем підтримовати, бо тільно при Австриі би г Поляків забеспечається. х " - :.

Добре, на тоє горнусь. Нo хто хоче Австриі, буде підпирати

тих, которі також хотять Австриі. Чехам гроянть германізм из

всіх сторін ; они не мають где ді тись. Чехи щиро хотать Австриі,

щоби тілько право іх ворони и іх народчість були загарантовані.

Ви, кажете, хочете Авс гриі, а підпираєте централів, которі

тільно разів власть тримали в своіх руках, Австрuю однакож не

тілько не скріпили, но ослаби.1и. * * t -

* -- - в 1

Що гірше, підпирає ге партино, которій не залежить на тім, а

щоби Австрия скріпилась, партию, котора не хоче Австрні, но
- 1 - . -

тора очи своі звертає до Берлина, а руни явн

коі Германиі. - "" * «.

о витягае до вели -
: - 1

-

и ви, підпираючи тую партию, говори ге, що то потребне

дла добра Австриі? Підпираючи централів німецких, підпираєте

посередно Германию про ги Славян, підпираєте Прусаків. (Браво.)

В такім складі річей, коли стаєте на становищу Славянщині

противнім, підпираючи Німців ми повинні лишивши всякую сим

патию чи антипатито, холоднокровно и безсторовно застановитись:

якого добра сподіватись, або якого лиха обавлятись належить с

тоi сторони Славянщині в загалі а народности польскій в особен

ности, и чи ми Русина можем поступати з вами на дорозі тоі

політики? - *

Ту належить передовсім застаeовнтись над значенєм того

Drang nach Osten. Загляньмо до историі. Фактом есть, що в ни-

нішній північній Германиі мешкав від вінів великий нарід сла

вяньский — Венди. Тиі ділились на щепи. Шлецер нячислив 33

щепи Славян, Тунман е.ще більше, бо овpім а) Чехів и Моравян,

були там єще б) Сораби в Турингиі и виспшій Саксониі, в) Лю
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тичі в Люзациі, г) Вільці в Помераниі, д) Оботрити в Меклен

бурзі, е) Укрi в Бранденбургиі и т. д. Досить: ціла північна Гер

мания була заселена Славянами.

Запитаймо: де ділись ті Славяне и чому ? Зваживши, як ве

ликую просторонь Славянщина занимала и занимає — сильні чи

слом, сильні мужеством, — коли бй Славяне тримались купи, мо

гли би були Европі права диктовати, но тоді, коли в середнім

віці Германи в цісарство лучаться, Славяне безсильні через поділи

через незгоду між собою і щепи славянскі идуть дорогою полі

тичного сепаратизма, не мішаються, як кежете, в чужі справи, не

тілько що одні других не спомагають, но що гірше, нераз лу

чаться Славяне з Німцями проти братей. Славян для політики

хвилево утилітарноі. -

А так діється, що одии пцеп славяньский по другім тратить

свою независимість и иде служити чужим, або гине без і сліду.

Ото скутки політики, опертоі на симпатиі чи антипатиі,
скутки політики сепаратизма. і

Є люди, яотрі думають що згерманізоване Славян сталось

головно через висшую цивілізацию німецку. История однакож

говорить що инного.

Читаючи историю німецкую, находили ви имена, нх: Аль
брехт der Ваer и Генрих der Lбwe. и

А пригадуєте собі, чому они так називалися * — ото бо мор

довaлн Славян, як лев и медвідь мордують звірята.

Альбрехт der Ваer провадив строгі, гублящі війни проти

Вендів-Славян, завоввав Бранденбургию, одних вигубляе, других

германізує насильно. ч

В середних віках князі німецкі роблять хрестові витрави до

краів славяньских межи Лабою н Одрою.

В великих просторах тих краів бували люди буквально ви

губляні, а в безлюдні сторони спроважонано, колоністів над Рена.

Арнульсь Каролінгер не вагається навіть покликати гордую

азиятицкую Мадярщину проти великоі Моравиі, проти Славян,

которі Німцям ставались грізними. Завоеване Славнн уміли Німці

украшовати позорами навертаня Славян до християньства, як нині

свій Drang nach Оsten украшають позором несеня своі культури

на в схід.

Німці давно величались бути апостолами христианьства,

нині величаються бути апостолами нультури. "

« - *к не
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Христианьство однакож ширили Німці огнем и мечем, як м

нині в ширеню культури в средствах не перебирають.

Хочете свідоцтв ? Историа німецка достарчае іх до-волі.

Но по-що утікатися до свідоцтв чужих ? История Польщі,

Литви и Руси говорить не иначе о війнах с хрестоносцями.

Закон хрестоносців покликанний до навертанн поган-Славян,

тих вигубляв и землю брали в посідане хрестоносці.

Навіть коли Литва христианьство приймила, загони хресто

носців не уставали, так що тілько сполученим силам Польщі,

Литви и Руси під Грунвальдом и Таненбергом удалось на якийсь

час тую гидру в поступованю спинити.

Гляньте, як далеко ростягались славнньскі землі. Магдебур

гия була славнньским містом а нииі шщо ?

Не тілько столиця нового німецкого цісарства на славяньскій

земли, нo Germania так далено посунулась наперед, що з Вар

шави до прускоі границі не дальше, а по крайній мірі не о много

дальше, як из Львова до Перемишля.

Розумієте нині, що то значить, той „Drang nach Оsten?“

Додам ще, що характерестичне, що ціла сила нинішпого

цісарства пруско-німецкого лежить власне на землях попередмо

словяньских, як ; Мeklenburg, Вrandenburg, Померанія, Пруси за

хідні:и всхідні, Слезин, Познань и т. д. Характеристичним також

и тоє, що земля, від котраі думна нині Гогенцолеренів монар

хия свое имя носить, була початково землею польскою, від Польщі

силою відірвана. А ви нопераєте Німців ?!

Чи знаєте, коли тілько Славян згерманивовало ся ? — По біль

шій части за часів первого цісарства. З вітси видно, що цісар

ство німецке то погибель Славянам. Нині знов Німці відновили

цісарство, нині знов готуються нові підбої, нині пробувае тому

Drang nach Osten нова сила.

Питаю ся, чи годиться в тім складі річи опустивши Славнн

ити ру на в руку з німцями н] поперати централістів з найбіль

шим небезпеченьством для себе, де народовість польска на пер

ший огонь виставлена."

Скажуть мені, правда мн0г0 даван згерманізовало си, уто

нуло в німецкім морю, але нині при розбуджених народовостях

германізация дальше постушити не може.

Тих Панів, котрі би так говорили, відсилаю до Познаня, щоби

увиділи, що с Познаньским в новійших часах сталося, щоби пе
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Реконалися, що Німці и нині в средствах германізованн Славян.

не переберають. " * 1 -

* По розібраню Польщі (а не треба забувати, що плян вий

пов від Прусів) Німці заводять язик німецкий в школах и уря

дах, щоби Славян германізовати; но германізация посредством

піколи мала поступати звольна. Принято внні міри. Правитель

ство прусне, в не перед кільна десять літами закладає Фонди, с ко

трих тілько Німці діставали запомоги, коли ходило о. закупно

замлі и посілостий в краях польских, щоби в той спосіб воло

низацию німецку тамже розпширити. - * , * :

Тим способом земля одна за другою переходила в німецк і

Руки. А так що не зділав язик, чого не зділали школи, тов зро

били гроші. Значную часть Познаньского тим способом винаро

довлено, а що ся стало з самим містом Познанем, свідчить Фант,

що в раді того тілько двох засідав Поляків. " , *

Не досить того, єпце треба було устави шкільної, котора

недавно тому в Берлиньскім соймі ухвалена зістала. Тая устава

то смертельний удар для народовости польсноі. Четалесьте п.

слова, ногорі висказав князь Бисмарк с тираньским сарказмом :

хоче він, як мовляв, Полякам прихилити добродійство німецкого

язина. (Сміх.) т . - * м * ,

Читалесьте П. и слова гр. Еulenberg-а в тім самім соймі;

тав в одних, як и других звучить заглада народности польскій.

От не-н то се пирене культури німецкоi, cе той „Drang

nach Osten" и питаюсь, чи годиться в такім складі річи ще вго

спирати? -

Що в Прусах від давна практивується, тоє тепер дієсь у

нас в Австриі. У нас народи домагаються вще надармо прав свого

язика. Йдіть до сойму на Шлонзк и Опави, а учуєте, що Німці

говорять послам Полякам : повтаряють они тні самні слова, ко

торі висказав Бисмарк в Берлині. - - * : -

И у нас утворено Фонд харбусовий під назвою „Єredit fon

cier," котрий мав послужити до викупленя земель словнньских.

Фонд той у посажений в міліони.

Звідни беруться тиі Фонди се для вас загадкою, особливо

для того, що в Австиі заєдні скарги на брак напіталів, а ту по

сідлости переплачують. t і . . - -

Чи банкери німецкі стали ся так горливими патріотами ні

мецкими, щоби для більшого ще розширеня свого народа оФі

ровали міліони * - “ '. - і - . - ,
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0 тім можна усомніватися. Чи не з-за границі прибуває напи

тал, щоби через викупно посілостей доконати підбою земель сло

вяньских ? . «". "1 .

Домисл сей що-раз утвержається.

- Фактом однако-ж. що за помочею. Фонда „Сredit foncier“ мав

бути вивлащений нарід ческий.

В той спосіб краі корони чоскоі мають бути колонизовані

Німцями, щоби елемент німецкий нобільшив сн. міг опановати

народність словяньску, ка на останок іі зовсім вигубив, обравши

іі наперед из власно сти.

І1 то зовуть ширенєм культури нім с:цttoі.

Так германизм продовжає підбоі земель словяньсних. Нo —

думаєте, що иа Чехах скінчиться ? Народности польскій грозить

то саме. Не забувайте, що Німці часто відзиваються с тим, що

іх польска квестин о тілько обходить, о кілько iм до заокругленя

границь потрібна. 0т-не-ж Німці мислять о заокругленю границь

на кошт земель польсних. Не забувайте до того, що княжества

Освітим и затор до німецкого бунду раховано. Ба и Варшава вже

раз до Прус належала. -

Потягніть лінию хоть від Білоі через Польщу до гори до

Райгороду, а увидите шо котрій стороні Варшава знайдеться.

Зваживши до того, кілько Німців тепер в Корелевстві П0Лb -

скім знаходиться, а кілько іх рік в рік напливає до Королевства

"и Литви, дорахуйте до них тую масу жидів, которі тільно перед

ною сторожею Німців, а переконаєтесь, що небеспечність не мала.

СБраво). Чи думаєте протів такому напорови опертися сепара

тизмом ? Ні, ту треба йтн, або с тими, котрим грозить рівна не

беспечність, або дізнаєте того, чого дізнали давні Славяни в Гер

маниі, чого дізнає нині ІІознаньске.

Годиться-ж опускати Словян и підперати Німців для полі

тики хвилево утилітарноі ? За плечима вашоі політики германі.

зация. Могуть не Русини поступати з вами на дорозі політики,

котра веде просто до дальшого підбою земель словнньских а пе

редовсім чесноі и польскоі ? — полі гини, котру, всли би іі про

ваджено не з засліпленя а з намислу, история напятновати му

сілаби зрадою над Славннами. На тій дорозі ми, котрі вотува

лисьмо за адресою минувшого року —— нині з вами поступати

Не М 0ЖеМ0. t

Адрес нинішний — се нічо инного, як вираз шолітичного се

паратизму. , ; * ,
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Я з ним згодити ся не можу, попераю для того внесок віце

маршалка Лавровского переходу до порядну дневного. (Браво).

УКРАПН0фПЛК»СТВО

у звязку зо східною політикою Прусиі и „обрусінєм"

західного краю.

„ВЬстник Европь." 1872— Февраль, Марть, Апр. — Восто чная политика"

Гер м ані и и о б ру с е н і е.— Статья М. Т-ова.).

(Дальше)

Виловивпи в такий спосіб моск. політику до 1865 р. у Польщі

п. Т-ов показує, як подивили ся на се СлявяноФили и польскі

часописи, вбачаючи в тих поглядах дорогу до кращого виясненя

т0) п0літики.

пДень,“ казав, що Росия дала своєю політикою пшироку ос

нову для розвoю пoльскоп народности піднявпши с кріпацтва поль

ский народ, що вона воскресила єго визволенем с-під пшляхець -

коі кормиги, котра без того притоптала-б єго до останку позба -

вилаб єго житя так реального, як и духовного.

Польска-ж еміграцийна преса разом з деякою західно-европ.

почала лементовати проти московського социялізма, оголошуючи,

що моск. уряд сам первий революционер.

Но дуже цікаві видали ся два поклики из польскоі журналі

стики: один казав, що москов. урлд вирвав з рук самих Ляхів

найбільше користні міри, що він робить тілько те, що обіцяв

зробнти сам польский рев. комитет; другий — що уряд тим став

за польский и литв. народ, щоб відорвати вго від польских тра

диций, и таким чином дійти до обрусіня.

„День" відказав обом до-волі розумно: перпому — що се

все однаково, хто-б не зробив, щоби добре, а другому — що не

можна це тепер бачити, що буде c піднесеня польского иароду,

що воно може й не уважаючи на де-які инші ціли доведе таки

историчнею ходою до певного розвою вільноі народности.

Становлячи собі питане, чи змогла-б и справді польска ин -

телігенция упорядити селяньство, як зробив се москов. уряд п. Т.

уважаючи на те, що назала и каже польска преса, на те, що ро

биться в Галичині, де Полякам дістав ся до рук урнд — міркув,
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що є причина, тому не дати віри. Коли-ж и найшлисьби справді

серед польскоі ніляхти люде демократичного напряму то по гадці

п. Т. моск. уряд мусить стати ім у поміч, щоб зьєднати ся и

прикликати іх до спільноі праці, тим більш, що, як думає п. Т.,

несхиблене и постепенне прямоване до розвoю принципів поста

новлених політикою 1864 р. доведе таки до того, що настане

„нова врода“ Поляків у Польщі, що складеться там „русскій та -

бор", не такий, який будовавсь в ХVIII в. грошима и наданєм

землі польским магнатам, а такий, що мав би у собі любов до

свого краю с твердою вірою у те, що польскому краєви и наро

дови сама найкористнійша річ погодити ся з Росиєю. Уважаючи

на историчню ходу п. Т. думає, цв такий табор виявиться як не

тепер то незабавом, коли тілько не скоіться нко і межинародноі

біди, що відірве від Росиі царство польске на шкоду Росиі, сла

вяньства и самих Поляків. А що таке може бути и що про се

вже не дурно міркують и розмовляють у Німеччені, се дуже ви

разно показує росправа п. Т.

А московські політики у Польщі доставили вже не мало де

чого на допомогу такому німецкому напрямкови. Вже з 1865 року

московські відносини до Польщі начали змінятися. Як оповідаe п.

Т-ов: „замість розруху староі Польщі через піднесене народно

сти у 1і етнограФичному строї, ми почали прямоватя попереду до

адміністрацийного зьєднаня Польщі з империєю, обертаючи Польщу

у „Привислийскій край,“ а затим и до обрусінн іі. Так як доба

1863-й років означена в историі західного краю и Польщі упо

упорядкованєм визволених селян и сільских громад, наданєм на

ционально — народноі просвіти, хоч и с потребним обученєм мо

сковськоі мови — так доба від 1865 року визначається зьєднанєм

різних адміністрацийних и урядових осередків царства с петер

бургськими міністерствами, уживанем московськоі мови у поль

скому уряді и школах, хоч би самих елементарних, постановле

нєм всеучилища зовсім без польскоі мови. Може як каже, п. Тов.

московський уряд и не прямує справді до обрусіня, но шкода того

що так розуміють московську політику Поляки а ще гірпе того

— руські люде. Не тілько польскі або инші чужоземні праси, но

и деякі поважнійші московські часописи кажуть що уряд мос

ковський мусить прямовати тою політикою яку вживають Німці

у Познані або колись-то Французи у Ельзасі.

До чого-ж веде така політика? Чи можна-ж справді йдучи

такою дорогою осягнути хоч би й обрусіне як розуміють его мо

"

-
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- часописи ? П, Т- ов робить дуже вірну аналізу такого

напрямку розбираючн сі питаня, с котроі ми подаємо тілько те,

що відноситься до уживаня по урядовому приказу московськоі

мови у Польщі. Може бути, каже він , що заказуване рідноі

мови, випиране ii с публичного житя доведе зiвсім до иншого, як

чого хочуть. Ирляндия, хоч и вживаючи англійську мову усе-ж

тани не мириться з Англиєю, Єльзасці розуміючи по німецькому

не дуже то прихильні до Германиі. Заказати нку небудь мову по

усіх округах громадського житя, у шкільному и ученому обучені

означає не що инше, як притиснути іі у розвою, задержати ходу

літературну найбільш у річах учених и педагогичних, заборонити

краєвому людови думати своєю рідною мовою. Чи може буде з

сего яка користь хоч би и у польскій політиці? !... Ні — повідає

Т-ов разом из Погодином.

Той послідний каже: Сама рішуча річ, щоб замирити з нами

Ляхів (бо воии все ще злоствують на нас), се-б-то не тілько не пе

решнаджовати, но ити на поміч розвоеви іх мови, словесности,

историі, бо нічо так не викликає пересердя, як річи тому по

перек идучиі. Польскоі мови треба вчити по школах у рівні з

московською, бо коли ми не вивчимо ій досить, то ляхи почнуть

довчатися iй дома ще пильнійш и з більшим вспіхом, як то все

буває, як чоловік попадеться до чого забороненого. Казатиму за

гально : думна зруйновати яку б не було мову — се думка недо

тепна, бо зробити того по самим Физичеським умовам не можна.

Мову зруйновати народови токо-ж не можна, як не можна оді

брати хоч одного чувства c пяти наданих Богом чоловікови. Не

так „Москов. ВЬдом.“

Вбачаючи свою політичну силу на польскому питані „Мос

ковскія ВЬдомости" пішли далі, у своєму централізаторсь

кому прямовані, перейшли усю нмперию и скрізь познаходили

„сепаратизм", котрий треба було притиснути, скрізь побачили по

требу „обрусінн, перерусіня, дорусіня" й до того-ж чисто госу

дарственною силою. Таким побитом відшукано сепаратизм литов

ський, украінський, білорусьній, бессарабський, арменьский, остзей

ський—ще й того мало, доньский, казаньский и Финлядський. Зда

ється буде вже й сего, щоб бачили ясно, що далі ad absurdum

пійти вже не легко.

Скінчивши таким побитом критику и обчислене усіх умов

за для розрішеия польсного и західно-руського вопросів п. Т-ов

понудає в основу своіх виходів погляд, ще як, з якоі сторони не
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заходить, питанє про децентрализацию и национальність єсть

не тілько не аби яке, но має значінє вельми рішуче, Щоб не вчи

нилося у Россиі того, що теперечки робиться у Австриі — се-б

то великоі зложности администрацийноі машини, а від того анта

гонізма між політичними елементами, п. Т-ов думає, що треба

одбігати непотрібноі централізациі и щирого пільнованя , щоб

стерти усі краєві одмінн. А замість того дуже потрібна и неод

мінна річ, яно мога працéвати коло економичного и мозольного

розвою, як корінного так и навкруги сндячих племен.

„А сія вся приложатся намь !... каже п. Т-ов. А поки що

ганяючись за неосягаємим обрусінвм у західному, сему искони

руському, хоч и ополяченому краі, де вже головнійша річ зроблена

у 1863—65 роках, се-б то селяньске діло... воно йде теперечнн

щось дуже стиха, и якось цікаво похибне. Щоб закінчити та

мечка піднесене корінного руського люду, наперед усего потрібна,

яко мога, ширша й пильнійша народна освіта, а про те діло йде

зовсім не так и усе від того-ж то, я каже п. Т-ов, реакционного

доктринарського напрямку. Школи постановляються дуже не швидно,

педагогична семинария у Киіві була по кілька років зовсім зачи

иена, до 200 тисяч. карб. призначених на народню освіту кілька

ровів лежали незаймані и усе діло шкільне починаючи з 1864 року

пійшло у гору дуже не багато. Тні-ж то страхи и тая-ж загальна

регламентация житя провинций стали в початку того, що немає

тамички ніякого розвою русьного громадського самопізнаня. Ні у

Вильні ні у Киіві немає жадного самостійного органа на краєвій

мові — а шкодить тому не що инше як підцензурннй стан про

вiнцияльноі преси. Ровесні часописи у Києві і у Вильні мають

урядову допомогу и суть, або відклик адміністрациі, або ще чу

днійш оФіцияльна на половину виголошена оппозиция оФіцияль

ному-ж напрямкови адміністрациі. Вони живуть тільно урядовою

допомогою, и не буде побільшане, коли сказати, що росийська

преса на окраінах в тільки непотрібний розхід на адміністра

цию. м

Кінчимо наше оповідане про статю пана Т-ова цитатою

его конечного виводу : „Не приймаючи на себе смілости писати

цілу систему уряду польского и західного краю, рішаємося ска

зати, що нонець зьєднаня краів сих з Росию, при поступному ру

хови самоі коренноі Руси —— став би у поміч, щоб вимірковати

другу більш користовну систему: наданє усім західним окраінам

земства, судебноі и городськоі реФорми, так як в останній Росиі,
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меньше звертана уваги на релігийну ріжницю між краєвим лю

дом, визволенв преси — и у кінці більш світу й простору, як у

середині, так и по краях, — ось умова, щоб зьєднати єдинство

государства з вільним розвоєм по окраінах, розвоєм того, що має

право розвиватися !...“

Вертаючись теперечки до того, що було нередано нами з статі

о. Т-ова, вбачаємо те значіне, яке подане ним украіноФильському

напрямови у західно-руській політиці. Уважаючи за нехибну и

неодміину річ визволене західного краю від польского впливу, п.

