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часто чути його в сусідній селі Грозьові. —  Другий такий не
звичайний прислівник -— т ь і л ь м а =  мало; т ь і л ь м а не плаче =  
мало н е . плаче. —  Третій прислівник в и д й ш =  мабуть, се ска
меніла форма дієслова (2 ос. sing, pres.), прим, видйш він 
умер =  мабуть він вмер. —  В иньших прислівників впадають 
в очи такі, що мають корінь такий як і в иньших говорах, але 
иньший наросток (ва, ова), прим, таткова, танкова, тепбрь- 
кова і ин.

Додам на кінець, що Бойки говорять: по р^сышх, польць- 
кых, ньімецькых, мадьарськых, жидьіськых, а не: по руськи, 
польська і т. д., як уживаєть ся в літературній мові і в иньших 
наших говорах. • R  Гнагкж.

Шість листів галицьких „старорусів“ з рр. 1853— 1863.

У нас дуже мало ще зроблено для виясненя духової фізіо
номії темної (з кождого погляду!) доби реакциї 1 8 5 0 — 1860 
років, не много й для цілого дальшого десятилїтя. Доба 1 8 5 0 —  
1860. се доба великого упадку руської справи в Галичині, доба 
відчужена інтелїїенциї від народа, зароджена москвофільства, доба, 
якої поганих наслідків Галицька Русь і доси не може перебо
літи. На літературнім полі ся доба не то що не лишила ніяких 
виднїйших, цінних творів, але навпаки, поновила період такої 
мертвеччини та схоластики, якій пару у нас можна би знайти 
хиба де в ХУДІ віці. Се була доба славної „азбучної війни“ , 
доба, коли „Конюшій“ Дїдицького вважав ся вершком поетич
ного мистецтва, а назву урядової руської часописи „Вѣ стникъ“ 
справедливо травестовано на „W eiss n ix “ . І той „W eiss n ix “ , 
а обік нього не менше пуста „Зоря Галицкая“ ціле десятидїтє 
служили поживою для Галицької Руси! Многоважні політичні 
й економічні події доконували ся в Австрії, в Галичині клали ся 
сильні підвалини під будову польсько-шляхетського верховодства, 
обертано на некористь Русинів і селянства взагалі такі справи, 
як індемнїзайийну та сервітутову, народ біднів, бунтував ся, 
зносив військові усмирюваня, топив своє горе в шинках, —  
руська інтелїїенция сварилась за азбуку, за обрядові питаня, 
або вколисувала себе надією на скору поміч „білого царя“ .

Історик літератури, який би хотів прикладати до літера
турних творів саму лиш естетичну мірку, мусів би перейти сю 
добу мовчанкою, не знаходячи в ній нічогісінько, на чім міг би
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зупинити ея. Але історик духового розвою народа мусить уважно 
придивляти ся до таких темних періодів, мусить слідити, з дрі
бних проявів реконструувати, як у тих сутінках доживають сво
його віку одні елементи, а зароджують ся та накльовують ся 
иньші. Для такого історика ми й публікуємо -дрібні причинки —  
листи ріжних виднїйших і менше видних тогочасних діячів, живі 
та безпосередні сьвідоцтва їх  думаня та змагань.

На сей раз подаємо шість листів, винятих із паперів пок.
о. Миколи Кобринського, а переданих нам пок. о. Б. Кирчовим. 
З тих листів лише три були адресовані до пок. о. М. Кобрин
ського, а власне три листи Северина Шеховича з р. 1863. 
Натомісь два листи о. Григорія Шашкевича з 1853 і 1854 та 
один лист Я. Головацкого були адресовані до когось иньшого; 
яким способом вони дійшли до рук пок. Кобринського —  не 
звісно. Листи Гр. Шашкевича оба писані на листовім папері 
великого 4 -to, оба записані з усіх чотирьох сторін, датовані, 
але без адресу. Лист Головацкого писаний на чвертці звичай
ного паперу, з обох боків; листи Шеховича два писані на ли
стовім папері малого 4-to, а один на піваркуші звич. паперу 
зложенім у двоє, та писано лиш на одній сторінці. З уваги, що 
в листах нема мови ні про які приватні справи ані не дотор- 
кнено ніяких осіб, яким опубліковане сих рядків могло-б бути 
непожаданим, друкуємо їх  без ніякого пропуска і без зміни, 
подаючи в увагах деякі потрібні поясненя.

