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„ Т е м - л о “ (тевло) єсть отже як що до коріня, так і що до 
значена ідентичне з старословенскпм „ т ь м - ѣ н - н і е ,  також : 
т іі м - Ѣ н - и іе =  palus1), але силою свого наростка (ло.) значить 
воно первістно і властиво instrumentum devorandi, deglutinandi, отж е: 
odchłań, Schlund1 2). Богдан Люрко,

Русини в битві під Австерлїцом 1805 р.

Між паперами, вишкартуванимп з архіва 9 полку піхоти, що 
перебуває в Перемишли, і пpoдąнимu Жидам, знаходила ся та
кож копія ось якого документу, що дає пару Фактів про участь 
Русинів в битві під Астерлїцом д. 2 грудня 1805 р.

Зауважу, що баталїон Чарторийського, про який говорить ся 
в документі, рекрутував ся з Черемиського, Самбірського та Стрий- 
ського округів.

Ось дословний текст cero документу.
Z e u g n i s .  Gemäss welchen ich zur Steuer der Wahrheit be

stätige, dass der H Grenadierhauptmann Jozeph(?) Delbecato Pala- 
vicini als Comandant des Czartoryskischen 2-ten Bat Ion den ganzen 
Zeitraum hindurch, als derselbe unter meinem Commando gestanden 
hatte, sich bey jeder Gelegenheit sowohl wegen der bey seinem Bat- 
lon beobachteten guten Ordnung und Mannszucht, als precision im 
Dienst selbst zu meiner besonderen Zufrieden gut betragen hatt, vor
züglich aber um desswillen anempfohlen zu werden verdienet, weil 
derselbe bey der am 2*ten December vor. J. bey Austerlitz vorgefal
lenen Schlacht sein untergestelltes Bat-lon mit all der guten Ordnung 
vor dem Feind führte, und ich überhaupt in dieser Gelegenheit (ohn- 
geachtet des ihm unterm Leib erschossenen Pferdes) durch eine bey- 
spielvolle weiter fortgesetzte Anführung so betragen hatte, als es sich 
nur immer von einem einsichtvollen und tapferen Anführer erwarten 
lässt, ferner, weil er seine ihm vorgezeichnete Vorrückung während 
der Schlacht so gut zu behaupten wusste, dass derselbe nach einem

1) ІІорівн. Miklosich : „Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum“. Vindob. 1862 до 
1865 p. 990: т и м ѣ н о  =  iXvg, lutum, т ъ м ѣ н я ,  темель =  fundamentom, темелити, 
до темеля разорити [Miklosich „Lexicon“ 987].

2) Порівняй тоже слово „ т ь м - а “, котре відповідно до свого коріня значило 
би отже тілько що „все поглочающа“.
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erlittenen Verlast eines blessirten Officiers, dann 42 Todte und 130 Bles- 
sirte als Gefangene vom Feldwebel abwärts, erst dann das Schlacht
feld zu verlassen genöthigt war, als schon der gänzliche Rückzug 
des ganzen Oesterreichischen Corps d’armee anbefohlen worden war. 
Wienn den 23-ten April 1806. Kollowrat FML, Concordat originali. 
Comorn am 15 August 1806 Tollowitz, Oberster.

Видно з сего сьвідоцтва, що Русини справді були під Австер- 
лїцом у тяжкім огні, коли з одного баталіону їх упало 42, а 130 
було ранених і взятих до неволі. Ів, Франко.

До справи Іііевченкових провин.

В студиї О. Кониського про засланне Шевченка (Записки XIII 
с. 36—7) на підставі слів самого Шевченка в його Записках і ли
стах, що він „за цілий свій вік не вивів нїже єдиної злочинної 
риси“, висловлено гадку, нїби обвинуваченнє Шевченка в мальованню 
карикатур було лише непорозуміннєм імп. Миколая, і ніяких кари
катур Шевченко в дїйсности не малював.

З поводу сього уважаю до річи заявити, що чув я з поваж
ного джерела про карикатуру Шевченка: в актах суду над Шев
ченкові, що переховують ся в архнві III отдїленія імператорської 
канцелярії, є карикатурний образок імператрицї Александри Фе- 
доровни (жінки імп* Миколая) в виді чаплї. Човіу-ж Шевченко, як 
се показано в студиї д. Кониського, не признавав за собою вини 
віальовання „злочинних“ віалюнків? Він вііг або забути про сей 
віалюнок, або не надавати йовіу значіння. В своїм „Снї“. Шевченко 
прирівнює царицю до „чаплї* між птахавш“; чи згаданий образок не 
був ілюстрацією де небудь на віарґінезї віршів? Хоч се буде 
і сьвііло, але пригадаю, що Запорожці* зовсім не зневажали чаплї*: 
відомі вірші, де вона порівнюєть ся з дівчиною:

Славні хлопці пани Запорожці,
Побачили вони чаплю на болотї;
Отавіан і каж е: оце-ж, братя, дївка!
А осавул к аж е : я з нею кохав ся,
А кошовий каже : а я й повінчав ся.

О.