Т-ов думає, и думає дуже справдешне, що осягнути того можна

тільно наданем вільного розвою усім західно-руським националь

ним напрямком а иіж ними и украіноФильскому. Мусимо додати

ще те, що идея украінофильська так подійшовша у гору десять

років назад, теперечки не наче пристала у своему розвoі. Ми ду

маємо, що се не від чого иншого як того, що уряд з впливу мо

сковських инсинуаций сам додов украіноФильству ему неприсуще

значіне сепаратизма. Прамоване ж громадського самоцізнаня до

национального самостійного розвою живе и буде жити тим більші,

що иден децентрализациі все більш и більш осягає значіня у ро

весній політиці. Нічогісінько не побільшаючи, нам здається вір

ним, що коли тілько хоч трошка зміняться сегочасні політичні

умови — усе тс чим бідує теперечки західний край мусить одій

ти від десятирочноi пристанови. Починаючи з визволеня преси.

нехай тілько послабшають цензурні умови... зараз же зьявиться

краєва национальиa преса - політичні краєві органи , зараз

пійде пильна праця за для складаня народно-педагогичних книжон

краєвою мовою. Надан6-ж земства, котре-б пильновало між ин

шими річами й народню освіту задержану теперечки клеринальним

доглядам, разом викликало-б до сего діла чимало людей праці и

просвіти. А все те річ неодмінна й щиро потрібна, а московський

уряд хоч би вважаючи на сегочасні політичні умови напиx кyль

туртрегерів-сусідів мусить звернути на те увагу як, пильнуючи

про благо громадське и своі интереси бережем, бо, як каже п. Т-ов,

„береженого й Бог береже !..."

(Конець.) *

а Сіроманець.
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„ІІобратим“ Товариство руських ремесників уконститовало ся дня

10. с. м. — По службі божій, котру відправив тогож дня О. проф. Др. Костек

и до котороі торжества причинились О. Шанковськнй бувший директор гим.

в Коломиі гарною проповідею, як и прихороший спів наших питомців — уда

лись товариші Побратима до свого локалю. Під прoвoдoм любимого нашого

О. Качали начались тут обради, шо котрих приступлепо до вибору виділу. Ви

бір виuав як найлучше. С почесних членів вибраний одноголосно:

Вп. П. Михайло Ди мет кyиeць міста Львова — головою.

Др. Корнило Сушкевич — скарбником.

Проф. М. Желех о в с ький — секретарем.

З дійсних членів вибраний :

Андрій Горонций майстер муляр. — заступником голови.

Иван Стефанович — слюсар.

Іосиф Вусович — столяр.

Кароль Малиновський — столяр. —

Іосиф Заячкевич — профес. шев.

Михайло Цюрошайлович — коваль.

Шо уконститованю виділу и по залагоженю справ товариства заключили

поеiдженє патриотичні річи: 0, Качали и п. М. Димета.

На другий день мав настушити музикально-деклямацийний вечір, котрий

однако за-для деяких Формальностей из сторони поліциі не наступив на ділі.

Шро важність сего товариства застерігаємо собі поговорити шізнійше. На те

шер наведемо тілько телеграми, котрими привитали Товариство из ріжних

сторін наші родимці. Ось вони:

н

Товариству „Побратим“ в день єго закладин засилають сердечні желаня

зросту и розвою товариші

„Січи“ в Відни! ,

Помагай-Біг у роспочатому ділі пробудженя и шлеканя рідного руського

духа міжь братами рукодільниками !

Самбірські Русини!

Щасть Боже „Побратиму" ! Нехай процвитає в користь Руси!

Буковинські Русини!

Витай витай нам Побратиме,

Рости у силу, процвитай; х

Русь тя ніколи не покине,

Шляхом народним лиш ступай!

Тернопільскі Русини.

Славні Товариші! Голосним щиро-руським Помагай-Біг здоровлять Вас

нині члени руського товариства

„Шоміч" в Підгайцях.
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Дай Вам Боже щасливо, дорогі братя правдою и працею доходити до

гаразду в братнім союзі; , бо чи є що краще лучше, як у куші жити, з бра

том добрим, добро шевне пізнать не ділити“.

Станicлавські Русини.

Хоть и нема між Вами нас, то духом ми берем участь и посилаємо

Вам привіт наш !

Щасть Вам Воже, щасть!

Ярославські Русини.

Недавно тому мала відбутись в тутейшім суді пересправа дотичаща вихо

дів редактора „Слова“ на польску емиграцию. До пересправи однако не прий

шло, для того, що п. Площаньский предложив освідчєнє, в которім своі „ви

ходки" відкликав. Дивно нам, для чого п. П. зложив освідченє тоє в язиці

польскім, коли до того жадна установа правна єго не обовазувала.

Чи не стелить собі п. П. дорогу до нового хліба 21 . . .

Пр. О. Качала прислав для „Друж. Лихвяра" 10. зр. р. — за що му в

имени товариства складаємо на сердечнійшу подяку.

Подаємо до втішноі відомости, що сими днями вийшло дуже хороше

діло нашого любимого Родимця и члена „Просвiти" п. В. Федоровича, під ти

тулом: „Шкільництво людове в Англиі“. Оно нашисане в язиці польскім,

а призначене для більшого кружка читательства, именно для покровителів

„Ради шкільноі," котрим, як не милимо ся, збуває на грунтовнім знаню роз

вою людового шкільництва, а тим самим на здорових засадах, котрими пово

дити ся шовинні би. Отже се дільце много причиниться може до розьясненя

сего шитаня, именно, чи годиться накидати школам з гори однаковий стрій и

крій, або чи може годило би ся лишити ім трохи свободи в розвитю своім,

відповідно шотребам місцевим и проч. Крім того с тоі книжки много пожи

точного научаєм ся. Видимо н. шр., як велику вагу кладе нарід англ. на школи

людові, як ними горячо занимаєть ся, як кожде росшорядженє властей викли

кує в народі живий відгомін, критику, полемику. А у нас. вічна апатия. В

тій книжці знаходиться також, крім шкільництва, на кождій власне стороні

золоте зерно правди, котре свідчить о дозрілім и глибокомислячім умі автора,

о єго всестороннім. именно исторично-филозоричнім образованю, о єго здоро

вім суді, и о чеснім характері. Се честь и слава для нето, але и для нас Ру

синів. Сподіємся, що не одним ще цінним ділом прислужиться для нашого

краю и народа.

„Ноезиі Безименноі.“ Під таким заголовком вийшов в Коломиі неве

личкий збірник поезий якоісь, як видно из самих поезий, поетично-уталанто

вяноі нашоі красавиці. Для проби наводимо тут декотрі уступи

Вже нема калини

В Наддніпровім лузі,

Не видко дівиці

По козаку в тузі,
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А лиш сині Фалі

Мов вода кипяча,

Тіло розривають.

То любов козача!...

И мені здається, що кожда билина

Мене питається: а що тнбі се?

У тебе є матір, отець и родина,

Чому-ж из оченька слізонька плине ?

Ой ти билинко, мила розмовонько,

Тобі моі тоски любко неноняти,

Бо тоску за милим ніхто не загоіть,

Ні рідний батько , ні рідненька мати.

1

Як видно поезийки незгірші. Жаль тілько, що видавиицтво (?) скорум

повало подекуда бесіду чисто народну, через що нетілько поезию позбавило

краси, але и сам вірш захолітало!

Вечер декляматорско-музикальний даний 19 л. Листопада дАкад.

кружком в честь шокійиого М. Кач к о в с ь к о го випав в загалі дуже хорошо.

ПроФ. Др Шараневич именований недавпо Его Мил. Франц-Іосифом

членом Краківськоі „Акад. Наук". Подаємо сей Факт до відомости ч. Родим

ців с тим більшим задоволенєм, що п. Шараневич Русин, милую . ий цілою ду -

шею свою народність.

Для „Побратима“ прислав Пр. О. Качала 5 зл. p., за що му именем

Товариства складаємо найсердечнійшу подяку.

Загальнпй збір членів „Дома Народного" відбувся д. 5. и 6, с. м. О

результаті того збору буде мова в слідуючім Ч. „Правди.“

„Grundziige der slawischen Philophie* Дра Ганькевича поя

вились уже в другім накладі. Новий сей наклад, викликаний шошитом за ді

лом, свідчить найліпше о ціні того діла, як и о хосенности праці самого ав

тора.

Руська народна ФилосоФин написана нашим родимцем теперішним

професором Г. в Коломиі Евгениєм Згарським на підставі народних припові

док — печатаєcь, як довідуєм ся, в петатні М. Білоуса в Коломиі.

Як цінне се діло и як великоі воно для нас ваги, мали Ч. Читателі

наші спосібність переконатись из попередних pочників „Правди", в котрих

спiмнена розправа п. Е. Згарського в части була поміщена. Сподіємся для

того, що знайде воно у нахих родимців ласкавий приют и пеликий покуп.

Др Олесандер Огоновський викладає на тутейшім універзитеті на мі

сци Сроковського цивільне право в руськім язиці.

„Основа“ появивша ся перед роком перестала с кінцем місяця Листо

пада виходити.



408

Виділ „Руськоі Бесіди " ві Львові постановив на однім из послідних

посіджень уряжати на „Бесіді" публичні відчити, котрі немало причиняться

до розбудженя руського духа. Сподієм ся для того, що відчити тиі радо по -

витають тутейші наші родомці.

Для Товариства „Просвіта“ завотовав сойм краєвий прелімінованих

„Виділом краєвим" 5.000 золотих риньских, а для Руського Народного Теа

тру стоячого під зарядом „Руськоі Бесіди" ві Львові — 3.000 зл. р. запомоги.

і в. Поль один з найславнійших поетів польских, автор славного пое

мату: „ріе8й o ziemi naszéj“ умер тими днями в Кракові.

Для „Дружеського Лихвяра“ прислав Вш. п. Лев Сосновський 2 зл.

р., а Вп. п. Е. М. Г. також 2 зл. p., за що Виділ тогож Товариства складає

чесним тим дателям в имени Товариства сердечну подяку. *,

Страхопуд появивсь недавно ві Львові вдруге. Жаль тілько що не

скинув з себе давних аж занадто вже витертих шат . . . . . . .

1

------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --х ----- - - - - - - -- -- - -- - - - - - - - -->
*

Переписка из всіми.

Ч. п. Н..... в Самборі ! Відослану Вам назад росправу „О народній про

спіті на Украіні“ коментуйте ласкаво дальше. Щоб не розривати тоіж зага

дали Редакция поміщати іі в „Правді“ аж з новим роком.

Ч. п, С... в Довгім! Дуже цінна Ваша допись немогла бути поміщена.

бо появилясь би була „post festum". Незабувайте на нас и на будуще.

ВІД АДМІНІСТРАЦИІ.

Хотячи Ч. Читателям нашим бесіду п. Качали за-для

великоі іі ваги подати в цілостн — мусіла Рздакция здер

жатись з випечатанєм сего числа аж до 12 сего місяця,

котрого то дня дістала конець спімнeнoі бесіди. С тоі отже

причини опізнилось се Число, але и пабільшило ся о *ls

печатного листу.

Одвічальний редактор: Др. Олександер Огоновський.

З пегатині Инстаиитупаa Салавропигійського.



Ч. ІХ. львів, дня 27. Грудня 1872. Рік V".

Виходить вишу
Редакция и Адмі

сками місячними ністрация під Ч.

в 3 аркуші 15. (27.) 12. улиця Оссо

кождого місяця линських.

письмо літературно-політичне.

„В своій хаші своя правда и сила и воля.

Ціна передплати : на рік 4 злp , на пів року 2 злp., на чверть року 1 злp.

в а — За оголошеня (инсерати) платиться по 5 кр. в. а. від одного вірша

дрібним друком—з долученєм 30 кр. в. а. на стемпель за кождоразове уміщенє.

часть літвРатурна.

К У Д А ?

Куда ти йдепш, єдиний мій ?

Я й сам не знаю , де?

Хіба-ж та доля вповіда ,

Куда вна нас веде ? —

Одних веде у райський край ,

А других у Сибір,

А тих в пани, а гих в попи ,

А тих знов до жовнiр. .

Одних веде у битий шлях ,

А других манівцем,

Але куда ? — де мета нам?

До кого ми идем ?

Не знаю, брате, ти сказать...

Та видиші — одалік —

Яка висока та сумна

Могила там стоіть ?

А там як чистий дияма нт

Та зіронька сия :

Там також може хто живе ? —

Коби — то пiйду й я.

Федькович.

« ».-vчлv"-"-"-"-"
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Козаче серце, a aicнь козача.

Серце козаче, як море глибоке,

Як огонь бистре , щире як душа;

Меч го не поборе , ворог не загорне,

Одна тілько пісня досягне до дна.

Досягне відбється на самому споді,

Саму волю зломить скупаєcь в слезах,

От серце козаче, от пісня козача

У серцю ся родить, колишись в степах і

3<x><x<x>сСхСхSх,

Лихий по пу та в.

Оповіданє.

(Конець.)

Пішли знову дні за диями, як ті чумацькі воли, — тихо

помалу. Не несли вони у моє серце ніякоі одради, нічого доброго,

а обгортали мою душу тугою пекучою , моі топтали надіі. Все ж

я до того була дівка, як дівка; я думала : не вік же дівувати

прийде й до мене моя черга ... а тепер ? хто візьме мене, ному

я й нащо здалася ? А вже недоладне діялось зі мною. Спершу

нудило мене, давило під серцем ; усе б я немов похміле, ки

сле іла; потім и кисле спротивилось: — крейди хочиться ; усі

стіни пообдирала б, та пообгризала. И така вона міні добра була,

як медянин. Далі и другі ознаки люди запримітили, — стала я

блідніти...

— От, моя головонька бідна ! думаю. Що ж се я сама собі

натворила * От и дослужила ся у людей і от и зробила добра на

свою голову! Що ж тепер дядина скаже ! Таже ж вона тепер на

серед села вийде, та стане гунати : оттак стільки наші заробля

ють ! до такого дослужуються !... А товаришки, що подумають, а

село все що скаже ?... нещаслива годинонько, безталана моя до

ленько !

А з ним, — нетілько що, боялася и стрінутися. Тілько зо

бачу де сиву шапку, то не дивлюсь чи він, чи ні, — тікаю мерщій

у хату.

Од вго тікала, та невтекла тілько од свові недолі. Уже и го

сподиня запримітила.
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Одного разу — у Пилнчівку те було - на дворі завирюха ну

ввдила, бурн сумно вила у димар, холод у ха гу пер са. Ми сиділи

собі у хаті; на середині каганець горів; я сиділа с краю од две

рей, господиня од печі — пряли. Галн — у кутику — шила. Си

димо собі, робимо, небалакаємо. У мене на дуппі якось так сумно.

так важко, як ніколи не було не так, сижу собі та раз-по-раз

вздихаю.

А господннн и питав мене:

— Чого ж ти, Варко ?.. так тяжко вздихаєні ? Чи не трапить

іцо тебе нічнами нсними °

Довір и нагадка на мов недавне, ян мологом удрали мене

по голові. Зажовтіло, потемніло в очох н ак град полилися з них

сл63 и.

— Чого ти Варко?. аж скрикнула господиня дивлючися, що я

обливаюся як горохом. А и припала до гребіня, та й не одхлинну.

— Що за знак, що за причина 2 все ж уси лковується вона.

— Хіба, важу, ви й небачите, й непримiчаєте, що люде з

усіх сторін про мене як у звони звонять ?

Дивлюсь — господиня моя и ніс повісила. Сидить — пів

сих, пів тих.

— Як же те? пита, довго помовчавши. Од кого ? и через

К01"().

— Так, кажу, через свою дурну голову, та свою нерозумну

волю, набралася клопоту до віку !

— Та од кого хоч, питаю тебе?

— Не питайте, кажу ій, нехай го Бог побє.... кравецького

пройдисвіга.

-— А-а, се, каже, той — сишоголовець ?... А не казала я

тобі, Варко, днвись своіми очима, не йми віри нікому на слово ?

Я казала тобі, ти ще не знаєш гародянських парубнів, які вонн

є ?.... Тай дивно мині, що ти довірилася ему. Ти спи гай, кого він

з вашого брата у люде не пустив, с кого не посміявся тільки ?

Він тим и живе, тим тілько й дише, тому тільно й служить.

Спитай, у кого він с хазяiнів не був? — хто за єго добре слово

скаже? Пяниця, волоцюга, пройдисвіт! от тобі и все. Де він тілько

не був, — всюди наш гукотворить, — то господарн побе, то ро

бітників поодбиває, то яку дівчину з-ума зведе. Як та гадина, як

отрута, —- де він не з'ьнвиться, до кого не торкнеться, там и роз

лад !... А тн поважила на его красу, на єго уроду ?... А краса та,

та урода тільно на лихо и здалась !
tt
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Отак вичитує мині; а я плачу-плачу

Хіба умру, то тоді тілько той вечір забуду; а тó до суду

буду памятати его. Памятатиму, що тоді тільно моі очі відкри

лися; дізналась я, кого кохала, кому й няла віри, дізналася, якого

лиха наробила не тілько собі, наробила єго и господині. Я ніколи

и в гадці не мала, щоб вона була така добра, така приязна до

мене, сказано — як мати рідна ! Вичитує те мині, а в самоі

слéзи так и лються.

Щож робити? Видно пана по походу, а сокола по полету

видно було и мене всюди : того ні утaiш, ні заховаєш ; вcюди

воно перед моіми и чужими очима... Най судять люде, най гово

рять, що ж робить? У серце моє, у душу ніхто не влізе ; не за

гляне, що там твориться, які проклони зриваються з язика на

свій дурний розум ; може ніхто и не думав так за мене, як я

сама за себе думала, — я себе гірш червивоі собаки мала, гірш

всякоі погані ! Ніхто, кажу, того не знав, а судив так, по ділам

моім..., Щож? не закажнш ім говоритн; най говорять, я того за

служила.

Під такими важними, та темними думками, жила я, поки не

знайшла сина Мвася. Чорняве, білолице, повновиде, з блискучими

очима, — невикапаний батько, — найшлось воно у мене перед

п0ст0м,

Як я недугувала , як не боліла, але по болю.... почула,

пцо з мене , неначе гора спала... якось вільно дихаєп, вільно

ногами и рукамн володієш. У послідні часи, то сядиш бувало, —

як копиця горохова серед поля. Устати чого треба — важко,

робити — и назати нічого. Сидипш, вилупивши баньки , як

дурна, задивишся на що-небудь; слухаєш, як там воно під сер

цем беться; у бони штовхаe — аж відголоси ходять, та думаєш :

прійми мене, Господи, до себе, ніж отак мучитись на світі !

Як минуло сн, то де та и сила взялася, та скорість — по

воротність. Одно тілько, — у голову мов хто цвяпшок вбив, —

болить моя, голова, од думок кругом ходором ходить. Дивишся

на дитину, як воно очинятами поводить, ручинятами силкуe и ду -

маєш: янгом, янгол! безвинне, безгрішне и думки у вго немає,

яного-то горя, яких сліз та лиха коно стоіть, та ще й стоятиме ?..

Добре — поки ще мале, поки сама годую, — а далі? де ті до

статки ? Служба, наймичковане ? Хто ж тебе з дитиною прийме ?..

Та хоч и прийме ?... Та хоч и прийме, то що дасть ? так, за хліб ?

ІМ цілий вік то отак, без хати — оселі, без притулку — приста
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новища блукати с хати до хати, од хозніна, до хозніна, всім го

дить, на всіх робити 2... И все одна, все сама I Дивитись, як другі

у парі своіх дітей годують, як іх кохають-доглядають, як ними

любуються и своі, и чужі... а ти? як та безпарна птиця теняти -

мешся по світу, носитимешся з своєю дитиною, пони виносиш...

И виросте воно, як те стебло край дороги, одно одним, небачивши

привіту людського, незнаючи що то своє-добро; прибеться до

якого шевця, або кравця, — вийде з єго злодій, пяниця, волоцюга

всегосвітний; и не знаючи свого добра буде він чуже руйновати,

людем лихо робити, поки не піймається або в турму, або й далі.

И понесе свою голову на чужу сторону, зложить своі ністки у

чужу землю, проклинаючи ту дурну матір, що вго на світ ро

дила, та щастя-долі ненаділила !...

Отак як подумаєш, то таний смуток обійме, така журба на

ляже, що аж у голос скриннеш: краще б ти не родилося, або

Господь приняв малим і

Як почули об сему у селі, зараз в одно: лають ; дядько при

ходить, — чи правда, чи йно кажуть люде? нашцо ж людем зми

шляти, коли воно так и є ?

Посидів дядько, подивився на мене, на дитину, почухав свою

голову. .

— Отак, наже Варно! як би дома була, то може б и за му

жем давно була, а то тепер и цяцькайся ! Тай пішов.

На другий день дядина прибігла. Тільно на поріг, зараз у

слези — крин...

— Боже мій, Боже! що се ти собі наробила, чого наподі

яла 2 А то все — своя воля, та що людей чужих слухала.... як

би слухала дядька та дядини — то все б гаразд було !... не жал

вуй же тепер на нас.

Дивлюся я на неі, та думаю: чого вона так роспинається ?

чи може то так ?... Досадно мині стало.

- Годі, нажу, вам планати, буцім воно и справді так шкода.

Я й не виню и нежалкую ні на кого, — сама виновата; сама за

робила, — сама й зношу.... нема, кажу, нівому діла до того !

— Дивлюся, притихла моя дядина; сидить на лаві, підперши

голову рукою, та тільно жалібно так дивиться.