І. Честный Отче Профессоре! Должникомъ есмь Вамъ въ отвѣтѣ 
на послѣдный Вашъ листъ оужё отъ досыть долгого часу1). Отсётки 
отъ того долгу може перевершйлибы оужё истину. Хочу ся якъ* 2) мёжь 
хочь по трёшка изъ него выилатити. Извиняйте, що такъ поздно Вамъ 
пйшу, божь то я лишь пйшу и пйшу, но не листы посланши. Лйстъ до 
Г. Головацкого черезъ шѣсть недѣль ппсалъемь, розумѣе ся прйхапцы. 
За надъслан'ш сочиненія до чйтанки3) ещё разъ йскренно дякую. Пере
глядомъ Вашихъ и изъ йныхъ сторонъ надъсланыхъ такйхъ сочиненій

‘) В автоґрафі всюди ужито кприльського 8.
2) В автоґр. кир. їм.
3) ПІашкевич має тут на думці очевидно „Р8ск8 мерв8 газыко- 

8чевн8 читанк8 д д а  первого отрАда шкодъ, народнымъ вт» ігк- 
сарств'Ь Австріи“, видану у Відні 1853 р. Д. І. Левицкий у своїй Бі- 
блїоґцафії (І, 79) догадує ся, що сю книжку зложив А. Добрянський. 
З отсього листу можна би догадувати ся, що редакциєю, а бодай пере
глядом її займав ся Гр. Шашкевич. Дальша часть, заповіджена в отсьому 
листі, вийшла аж у р. 1856.
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занималъемь ся дбсы лишь по части. Но оужё изъ поверховного пере
гляду набралъемь поіѣшаючого мене пересвѣдченя, що при ббжбй помочи 
буде мбжь дальшій части читанки съ лѣпшимъ выборомъ составити и до 
степеня образована кбждого поединбкого отряда приличнѣйшими сдѣ- 
лати, якъ есть часть пёрыиа, чи радше сказати часть незнати котра. 
Потѣхою немалою для мене поеерёдъ грызёты, якою обманъ запоморо- 
чйвшій гдеякихъ изъ нашихъ, або такихъ, що* не будучи нашими, намъ 
ся лишь натручуютъ, и мѣсто помочествовати лишь бб іыне трудности 
и клопоту дѣлаютъ, наполняв мене безпрестанно потѣхою въ отчаян
номъ состояніи нашои, и коварствомъ вороговъ и нерѣшимостію своихъ 
дуже ноколѣбанои справы, ёсть: щбсте ся взяли новымъ поетйчнымъ 
большимъ дѣлдёмъ, которое, якъ вйжю, годне буде називати ся рускимъ, 
сбогатйти скудый нашъ Парнасъ. Боже помагай I Поступайте смѣло на 
передъ. Но послѣдуйте при томъ лишь властному свбму натхновёнію. 
„Людій ся радь, а свой рбзумъ май** кажутъ оу насъ. Въ нашбй літе- 
ратурнбй державѣ на теперь самодержца еще нема. Нема и жадной ди
настіи до коруны искліочпо оуправнёнои. Якъ въ злопамятной речипо- 
спблитбй польской кождый шляхтичь до царекои, такъ и оу насъ кбж- 
дый писатель мае право до коруны alias до вѣнца лаврового — най ся 
о него допирає. Скоро его народъ за літературного свого короля або 
хочь предсѣдателя признає, буде нимъ; и не перешкодять му въ томъ 
жадній Репнины, анѣ Суварбвы, хотя бы коварствовали и лютили ся 
гбршь тихже, котрій имена тій дойстно носили. Я що до того несмѣю 
жадного, якъ никому, такъ и Вамъ предпйсовати иравйла. Bo „szlachcic 
na zagrodzie rowien Wojewodzie“. Лишь мнѣніе мое сообщу Вамъ, 
пріятіе его Вамъ до волѣ оставляю и анѣ крыхѣтки не буде мене то 
обходйти, еслй Вы его не пріймёте. Я думаю, що нашь Я8ьікъ есть 
цѣлкбмъ способный до поезій въ метрйчныхъ формах, больше якъ поль
скій, а то оужё для самой розлйчности въ акцентѣ. Но въ томъ сукъ. 
Абы въ належитбмъ мётрумъ не погрѣшйти, треба ,бы въ перёдъ що до 
просодіи, якъ Нѣмецъ каже, быги im Klaren. Акцентъ въ просодіи 
нашбй по моему мнѣнію есть дуже велйкого, ба рѣшйтельного значенія. 
Пбдля того, вйдитъ ми ся, можно безъ образы суха оупотребйти гласну 
въ выговорѣ д олг у  або непевну (ancipitem) за коротку, але протйвно 
нѣтъ. Протбе мбжъ іюложйти спондея вмѣсто трохея або ймба, но тро
хея вмѣсто гамба або на отворотъ нѣтъ. Я полагаю, що особлйвѣ въ 
сущникахъ (substantivis) и окончёніяхъ дѣеслбвъ (verborum) общепрі
ятіи акценты въ выговорѣ означаютъ завсѣгды гласну долгу, якъ то 
ся оужё оу,сталйло въ просодіи нѣмецкой. Тое бы выпадало завсѣгды 
мати на оку. И такъ н. п. землю (accusativ) може быти “ u або 
но не ü або „небо“ може быти нёбо або нёбо, но тяжко казати нёбо,