Прийшла господиня. Я побігла чвертку вина принесла;

випили вони у-двох; пообідали, дядина моя смутна, та невесела

була, а то вже — хоч у боки тай у скоки ! Бігає по хаті, ще

бече, сміється. Бач як, думаю, жалко ій мене !
«
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Як пшла до дому, господиня мягкий бухонець дала на гости

нець, аж за хвіртку виряжала. Мині не можна було — дитина

розвередувалась ; я й сіла вго годувати, а вони внйшли у сіни

н — чую говорнть собі.

— Ви іі ще на рік собі найме ге ? пита дядина.

— Не знаю, еестрице і мабуть тане, що ні ; бо н стара вже

одвикла од дітей, а воно мале, кричатиме, голову клопотатиме,

то й не до ладу мині. Мині коли б дівчина.

— Як вона , скажіть мині на милість господине, придбала

єго ?

— 0 г як ?!.. Хіба мало у нас тих пройдисвітів , що ім

нетілько обезчестити дівчину, ай дунту християнську загубити

нічого не стоіть.

— Боже—боже! отаке у вас туг, у місті ? Я й казала ій :

не йди, та неходи, — так не послухала і чужі мов рідній пші, чим

своі, от воно й чуже І от до чого своя волн доводить.

— Ще, знаєте, коли б не дитина, то я б іі и до віку держа

ла, що за чистуха, за чепоруха, за швидно-шпарна ! Сказано —

минуточкою тобі діло у іі рувах горить, та-ба !

— Знаєте що ? як росчитаєте іі — не райте ій нікуди най

матися, най вона до дому йде. Таже ж зжила у нас и зросла, и

виросла; малопо- невеличкою дитииою іі узяли, бачте яку викохали !

От же ще й невдячна ! Такий уже тепер світ настав... Так ска -

жіть ке, матінко моя, най вона до дому йде, до дядька, та до дн

дина йде... Нб сама сказала, та вона щось непривітна до мене.

— Добре, добре, сестрице, скажу.

— Проіцайте ж !

— Идіть здорові !

Пішла собі. А н сижу, та думаю: чого ж хочиться так,

щоб у неі я була 2 Тоді без дитини, а тепер н з дитиною — та

най иде. И дивно мині и чудно.

От и піст уже на сході: Великдень незабаром.... Ось и він

прийнов и прийшов так сумно так невесело Дивлюся у вікно,—

люде гуляють, ходять, розодіті, раді, веселі; там дівчата, як квітки,

квітуть, там парубки співають, там чоловіки з жінками у парі

йдуть у гості до родичів , пани іздать, хлопці бігають, крашан -

ками качаються . Празннк Сонічко тан любо світить и грів.

травиця з землі так и мізе. Празник и весиa : А ти сиди у душ

ни хат, слухаи як твоя недоля викрикує...
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— Звнзано мене, звязано мою голову н руки и ноги звязано

подумаєш, тай обілєшся горячими слезами.

Подивишся на вго, а воно мале-дурне, хикав собі, очинятами

блискучими поводить, устоньками меле, руки випручав, — звісно

мале. Подивншся на єго, той усміхнешся... яне мале, а й воно

чув, що празник Бог дав і радів, грається. То пригорнеш вго до

серця... Лихо моє и щаств мов! промовиш, тай знову заплачеш.

Як раз у провідну неділю мині рік минав. Прийшла вона та

провідна неділя. *

—— А що ж, Варно. — каже господиня, — бачу тобі сегодні

рік.

— Рік, одказую.

— Так ти ж мині ще хоч с тиждень набудеш, поки я собі

другу вишукаю.

— Хоч нетілько тиждень, а й два, — кажу. Я думала, що у

вас ще й на третий зістанусь.

— Та й н б то, Варко, каже вона, — не од того; та що ж ?

У тебе мале ; ти сама знаєш — все ж и коло єго треба.

— То так, кажу, так. Вже ж не покинути єго серед шляху.

— Що ж ти наймешся упять де? пита мене, трохи згодом.

— Незнаю. Як трапляться люде то наймусь.

—. Неражу я тобі найматися, — каже мині, — краще тобі

до дому йти. Уже ж там хоч які не в родичі, а все ж не чужі, а

св01...

— От! кажу, — незнать, де та пташка ночувати буде, що

іі лихою годиною у чужий край прибило !

Побалакали ото так ; набула я два тижні; узяла своі гроші;

звязала збіже, — клунок на одну руку, а дитину — на другу :

ТаИ П11ШІЛа.

Вийшла на поле, на бнтий шлях. Зелено усюди, пахучо,

гарно; а мене слези так и заливають.

Озернулась назад, — місто у диму курілося, тілько синіло

з-далі; одні бані на церквах миготіли, та паньскі хорами біліли,

як сніги весною по лісах. Стала я, щоб спочитити трохи; поло

жила клунок на землю ; схилилась над дитиною, пригорнула мі

цно до лона, та як заплачу... Бодай ти, місце, огнем взнлося, ра

зом зануріло, кріз землю пішло! Як я до тебе йшла, як ласті

вочкя щебетали, а як повертаюся — вороном крячу... Щоб над

тобою світ не свитав и сонце праведне не сходило, як ти мою

молоду долю спаскудило :.. Щоб тебе люде цурались та минали,
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як мене цуряються та минають ; щоб ти спустіло , як нолос в

осини ; що б ти було-було, — та незнать де й ділось !... Отак

проклинаючи, пригорнула ще дитину, поціловала; узяла своє збіже

и знову потенялася. *

Уже сполудня сонце повернуло, як війшла я у село. Рідні

місця, знаномі хатки, садки, садки-доріжки все якось миготить

в очех, у голові думку будить, у серцю одраду, — все віта тебе,

як рідне. Одно тілько — гляну на дитину, та й потуплю погляд

у землю, принрию лихо, що б люде не бачили. Стрівають мене

моі товаришки, — одні вже жінками, другі й досі дівують, по

стають, роспитують ; а я похилишнвши голову, спустивши очі у

землю, чи скажу слово, чи ні — та й далі; соромно мині так, аж

страшно. Думаю: от й мене індало, чим вони... а я ?... я всему ви

ною ! Та аж слези на очі виступають ; я іх давлю -здержую, а вони

проти волі так и каплють, так и каплють.

Дочвалила й до свові хати, где зросла, вигодувалася... Та ян

же вона змінилася, як постаріла — похилилася; и оселя подірча

віла, и покришка на димарі зсунулася, — оббита... Чи так воно

було при мині ? чи таким я его кинула °... А всего два роки ! Та

мирщій у хвіртку. Дві здоровенні собаки кинулися до мене.

— Леско I Жучно ! Бачу н собаки непізнають, аж за подоли

хватають. Боже мій і щож робити? Ні прутика, ні хворостинкнніде... кличу тільно: Жучно i Лесно і а

Ось щось с хати вибігло.

— А який там чорт собак дражнить, гукає. Чуть по голосу

Карпо, дядьків середний син.

— Се ти Карпику ? обзиваюсь до єго, -— иди лиш проведи

од собан. -

— А ти хто така ? здалека пита мене.

Боже! и рідні тебе не пізнають, а то вже собаки І думаю.

— Та се я, — кажу вму у голос, — Варна. Хіба не пізнав ?

ЦИди лиш проведи-оборони. От у вас яні злі собаки настали.

Карпо прибіг до мене; собаки порозбігалися у сторони, та

аіж ВИЛИ. -

— Бач ! cе ти Варно! каже Карпо, — а я тебе й непізнав.

— Та й ти, кажу, який великий виріс, що й тебе не пі

знати. А мати-батько дома 2

— Дома.

— Що ж вони роблять?

— .Маються.
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— За що ? * «

— А Бог іх знає. Батько пяний прийшли, так може іх и на

П8.10. .

Ухожу у сіни, справді чутно. бучу у хаті. Дндина, як та чи

чітка, теркоче та вичитує ; а дядьно раз-по-раз проводить товстим

пнним голосом, та й замовкне, та знов проведе... Ухожу у хату.

— Здорові були ви дядьку и ви дядино !

Усі якось здивовалися.

— Здорова — мовить до мене дядина. А дядько сидить біля

столу на лаві, підпер голову рукою, шашка аж на потилиці и пя

ний-паний. Подивився він на мене, тілько пнними очима подивився,

хитнув головою, — шапка ан на очі насунулась.

— Ну... здорова!.. А що скажеш ?

— Що ж я вам скажу ! Прийшла до вас тай годі.

— Прийшла ?... и посунув шашку на потилицю... Шрийнла?

А якого ж ти нам з міста гостинця принесла 2

— Якого ж вам гостинця? питаю.

— Крикливиці ?... га крикливиці ?.. шкода брати 1 и махнув

рукою. У нас и без того не малі кринливиці у хаті !... Буде з

нас и своіх крикливців. Тай голову схилив на груди. -

Дядина подивилася на єго гостро-гостро, так у ній очі и за

світи.1и.

От и найніла, думаю собі, у лиху та нещасливу годину ! Ще

тілько на поріг — а вже тобі и крикмивцями очі вибивають !

Одначе дядько скоро пішов на двір; а дядина сіла коло мене. -

Роспитує мене, шросить про те, роздивляв моє убоге збіже, хва

лить керсетку, плахту.

— Що ж се ти, Варко, питав, — може до нас прийщла

жити !

— Та до вас, кажу, коли прийми те : однак на чужих робила,

то й вам буду робити. . і

Порадилися ото ми собі, зісталася я.

Сперш мині так добре, усі ноло мене так ласкаво и старі,

и діти; всі витають, роспитують про місто, росвазують про мі

сто, росказують своі випадни. Та се поки обсілася ; як же обжи

лося трохи, то зараз и почали гострі шuильни у саме серце за

ганяти. Каже дядько пяний : буряків — дайте капусти ! — що де

в чорта хто не вирвиться и з дітьми и без дітей, то все до мене,

на мою шию, обьідати, та оббирати; там дядина гримає, що ди

тина нікому покою не дає, а там и діти одно по другому — то

*,**
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вищипне, то вдрапне „прокляте байстря", як вго все величали. Я

все мовчу, всім гожу : чи піч шолу палася — я вже й вимазала ;

чи донола треба обмазати — я вже и глиняники розвила; чи ди

тина писне —- я зараз вму хліба, чи чого инчого — що б заба

вилося — некричало... А настали жнива, — то я бувало рідко коли

й дома ночую; все на полі. Иноді так наморишся - рук, ніг не -

чуєш, спини не розігнеш, — друга б покинула все, пішла б собі

світ за очі; а я гляну у ту сторону де дитина у снопах спить,

промовлю : — он де моє лихо, що мині світ завязало, — умиюся

горячими, та й знову за роботу. Ніколи я ні до того, ні після

того так щиро не робила, як у те літо. Як звозили хліб у тін, —

то оттакі ! стоги понакладали и жита, и пшениці, и усякоі пашині.

Люди, ндучи поуздвір одно завидують на наші стоги :

— От, кажуть, десь Луценко з сотню землі заорав, що

такі стоги нонавертав.

А ми тілько що звозили, годинка стоіть , зараз и заціпи :

дндько, н, та Ивась, старший син дядьків. Перемо так ціпами, що

мабуть аж на край села чутно. Поки осінь глибока настала, то

у нас уже весь хліб вимолочений був. Солома одна стояла, —

оттакими ожередами !

За тиждень до Покрови вже ми й обробилися. Там уже

далій и робота хатня пішла, — та мене лихо спіткало. Після

Покрови пішли дощі ; густі, холодні, осенні дощі. Я одного разу

боса так и перебула на дворі цілий день. У вечері — щось мене

ломле, тре, усю до купи зводить, руви и ноги ломить; а голова

тав ходором и ходить.

— От, мині. ж лихо ! — думаю — недай, Господи , занеду

жаю. Та як на те — на третій день уже мині и піднятись не

можна; голова болить, вертиться кругом — не можна мині ні під

нятись, ні підвестися.

Спершу всі коло мене узялися и сего и того — нешомагає,

лежу я як нолода. Як лежу то все б здається узяла та й зробила,

а підіймуся — то так и гримну... Що єго у Господа Милосер

дного робити? Бачу-вже на мене косо усі дивляться, — то дитина

кричить, то нівому пшона стовкти, то печі вимазати...

— Коли б же, кажу ім, не моє лихо тяжке, то хіба б же я

й незробила ? Як би можна — проти сили взяла; та бачите, мині

и підвестися не можна.

— Та воно-то тан... не так и підвестися , як... одмовляють

мині, не доказуючи всего. Що ж скажеш ? Мовчиш уже. А тут ще
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дитина розвричалася; візьмеш вго погодувати... Чим ? сама нічо в

рот не беру, — де ж те молоко візьмется ? Візьмеш шматочок

черствого хліба з остюками. нажуаш, розмочиш тепленькою во

дою, уткнеш у рот, но, мов іж, та мовчи тільно !

А настане ніч, то чого тільно не нередумавнш, чого не пере

гадавіш ? Та все якось тане у голову лізе не подобне.

Найначе памятаю одну ніч. Через тиждень після того, як

злягла н. Місяць так світив, ніч видиa — хороша. Уже пізно було,

всі спали аж хропли, eдна и не спала, перекидалася з боку на бік,

як дурна. Місяць як раз ускочив у вінно, проти котрого я лежала

з Ивасем. Воно лежало коло мене, спало притулившись до лона.

Глянула я на єго — и згадала своє давне житв; свою дитячу

пару, дівованє; все, все до самого не примітного... И все стало

перед моіми очима, як на картині змалеване. Там — бійка, та

сваркл дядька та дядини надо мною малою, далі — гуси, гуси

нята, що я пасма, — аж сичять мов, шовкотять коло мене; далі—

жнива — вк учили мене жати, як лінувалася я, хвалилася, що то

голова болить, то снина болить, поки не вибилн мене; далі зимові

ночі довгі - довгі, як я пряла,— спать, аж хилилася, хотіла — не

можна; другі бігають, кричять — а ти сиди, пряди ; вечеряти

подай, посудину перемий, та тоді лягай, а як другі півні прокри

чали, уже й уставай и світи и знову за гребінь; далі — як виро

сла, по улицях ходила, по вечерницях; як покинула дндька та дя

дину, у місто пішла; як там жила весело — привесело, поки не

побачила вго, як вго покохала, вго любила- пригортала, поки... И

став перед моіми очима, він с товаришем, іх розмова, и регіт...

страшний, божевільний регіт... Вся я похолола зразу од єго и за

палала... Дивлюсь на дитину, — лежить, рученята згорнуло ; го

ловна, носик, личко, брови, — ширшають; більшають... неначе в

хвилі потопають, то знов з води виренають... и здається мині —

він коло мене, руки простягає .. От коли, кате, тобі вимстити,

от коли тебе покарати ! Та як божевільна — хап! дитину за шийку

рукою... Як закричить воно на всю хату, — так я и кинулася ;

то тоді : — ТФу ! що се я, божевільна ! Господи! що се зо мною?

И заступи и борони од такого !... Пригорнула до мона, цілую, та

сідаю, — цить, кажу, щоб хоч ті не почули.

Так пролежала я два тижні. Бачу, напші як подуріли усі. Дя -

дина и не дивиться. Діти заай Ивася зачіпають, щоб не кричало.

Ніхто мині вже, як отой Карпо. Почне плакати дитина, то він
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прибіжить, ухопить вго за ніс... Цйть сякого такого батька байс

стря ! мовчи, проклятий вилупок !.. .

Як мині все те було слухати * А тут ще й дядина: — та

дони ти, наже, будешь лежати 7 Лежати прийшла, чи що до нас ?

От уже, слава тобі Господи, третий тиждень пішов, як ти хору

єш, — на горячку лежип — безпамяти хліб іш. -

— Бодай, кажу вже нестерпівши: кождoму так ! То може-б

тоді и мині віри доняли.

А тут и дндьно собі : а щож ти умирати прийшла до нас,

чи що ? та ще з дитиною.

— Хіба-ж, нажу, я у вас не заробила того, щоб поховати

мене, як умру ?

— Який твій заробіток ? От заробила лежачи, ...

Так мене слези й облялн. Сян так гідвелась я та й упала

зразу.

— Господи І думаю, або смерти дай, або здоровя !

Днів через три після тоі бучі почула я себе мов краще.

Устала таки ; хату разів три перейшла, але все мині робити ще

н6 м0жн8).

Коли як раз у третю неділю од тоі, у яку я злягла, —

у ночі приходить дядько, пянійше землі, чорнійше ночі.

— Вон, сяка-така, паскуднице ! вон сяка-така волоцюго ! Не

паскудь мові хати, не безчести мого двору !..

Та до мене.

— Постійте, кажу ему, за що се? За те, що я ціле літо

робила, так се така дяка мині за те!...

— Вон ! одно слово вон, сяка-така з мого двору !

— Я пійду, кажу єму, тілько и ви вернете мині те, що

а заробила за літо.

— А іла за що , а годували ми тебе дурно ? кричить уже

й дядина.

Подивилась я на іх, подивилась, узяла дитину на руки, та

до сусіди.

Прибігаю до сусіди : там уже усі спали. Стукаю, добиваюся.

— Пустіть, Хрнстом Богом молю, бо у нас страшний суд

підиявся.

Пустила мене сусіда; жалюсь я iй. У волости, каже, треба

жалити ся !

Перебула я ніч у неі, на другий день прошпу сусідчину

дочку Марусю :
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— Пійди, Марусю, пiйди моя голубко, забери мов збіже :

юшну теплу, плахту, та чоботи юхтові ; щоб хоч у дорогу уда

тисн, як слід. -

Послухала Маруся. Пішла. Не забаром и вернулася. Не дали,

каже, мало, каже, вона у нас то сего , то того переіла, та пере

Вела, не дамо !

Сижу я та плачу: бодай вас, кажу, черви поіли, коли н у вас,

як слід, шматок хліба ззіла !

А сусіда: — та не плач, дурна І от я тобі ражу иди у во
* 4- - *

лость, пожалійся, то все тобі вернуть.

Послухала я, одяглася у другу юнку, сусіда, снасибі Дала

свові, завииула дитину и піпшла.

Волость од нашого села верстів з пятнацять мабуть була.

Пішла я ; а осінь уже глибока стояла, вітер холоднмй вінв, а я —

що там у тих двох юпчинах, та чобітках на босу ногу, — та ще

хочби здорова, а то тільно-тілько що вичуняла трохи, — холодпо;

иду — на силу ступаю. Та ще, як на те забула и хліба узяти;

перейшла верстів з десять — істи аж пшнура болить ! Дитина

теж видно хоче, бо в одно кричить и не втихає. Уже я єго ту

лила, тулила до груди, — що-ж ти там висмокчиш ? коли поро

жнісенько ! Притулиться, смокне, смокне тай назад ; та знов

у крик. Боже! щож мині робити с тобою ? як же тебе забавити,

чим нагодувати 2... од его крику вже и самій перехотілося істи;

а воно кричить, аж поле розлягається. х

— Годинонько-ж моя, горенько моє! щож мині робити с то

бою, що казати ? * г

Так воно мині укричалося тоді, що я й досі чую, той не

людсьний крик єго. — Видно вже не перед добром воно кричало,

видно чуло свою нещасну долю. - *

От уже швидко и до села забиралась, де була волость; уже

з-за гори мріли церкви и хатки біліли по гірочках; от и річна

блиснула, чорна як хмара, сумна як ніч, звісно як всі осінні річки.

Мині так щось під серцем запекло, так запалало, та й розлило

огонь по всему тілу ; чую - и очі палають, и лице палає, и ноги.

и руки, все - все; у роті — хочу проковтнути — слини недостає,

все зсохло; язик аж торохтить між зубами и горить як огонь.

Дитина, чую, аж из шкури вибивається, так кричить. От от уже

дохожу и до мосту, от добігла, на греблі вже, тут міст перебігти,



тай село ; там упрошуся до кого у хату. випрошу шматок хліба.

От и иа міст зійшла...

Закрутилась моя голова підгинаються моі ноги, чую -- от

упаду, от упаду. Я мерщій до боку мосту притулилась, стою,

відпочиваю. В очах усякі плями мелькають, то жовті, то сині,

зелені, то вогненно-красні... Ось наче що осияло... И передо мною

велика хата, музика грав, люде одно швиндають, ті кричать, ті

iдять, ті співають... На столі усяких напитків та наідків. Що се?

де ce я? А.,— а, н дурна, и не догадуюся, що се ж мов весіле

грають, се ж мене з ним парують. Ось и він коло мене сидить,

рука хусткою перевязана, и в коло вго. Дерау на руках мого

Ивасн, своє миле, любе дитн.

— Дивись, кажу єму, яка дитиночка? нк квіточка ! Як виро

сте, я єго у пшколу віддам грамоти учитись. — Подивився він на

дитя...

— Чекай лиш , я его подержу, — каже мині , и простягає

руки. Я й дала ему и опустила руки. . Як опустила, так усе

и счезло — темна, темна ніч мене обгорнула, и я більше иі знаю

нічого, ні памятаю.

Знаю тілько, що опинилась у тюрмі, за те, що дитину бу

цім у річку вкинула. Довго мене держали там, цілий рік я казен

ний хліб іла, а потім ще у манастирь одправили. Там я пів року

поробила, а се вже тепер — на волі.

Упять служу, на людей роблю, та одмолюю свій тяжкий

гріх. Що ранку, що вечера молюся і що ранку, що вечера одмо

люю єго. Так мині игуменя того монастьря де я була, сказала:

зробила ти, каже, такий гріх, як би рідного батька, або матір

на той світ звела. То тебе лихий, — каже попутав; то він на

все зле и навів и буде він тебе аж до сорока літ усе стерегти,

Гляди! молись, одмолюйся і од єго тілько молитвою и одібєшся,

а то більше нічим.