6 M I S C E L L A N E A

бо то ображає сухо. Но друге думаю, щобьі ся не конче каприсовати 
на формы метрическій к іясокбвъ давиыхъ. Досыть есть, абы стіхъ малъ 
въ собѣ нѣбы музикальний риѳмъ (Rhytmus; московске риѳма =  Reim 
есть безсмыслностію). А ибдля такого риѳму, якъ вѣ іомо кбждому му- 
знкови, може дуже легбн'ко стояти тріоля за 2/4. Такъ u въ стиху, 
думаю, що если конче потреба, може дактиль вмѣсто трохея и спондея 
— но николи вмѣсто ямба' стояти, якъ то с уже въ латинскихъ еЦаме- 
трахъ оѵпотребляеся. Зъ той то причины думаю, що не конечно ся 
каприсовати на певне число слоговъ въ стіху, абы его не переступити. 
Риѳмъ стїха — музикальна плыиность бесѣды заспокояча слухъ — по
крыв мали недостачи або перекрбченя въ числѣ слоговъ. В обще наука 
о акцентѣ въ рускбмъ языцѣ єсть дуже важною частію рускои ґрамма- 
тики — не мёнше, якъ то бсть въ греческомъ. Ѳсть то дбсы мбжь ка
зати, terra incognita, годна зъ кбждого взгляду особлйвшого и основ
ного студія для кбждого Грамматика. Нитка, по котрбй можь до того 
лабиринту заити и изъ него выйти, видитъ ся ми есть тая: Освоенье 
ся добре на самъ передъ съ выговоромъ теперь жіючимъ и порбвню- 
вапье того съ церковными и тдмже подобно писаными книгами, котрій 
не безъ причины писали ся съ акцентами, съ книгами выдаными въ роз- 
личныхъ мѣстцяхъ на Руси и въ розлйчпыхъ временахъ, даючй. иервень- 
ство межи множайшимп тймъ, котрій показуютъ больше сокотлйвостп въ 
захбваню однакбвыхъ правйлъ що до правописи -  Codices correctiores — 
нехай собѣ въ прочемъ тій правйла будутъ якій хотяіъ; dies gehört 
auf ein anderes Blatt, якъ каже Нѣмецъ Где т а к і й  р о з л и ч п ї и  
кнйги с о г л а с у ют ъ  межи собою,  а биричь  того и съ выго
воромъ ж ї ю ч о г о  языка,  тамъ с о мнѣ н і я  що до нравдй-  
вости а кц е нт у  н е ма 1). Новъ осудѣ выговору жї ючог о  языка не 
можь переставати на помѣстныхъ нарѣчіяхъ, но завсѣгды уважати нале
житъ, якій сусѣдный языкъ на выговоръ руского малъ неремагаючое 
вліяніе — и порбвнювати далѣй и далѣй, держачй ся оного нравйла: 
„Вся искушайте, еже добро, держите“.

Такъ я тую рѣчь понимаю, и видитъ ми ся, що тою дорогою идучй 
можь ббрше трафити до правды, якъ оучепйвшн ся за хвостъ якби осо- 
ббвои поваги, якого Ґреча або Ломоносова або Крылова н т. п. котрій 
не менше намъ суть чужймп, якъ Карнйньскїй, Красѣцкій, Нѣмцевичь. 
Бувайте здоровій, и простѣтъ що такій хохбіъ, якъ я, бгважує ся фу- 
шеровати въ Грамматйчномъ ремѣслѣ. Поручае ся

Вѣдень д. 26 го Цвѣтня 1853.
Хрістосъ воскресе ! *)

Гр. Шашкіевичь.