и справді воно так як помолюся Господеви Милосердному,

то неначе що од серця одірветься важне, з дуппі смуток спаде,

и так стане ясно, та одрадно...
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МАНДРІВКА

на Украінське Підляся.
*.

Світе тихий, краю милий, моя Украіно !

За що тебе спліндровано, за що, мати, гинеш *

Шевгенко.

(Конець).

Окрім Тучноi є ще недалечко од неі двов шляхоцьких сіл:

І' у щ а и В и с к и. Всі шляхтичі католики. Язик іх не мазурсьноі

вимови, б о Мазури на Підлясі говорять инча:о вимовою: вони всі

шепеляють н цекають , и a вимовляють глухо , закрито , більш

як о. Мазури говорять : цего xцес, просе пана, я псисла, щловіек.

А сільська шляхта в Тучні говорить язиком чистим, варшав

ським. Може та шляхта зісталася од часів давних, може то по

томки дружини тих панів, що повоювали Русинів! Такі шляхецькі

села в и на Волині и на Подолі.

Я питав у шляхти самовара и не знайшов ні в одній хаті.

Треба було пристати до шинку. В жидів я дістав самовар и по

суду до чаю, навіть свіжих паляниць. Шинкарева жінка, убрана

в сукню и зачесана по европейськи, була більше похожа на пілях

тянку, ніж Тучаньскі пляхтянки. Вона подала міні самовар в свою

хату, де стояло ліжко з горою подушок и перин. Правда, що тру

дно було пізнати, що та машина принесена Хайною була и спра

вді самовар.

Одначе н все таки напився чаю.

Вийшов я с корчми. Під корчмою стояв старий шляхтич

в собачому чи кошечому капищіоні и в сiрiй хламиді. Він про

стяг руку и попросив милостині.

—— Чи ви шляхтич ? cпитав я.

— Шляятич, паніе! промовив він взявши кілька копієк.

Пагано-ж, подумав н, коли шляхта просить хліба! Чи не

був то первий польский шляхтич, що на ділі сповнив девіз

польскоі шляхти, хвалений тільки на словах: p і в н і ст ь c x л о

пам и І Бо и Тучаньска шляхта нехоче рівнятись з мазурами

и нашими украiнцями-русинами !

Вечір наближався ! и ми наближались до Яблеченського ма

насть ря. По низинах пастухи пасли череду. Скот на Підлясі

дрібний, невеликий ; простий мужичий снот. Не видно, щоб хто

навіть с шанів дбав постаратись о лучшу краєву породу свота. А сто
*
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рона нигадує Голандию, де снот вславився на всю Европу, де

виробляють голяндський сир. Найлучше масло й сир на Підлясі

виробляють німецькі колонисти, котрих е доволі : вони продають

его дешевшіе од инчих !

Частійні болота , густійні ліси показували, що незабаром

буАе річна, Дорога пішла через присілки, більше полевими межа

ми. Під лісом, на сіноносі землюмір з селннами міряв манастир

cьну землю. Між сухерлявими селянами и селянками ледве по

вертався православний чернець, товстий, великий. Він був в літнім,

каптані, в круглім капелюсі. Сиві волоси були заплетені в дві

віски, котрі стирчали на товстій шиі. Молодиці в червоних очі

почках підходили до отця н цілували его повну, товсту руку. То

був чернець з Яблеченського манастиря. Селяне кругом его з за

мученим видом, здавались сухарами кругом роскішноі, пухкоі

паляниці , ,

Роспитавини про г о с т н н ець") до манастиря, ми поіхали до

села Ябл еч н і, котре стояло за чималою полосою піску. Село

було невелике з деревяною уніяцькою церковцею. Манастир

було вже видко не далі, як за півтори верстви. Дорога пішла че

- рез мощані греблі по низині. Річка Західній Буг була зовсім за

крита вербами и лісом. Вже над вечір ми приіхали до манастиря,

чи на м а ст и р я, як звуть его яблеченські Русини.

Яблеченський православний манастир стоіть на низині коло

самого Буга. Кругом его розляглися великі сінокоси з малень

ними озерцями, с купами верб и лозини. Попід цегляною огородою

невеликою, але чисто помалеваною жовтою Фарбою ми підьiхали

до самоі брами. Через браму я війшов нішіки на чимале подвірв

так само горожене стіною. С того подвірн треба через браму

йти в самий манастир. Манастир займав не багато місця и на

вкруги огорожений стіною. Гарна нова мурована церков з одним

копулом стоіть серед пляцу. З одного боку стоіть домин архи -

мандрита, з другого дім на два етажі, де келиі монахів. В церкві

саме правилась вечірня. Я пішов в церкву. Церква чисто обма

левана скрізь Фресками, як ниівські собори и має три престоли.

Мноностас, престоли и все в церкві по православному, бо мана

* *) Гостинцем звуть дорогу гуцули в Карпатах. (Дивись Федьковича

„Довбуш" у Правді 1869 року.) Авт. — Не лиш в Карпатах, а у великій ча

сти Галичини. — Ред.
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стир и не був ніколи уніяцьким, хоч й теперички стоіть серед

уніяцьких сіл. Манастирська Онупрієвська церква построєна за

царя Миколая. Іi держать дуже гарно й чисто, хоч и не дуже ба

гато. Вже співали „Сла в а в Ви ш н и х Б о г у" як я вступив

у Церкву. Людей не було, бо був тоді будень. Три послужники

співали на крилосі дуже негарними голосами. Великі парубчаки

по літ вісімнацять, співали сопраном в пріму и секунду козли

ними голосами, задираючи з всеі сили голови до гори : аж жили

ім понапинались на шиях. В престолі правив утреню старень

кий чернець, а поруч зі мною молилося ще зо два послужнини

и один чернець, оглядаючи мою закуряну одежу и лице.

Утреня скінчилась, и ми вийшли с церкви. На цвинтарі

було мертво, як серед степу. Міні хотілось заглянути в чернечі

келиі, подивитись на чернечу спокійну жизнь. Я згадав, що одні.

моі знакомі рекомендовали міні свого родича, одного ченця, мого

- 36М.ЛЯКa. Догнавпни старого ченця, я спитав éго про того ченця

назвавши на имя. Чернець повів мене в келиі. Келиі були дуже

гарні, Серед будинку наскрізь йшов просторний коридор, а по

обидва боки були келиі. Я вийшов на другий етаж и постував

показані міні двері. Двері одчинились, и до мене вийшов старий,

але бодрий чернець в шляФроці. Рекомендуючись ему, я передав

ему поклін од знакомих. Монах стояв и здається не міг второ

пати, що я ему говорив. Не трудно було вгадати причину: од

ченця дуже тянуло горілкою ...

Війшли ми в келию. Бідний чернець не знав що й робити.

Я був у него гостем зовсім не в добрий час. Дві кімнати ченця

були дуже гарні, просторні, з великими вікнами. В іх сміливо

помістилась би ціла сімя. Обстава була бідна: стіл, шаФа зо два

стільці, убоге ліжко. В другій кімнаті вештався послужник в не

чистому каптані, готуючи самовар. -

Посідали ми и почали розмову. — Чернець роспвтавши звід

кіль я родом, и довідавшись що я его землян, був дуже радий,

роспитував мене про Киів, про Украіну, про Черкаси и Чигрии.

Було знать, що я був цікавим задля его гостем, та тільки лихо,

що він ледві повертав язиком. Я швидко почув, що на мене на

сідала манастирська нудьга, що я потрапив в місце мертве , до

людей мертвих. Мене потягло дуже на вольний світ, на свіже по

вітре. Я попросив ченцн показати міні стежку до Буга, щоб

скушатись. Росказуючи про своє давне жнте, чернець вивів мене

через чорний двір за манастирську огороду. Буг проті", дуже
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близько од манастиря. Стежка йшла через сінокос між товстими,

старими, рідкими вербами. З великою охотою я кинувся в свіну

воду річки, тільки шкода, що нігде було поплавати. З берега

в Бузі було води по пояс, а серед річки ик правому берегови

*було води трохи тілько за коліна. Дно в річці пісчане, чисте.

*Річка доволі широна, хоч и мілка з рівними низькими берегами.

Вода в Бугови каламутна. і f* :

* Жаль міні стало за нашими степовими річками , де вода

стоіть чиста як слéза! і :

* Викупавшись в річці ми вернулись до келиі. Послужник но

ставив на столі чай. Сіли ми за стіл. Хазяiн був радий, роска

зував про манастир, про чудовий манастирсьний сад, про великі

землі, про стадо манастирського скоту, роспитував мене, що ро

биться на світі. Тоді Прусаки вже взяли не однн Французький

город, а ченці ще нічого не знали, бо не мали ніяких газет. Ви

пили ми чай; чернець иозіхав, слішав очима. Розмова вже не тя

глася. На мене зновь наполягала манастирсьна нудьга, Міні здалося,

що я заліз у якийсь склеп на кладовищі и сидів коло мерця.

* Я роспрощався с ченцем.

* На дворі ждала мене підвода. По двору гуляли дрібні ніко

лярі в сіреньких сіртучках. Вони були дуже похожі на бурсачків

з духовних шкіл. То були сироти с 1Іідляся, нотрі й жили при

школі. На подвірі стояла школа, в котрій є два кляси. При школі

знаходиться два вчителі. Школа держиться на назенні гроші и

стоіть під рукою Варшавського православного архіепископа. Всі

школярі родом с Підлася, з Волині, хоч вже й говорили міні со

бою погано великоруським язиком. Я заговорив до іх по украін

ськи, и деякі з них обізвались до мене по украінськи. Вимова іх

була тамошня, підляська. Діти обступили мене кругом, я начав

з ними балакати, роспитувати, чи добре ім жити в школі, чи не

обіжають іх ченці. Діти не жалілись, бо це не розуміли ні до

бра ні зла..."

Я розпрощавсь и с тими.

Лейба тим часом напоів коня и посадив на віз зо мною

одного школяра до станциі на залізиій дорозі. Ми рупили з двора

минаючи браму. По обидва бони брами сиділи два ченці на стіл

чиках, в широких каптанах. Іх товсті тіла ледві вміщалися в одежі.

Сонце саме заходило, Жовта, чиста стіна й брама червоніли проти

сонця. При брамі обидва ченці з сивими бородами показували

за для очей дуже гарну картину пустинного жита, гідну малар
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ського пензля. Не було тілько левів и тигрів коло ніг чернечих,

а пустиня була кругом ; ліси зеленіли, столітні верби стояли на

самому подвірі. Тяжке чутє вивозив я на серці: з манастиря да

вно давно видихався дух манастирський.

Вже було пізно. Треба було завертати на ніч у Яблечну.

Я зайшов в перву хату и начав шроситись на ніч до клуні. Ха

зяiн знав мене, бо я, ідучи до манастиря, заходив до єго хати по

лудновати. Спати було ще рано. Я сів у хаті, велів знести з воза

річи й харч, и почав вечеряти, роздавши цікавим дітям по шматку

паляниці и ковбаси. -

Чоловік той звався Михалко Гасчок и попереду не сказав

міні свого прізвища, бо видко було , що він мене трохи опасу

вався : я держав книжечку и записував, що вважав за цікавійше

в розмові хазяіна. Послі я ему ростолкував, що я чоловік подо

рожний, c під Киіва, хочу роздивитись на тутепіних людей , на

іх звичаі. Чоловік почав розмовляти смілівійше. Сам він був не-

величкий, с темними швидкими очима, проворний, розумний и дуже

добре говорив. Єго сімя була велика: в хаті було четверо малих

дітей и один парубчак. Хазяйський брат, парубок, кривий на одну

ногу, звав себе дяком, бо читав у церкві на крилосі. Він вчився

в школі и почав чванитись передо мною велиноруською мовою,

хоч він говорив иею дуже погано. Одначе, побачивши, що в ці

кавіще слухаю хазяйську украінську розмову, зараз замовк. Ха

знйка варила вечеряти. Вона була пце не стара молодиця и. гово

рила дуже ростагуючи мову, шо підляському, * *

Хата була невелика. Іi розділяла на двоє од самоі печі довга

груба, як стіна. В хаті все було як на Украіні, тільки образи

були с паперу и польского малеваня. Навіть вівна були на чо

тирі шибки и піч була украіньска. Огонь палав у печі и світив

на хату. Я з великою охотою розговорився с хазлівами. *

— Чи добре вам жити на Підлясі? чи маєте хліба доволі?

Де ви маєте заробіток? — питав я.

— Земля в нас не дуже родяча. Хліба не стає до нового і

імо більше картоплю. А заробляємо часом у намастирі, а часом

то у п а н у в !

— Хто ж у вапшім селі пан ? Чи добрі панн для вас?

— Пан не живе в селі... обізвався чоловік, та й замовк.

И що я питав про польских панів, ніхто нічого не росназу

вав. Було знать, що люде боялись панів, але не видко було, щоб

іх любили, бо чи може ж чоловів любити ту різку, котрою его
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бють ? На Подніпрянщині лають панів, де трапиться, и кленуть

голосно, хоч и серед ярмарку. А вже як натякнй про панів, то

ні один язик не втерпить, щоб не ланти пана. На Підлясі народ

так пригнічений, що боіться й говорити про шанів, як колись

у давній Москві було страшно говорити про царя.

— Чи не маєте молока на вечерю ? просив я хазяйку. *

— Нема ! и на нашім кутку нема. У нас є корова, але з вели

КИМ ТЄ.Л6М.

ІЛ довго я роспитував іх про житє, про звичаі. У іх звичаі

такі самі, нк и на подніпрянщині. Є кутя багата, є танець козак,

є сопілни, є украінські пісні, навіть козацькі, є паска на Велик

день. Жизнь нашого народа скрізь однаковісінька !

— Чи чули ви що про Киів, про Печерських святих ?

— Чули. Тут зараз за Бугом є д е н дід був у Киіві и рос

казував нам про святих и про церкви, а ми сами не були.

Почав я роспитувати про костюм. — Чи носят у вас дівча

та стрічки, квітки, червоні чоботи, намисто ?

Де там! Хіба ж де носять червоні чоботи ?

— А в нас дівчата й молодиці носять и червоні. и зелені,

и жовті чоботи, росказував я. 2

Молодиці було то дуже дивно. Вона навіть не чула и са

мого слова н а м и с т о. Я мусів ій росказати, яке воно : що то

к о р а л i.

— У нас дівчата носят тільки п а ц 8 р н и сині або жовті,

так купують за кілька грошів ! а коралів я й не бачила в сво

єму селі.

Прийшов с поля старший хазяйський син, парубчак. Він

став на коліна перед образами, склав руки на грудях по поль

сному звичаю и почав молитись Богу. Малі діти ждали вечері ;

не спали. Хазяйна, тим часом, готувала вечерю : то була смажена

картопля ледві помащена салом. Хліба на столі я не бачив!

— Просимо вечеряти! прохала мене хазяйка.

— Спасибі одказав я, дивлячись на ту убогу вечерю.

Сіла вбога сімя за стіл и почала істи свою незмінну к а р

т о п л ю, котра на Підлясі грає таку роль, як на Украіні пшоняна

каша. Я пішов до клуні (стодоли) спати.

Од самого села Костеневича до Буга, моє ухо дуже мило

вразав чистий украіньский язик, котрим говорят там Русини. Фо

нетика вимови іх така сама, як коло Киіва и коло Полтави.
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Всі літери вимовляються там щиро по украіньски; і мяно,

и твердше е. На Волині коло Рівного, коло Луцька вимовляють

дуже твердо кожний голос по галицькій вимові, а найбілше и, як

великорус-ь, e як великоруське з. Переixавши Волинь, ви почуєте

на Підлнсі знов надніпряньску вимову, так неначе ви звернули б

у Киівщину. Низче бресцькоі залізноi дороги вже нема й сліду

вимови на іе, як кело білoі ! і'лаголи кiнчаться в 3-х лицях па Б.,

або на ця як під Киівом. Русини говорять: p oб и ця, д і є ц я,

р о б и т ь, р о б ля т ь ; навіть кажуть вони : цей, ця, це, а не сей,

ся, се! Тiлькi инФинит. на 11ідлясі вимовляється по галицьки;

як : x о д и т и , р о б и т и, и о під ударенєм переходить в у, як

скрізь на Полісі : в у н ь, в у л, як у н к а. В деяких селах можна по

чути, що голос і зроблений з іе (ь) в декотрих словах ще до

бре не омежувався: ви почуете ; — ди в ч и н а, д ь і в чи н а и д і в

ч и н а ; л ь і с и л і с ; о починає змінятись на і : кажуть к у іт,

куітка (німецький голос іі); а за Бугом вже кажуть к і т, в i т н а.

Часом попадаються поліські слова, як: з цю л ь-(сюдою) ск у л ь

(звідкіль); славяньске в е л ь ми. Але про те нзик Підляся низче

залiзнoі дороги просто звязується з наддніпряньским, як вимовою,

так и етимологиею. В гродняньскій губерниі одна баба говорила

зо мною таким чистим украіньским язиком, що я ак спитав іі,

чи не вийшла часом вона спід Киіва. А баба жила навіть в к у р

н і й хаті без вивода !

Костюм підляський чисто украіньский. Підлясяки носять,

таку саму свиту с чорного сукна, як и на Украіні. Свита (сук -

мана, — взято з мазурського) робится с коротісіньким комірцем,

з вушками на стані, не як на Подолі, де обшивають свити чер

воними мережками. Шапки на Підлясі носять смушеві, сиві й

чорні, високі ; тільки з-заду робиться ид верху роспірка и стяга

ється, але дуже рідко, стрічкою. Літом чоловіки носять соломяні

брилі, а коло Білоі часто можна побачити сині картузи, як у Ма

зурів. Пояси буваю гь червоні, плетені по украінськи. Сорочни

носять білі : коло Білоі затинають сорочку, а далі до

Бога частійше й частійше трапляється бачити сорочку висми

кану по великоруськи, и білоруськи. Але на випуску сорочки но

сять навіть Краковяни. В жнива, в жару чоловіки зiвсім роспері

зують сорочку. При тому сорочки часом носять довгі, трохи не

до кісточок і по жіночому !

-
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Серед поля такі женці, в довгих роспущених сорочнах, з

ростріпаними довгими, як у жінок, носами, в соломяних брилях,

роблять дуже чудну картину. Довге волосе носять тільки чоло

віки: парубки и хлопці стрижуться крушком и низько, як на У—

краіні. Траплялось міні бачити л и ч а к и и навіть шкуряні п о

стол и, які носять на Украіні баштанники и пастухи. Застішки

носять с червоних стрічок. По тій стрічці зараз можна пізнать

навіть між Мазурами окатоличеного Русина. Костюм народній

держиться міцчійше од язика й віри !!!

ЯКіноцький и дівоцький костюм в основі той же украіньский,

тільки без того смаку, без квічаня, який буває в дівчкт на Укра

іні. Костюм женьский простійший од украіньского. Сорочки на

рукавах и на подолі витикаються червоними нитками, але не ви

шиваються так роскішно, нк на Украіні. Жінки завязуються

хустками, а часом носять, на голові к а н т у p ку. Каптурка то

украіньска намітна, тільки дуже змінена. Низісінький очіпочок,

кругленький обвязується складаним білим рушничком, кінці ко

трого, перетнані червоними пружнами, завязуються на потилиці

и тиліпаються ледві досягаючи до плечей. Та каштурка наклада

ється на тіме и затуляе тільки що тімє ! Волосе не держиться

під нею и рострiпується по лобі. Каптурна не має такого пиш -

ного, Фантастичного виду, як широка украіньска намітка. Дівчата

завязують голови червоненькими, невеличними хусточками один

раз, завязуючи вінці на потилиці, як у Полтавщині. Квіток и

стрічок не видно на дівчатах. На шиі вони носять п а ц е р к и.

Свити жіночі, біліше цвіта білого, спідниці — синéго. Жінки під

ляські я дівчата пе вміють вбиратись, не мають смаку, не лю

блять квічатись, не вміють пишатись, як Украінки; не мають

природнеі грациі, такоі природнеі делікатности , якою надарила

натура наддніпряньску женщину, де дівчина без намиста, без

стрічок и квіток не може кити, де неможна знайти дівчини, ко

тра б немала квіток, и стрічок и вишиваноі сорочни !

На Підлясі народ зве себе у н і я там и. Слово у н і я т. стало

знаком украінськоі национальности. Але часто Підляснки звуть

себе и. Р у с и н а ми. Капосне, сполячене уніяцьке духовенство

хоче вигубити те слово Русин, именно на пограничі двох наций—

під Седльцем. Часом муник одмахується од слова — Русин,

ян чорт од ладану, хоч тут его сусіда назве себе Русином. Од

наче раз трапилось міні, що на мов питане, — чи ви Поляки, чи
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Русини, чи Украінці — уніати одналили ми Українці, попро:

щавшись з хозанами, а пішов спати в клуню, на сіно.

Прощаючись в ранці с хазяйкою, а положив на стіл четвер

S так грошей, Хозяйка почала одмагатись. *

* : — Та на що це ви платите! Чи то можна? Чи ми жиди,

чи що! Та не треба нам плзти ! *

Молодиця аж у сіни вибігли за мною и прохала взяти гроші

Дуже чесний наш народ І думав я. Чи одцурався б жид, або

німець од грошей ! Наші народ не знає, що таким чесним людям

дуже тяжко приходиться жити на світі ! - « ч*

(Конець).

*
* • - - - - - - - - - - *

* scocs - - * - * *

і: - *

Критнчно - естетичний погляд на декотрі поезиі

Тараса Шевченка.