*) В автоґрафі підкреслено.
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II. Всечестный Господине Профессоре! Дякую сердечно Вашой 
Всечестности, що есте ласкаво отвѣтили моєму воззванію къ сочиненію 
и надъсланю о^мѣстимого въ албумѣ стіхотворенія1). Выдавателѣ того 
албумъ постановили такожь составити сборникъ самописій, розъслали 
протое до поединокихъ сочинителѣвъ воззваніе, щобы на предложеныхъ 
имъ листахъ власноручно свои въ албумѣ о^мѣщеніи стихи отписали. 
Про то думаю быти потребнымъ, где що до Вашой вѣдомости подати.

Видячи изъ Вашого стіхотворенія, що намѣреніемъ было Вашимъ 
въ ямбахъ его составити, позволилъ емь собѣ маленькій перекладки, ко- 
торіи ми видѣли с-я къ осягненію согласія акценту съ ямбическимъ ме- 
трумъ быти порадными. Такъ н. п. вмѣсто „Ангелскій вѣкъ“ — „Вѣкъ 
ангелскій“ ; вмѣсто „буди сбпутнйкъ твой“ — „Сопутнйкъ буди твой“. 
Такожь послѣдню строфу: „Щобъ Аѵстріа“... котра видѣла ся ми при
личнѣйшею до заключенія цѣлости, оставилъ емь, перемѣнивши лишь 
колька словъ для метрумъ и складу лѣпшого. Прошу Вашу Честность 
про тое не разити ся тими перемѣнами, котрій я лишь но желанію вы- 
давателѣвъ албума порпбилъемь.

Що до справы Васъ дотычнои, то не есмь въ томъ пріемномъ 
положеніи, абы звѣсгиги Вамъ желаемый оу-спѣхъ. Ваше конкурсове 
выробленье было правда помежи всѣми предложеными найлѣнше, но по 
обявленію мнѣнія краевого школного оуряду що до форми И О б л о ж е н ія  

— in formell wissenschaftlicher Beziehung — мало бтповѣдне. А же 
теперь отъ Катехита ґумназїалнаго такоежь самое становище и степень 
общого и вѣдомственного изобразованя вимагатися муситъ, що давнѣйше 
отъ профессора релиґїн фїлософского студіа, а той конкурсъ оуже три 
роки тому писаный, коли тое требованіе до катихитбвъ не было всеко
нечнымъ и безусловнымъ, для того Г. міністеръ несхотѣлъ склонитися 
до ностаповленя катихитбвъ на подставѣ того конкурсового испыта, 
и жадає предпріятія нового испыта. Непотѣшна то вѣсть, правда, но 
нетратыѳ бодрости, бтписанье нового испыта тѣмъ лекше Вамъ пбйде, 
же оуже черезъ три роки отъ тамтого въ томъ дѣлѣ оупражнялистеся 
а docendo discimus. А и для репутаціи Вашой и въ обще руского ду- *)

*) Мова тут про альбом п. з. Oesterreichisches Frühlings-Album, 
виданий у Відні Гелїодором Трускою в р. 1854 з нагоди вінчаня цісар
ської пари. В тім альбомі були крім иньших уміщені три галицько- 
руські вірші, а власне по одній Миколи Устіяновича, Івана Гуша- 
левича і Михайла Козановича. Не . маючи під руками того альбома 
(про нього див. Зоря Галицкая 1854 р. стор. 263 і 323) я не можу 
сконстатувати, чи вірш, про який говорить ся в листі, війшов у альбом 
і хто. в такім разі був його автором, значить, і адресатом листу Гр. 
Шашкевича.
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ховеньства бблше причинится, если непріятелѣ и завистники не будутъ 
могли говорити, що рускй катихити не показали бтповѣдного ихъ ста
новищу вѣдомственного изобразованя, а лишь ex misericordia або че
резъ протекцію получили свои мѣстця. Для того еще разъ повторяю, 
не тратьте духа, приготовляйтеся и свого времени сѣдайте до испыта, 
а я не сомнѣваю ся, що Богъ поможе Вамъ осягнути добрый оуспѣхъ. 
На теперь катихити ґгмназїалнїи нового сѵстѳмату не маютъ еще всѣхъ 
тихъ правъ и пожитковъ, що дѣйствительніи оу жителѣ гѵмназіалпіи, но 
тутъ намѣряеся ровнопоставленье ихъ во всемъ; для того свого часу 
рбвнопоставленье дѣйствуючого оуже катихита буде предъ всемъ зави- 
сѣти отъ того, позакблько его роботы испыта копкурсового дали доказъ 
общого изъобразованя, якогося отъ кождого дѣйствительной) оучителя 
ґумяазїального черезъ испытъ оучительскій домагае.