до о с н о в я н н н кло
а —— і

і ки , * м * , , *"

Квітка и Шевченко — то два нмена народні, с котрими доля

нашоі літератури вяжеться. Вони оба суть неначе стовпи, кра

суючі ся в святині просвіти народноі. Справедливо отже каже

Куліш (Хата 1860, стор. ІХ): „Квітчина память буде СВЯТа В0

віки поміж нами : він самостайно зрозумів серцем, що то і за диво

праведне — нанні селяне ; він зробив те-ік саме для прози, що

Шевченко для стиха Украіньского: він так само ностеріг и пе

реняв поезию ще денноі сільскоі мови , як Шевченно — поезию

народноі пісні.” — Оба ті мужі, яко обновителі упадаючоі бать

ківщини не станули-б так високо, наноли-б іх не був ожнвляв

дух давнійіпоі прадідноі слави. Коли-ж вони оба до одноі мети

1. .

і г

- *) Том І, стор. 197—199, в виданю Львівскім, з 1867 року.

*
* — 1
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простували, то мусили перше себе взаімно пізнати, ган, щоб

один діло другого доповнив н довершив. Тілько таким способом

могли вони в просвіті народній зділати епоку.

Як Квітка своєю Марусею поміж земляками прославився,

Шевченко яко пнсатель не був єще звістний. Ба — можемо ска

зати, що Квітка тоді про Тараса нічого не знав. Коли-ж в 1840

р. „Кобзарь” в украіньскім світі с піснями доси нечуваними озвався,

Квітка не міг не довідатись про співака нового. Читаємо в листі

писанім Основяненком до Шевченка (23. октября 1840 р.), що

первою Шевченка поезиєю, яку лучилось Квітці в руки дістати,

був „Перебендя.” (Основа, 1861, VII.). Основяненко, не знаючи

тоді автора Перебенді, сказав ось-таке до своєi жінки, с котрою

разом тоту поезию читав: „Хтось мудро написав и живо усю

правду списав. хто-ж такий ?... Перебендя. Вгадуй-же его, що

и хто воно таке є... не знаємо.” Як-же явтор Марусі звідався,

що Шевченко Перебендю и другі гарні вірши написав, захоті

лось ему конечно, Кобзаря в руки дістати. Віттак пише об тім

Квітка до Шевченка: „А книжку, як розгорнув, — дивлюсь —

Кобзар, та вже дуже вичитаний. Дарма я его притулив до серця,

бо дуже планую вас, и ваші думки кріпко лягають на душу. А

що Катерина, так так-що Катерина I Гарно батечку, гарно! Більш

не вмію сказати. — -- Від серця я дякую и прошу: утніть єще

що !...”

Коли Шевченко думу историчну до Основяненка писав, ав

тор Марусі мав уже им'я славне, як сам Шевченко признає:

Тебе люде поважають ,

Добрий голос маєш. (І. стор. 199)

Квітка, жиючи на Украіні міг про Січ, про могили заспівати

скорше, аніж Шевченко, котрий по снігах в чужині блудив, та

лиш с-тиха сам собі думку народну співав. И так коли Квітна

подивляв талант Шевченків и до его писав: „Утніть еще що,”—

молодий наш поет гадав, що слава віцого гения тілько Квітці

належиться, бо в сій думі написав уже смирно : „не втну більше 1”

ліпше не потраФлю заспівати; — „утни (ти) батьку, орле си

зий!” — Тарас відступив славу поета народного Квітці, котрий

також віком о много (о 36 років) від Шевченка був старпим. Ні

сей, ні той не знав в той час, чия слава стане вьспше : світ бо
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судить о заслугах якогось писателя аж тоді безсторонно, коли

Вго вже не видить в крузі обмеженому сего світа.

Так отже настроів Шевченко в Петербурзі струни, щоб до

автора Марусі гомоном рідного слова озватись. И о чім-же ин

пшім мав Тарас заспівати, як не о минувшій славі батьків, щó

іх память лише в піснях поетів жити може ? В чужині поет

тужив все за Украіною, тужив за степами, — за Дніпром. Там

не міг позабути про Січ, про могили, про славу козацку. Всі

тоті образи стояли все живо передь его душею і щож дивного,

що Шевченко пишучи о чужини до поета Украіньскоге в запалі

патриотичному про долю батьківщини задумався ? Що-ж дивного,

що поет заявляє велику тугу про минувші славні часи та й каже,

що в чужині потеряв сили и давний свій голос ?

Шевченко засумувався, але-ж заразом списав у сій корот

й думі так гарні гадки, що Основяненко міг спізнати, що не

н сам, але Тарас може зватись поетом народним.

Наша дума зачинається мов-то громовим словом „бють

пороги,” а кінчиться резигнациєю и елегийною згадкою про Укра

іну. Головні же гадки суть ось-ті :

І. Нема Січи.

ІІ. (Но) слава не поляже ;

Не поляже, а розкаже,

Що діялось в світі,

Чин правда. чия кривда

И чиі ми діти.

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине.

ІІІ. Поборовся- б . . . . . .

Як би малось сили. - : :

IV. Не втну більше. А ти батьку,

Як сам здоров знаєш,

Тебе люде почитають , *

Добрий голос маєш ; :

Співай же ім, мій голубе, , * *
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нт, а окнс Нро Сiч, нро могили - в 2 , в о , ,

Коли яку насипали , , - і 3

Кого положили. * * 4

- * , і ... : * i x, 2

і * 1. н.— 1, , , * * « ..

р. :: і з - 8. і

- 8 — • - - - 24 2

1 , * : :: “» : і - . * :

*,*і : :. Бють пороги і місяць сходить *

* : , Як и перше сходив...
*

* : ** ,

Ту в самім начатку замічаємо Фігуру бесіди , щб зветься

З Є В ГМа (*єйrна) ; властиво належало-б писати: бють пороги,

як и перше били, місяць сходить, як и перше сходив. "

- * т. н в - -

* : а Про пороги порівнати належить ось-ті два місця в Гайда

маках, (ІІ, 24 и, 91): *

, * , , , , ; * :. * , * , і *
*

- і т- Пороги:

- ", - о. Мі;К очеретами * , , * , ... - *: * :

Ревуть, стогнуть, розсердились: 9 і

Щось страшне співають. к

и: с. і

— Стародавню

Січ розруйновали: ” ( ; 11

Хто на Кубань, хто за Дунай;

Тільно и остались: -

Що пороги серед степу * -

Ревуть-завивають: і, на

„Поховали дітей наших,

И нас розривають.” *

е - "л-

Поет каже: „м і с я ць сходить” а не „сонце”; ту бо мае пред

ставитись тота нора, що в ній очерети до Дніпра говорять, мо

гили сумують и з вітром розмовляються. Ту бачимо отже житє

природи; ce не розвивається лише тоді без перепони, коли

житє чоловіка утихне, с. в. в ночі. Що не дальше читаємо:

„сонце грів", то в сему нема противорічности. Образ бо: „сонце

гріє, вітер віє на степу козачім” означає те, що було-б на добі,

щоб козаки тепер взялись за діло, поки справ пора, але-ж годі
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„нема Січи,” Тоті слова (онема Січи”) висназані з гірним чув

ством, про-те поставлені вони двічи на початку вірина.

Що-ж с того, каже поет, що землн Украіньска тота сама,

що давнійше, коли нема ві животного огнища, коли нема Січи,

та пропав и той, хто всім верховодив?! Ту замічаємо, що слова

„пропав и той, хто всім верховодив" именно до гетьмана Хмель

ницкого відносяться.

Про Хмельницького можна вще ось-се порівнати:

— О Богдане !"

Нерозумний сину !

Подивись тепер на матір —

На свою Вкраіну,

О Богдане, Богданочку!

Якби була знала *.

В колисці би придусила

- Під серцем приспала. ", , *: ,

Розрита могила, І, 60. - :. і

— Зіновию,

Оленсіів друже ! * ?, ,

Ти все оддав приятелям , - “

А iм и байдуже. —

Суботів, І, 58.

Нема отже житя народного : Дніпром не илинуть уже човни,

щоб козаки добували слави в Туреччині. Словутий Дніпро не ба

читься уже с товаришамн Січи, —— він сумув на самоті та лнше

очерети ведуть з ним свій розговор. і
*

Порівн.: Дніпр -— широкий та синій .

Підняв гори-хвилі; а в очеретах :

Реве , стогне, завивав , * « »

Лози нагинав.

Гайдамаки, ІІ, 57.

«1 -

Але-ж и очерети призадумались, що козаки де-то поділись,

та відай забарившись гуляють. Дніпро на таку річ нічого не од

повідає, бо й інцó мав казати про козаків, котрих вже не було ?

Всюдн тихо, та лише чайка скіглить літаючи, мовь за дітьми

шлаче, на степу не скрізь могили стоять та сумують. ч. а
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Ту належить замітити, що у нас також могили говорять та

й про долю Украіни звідують ся. Бесіда іх на сéму місци є вельми

жива; навперед бо питаються вони буйного вітра;

Де наші панують,

Де панують, бенькетують?

Віг ган звертають бесіду до дітей Украіни, та питаються:

пДе ви забарились?

Вернітеся! дивітеся —

Жита нохилились,

Вернітеся !"

Тутки позволяємо собі замітити, що гадки висказані моги -

лами вправді гарні, але відай не подумав поет про се, що сумні

свідки давноi бувальщини таким способом говорити не можуть.

Могили звістили-б не одну вість про славу минувших віків, про

котру вони споминають в малій поемі „Иван Підкова" (II, 3.):

t.

(Запорожці)

Пановали , добували

И славу и волю;

Минулося — осталися

Могили на полі.

Високі ті могили

Де лягло спочити

Козацькеє біле тіло

В китайку повите.

Високиі ті могили

Чорніють, як гори,

Та про волю нишком в полі

З вітрами говорять.

Свідок слави дідівщини

З вітром розмовлне,

А внук косу несе в росу,

За ними співає.

Отже могнли и на сім місци могли би з вітрами говорити

про волю. Але поет хотів відай ту се представити, що годі про

волю говорити, коли вона, вже зовсім запропастилась. Прo-те. мов
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в ирониі кажуть могили до дітей Украіни, щоб вернулись з місця,

де забарились, та щоб по утраті волі занялись земледільством !

Вернітеся! дивітеся —

Жита похилились ,

Де паслися ваші воні,

Де тирса шуміла,

Де кров Ляха , Татарина

Морем червоніла...

Вернітеся!"

Порів н.: А Украіна на-віки,

На віки заснула. в,

С того часу в Украіні

Жито зеленів;

Не чуть плачу, ні гармати ,

Тільно вітер віє ,

Нагинає верби в гаі,

А тирсу на полі.

Все замовкло. Нехай мовчить :

Така Божа воля.

Гайдам. ІІ, 91—92"

Діди лежять, а над ними

Могили синіють. — — - і

А унуки? iм байдуже , * *

Ж ито собі сіють. .

Гайд. ІІ, 55.

Не вернетеся на волю...

Будете орати

Мене c-тиха , та орючи

Долю проклинати.

Думка ХХ. (І, 231).

Замовк розговор в природі, а сине море відповідає, що к0 •

заки вже не вернуться , та що іх воля на віки пропала. Тепер

Украіна обідрана и плаче сиротою по- над Дніпром, — степи ві

запродані жидові, німоті (І. 61). Устала згадка про бувальщину и

гадав-би хто, що с тою згадною також и слід давноi слави за

гине. Аж ось загремів наш кобзар безсмертними словами:
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в слава не поляке

Не поляже, а роскаже,

Щó діялось в світі ,

Чия правда , чия кривда

М чиі ми діти.

Наша дума, наша пісня

Не вмре не загине. *

Сі слова („наша дума и т. д.“) висказують причину, за-для

якоі не поляже слава. Слава Украiни жие отже в думі и пісні,

щоби же на сесю правду звернути увагу земляків, каже поет

ДаЛЬШ6 :

От-де люде напша слава,

Слава Украiни !

Більшоі слави немає в цілому світі; віттак співає поет :

Без золота, без каменю,

Без хитро і мови ,

А голосна, та правдива, 1

Як Господа слово.

Внсказавши сitважні слова, Шевченко заявляє, що рад-би

таку важну правду світу голосити та співати про славу батьків,

але ему здається, що нестав ему того віщого духа, котрим па

мять давних часів міг-би обіймити. Опроче в московщині кругом

вго чужі люди, котрі насміються на его слéзи-слово. Прo-те каже

з гіркою резнгнациєю:

Поборовсн-б . . . . . 1

Як-би малось сили !

Заспівав-би поет про славу бувальщини, лиш годі в чужині

та й в біді народними думами оживлятись. С тяжким лихом бо

реться Тарас, що не суджено ему жити на Украіні : блудить отже

в снігах и сам собі співає. — Яка горесть тоді душу поета огор

нула, можемо спізнати читаючи LШ. думку (І. 252):

Мині однаково, чи буду

Я жить в Україні, чи нi —

Чн хто згадає, чи забуде

Мене в снігу на чужині, —

Однав овісенько мині !
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Але-ж такі гадки насувались поетови тільни тоді як в чу

жині тяжка нудьга вго серце стискала. Мнколи бо співав він про

свій край таке: . ', і " .

t; , ; * , — і «i ,

Я так ii, я так люблю і, і

Мою Украіну убогу,

:

За неi душу погублю. -

і Сон, ІІ, 121.

: 1 — і о 7.

О. милий Боже Украiни 1 :

Не дай, пропасти на чужині, і

В. неволі В0ЛВін ИМі К03aКаМ.

Гайдам. ІІ. 13.

з - , , * .

Тарас не може в снігах про память батьків пісню заспівати,

и каже смирно : „Не втну більше!" и віттак відзивається до

Квітки: * і - . * 8. * , * . oі 4и і ж і: “з і 1: , *, ні і ** «і

і : іот нти в 3-а г м

Тебе люде поважають -

Добрий голос маєm - з

Співай же ім, мій голубе, , , -

Про Січ, про могили,

Коли яку насипали , , , * :

Кого положили, г у

- Про старину, про те диво ,

- t, t, Що було, минуло... ос і t. c., a *, зі.

“ Утни, батьку !, щоб нехотя н. t. , ,

На весь світ почули, о і , , ; ;

що діялось в Украіні

- За що погибала,

За ща слава козацькая

На всім світі стала !t} — ,

Шевченко бажав учути пісню про Січ и могили, — „старо

давню бо Січ розруйновали,“ та остались тілько пороги серед

степу" (II, 91);

Степи (же) зеленіють! ; *

Діди лежать, а над ними

Могили синіють

Та що с того , що високі ?

і, з у

* в
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- у Ніхто іх не знає, “.

1 Ніхто щиро не заплаче,

Ніхто не згадає.

Тілько вітер тихесенько

Повіє над ними.

Гайдам. ІІ, 55.

— На всій Украіні

Високі могили — усі оттакі:

Начинені нашим благородним трупом,

Начинені туго.... Оце воля спить.

Думка ХLVII. (ІІ, 254).

Автор Кобзаря пише до Квітки і „Утни, батьку, орле сизий 1"

сими словами відступає авторови Марусі в поетичнім світі

місце перед собою та й заразом заявляє, що сам рад буде, на

коли зяплаче и свою Украіну єще раз побачить. Та й хто -ж не

хотів-би бачити тоі краіни чудовоі, коли

Там широко, там весело

Од краю до краю...

Як та воля, що минулась,

Дніпр широкий — море...

Думка. І, 80.

Не дармо сказав Тарас: „як згадаю тебе краю, завяне сер

денько" (II, 5), віттак хотів-би ще раз послухати, „як те море

грав, як дівчина під вербою Гриця заспіває."

Сюди відносяться и тоті слова, які читаємо в его Гайдама

ках (стор. 23—24 и 25):

— Я — один собі

У моій хатині

Заспі ваю, заридаю,

Як мала дитина;

Заспіваю: „море грає ,

Вітер повіває,

Степ чорніє и могила

З вітром розмовляє,"

“ і
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У моій хатині сина море грає ,

Могила сумує, тополя шумить,

Тихесенько Гриця дівчина співає —

Я не одинокий: в с ним в світі жить.

Належить ту замітити, що слова „ Утни, батьку, орле зи -

вий!" пiзнiйше до самого Шевченка від его земляків бували звер

нені. Звісно бо, що, коли Тарас в Петербурзі на постелі смерт

ній лежав, Полтавці ему в день имннин таку -ж депешу поздоро

вительну прислали („Утни, батьку , орле сизий !") И рівно ян

Шевченко, написавши сі слова до Квітки, заразом тугу свою за

Украiною занвив: так тужив поет и перед смертию, діставши

тоту депешу, — тужив и сумував, що не міг на Украіні жити и

умирати. Замічаємо також, що поет неначе віщим духом передви

дів, що він не ляже колись-то тілом в рідній домевині; пише бо :

Утни батьку — —

Нехай ще раз усміхнеться

Серце на чужині,

Поки ляже в ч у ж у землю ,

В ч у жі й домовині.

* Др. Омелян Огоновский.

л.^лx^."."

ЧАСТЬ П0ЛІТИЧН0-С0ЦИЯЛЬНА.

Збори членів основашелів „Дому Народного“.

По упливі звиш 20. літ зібрали ся члени основателі „Дому

Народного” на загальний збір в первий раз, котрий через два дни

відбував ся, бо и нащо довшого часу ? Все було готове, все до

бре, а випадало тільно після програму згори наказаного и після

роль наперед розданих все похвалити и подяновати номісиі за так

великі труди.

Не могучи ч. читателям натепер подати детайлічного спра

возданя о засіданнх членів основателів „Д. Н." будем старати ся

тні-ж хоть в короткости описати.

29
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Як нам відомо из достовірного жерела, комісия Д. Н. не

провадивши докладного спису жертвуючих на тую народню ин

ституцию, розказала остатними часами ученикам имена дателів

из оповісток „Слова" виписовати, а зіставивши таким чином недо

статочний спис осіб маючих після статутів право до чиновства,

виключила єще всіх тих, о котрих знала, що не будуть сліпими

орудиями и що зможуть, яно лучше обзнакомлені из спрввами Д.

Н., зібраним членам неодну точку з историі тоі институциі в

правдивім світлі представити. Так не приннто: О. Качали п. Др.

Сушкевича и много инних зложивших приписану ввоту на Д. Н.

То знов доручовано запросини и грамоти підчас самих зборів або

аж по тих-же, як: Вп. Диметови, Дру Огоновскому, Дру Шара

невичови и др.

В день 5. л. Грудня зібрали ся запрошені члени основателі

по службі б. в салі Д. Н., як на пору року осінну и час погод

ний не дуже численно — бо всего тільно около 60 осіб — що

також яко доказ Фабрикациі місти чл. основателів служити може.

Предсідатель коміси і Пр. О. Кульчицкий — довівши доказами,

кождому с Фактичним станом річи необзнакомленому до переко

наня тра»ляючими, для чого дотепер загального збору не було —

відкрив засідане бесідою, в котрій узнаючи честь, яка єму вита -

ючи чл. основателів припала, доказав заразом и важність такоі

институциі, як ce є Д. Н.

По тім преступлено до виборів предсідателя збору, заступ

ника, секретарів и іх заступників и вибрано ВіІр. О. Шашкевича

предсідателем, П. О. Добряньского заступником, а на секретарів

наймолодших людей из притомннх членів.

О. Шашкевич занявши приналежне місце подяковав за до

віре, возніс змногая літа" на Н. монарху, як и на член. основа

ТеAlВ.

Нiм приступимо до дальшого справозданн, не можемо поми

нути цікавого интермецо, котре тілько яко часть хиб парламен

тарних кандидатів на „батьків Руси", а членів номісиі управляю

чоі Д. Н. послужити може. П. Шехович один из ревнійших Ру

синів, ц. к. уряднин из Перемишля, член виділу тамоніноі „ради

народноі" и ради повітовоі, вложивши вкладку приписану для чле

нів основателів отримав яко такий карту вступну на під

ставі котроі и на засідане явив ся, а хотівши в справі институ

ту промовити просив предс. О. Шашкевича о голос, котрий и

отримав. В тім О. Кульчицкий, зірвавшись из свого місця, запе



443

речив п. Шеховичови голос, немаючи до того жадного уповажненя.

О. Павликов знов, незважаючи на те, що н. Шехович в спосіб

непідступний, а зовсім чесний від повномочника комісиі Дра Кри

акановского вступну нарту отримав, почав ся кидати як опарений,

робив навіть дуже неприлиличні замітки о мнимiм підступі п. Ш.,

а в конець відніс ся до номісара прав. Хотяй тая апеляция 0.

Павликова неноснутковала, п. Шехович видячи загальне зібране

и самого предсідателя — до котрого властиво належало в річ

вглянути и справу по слупиности залагодити — німими тільно

свідками, вийшов из салі и вніс зараз из свові сторони писемну

жалобу до загального збору, котра таки бодай при кінци збору

удостоіла ся перечитаня, а п. Ш. самому зістала в конець таки

слушність признана, бо й щож шкодило признати му слупшність

тоді, коли всі були певні, що п. Ш. в росправах уділу брати не

зможе. — Преступлено віттак до читаня справозданя комісиі Д,

Н., від котрого на внесене О. Кульчицного и О. Павликова по

більшій части увітьняно, а вибрано натомість 3. номісиі до ре

візиі того-ж. Тим закінчилось засіданє перве. —

На слідуючих засіданях піднесено нвестию що до лучшого

поміщеня убогих учеників в Д Н. утримованих дотепер в нездоро

вих, темних и вогких лéхах, а за тим петицию „Акад. Кружка"

о обширнійші комнати в Д. Н.

Именно вніс п. Кулачковский, щоби с Фондів Д. Н. утримо

вати 5. бідних учеників, репіта ине як до тепер из добровільних

датків; потому щоби из взгляду на теперіпшню дорожню помеш

кань у Львові всім партиям мешканочим в Д. Н. ціну підвисшити,

для того що декотрі з них (а именно декотрі с членів комісні —

Ред ) протекцийннй тілько чинш платять. О. Лукашевич попер

той внесок с тим додатком, що не 5. учеників, але по одному с

кождого повіта східноi Галичини с Фондів Д. Н. удержоватись

повинно би. Оба тіи внески унали, для того, що О. Павликів до

казав, що Д. Н. маючи натепер 69.000 зл. р. річного доходу не

встані 5 учеників утримовати. О. Кульчицкий знов запречив тор

жественно (хотяй се всім відомо, що декотрі члеии комісиі об

ширне помешканє за меншу половину чиншу винаймають), як оби

в Д. Н. мешкаючі парти і протекцийний тілько чинші платили.

Віттак вніс п. Гавришкевич, щоби отворити нову улицю по при

вікна помешканя убогих учеників, помешканє-же саме на склепи

замінити, через що Д. Н. шрийшов би до 1.000 зл. р. річного до

ходу. Внесон той не прийшов однако під обраду, для того що

#
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зближала ся хвиля, в котрій „Акад. Кружок" декляматорско-му -

зикальний вечер в честь членів основателів дати мав, ян и для

того що той внесок з будовою другоі міськоі церкви в звязи стояв.

На другий день заявив п. Кулачковский именем комісиі, що

будоване церкви річ необходима. Комісия оглянувши в притомно

сти инжинера Гавришкевича старі стіни церкви пересвідчилась,

що тиі ненарушимо стояти могуть. П. Гавришкевич освідчив за

разом, щоби будоване церкви из сторони поліциі розпочати, и

менно заокруглити ту сторону, а тим способом можуть пивниці

під церквою все єще до 1.000 зр. доходу нести

Загальний збір рішився одноголосно за будованвм церкви, за

отворенєм новоі улиці, порозумівшись наперед з магістратом, а

на запроєктоване построєне новоі камениці по при церкві незго

джено ся для того, що камениця така закривала би трохи церков.

Потім прийшло на порядок дневний в завязці будуче воспи

талище дівоче в Бучачи. Комісия до того вибрана внесла, щоб

тов-ж воспиталище перенести ді Львова, до чого долучив О. На

умович поправку, щоби управляючий совіт Д. Н. відніс ся до

митрополітальноі консистори і взглядом перенесенн для тоі ціли

инокинь св. Василия из Слoвіти ді Львова. Внесенє тоє разом из

поправкою приняв загальний збір с тим, щвб порозуміти ся в

тiм взгляді з основателями того заведеня п. Цибинами.

Дальше рішено надзерателеви Дома Народн. п. Палюхови

підвисшити річну плату о 100 зр. бідним же ученика в Д. Н.

визначити 8"lo из чистого доходу на утриманє. Редакциі „Учи

теля" уділено одноразову запомогу 300 зр. Наконець поручено

управляючому совітови Д. Н. дати „Акад. Кружкови“ обширнійші

комнати, при котрій спосібности вивязалась межи двома кандида

тами на батьків Руси п. Ковальским и О. Павликовим, що так

скажемо, дитиняча суперечка, в котрій ходило о тов, котрий з них

більший патріот, а заразом и патентований лioяльний Австрияк.

Віттак приступлено до вибору новоі комісні, до вотроі ви

брані зістали: О. Кульчицкий, предсідателем, від котрого то до

стоіньства О. К. спершу ніби ся ухилив, но признавши пізнійше

сам свою необходимість для блага Руси, таки го приняв. Заступ

ником вибрано п. Ковальского, а членами виділу : пп. Гавришне

вича, Малиновского, Шведицкого, Павликова, Дра Крижановского,

Лепного и Геровского, заступниками-же пп. Кулачковского, Пи

сулиньского, Петрушевича и Дра Делкевича. О. Шашкевич за

*:
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ключив наконець засідане бесідою, на котру відповів 0. Наумо

вич, дякуючи при тім ВПp. метрополиті за єго притомність че

рез цілий час дводневних засідань чл. основателів Д. Н.

В тягу цілого зібрана не відозвав ся ні один голос за рішу

чим залагодженєм наиважнiишних справ народних; ніхто неосмі

лив ся відкрити причин, через котрі наші институциі народні ко

шлявіють ; ніхто непоставив внесків взглядом радикального по

ліпшеня стану тих институций. Ба один с членів поставив (чи

не на нпини ?) внесок, щоби номісиі Д. Н. нерозбираючи навіть

предложеного справозданя и щотів з гори уділити абсолюториюм

за ціле іі дотеперішне ділане !

Так отже минула та многонадійна хвиля, нотра так красну

спосібність до залагодженя спорів межи Русинами подавала, при

чина котрих по великій части в дрібницях лежить, и котрі тілько

через журналістику наметну и поєдинчих людей амбітних на

шкоду Русинів тенденцийно піддержується.

Стагнация яно - природна консенвенция такого поступованя в

житю політичнім Русинів продовжається дальше. Члени зібрав

шись замість — як се по них сподіванось — залагодити ті спори

кадили тілько самозваним проводирам народа, або мовчали, нема

ючи по більшій части смілости виступити явно, и правду сміло

висназати, котру не один з них — як в приватних розговорах

сам признавав — глибоко чувствовав. Вони боялись дотеперішних

отців Руси, кандидатів на мітри и аванси уразити и розьiхались

заспівавши многая літа, но не вдіявши нічого для народноі справи.

Для того то непозістає нам инша надія, як та, котра кріпить

розіхавпних ся членів основателів, що, всли що року такі збори

відбуватись будуть, то и вони смілійше в интересі народа висту

плять и себе за ніс водити не дадуть!

—6000—

По соймі.

Сегорічна сесия соймова, як коротна вона и була, залаго

дила стосунково до часу немало справ, котрих тут мовчки не

рейти не можемо.

Справа, яка иайбільше занимала уми так соймові, як и по

засоймові, була адреса до корони внесена нв. Чарторийсним над



446

сподіване соймовoі більшости, — Як відомо львівский сойм, або

донладнiйше сказавши, більшість того сойму здавала маніФе

стоватися перед-же більше-менше яно Федералістично-угодова. Ми

нувшого року ухвалила танж більшість адрес до норони барви

Федералістичноі, попераючий міністерство угодове и вислала з ним

яко з директивою, делегацию до Думи державноі.

Помимо того делегацин нетримала ся тоі директиви, и взя

лась по упадку міністерства угодового нактовати з віденьскими

централами числячи на тое, що має за собою більшість в тутей

шім соймі. По безхосенних переговорах c централами вернулись

галицкі делегати з нічим на сегорічні засіданя соймові, числячи

знов на тоє, що маючи за собою більшість не будуть заинтер

пелевані ніним, щоб здати перед соймом справу з дотеперіінноі

схибленоi iх політики. Тим часом стало са инакше 1 Кн. Чарто

рийсний вніс адрес до норони, в котрім мав виразити сойм своє

незадоволенє, що перервано роспочаті вторів угоди с краями но

ронними. Се було нашим делегатам дуже- не наруку. Вони

раді булиб найлучше не бачити такого внеску. Не мігши однано

єго відкинутн зложили с-помежи себе номісию адресову, котра

уложивши адрес безбарвний жадала приняти го без дебати, щоб

уникнути таким чином неодноі немилоі для себе притини. Не уда

лось ! Дебата розпочалась, а при спосібности тоіж знайшли ся

мужі, котрі скрнтиновавши гаразд дотеперішні безхосенні запо -

біги галицких делегатів около віденьсних централів знали випо

вісти на часі гадни, котрі чимраз то більше приймаються в краю

и, як сподіватись наoежить, незабавом зреалізоватись повинниби.

Межи тими мужами, як се всі дневники краєві до одного

признали, перше місце належиться п. Кача лі. Доказавши рак

тами историчними одвічні заходи Німців около постепенного гер

манізованя и нищеня Славян, зганивши сміло згубне кокетованє

галицноі делегациі с тими ж одвічними ворогами Славяньства —

заявив п. Качала урочисто, що приступає до внеску п. Лавров -

ского переходу над адресою до порядну дневного, над адресою,

нотрою подає віденьским централ ам більшість соймова помічну

руку до знищеня Австрийсних Славян. „Там, де ходить о загибель

Славян, сказав п. Качала, там ми Русини руни подати не можемо. Ні—

неможемо, повідавмо и ми за ним, рівно як не можемо згодитись на

безпосередні вибори для того, що тиі ведуть до того самого резуль

тату, а нам Русинам тільно тую користь принеслиби, що исто

рия напятновалаби нас пятном „зради на Славянах". Потому, хто
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хочи Австрні, той безпосередних виборів хотіти не може. Безпо

середні вибори се замах на историчні права краів норонних, за -

мах навіть на теперішну конституцию, котра право вибору де

легатів до Думи д. краєвим соймам позіставлне — словом се на

сила и гвалт, а насилою и гвалтом Австрия чей не скріниться.—

Ми жалуєм для того внесву п. Ковальского о безпосередних ви

борах, жалу єм и болієм над тим, що наші так звані „тверді" за

мість зробити щось позитивного и хосенного, замість залагодити

вже раз розгрань, яка сміло кажемо, панує межи нами Русинами

из іх причини — бавились тілько в соймі и поза соймом в без

хосенні демонстрациі !....

Час би вже раз опамятатися ; бодай чи не послідна се хвиля.

Час би вже занихати спори домашні о річи багательні и идеальні,

а взятись полученими силами за просвіту народа, бо просвіга на -

рода, се єдина дорога до права, гаразду и добробиту !...

Вертаємо назад до предмету.

Бесіда посла Качали неосягнула вправді своі найблисшоі цлиі,

переходу над адресою до порядку дневного, але за те зробила,

що так скажемо, революцею в опіниі публичній на користь сто

роництва Федералістичного, и причиннлась не мало до того, що

при доповняючих виборах до Думи державноi дiсталось двох но

слів барви Федерал., котрі стон гь в опозициі до теперішного си

стему и політики галицноі делегациі — користи натепер може

невеликоі ваги, але на буду ще великоі досяглости. — Справе

дливо отже збирав п. Качала за свою радикальну бесіду теле

грами и адреси довіря - не тілько від жителів Галичини, але и иа

всіх власне сторін Австр. Славяньства.

Найбільшою же надгородою було для него тов, що иници

ятиву в тiм взгляді взяли самі-ік Русини.

Львівскі Русини народноі барви доручили п. Качалі адрес

довіря заосмотрений сотнями підписів. Тим адресом заявили вони

явно, що годяться зівсiм на розвинений О. Качалою програм —

заявила, що маючи по своій стороні таких людей, як п. Качала,

сміло сказати можуть, що справа за нотру борються, праведиa, як

прави й характер іх репрезентанта, важна, як єго слово !

Тілько о бесіді п. Качали, до котроі бесіда кн. Чарторий -

свого красною була Фоливю , валь тілько, що притемнювала іі

трохи безбарвна и боязлива річ п. Мавровского.

Щоб спімнути тут дещо и о инших справах, сегорочний

сойм ухвалив уставу шкільну, о котрій задля недостатку місця



448

застерігаємо собі поговорити пізнійше. Натепер спімнемо тільно

о важній для нас поправці п. Лавровского в тій уставі, котра

обовязув надзирателів ішнім до докладного знанн русного язика

в сторонах мішаноі людности. Прочі справи, поставлені на по

рядку дневнім, як : риФорма громад, справа прошинациі, и у става

дорогова відложені для недостатну часу до слідуючоі каденциі

сойму. Коли отже почислимо все, що сегорічнкй сойм зробив, то

переконаємось аж занадто , що для нас Русинів хісна небагато

прибуло. Внесок угодовий п. Лавровского, о но грім спімнув один

тілько Качала ішtra parenthesin, застряг десь у безвіста, так що

сміло сказати можна о нім тое, що сказав п. Кречунович „о ухва

лах нашcго сойму", именно, що санкционуються десь аж за гро

бом. Давби Бог, щоби хоть здорові слова посла Качали, засія ні

на нашій ниві, приймились и принесли нам так само здорові

плоди !....

До п и с ь.
Из Тернополя. (До наших Родимців). Кожде правитель

ство шанує и увзглндняє тільки жадоби сильних сторонництв. З

сего випливає природне правило, що слабий шукає алиянсів, щоби

скріпшати; передовсім же в кождім таборі політичнім мусить бути

єдність и карність, а то и лучнти ся з ним ніхто не схоче. Таку

вдніст—нарність повинні Русини витворити по можности між со

бою, а тогді их відзиви до правительства не будуть тільни понри -

вами болю (Schmerzemsschrei der Ruthenen). Гляньмо на Францию !

Там роялисти и републікане в хвилях рішительннх порозуміва

ються для спільного діланя протів непрвятельскоі сили ; чому би

не наслідувати Русинам такого політичного розуму, которий один

спасаe побіджену Францию від затрати. Ми не думаєм, щоб одна

сторона другій робила уступнн зі піводою власного пересвідченя,

бо так жадати булоби тільви, що жадати неможебности, не ма.

нім отже один одного и себе сами. Тіер, которого зручність в

політиці нині Европа признає вповні, президент републіки, в ко

трій тільки стороництв віддає справедливість єго тактови, гово

рить о сім предметі в VI. томі „Французькоі революциі“ на ст,

449 (нім видане Тібинген 1850) так : Наметности никнуть тільни

на серцями, в котрих розгоріли. Ціла генерация мусить минути ся
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тогді з увеличених бажаній (Аnmassungen) сторонництв остануть

тільки справедливі користи (legitime Vortheile), а час може тиі

прпродно и розумно получити."

Отже- ж ми розчитаючи на час того найлучtного лікаря пе

редовсім одзиваємось до родимців наших, щоби лишили питаня

політичні и язинова правописні, основно нас розріжннючі на боці —

так неначеб іх зовсім не було — а трактуючи оних окреми, ко

ндий тільно в крузі одномипіленників, — всю свою увагу и дія

тельність звернули на такі питаня, на нотрі кождий Русин без

рівниці погляду язиково-політичного згодитися може, таві пред

мета обєктивно обговорювали у всіх часописях и кругах руських

и передискутовавши як слідує, годилися в кінці на одномисльне

поступоване що до тих предметів: а) взглядом правительства

(краєвого, чи центрального підля порішеня) б) взглядом неруськоі

журналістини. Поділивпи так працю одвітно снлам робітників,

вирвимось з апатиі, розбyдемо духа, и замилуване до публичннх

справ, котре втратили з нашоі и с чужоі вини — а дійдемо до

яких-то результатів, один одного підмагаючи и до строгоі точно

сти заохочаючи. Таким предметом на разі булоби питанє о по

требі переорганізованя Ради пінільноі о розширеню прав русь

ного пзика, в школі и уряді и т. д. Користь з такоі праці буде

та, що будемо по крайній мірі знали, чого, в ного, колн, с ним

и ак жадати, та о скільки сами на себе лічити можем — а то

вже богато !

Тан и правительство и більшина сойму и подіі, чи то спрі

яючі, чи не сприяючі нам не застануть нас ніколи не пригото

вленими, а то головна річ в політиці, де хвиля часом рішає. —

Розвинувши діяльність заявившись солидарними, виробиться у нас

и сміливість, котора часто здобуває те в одній годині, чого не -

сміливість роками ублагати не може. Тогді то ми станемось еле

ментом пожиточним, c ноторим лічитись буде и правительство

и другі партиі. Ми не будемо потребовали накидатися нікому,

сами до нас прийдуть, бо говорячи словами историка, то : „Коли
+ * «ь- е

хто справді потріонии то через те він не тратить, що дасть на

себе чекати, таким побитом дражниться тільки нетерпеливість у

людей, вони тогді самі збігаються до тебе, так що тільки й ви

бирай кого хочепі.“ *

6666сеe6666
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Справозданє Виділу товариства „Січи“ за весь час від іі за

ложеня. Стоваришенє, що так сказати-б сталося у нашому віку загальною

потребою, се головна вимінка и певна порука розвитку кождого народу. Знали

про се и ті віденьскі Русини, що закладали перве руське товариство Січ;

нмена іх записала история Січи на любий спомин товариству. Устав Січи за

тверджений від ц. к. н. ав. намістництва рішенєм з 21. студня р. 1867, ч. 41115

Яко ціль товариства шоставлепо: єднати віденьских Русинів и шіддержувати

між ними товариське народнє житє. До того ж, щоб перетворилось у товари

ство літературне, се ціль, до якоі Січ добивається, и яку вже при заклади

нах ій витичено.

У первому році свого єднаня дізнала Сiч, несправедливих и злонамір

них напа ів „Слова", и вго спілки що однакож тілько скріпило моральні сили

товариства

Щоб дошевнитись своєi цiли уряжувало товариство рік-річно обходини

народних свят, а то: Різдва, Великодня, Роковин смерти Шевченка и Знесеня

наньщани в Галичині, и сходилось на вечорниці найменьше раз у місяць. То

вариші Січи визначались завсіди щодростю и охотою, щоб звеличати ті на

родні обходини и вечорниці деклямациями, співами, промовами и р справами.

Тій щирости и пильному заходови сiчовоі дружини треба приписати, що вся

ке іі діланє явлалось гаразд більшим, як мож було того по іі силах надія

тись. Виділ може з задоволенєм и про се згадати, що кождий хто хоч раз

був у Січі, и почув на чужині рідне слово н пісню, завсіди заховав нашу

академичню дружину и іі щирий привіт у прихильній памяти.

Хороший стан каси, котроі загальний полік подамо в особній таблиці,

завдячити треба щодрим лештам товаришів, даткам Впр. покійного метропо

лити Литвиновича. Дра А. Яновського, Віцемаршала Лавровського и совітника

Вітошиньского, як також совістному и взоровому зарядови скарбників това

риства. Из каси випожичаються гроші своім членам.

Хто жив яко академик у Відні, той знатиме, як високо цінити тую

шрислугу, котру робить товариство своім членам, заступаючи іх у потребі від

давлючоі лихви. Вказуючи на сю гуманну ціль товариства, новий Виділ дає

собі волю просити Вп. земляків у Галичині и на Украіні, щоб допомагали

товариству нести поміч вбогим ii членам. Жертви прийматиме саме товари

ство під німецькою адресою: Verein Sicz, in Wien, Landstrasse, Нauptstrasse

84. Stiege 2 Nr. 21. Свого часу подасть Виділ сшис усіх датків и Вп. добро

діів товариства. У книговні товариства єсть 96 цінних дiл по историі и ет

нографиі. Минувшого року шобільшилась книговня за заходом п Бучиньского.

новими ділами из нашоі и ровесноі, ліберальноі літератури росийськоi.

У товаристві всть круг співаків и круг товаришів Просвіти, с котрих

первий вправляється у спiвi а другий бере участь у видаваню популярних

книжочок. Досі видав своім коштом „Сшіванник для господарських діток"

Федьковича.

Солідарний и сумирний характер Січи, незнаючий жадноі внутернеі ко

лотечі, зьєднав товариству не тілько шрихильність и шоважанє між руською
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а також між славяньскою молодіжею у Відні. Від закладин мало товариство

завсіди у памяти велику правду: що „всякий город и господа, що поділиться

у собі, не встоіть. У сих євангельских словах вбачає и новий Виділ певну

поруку розвитку и розцвіту товариства; оттому й шокликує до всеі дружини,

щоб и дальшc ступали тим же самим шляхом; не переставали вязатись ша

смом спільноі идеi и щирого шодружия ; не забували, що всі вони сини одного

великого 15 міліонового руського народу; дбали по змозі про добро товари

ства, и свято зберегали єго одностайність у внутрі а повагу и честь на зверхи.

Виділ уважає за приємний свій обовязок зложити щиру подяку ище и всім

Вдост. почесним членам за іх дотешерішню щодрість, и дозволяв собі и на

дальше поручити товариство „Січ" ласкавій и прихильній іх памяти,

Статистичний полік члевів, шриходу и росходу за рік 1872: В тім р

було членів дійсних - - - 40

- П0ЧЄСНИХ - - 9

приходу - - . 130.20 зл.

росходу - . 25.20 зл.

Стан каси в, - . - 105 зр.

Відень в Грудни 187°. Виділь товариства „Січ". —

Виділ товариства „Дружеській Лихвяр“ именовав на засіданю з дня

15. Грудня с. р. Пр. О. Качалу членом основателем.

Номенклятури природописнеі професора Верхра ського вийшов ви

пуск V. Діло се не тілько важне під взглядом прир одиписним-науковим, але

читається навіть нефаховим в тім вєгляді з великою приємностею. для того,

що автор не жаловав труда, шереплітати своі учені виводи поданями и пові -

рями нашого народа — повірями, котрі проясняють неодну темну сторону

етнографиі и митологиі нашого народа. — Поручаючи тому спімнене діло на

шим читателям, сподієм ся, що знайде воно межи ними найбільше розпросто

роненє.

Часописи руські в Австриі. В сім році виходили в Австриі слідуючі

руські часописи: Слово, Основа, Шравда, Сіон Рускій, Учитель, Рада Русска,

Наука, Страхопудь в Галичині — Новьій СвЬть на Угорщині.

Справа обсаженя крилошан при тутейшій гр. к. кашитулі зачинає

поволи рішати ся. Як доносять з Відня, зістало вже трох кандидатів на тиі

посади заименовані, а то: О. Бачинський духовник при гр. к. централнім сіме

нищи у Відни; О. Викович військовий кашелян з Відня и О. Виличко пришо

відник при церкві св. Юра ві Львові.

Др. А. Ідифіwig Grimm cовiтник надворний, Нccтop професорів Ба

денських, умер в Баден с. м. шереживши 86 літ. В молодших своіх літах при

спорив він німецькій літературі: „Тисяч и одна ніч" „тисяч и один день",

„байки Нauf-а и проч.
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Цісар Фердинанд надіслав с Праги для погорільців міста Яричева

3 000 зл. р. до поділу на рівні части на відбудоване церкви, костела и сина

готи.

*.

† Станислав Хлібовський директор ц. к. висшоі школи реальной ві

Львові, член Львівськоі ради міськоі и проч. умер тими днями ві Львові в

42. році жизни. Покійник, родом Поляк, був все толерантний для Русинів.

Рік 1873 дуже важний буде в историі Австрийськоі столиці. Окрім

„вистави“ припадають в тім році у Відни 25 роковини правленя цісаря Франц

Іосифа. Віттак наступить в т. р. оголошенє повнолітним наслідника престола

Рудольфа, котрий в Серпню 1873 р. розпічне рік 15,—а потім шлюб архикня

гині Гизелі с кн. Леопольдом. Архикнягиня скінчить тоді рік 17. -

Не конець на тім. В р. 1873 припадають єще и другі для династиі габс.

дуже важні роковини, бо в Вересню т. р. кінчиться 600 л., ак довідав ся Ру

дольф габсб. при облозі Базилеi, щo гo вибрано на німецького цісаря. Той,

що му приніс тую вість, був бурграф Норембергиі Фридрих з дому Гогенцо

лерн.

Проєкт міністерства о безпосередних виборах звучить, як слідує :

Посли до Думи державноi мають вибирати ся безпосередно через виборців.

Число послів має бути розділене після груш означених в соймових ордина

циях виборчах. В цілости число послів до Думи д. має бути побільшене о по

ловину дотеперішного числа. Округи виборчі міст и громад селських ма

ють бути так утворені, щоби кождий округ вибрав одного посла. В групі

міст ч. послів має бути означене після людности, податків и промислу. —

Вибраний до сойму може бути вибраний до Думи д. Вибір відбувається за

картками абсолютною більшостею голосів. Вибраний в однім краю може бути

вибраний в цілій Австриі. Мандат поселський має силу на 6 літ.

Sinico-Аriaca. Під таким титулом видав И. Шлегель дуже важне

для филологів діло, в котрім зводить на корені вирази в мові хинській и a

рийській.

Як доносить Wiarus, появивше ся недавно в Познаяi письмо для

справ громацьких и господарських, завязалось в Познані товариство, котре

доставляти має селянам за найтаньші гроші всілякого рода річи селянські.

Примір — и у нас наслідованя достойний ! -

На місце О. Левицкого, зрікшого ся мандату поселського до сойму

краєвого, вибрано в Коломиі п. Кучковського, ц. к. старосту повіта Коло

мийського.

о. Паумович кандидований тамошними Русинами отже не утримав ся.

Театрови німецькому, пописуючому ся в святині . Дома народного"

Сancan-ами (хто причинив ся до того ?) зачинає дуже зле поводити ся. Окрім

Суботи и Неділі, в котрих то днях тутейше жидівство потрохи заповнює салю,

в прочі дни театр майже пустий.
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„Страхопуда“ вийшло число друге — о много богатше и ціннійше

від першого.

Дійсним професором права рим. на універзитеті Львівськім именований

Др. Ф. Зрюдловський, а Др. Венцлевський таким же професором клясичноі

Филологиі. Чей же раз діждався наш універзитет мати хоть двох проф. для

Филологиі клясичноi !

† ТеФиль Руденський кандидат етану учительского, молодець вели

кого таланту. и горячого патриотизму для руськоі народноі справи, умер тими

днями по довгій и тяжкій недузі ві Львові.

Преосвященний наш Метрополит приixавши до Відня на засіданя

Думи державноi захоровав був сильно и небеспечно. Нині всяка небеспечність

переминула. Як пншуть з Відня до тутейших дневників, стан здоровя нашого

метронолита nоліпшив ся значно. Хорого лічить надворний лікар Др. Бам

бергер и Др. Райман, Физик міський и домовий лікар віденського центрального

сіменища. -

Напnnibal ante Portas і Не давно тому лементовав якийсь Угро

русс у „Слові", якоби Угроруссам грозила загибіль. Від кого, від чого, спита

єте? Може на них напосілись Мадяри, та хотять іх змадяризовати? Де там.

Кулішівка, пише тойже Угрорусс, загостила наконець и на Угорщину, тай

готовиться заняти місце ломаного язика обще-русско-літературного.

Щасть Боже ! А тим часом ми мали-би сказати нашнм Угорським бра

тям, що, вони замість ити наперед, або вже враз з нами Галичанами, заєдно

щофаються назад. Як звісно, тоді, коли ми заспівали справі обрядовій „вічная

память", Угорські наші братя поставили іі у себе на порядок дневний и стра

тили над нею кілька літ дорогого часу непридбавши розуміється нічогісенько

для народа и народности. Нині коли у нас притихли спори правописні и ми

зачинаємо братись обіруч за просвіту народа, Угорські Русини поновляють

давнійші иаші блуди. Мадярщина у них нічого; до неі вони привикли. За те

кулішівка, се „Наnnibal ante portas.

Др, Ф. Миклопич, професор славянських язиків на універзитеті в Ві

дни пускає власне тепер в світ одно наукове діло, над которим через кіль

канайцять літ мозольно працював. Діло ce трактує о „циганськім идиомі“ —

темат, який досегодня дуже мало мав компетентів, помимо того, що має він

немалу вагу в Филологиі индоевропийських язиків.

За сим ділом має поступити в печатню поновне виданє старославянської

граматики з увзглядненєм живущих славянських нарічей, потім поновне ви

дянє діла: Vergleichende Laut- und Formenlehre der slav. Sprachen, а нако

нець послідні томи розпочатого давно вже діла: Vergleichende Syntax der sla

vischen Sprachen. Всі твори п. Миклошича продаються в Відні у книгарні

Вraumйler, Graben am Eck.

Власне тими днями представляли в тутєйшім полськім театрі, тра

гедию ІШиллера Jungfrau v. Оrlean в полськім переводі Одинця. Знатоки по

відають, що представленє тоє удалось так хорошо, як неудавсь лучше и на

німецьких сценах в Відні Берлині и проч.
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Исшити під надзором (Клавзури) для кандидатів стану учителського

відбувати ся будуть в послідні дни сего місяця. Зараз за тими наступити ма

ють испити устні.

Група театральна Бачинського дає тепер представленя в Черпівцях.

где ій досить добре поводить ся. Моленцкий знов бавить все єще в Снятині.

На виставі віденській уряжене буде в осiбнiм гмаху велике аква

риюм для оказаня житя звірячого и рослинного в водах солодких и морських.

До уряженя того-ж покликано поляка Дра Сирського, славного натуралисту,

директора музеум морського в Триєсті.

Галицькі и Угорські Русини в Росиі. Посади професорів гимнази

яльних займають в Росиі слідуючі Галицькі Русини: Казимір Павликовський,

Виктор Кимак, Ермолай Черньй, Юрий Ходобай и Петро Зарицкий, всі в Пе

тербурзі. Дальне Миколай Козловський в Володимірі, Иван Сироічковський и

Лев Кульчицький в Костромі — ті два остатні в ранзі асесорів колегияльних.

Чеські дненники староі и молодоі партиі ведуть межи собою від я

когось часу завзяту борбу над питанєм, чи позістати ім в політиці и дальше

в пасивній опозициі, чи взятись до акциі и вступити до Думи державноi ? Пи

танє се має рішити збір, котрий власне для тоі справи в Празі незабавом

скликаний бути має.

Угода Угорсько-Хорвацька поступила в нове стадиюм. Хорвати

зрекли ся наконець вимоги, щоби міністер и бан Хорвациі именований був

коропою без контрасигнованя президента Угорського міністерства — вимога

котра найбільше стояла на заваді Угорсько-Хорвяцькій угоді.

Громада Судова Вишня староства Мостиского постановила розши

рити свою народну школу и утворити осібну школу женську. Дотация вино

сить: 250 злp. річно в місячних ратах з гори для учительки. Учителя и учи

тельку презентує громада.

Реальна школа в Стрию. Найвисшим постановленєм з дня 9. Грудня

с р. призволив Его В. Цісар, щоби школа реальна в Стрию, зачавши від 1.

Вересня 1873 р. принята була на фонд науковий и розширена на висшу школу

реальну.

Еncyklopedyi Трентовського виданоi Либелтом вийшов том первий

и продається по тутейших книгарнях.

Сочененія драматическiи. Під таким титулом вийшов в Коломиі

первий випуск давно вже заповідженоі сериі драматів. Колиб однако и сліду

кочі бути мали так мірні як сей первий той шкода и заходу!

Еr. Schuselka славний журналіст, маючий яко такий навіть місце

в німецькій літературі, видає вже одинайцятий рік тижиеву часопись, в ко

трій, тримаючи ся принципу „Suum cuique", боронить прав поєдинчих наро

дів Австрійських проти пажирливого германізму и централізму. В часописи

тій буває дуже часто мова и о нас Русинах, котрих защищає п. Schuselka

так проти Німців як и Поляків. Додавши до того всего, що се єдина часопись,

c котрої дійсно користати можна, мило нам поручити іі и нашим читателям

тим більше, що й предплата не дуже висока.
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Пренумерата виносить:

на один рік . - - 1 у злp.

на півроку . - * 6 „ *

на чверть року - 3 хт

Редакция и Адміністрация тоі часописи: Wien, Leopoldstadt, Тabor

strasse Nro 52.

Для товариства „Побратим“ зложили: пш. Яків Савчинський 25. зл.

р. Залуцький из Свидовоі 1 зл. О. Димитрий Гузар парох из Завалова 1 зл.

Др. О. Огоновський 1 зл. Димет кільканацять цінних книжок. Редакция Слова

из призбираних складок 6 зр. 95 кр. Лев Шехович 1 зл. р. О. декан Блон

ськнй 1 зл р. О. Зофіовський 50 кр. О. Корчинський з Сасова 1 зл. р. О. Пі

тушевський 50 кр. О. Дуткевич 50 кр. О. Пашковський 60 кр. О. Танячкевич

Данило 1 зл. р. 40 кр.

Для Дружеського Лихвяра зложили : Вш сов. Юл. Лавровський 5

зл. р. Малиновській 20 кр. и Кипріян Львович 10 кр.

Опечатки в попереднім ч „Правди". На стороні 376 в. 6. з гори за

мість ходилі, має бути: ходили. В бесіді п. Качали на cтop. 393 в. 3. з гори

пропущено по словах : консеквентно поступаючи: так собі поступити як по

ступили собі тиі, коториі той внесок підписали ; однакож яко Славянин му

сів би я... На стор. 407 має бути Рhilosophie, а на стрр. 400 зам. Друж Ли

хвяра має бути: Шобратима. На тій-же стор. в переп. має бути: просвіті; за

тадала.

Заявлене Редакциі.

Gaseta тarodowа подаючи віспав о засшановленно видав

ницива „Основи” донесла заразом, що на місце „0снови” за

чне виходитии „Правда”. —

Доносенє се ложне. — Правда бо виходишь уже аяший

рік яко н в з а в и с и м и й орган русько-народного сиoрoництива

чи на будучнісаль лиш яко шакий виходиaи буде.

„Правда” посаавивши собі цілею борониии иниepвса

руського народа и репрезеншоватии идею сиоронницава на

родного, не відсиyaишь ніколи від програми уложвноі пред

сшавишелями свого сиаоронницива и цілим сиоронницшавам

народним одобреноі, и не буде ніколи служитии органом для

aомішики поодиноких личностией, або для шоліпшики инаересів

особисаих.

•858—1998838389
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ЗапРосини до предплати.

Окінчаючи с тим числом V. pочник „Правди" и дяку

кочи ч. Родимцям за поміч, яку нам подавали при видав

ництві, так у взгляді моральнім. як матеряльнім — мило

нам просити Іх о такую-ж и надальше.

„Правда" виходити буде и нарік місячними випусками

в тім самім обємі, в якім виходила сего року, а хоть ко—

шта видавництва значно побільшились, ціна пренумера

цийна оставляється тая-же сама и т0 :

на один рік: 4 зл. р.

на пів-року: 2 зл. р.

н8, чверть року: 1 зл. р.

Постановивши печатати з новим роком немного звиш

замовлених примірників, просимо о чим-скорше поновленє

предплати, бо опізненому замовленю с повисшоі причини

відповісти не будемо могли.

Сподіючись наконець, що всякі залеглости в предплаті

незабавом нам поповнені будуть, додаєм, що надвишки за

сей рік почислимо до пренумерати на рік слідуючий.

Гроші пренумерацийні за переказом почтовим, як и ма

теряли приймати будемо и з новим роком під тою самою

адресою, що й дотепер, а то: Редакция и Адміністрация

„Шравди" при улици Осолиньских ч. 12. ві Львові.

Редакция.

До сего числа „Правди” додаємо яко надзвичайну ари

логу: Саравоздан6 шоваристива „Дружескій Лихвярь”, в об'ємі

тиричвeрaи ивчашаного лисtaу.

Одвічальний редактор: Др. Олександер Огоновський.

8 иetaині Ннсицитуша Саавропигійського.



Спгшзозданьєу

ВьІд/Блу Товариства „Д р ужее к і й Л п х віці ь“

зъ дъяльности тогожъ Товариства,

бдъ часу заснованя его до загального остатнёго зборуГ

йдф/шога дим 27. жовшня 1872 р.

аложсне' послпдухвмьі тоЪонёъ‘ збоїј

>О<>СОФООЫ>ООООО<Х

Загальпый розстрбй, бракъ лучности межи академиками -Ру

синами якъ н некорпоти, выходячй зъ того для ппхъ самыхъ н

для народа, напроваджувалп уже бцъ дпвшого часу многихъ на

гадку зовязаня гонарпства, 'въ котрбоіъ бы можна було сполучптн

всЪхъ академикбвъ—Руснпбвъ. Заш‘Ьры тй, хотяй собою такъ хау

‘рошй и спаснтельнн, розбивалн ся однакожъ все за-для,брану пе

вного шгнну н нсдосгатку сплъ відтернялннщхъ. Рбкъ 1870 бувґь
_ р'Ьшнгелнныїі въ житю' академнкбвъ-Русннбвъ. Численнізйпіс вінт;

коли запнсаЭЩсь молодёжъ русна наїакадешію-епльно розбујрісе'нё

почјтье народно шукало способу до в`ыяву; нсонгисомйІ знбнжёіїё

съ собою сполучнтнсъ въ' одной братнёй родині, нодішнтнсн сво
ими гнднамн п шатрами, и’дтюм'ь, заянигп розбуджсноннроїшёІ

житнёЇ _ ‘ ‚
Шашено засновати товариство и црнступлсёено'Дом,111§;111:І Одну

прё'дставлялн по'ґ'ребуУ тон'аристнёъ"ли`гсра.*гурн'о-ннјїсового'І чп

тальпъ'. Посліздня гадннЄ утрималїх енІ й’товорнётвомъ’ нЫЁпЪЬёнЬЁЪЁЁ‘

мёда‘бутн' „Академични. БесЪда“. Б'ЁлбраЇньійІ ком’итё‘хдъ ЗЁЙ‘:

ниві, ся уло’женъёмъ еТатутб'вЪ‘и предложит; Нроёйт‘ёь тйійёё'зйї

гальному эборови' нбдъ обграду 'І'у'вывязалаісн горнна пёресїїріїнйк

надо; деноторьіми тоннїзмн анепорозушння' д'бйш'ли' до того'йёпёёй',‘

що 13 академикбв'н, впдячп пеможлиоботъ псрёсаїцнсёняисёонїін!ної?

правоты вийшло' нзъї' сахп' обра’Дъ: Демогх‘отЪацййне" те’иастушенье,

розврванье дыша - вражды мотнул ‚тою спалите; ватином;

диадема круша}; , - даткнула- фаны/останнім 76` моїм? коша"
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однакожь уступленъе 13 людей зъ товариства д'Ьломъ малой ваги

узнали, безъ всей дальшой прорвы обрадъ приняли проєктовани

комитетомъ статута съ декотрыми поправками и выбрали провизо

ричный Выд'Ьлъ.

Такъ одже осущенье великого дЪла, начатокъ новой опоки

въ житю академинбвъ-Русинбвъ, бувъ близкимъ вже Ц'Ьли. ІІч. ко

мисія Дому Народного приобіѕцяла товариству комнаты, Єго Вы

соко-Преосвященьство пбдмогу, а публика русна заявила свои

симпатіи для молодого товариства, зббравши ся численно на пред

етавл'Ьню аматорскбмъ, урядженбмъ зарядомъ Выд'Ьлу въ корысть

товариства. — Вычёкувано только затверджена статутбвъ.

Межи тымъ рознеслася шасть, що 13 академикбвъ, збрвавшихъ

солвдарнбеть еъ ц'Ьлою академією рускою, загадала для догодженя

амбиціи своей, аавязати особне товариство. Вветь тая справдила. ся

незабаромъ. Тіи 13 выступившихъ академикбвъ эвязуютъ ся въ то

вариство „Академичесиій Кружокъ“. заявляють себе передъ свЪ

томъ за помочю вспбвредактора „Слова“ пана Площаньского, яко

осередокъ молодежи рускои, а очерняючи публично и приватно,

нечестными выходками членбвъ „Академичнои Бесвды", выхлопо

чуютъ у пч. комисіи Дому Народного приоб'Ьцяий уже Акад. Бе

сЪд'Ь комнаты, и завзываютъ руску публику до пбдмоги.

Непохвальне таке поступованье Академического Кружка вы

кликало у членбвъ Анад. Бес'Ьды сильне обуренье; Выд'Ьлъ одна

ножъ, въ почутю свого обовязну и въ обавв передъ алыми насл'Ьд

камн можливого роздвою'авадемикбвъ, выбравъ ва заохотою чле

нбвъ зъ поможе себе комисію примирительну для уладженн взає

минъ межи обома товариствами, а то тымъ раднвйше, що и межи

членами Акад. Кружка знайшли ся люди охотнх'і до погодженя на

взаимного и сполученя. `

Пересправы комисій' угодовыхъ протягнулись надто довго;

Акад. Кружонъ выбравъ до топ цвли нарочно людей противныхъ

всякой згодъ; на уступчивй предложена Акад. Бес'Ьды бдвЪчано

поруганьемъ и не залишено обметати болотомъ членбвъ Акацсмич.

Бес'вды. Незадоволенье межи академиками зъ такого ходу двл'ь

зббльшалось, розбуджене на хвилю житье товарнсне, громадна праця

прійшли на ново въ Фазу застои.

Такій бувъ стаиъ р'Ьчей, коли въ остатнізхъ дняхъ Падолиста

1870 року 8 академнкбвъ а именно: Петро Лвниньсиій, Володиміръ

Гузаръ, Кароль Подляшецкій, МиронъМальчевекій, Даміянъ Савчакъ,
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[оснфъ Мізйскій, Юліяиъ Овльскій и Рафаилъ Отеблецкій, одуше

вленй идеею едкости, "выступили передъ своими товарищами съ ио

вою гадкою, — гадкою на око за надто смтѕливою, за-для своихъ

добродЪйныхъ Ц'Ьлей —— спаситедьною, за-для заладженя спорбвъ

межи акядемиками —- наглячою. Гадкою тою було заснованье то

вариства 6 ратпёй подмоги „Дружескйй Ликвяръ“.

Трудности, на яки напотыкаютъ' убожшй академики при сво

емъ образованю; съ утратою часу и марнованьемъ силъ на лек

ціяхъ и діюрнахъ и съ кривдою немилосернои лихвы, тымъ ббльше

промавляли за зреалиаованьемъ тои гадки.

Заложителіэ „Друж. Лихвяра“ маючп дальше и те на увазв,

що хоть въ тбмъ товариств'в всъ академикн-Русннн безъ взгляду

на свон полетичнй персконаня, соединятъ ся, взяли ся тымъ охот—

и'Бйще и скорше до дъла.

Предложена загальному зборови академикбнъ статута принято

-однотолосно съ ентузіяамомъ; члены „Акацем. БесЪды“ розвязали

свое, яко на часів меньше нотребне товариство, и переказали зб

браный капиталъ -— новому; руска публика. зцвЪдомлена черезъ

часоппсь „От-носу“ и „Слово“, витала радостно нове товариство,

поспЪшаючи съ пбдмогою; Высоко Преосвященный Митрополитъ

зволивъ нрнняти надъ ни-шъ свое покровительство.

Такъ користне положенье „Друж. Лихвяра" сильно занепо

коило 13 членбвъ — заложптелей „Академического Кружка“, имъ

стало конечностію цізль красну и иожиточну въ самбмъ уже зародта

нридавити. Зараэъ по обв'ЬщенЮстатутбвъ „Друж.Лихвяра“ въ ча

социси „Слово“, „Акад.[{ружокъ“ ухваливъ протестъ, въ которбмъ

не узнае „Дружеского Лихвяра“ яко товариство академичне и ръ—
μшив'ь протестъ сей обвтзстити въ „Оловіз“. Якій той протестъ бувъ,

достаточно прнтзтити Фактъ, що пч. редакторъ „Олова“ ёго не

приннвъ; але пч. соредакторъ довлЪючи желанію „Акад. Кружка“,

мЪсто того протесту иомЪстивъ въ „Словъ“ изв'Ьстный вступный

артикулъ, въ котрбмъ обвиняючи заложителей „Друж. Лихвяря“

о обманьство, вырекъ памятнй слова: „Лихвярь есть за польски

гроши купленый“ Н!

Тымъ заходомъ здискрсдитовано „Друж. Лихвяра“ передъ

Цчт. Публикою рускою, нотора упереджена згаданымъ вступнымъ

артикуломъ „Олова“, не мала пбзн'Ьйше способности пересвіздчити

ся о правдивбмъ станів р-Ьчей, дотнчныхъ нового товариства. Коли

Выд'Ьлъ „Друж. Лихвяра“ упрашавъ редакцію „Олова“ о ваявленье

оправдана Товариства, тая пріобтзцяла вправдіз тое учинити, що



 

однргеожъ пе ‚уступало. Въ Ікопии навести ‚конечно, що _редавція

„Слоник, поступаючи консеквентио въ своей злобной‚пецрнхилщостр

для „Друж.'.7!ихвяра", не оволила и дальше 'пи одного письма пи

спревоздвпья того товариства обвізотпти -- п. тутъ же зпова есть

клгочь Іи бдповіздь на заміѕты, що оргпномъ „Друж. Лпхвяра“ есть

„Осйова“; ту йп нрщпна, що п аамъты, трафлшочй „Основу“,.тра

фляли тымъ самымъ и „Друж. Лихпярп‘. Най вольно буде про те

вапытатп противниибпъ „Дружјіпхвпрац де мавъ Выд'Ьлъ свои

‚оп‘раъёоаёопя, _блоэвы и обв'Ь'щепя 'помізщуватщ если „Слово“ не

принимало, - чи може лучше в'ь польскпхъ дневниках?

Отсе коротка исторія и прщины заснованя товариства ,Друж.

Лихвярь“. Товариство то обравшп собі; совс'ізмъ инту цЬль, ‚ани

Жели`„Академическіп Кружокъ“, не могло тому остатпёму въ ни
чешъ ёго дела мізшатп, унасуцротпвъ „Ан. Кружокъ“ зъ умыеломъ

розширивъ статута _свои въ тбмъ часів, коли уже „Друж. Лпхвярь“

живъ и розвивавъ ся, порочно пъ тбмъ замјЬрЪ, щобы прпнявшп

въ объємъ Делаяя свого такожь п цель собствепну _Друж. Лпхвп

реви“, по другій разъ здвигнену єдпбсть Руеипбвъ-акадешпкбвъ

нарушитп. Жаль згадки поступу такого -- здорова"безсторопнбеть

справедливо ёго осудитъ. `
` І Мимо тыхъ п много пишпхъ иерепон'ь, съ которыми товари-`

ство „Друж..71пхвяра“‘ па кождбмдь шагу розвою свого боротись

мус'Ьло,'осягн3-ло оно уже въ тднъ короткбмъ час-Ь нязппчеиу цъль

свою, _якъ то яъ сл'Ьдуючого є-правовдапя переконати ся можна.

__

Выд'Ьлъ, выбраны“ на, загалрнбмъ зборів дня мая 1¬?1,

въ кото'р'огосиладъ ` воіішли вс'Ь высше уже згаден'й залоясптелъ,

зянимев'ь ся щиро вижиіѕишими справами —— дотычними взросту и

Добробытутовариства, п съ иог-вяшеиьемъ жертвувавъ свои труды,
старахочп ся Пякъ нппл'Ьпше доповнити обовязкбнъ, вложеныхъ на

него товярпствомъ >

ІІоббльшенъе Фонду п члспбвъ то'пяриства узиявъ Вмдълърд

нымт; пет 'пейвсжиіъпш'пхъ д'Ьлъ, бо только при большилъ засобахъ

матеріяльиыхъ дасть ся' скорше _и легше осущити выпона лишь 0то
пориства,А с. ”с. вспиранье З'богпхъ академикбвъ. '

° Протое роабслввъ Выдізлъ по ваши; сторонахъ Галичшщ ля

еты, запрашягочп Пч Публику руску до уд'Ьлу- въ идачатбмъ ‚ниш,
и роздавт;р зарвзомъ членамъ выіъжджихочпмъ на село листы під"

совйЇ'; Що'бы улекшпти адмиииетраціго и поставити 9669 А“, то
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“тощи прдщввни ‚споров 1помрчи аголошуюииыъ ся членамъ това

риства, Выдълъ нодвлинъ ся на сенціп: лекціину, пожичкову, прах:

тичпу п секцію занимаючу ся повоприбувшими академиками.

ДовЪдацшн ся о легатіз бл. и. Ырочковского, иредставивъ Вы

дЪлъ 24 кандидатом, яко потребныхъ запомоги; зъ которыхъ .'ї
Іиолучило по 50 злр. а. 1 100 злр. Зваживши дальше, що товари

ство матеріялвио и морально значно подвеслобы ся, если бы 'и

индианки-богословы, коли вже не нно ялены дъйствительий, то хоть

яко 1испомигшочй до товариства приступати могли, выславъ Выдвлъ

въ тбмт, дЪл'Ь 2 делегатбвъ до Єго Вуысокопреоовященьетва Митро

полита, предиладвюди ему и друге прощенье о зарекощеядованье

товариотвв передъ руоиимъ Духовеньствомъ. На оба тотй продлена

дали Его Высокопреосвпщеиьство задоволяючіи отввт'ь. Забізги тотй

Выдвла були иеїбезъ уоп'Ьху. Академики- Русини приступили чи

сленно до товариства, _а пч. Публика лосп'Ьшила въ пошбчъ, приа

видаючи овод жертвы. Въ протягу 6 мвсиц'ввъ вписалось до 100

Злонбвр, а. маетокъ взрдсъ до 400 алр. Зъ дает. 29. жовтня 1871.

вступило молоде, заледво б-мвеячне товариство ибдъ егидою па

тріотизщон 'и человъиолтобиои своеп идеи въ другій поврбкъ нотно

ванн свого, поручаючи вс'ь свои оправы нововыбршшу ВыдЪловп,

вотрому вложило обовяэокъ чеотиою дорогою — дорогою правды

доходит до знашэреиои цјѕлв. -

_ Д ‚новый Выдізл'ь не залишивъ жадного жерела, зъ которого

бы пестиышъ опособоыъ давъ ся иоббльшити маетокъ товариства,

уетроивъ про те именно аматорсие представлфнье, з'р которото по

ловина доходу припало. товарпохтру.

Неменыпе важвымъ уважив'ь Выд'Ьлъ вббльшеиве членбвъ,

Улекшавъ проте ппиооваиье, ввоищорјв въ стисли односины оъ кра

кбвокимп, в'іздеиьсвими и цюрихскими'акороцииамиггуривиии. ——

Дальше удтѕливз, Выд'Ьлъ порады, нараджувєьвт, доипји, „выиржвчавъ

книжку щукой, отвривъ ся о помешканя для ялоирвъд а, деятель

ность свою но огрвнрчавъ бтъ лишь на -Львовокииср ёрёдемикбвъ;

до Кракова, де наше товариство вводить ибльканадцять членбвъ,

выславъ двъ поїиички, поруиивъ одну лекцію и подаворъ пошоину

пораду для ловоторыхъ. ' знацфряючцх'р подиватиов онстипеидін.

Такт чдже добродЪйнй гашиш дощчща ЗНШДШ поважачье п

мъстце до зреализовинья и по ва Львовоыъ. Выдіэлъ напоткавъ и

на трудности въ переведеню свого д'Ьла. Одиою зъ вайважнвйшихъ

було ее, що ич.’11ублика руша аъ причвнъ выжше наведеныхъ,

еъ малыми выъмками бдклоиилаоя бдъ удЪлу. и не пбдмогала то



вариства, черезъ що доходы товариства значно меньшй выпали, якъ

того сподізватись можна було. ј

Выд'Ьлъ есть въ посіѕданю доказбвъ, якъ хитрыми и нечест

нымп способами противники хотіти здискредитовати товариство;

не робивъ аъ нихъ однакожъ на. часть ніякого ужитку, не старавъ

ся оопорювати тй Факты публично, уважаючи те дізломъ низше

овоеи гбдности. Зло Ісамо въ собіэ губить ся и нищить.

Мимо того воёго, на гнЪвъ противникамъ а въ радость народу

нашому рускому, товариство „Дружеоній Лихвнрь“ могучіе, зббль

шаеть ся, стоить твердо, независимо, бо основане на єдности, лю

бови, патріотиэміэ, на пбдетавахъ -— якнхъ жадна злость людсна

побороти не зможе.

Щира праця Выдізшовыхъ,1 ибдкр'Ьплена сердечнышъ удвломъ

членбвъ а заохочувана цривіѕтомъ и ибдмогою хоть невеликой Пу

блики, выдала въ несповна двохъ рокахъ знамениті! результаты;

узбирано бо до 900 злр. капиталу, зъ которого уд'Ьлено 22! пожи

чокъ въ загальнбй суша 1784 злр. и 5 членамъ запомогу въ квотъ

44 влр. 80 кр.

Пбдъ Взглядомъ моральнышъ и материяльнышъ двиглоеь'Гова

риство великаньскимъ шагомъ напередъ. Ровсыпанй дави'Ьйше, безъ

взаимного сполученя академики-товариш'ь, нынъ числомъ 155, наче

одну творять родину; почутье едности и взаимнои любови сполу

чило майже всі; ихъ приватнй оправы, пріязню заспокоюють члены

‘зспбльио- потребы своихъ товаришбвъ —› одною думкою жіють и

одно въ нихъ серце бъв!

Члены Выд'Ьлу:

д-ръ правъ и ФИЛОС. Олександеръ Огоновскій,

предсъдатель. ~

Кароль Подляшецпій. Емиліянъ Мвйсвій.

м'встоиредсъдатель. секретаръ.

Даміяиъ Савчанъ, Володиміръ Шухевичъ,

касіер'ъ. контрольоръ.

Выд'Ьловй:

еронимъ Лукашевичъ, Антонъ Лукашевичъ, Емануилъ Федоровскій,

Северинъ Жуковскій, Мнхаилъ Куши'Ьръ, Володшиіръ Отупннцкій,

Данило Никафорукъ, [ооифъ Дзюбанюкъ, Северинъ Грабовичъ, Сп—

меонъ Ліэвицкій.

——‹›шь-—



СТАНТБ КА016l

ва 1'/8 року ш. е. бд% 1. Мая 1871 до 27. Жованя 1872.

ІІ р и х 0 дть:

„Академична БесЬда" при розвязаню

Товариство „ПросвЬта" і -

Аматорске представленьe и надвьiжки

Вьсокопреосвященньій Митрополить .

Вп. ш. графть Здпславь Тьiшкевичь

Вп. п. Юліянь Лавровскій, вищемаршаль сойм.

и совЬтникть . н - - - е -

Вп. п. д-рь Омелянь Огонооскій, професорь

Всеучилища львбвск. - е -

Преосвящ. епископь Іоаннь Ступницкій

Вп. ш. д-рь Олександерь Огоновскій .

Вп. О. Галька, зь складокь -

Бп. Богослови, на руки п. Терешкевича

Зь Дрездна НН., Украинка

Вп. О. Селецкій, зь Вороблика . е

Вь Гумнисках на весЬлю жертвовали на руки

п. Танчаковского: Вп. О0 Танчаковскій, Ганке

вичь зь Настасова, Ганкевичь зь Буцикь, Яно

вичь, Васильковскій, Зухаевичь, Лопатиньскій, Дро

здовскій, Головацкій (5 злp.) и Попель, разомь 17

По 5 зл.: Вп. п. Омелянь Партицкій, Кароль

Подляшецкій, ІосвФь Кульчицкій, Дамянь Савчакв,

Омелянь Чаплиньскій и Тов. „Січ", разомь

По 3 злp.: Вп. п. Емил. Бачиньскій и Петро

Огоновскій, разомь . е - - е е

По 2 злp.: Вп. О. Винницкій, Меньциньскій,

Любовичь, п-нЬ В., п-на Брон. Масюкь и Охримовичь

До перенесеня

30

12

610 злp.

:
ху

22

12 кр.
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Зь перенесеня

За билети до театру руского

Шодрббнй датки, зббранй паномь Сельскимь Ю.

Вп. О. Леонтовичь и пань Остапь Терлецкій

по 1 злp. 50 кр., разомь .

По 1 зл.: Вп. О. Ал. Полянскій, Рожеевскій,

Посить ЛЬсковацкій, Созаньскій, Чирняньскій, Ди

митрій Гузарь, Петро Сосенько, Т. Иваcпкь, Пе

Трушевичь, Горалевичь, Данило Танячкевичь, Оме

лянь Дрогомирецкій, Пачовскій, Стадникь, Василь

Криницкій, Турчмановичь зь Черн., п-на Леокадія

Павлевичь, пп. Леопольдь Корьтовскій, Викторь

Згарскій, НН., Строгень, Сабать, Словицкій, Евге

ній Желеховскій, М., Сотмаepь, М. Ч , Іосифт, МЬй

скій, И. Г. у С, Ивань Ярнна, О. Р., и за кни

жочки п. Пулюй .

Вп. п. Макс. Михайлак в 2 зл и Микита Хор

кавьiй 1 злp. 50 кр. - - - -

Вп. О. Турчмановичь зть Стрільбичь

32

По 50 кр.: Ви. О. Ковальскій, Плешкевичь,

Лука Льсякь, Фицяловичь, Кипріянь Жуковскій,

Михаиль Глиньскій, Ивань Гарасимовичь, Василь

Громадка, Пп. Степань Манaчиньскій, Терешкевичь,

Ивань Гопоновичь, Щасньїй Сельскій, Юстинь Ча

пельскій, Юліянь БЬлиньскій, Сабать, разомь .

Вп. Ученики зь Черновець: Романовскій, Ба

лицкій Ем., Грабовичь Сев., Стушницкій Вол., Гу

тиньскій Ем., КозаркевичьКонст., Гарасимовичь Л.,

Грабовичь Тить, Тьмьньскій И, Козакь О., Бало

мискуль, Блейхерь, Гопковскій, Гарасимовичь Ю.,

Соневицкій, разомь . . - - -

По 40 кр.: Вп. А. Раковскій, НН. члень „Про

свЬть", Паукь и п-на Т. П., разомь . -

По 30 кр.: Вп. Іосифь Мишкевичь, Володим.

Мартинковь, А. М. Ж., А. ГарасєвичЬ, Оресть Ли

ТВИНОВИЧТ, • . " - . - -

По 20 кр.: Вп. Евг. Гузарь, Е. Клосовичь,

Влад. Петрушевичь, Амвр. Поляньскій, Мїх. Сабать,

До перенесеня”.

6

675

. 12 кр.

40 -

20 „

50 „

80 „
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Зъ перенесеия . . 615 влр. 62 кр.

Шведзицкій. Данте, Максимъ Калиничъ, Е. Рущиц

вій, Волод. Ступницкій, К. Подляшецкіи, панів Тер.

М., Марія Ч., Каролина Кос, разомъ _, . . 2 „ 80 „

Вп. НН. 34 кр., НН. 24 кр., и НН эъ Зава- .

лова, Є. Ф. Федоръ и Краичикъ по 10 кр. . ~- „ 98 „ '

Вкладки мвсачнй и вступай членбвъ д'Ьйств. - 169 „ 70 ,

Нарости бдъ выпожпченого членамъ капиталу ' 22 ‚‚ 99 „.

 

Разомъ приходу . . 872 „ 09 „

Розходъ:

За иечатанье статутбвъ и стемплованье . 11 ‚‚ 25 ‚,

Книжки до проваднсенья рахункбвъ . . 1 в 90 п

За. литограФію квитбвъ и дипломбвъ . 6 „ -— „

Пересылки статутбвъ, наперъ и кореспонд. 10 „ 07 ,‚

І Механика для ІП р. техникбвъ . . . 5 „ ‚ —- п

Запомогу 5 членамъ . . . . . 44 „ 80І „

Равошъ розходу . _ 79 „ 02 „

Билянсъ:

Прихбдъ . ‚ _. т . 872 злр. 9 кр.

Розхбдъ . . . . 79 , 2 ,

Маетокъ товариства . . 793 ‚‚ 7 „

УВАГА. Въ иротягу 18 м'Ьсяцеи удїзлило товариство 221 по

жичокъ въ загальной сум'Ь 1.784 зл.;'зъ тыхъ звернена сума 1.004

влр. — на пожичкахъ лишило ся на рбкъ текучій 782 алр. 90 кр.

а готбвкою в'ь кас'Ь 10 алр. 17 кр.

_і.

Члены Основа-тела.

Высокопреосвященный Митрополитъ 1осиоъ Сеибратовнчъ.

Вп. товариство „Просвета‘.

Вп. Юліянъ Лавровскій, вицемаршалъ Сойму и сов'втникъ.

Вп. графъ Злисиавв Тншвевичъ.

вине

2



Члень почетнй.

Вп. Емиліянь Бачиньскій, директорь руск. Театру.

1. Преосвященньій Епископь Іоаннь Ступницкій.

2. Вп. д-рь 0мелянь 0гоновскій, проф. Всеучилища.

3. Вп. О. Селецкій зь Вороблика.

4. Вш. 0мелянь Шартицкій, проФ. сем. учительской.

5. Вп. товариство „Січ” у ВЬдни.

6.

7. Вп. Летро Огоновскій, ученикь 8 гимн. кл.

8. Вп. Іоаннь Шулюй.

Спись членóвь дЬйствительньixь

до 27. жованя 1872.

Алексевичь Петро. *

Барановскій Олександерь.

Барвиньскій Володимірь.

Барвиньскій Емиліянь.

Бережницкій Юліань.

БЬлиньскій Володимірь.

БЬлиньскій Кипріань.

БЬлинкевичь Володимірь.

БЬлинкевичь Корнило,

Блонаровичь Ивань.

Бачиньскій Михаиль.

Вагилевичь Михаиль.

Варьвода Владиславь.

Василькевичь Евгеній.

Волошиньскій Іосифть, *

Волиньскій Іосифть.

Воляньскій Климть.

Вронко Василь.

Дpь Ганкевичь Володимірть.

Ганкевичь Северннь.

Гарасимовичь . . .

Голейко М. И.

Головацкій Ярославь.

Голодиньскій Антонь. *

Голодиньскій Юліань.

Гординьскій Ивань.

Гороцкій . . . -

Грабовичь Северинь.

Гузарь Володимірь.

Гуссакь Маеей.

Гавацкій Марцель.

Даниловичь Андрій.

Данилюкь Ивань.

Добряньскій Оресть."

Дольницкій Антбнь.

Доскочь Кипріянь.

Дмуховекій Ивань.

Дубановичь Павло.

Дзюбанюкь ІосиФть.

Думаньскій Емиліань. *

Жуковскій Антонь.

Жуковскій Олександерь.

Жуковскій Северинь.

Занько . . .

Заячковскій Атанась.

Зварьчь Михайло.

Заградникь Володимірь. *

Карачевскій ІосиФь.

Члень, означенй * вьiступили вь текучбмь року зь Товариства.



Карачевскій Михайло.

Копьiстяньскій Иполить.

Копірь Іосифт.

Корьтовскій Леопольдь.

Ковальскій Ивань.

Коссакв Левь.

Киляновскій Василь.

Кочоровскій Тить.

Кордасевичь Емиль.

Кравець Клименть.

Крупка Володимірь.

Крайчикь Димитрій.

КисЬлевскій Исидорь.

Кульчицкій ПосиФь.

Кульчицкій Михайло.

Кумановскій . . .

КушнЬрь Михайло.

Лабашь Стефань.

Лавровскій Романь.

Лавровскій Володимipь °

Лазоракь Антонь.

Левиньскій Ивань.

Левиньскій Франць.

Левицкій Брониславь.

Левицкій Володимірь.

Левицкій Юліянь.

Левицкій Иларіонь.

Левицкій Симеонь.

Левкевичь Димитрій.

ЛЬниньскій Петро.

Д-рь Литвиновичь Оресть.

Лукашевичь Антонь.

Лукашевичь Еронимь.

Лушпиньскій Володимірь.

Максимовичь Левь.

Мальчевскій Миронь.

Манaчиньскій Стефань.

Манастьрскій Кость.

Мелешкевичь Тома.

МенцЬньскій Олександерь.
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МенцЬньскій Левь.

Мохнацкій Шетро.

МЬйскій ПосиФть.

МЬйскій Емиліянь

Навроцкій Володимірь.

Нагорньій В.

Назарь Михайло.

НедвЬдь ТеоФиль.

Несторовичь Юліань.

Никифорукь Данило.

Д-рь Огоновскій Олександерь.

Охримовичь Климь.

Пацлавскій Ар.

Павлусевичь Ивань.

Павлюхь Захарій.

ІПавликовскій Казимірь. *

Погорецкій Петро.

Подляшецкій Кароль.

Подляшецкій Евгеній.

Подляшецкій Володимірь.

Прокопчиць Владимірь.

Петричкевичь Григорій.

Проскурницкій."

Рудницкій Левь.

Руденьскій Теофиль.

Рущицкій Еронимь.

Рубчакь Димитрій.

Савчакь Дамянь.

Семенóвь Михаиль.

Сельскій Юліань.

Соя Данило.

СЬлецкій Стефань.

СЬчиньскій Андрій.

Стебельскій Романь.*

Стеблецкій РаФaиль.

Стеблецкій Ивань.

Стеблецшій Иротей.

Таньчукь Д. *

Таньчаковскій Стефань.

Танячкевичь Владимірь.



Терлецкій Остапь.

Терлецкій Михайло,

Тьiсовскій Василь.

Тьховичь Игнать.

ФальбЬйчукь Василь.

Федоровичь Сидорь.

Федоровскій Емануиль.

Хоркавьій Микита.

Целевичь Юліянь.

Цурковскій Евстахій.

Цурковскій Андрій.

ЦЬцЬмирскій Оресть.

Чаплиньскій Омелянь.
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Чвартацкій Остань.

Черепашиньскій Ивань.

Червиньскій Корнило.

Чорненьскій Федорь. "

Чопоновскій Изидорь. Фр.

Чичкевичь Андрій.

Пипайло Кароль. "

Шухевичь Володимірь.

ПЦуровскій Максимь.

Яворскій Юрій.

Яновскій Володимірь.

Ярина Ивань.

Ясеницкій Аполинарій.

я344 с892}8634883ф34

изь типографіи Ставропитійского Института во Львовв 1872.

Підь зарядомs: Сmeф. Гутковского.
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