Кончу въ борзѣ, бо часъ гонитъ зъ дому. Бувайте здоровій и будьте 
пересвѣдчепъ о щирбй моей еъ Вамъ прихильности съ якою маю честь 
оставатися Вашои честности преданнымъ слугою

Гр. ПІашкіевичъ.
Вѣдень д. 1-го Цвѣтня 1854.

ІИ. Прелюбезный Другъ! Печатаніе Вашего богословія Пастыр
скаго еще не поступило напередъ. Въ типографіи работы пропасть! да 
силъ нѣтъ - Слово припечатываетъ Прибавленія. Сверхъ того печата
ются отъ Консисторіи Окружныя Посланія, Царскія грамоты — печата
ютъ и другія сочиненія -  А все скоро рады бы издать. Намъ не льзя 
дотолпится. — У насъ теперь премного занятія въ комитетахъ выборо- 
выхъ — совѣщанія, расписка — переписи — и пр безъ конца. Словно 
въ 1848 году. — Русины борются какъ мога, хотя не извѣстно еще за 
кѣмъ будетъ побѣда. Ляшки хлопочутъ — агитируютъ — брешутъ на 
всѣ заставки. Мы не теряемъ надежды, что и во Львовѣ будетъ избранъ 
одинъ Русинъ въ депутованные. Крѣпится и Вы. Митрополитъ сталъ 
Тайнымъ Совѣтникомъ. — Нришолъ Царскій указъ что водно Русинамъ 
писать прошенія ко всѣмъ урядамъ по русски кирилицей-скорописію. — 
Шашкевичь мин. совѣтн есть сдѣсь, онъ кажется старать ся будетъ 
объ избраніи своемъ въ депутаты. Донеситес какой Духъ межь наро
домъ, какова надежда на выборы, будутъ ли въ нашемъ духѣ? При
шлите мнѣ обѣщанную историческую Думу, о коей Вы упоминали и боль
ше пѣсень народныхъ если есть? Здравствуйте Любезнѣйшій съ Вашей 
семьей(.) Цѣлую и поздравляю Васъ Вашъ Другъ

Я. Головацкій.
6/18 марта 1861.
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IV. Львовъ 25 Казидороги 1863. Высокопочтенный Милостивый 
Отче! По порученію Редакціи „Слова“ смѣю отнести ся къ Вамъ съ 
умильною просьбою, щобы изволили приложеныхъ тутъ 15 екзѳмпларовъ 
(на марґ. додано: 16-тый прѳдплачѳный) „Письма до громадъ“ въ своей 
доколишности роспространити, если бы счастливо попалося чѣмъ борте, 
бо разъ, що цѣна и цѣнность ихъ лише довременна, а впрочемъ не могу 
начинати печатанье другого „Письма“, доки не д о й д у т ъ  до моихъ 
р у к ъ  гроши зъ р о з п р о д а ж и  п р и л о же н ых ъ  тутъ  екзѳм
пл а р о в ъ .  Каждый двоаркушевый ѳкзѳмпларъ стоитъ 25 кр. — Если 
же кто схоче предплатитн на три Письма разомъ, то ино 70 кр. въ до
розѣ предплаты.

Если 1-оѳ Письмо кому не полюбится, смѣю обѳзвинитись, що всякое 
начало трудное, тѣмъ больше, що роспочалъ я тое предпріятіе безъ 
всякого вспомагательства, а 8-годинныи щоденныи занятія при высшомъ 
Судѣ краевомъ отнимаютъ у мене до-полна дорогій часъ. Надѣюся 
однако, що здужаю упросити собѣ рады и помочи не ино у Вашой 
Почтѳннѣйшой Особы, но также посредствомъ Васъ и у сосѣдъ Вашихъ 
и въ томъ взглядѣ прошу о дрббносточныи вѣдомости дотычныи гро
мадъ, а особливо дотычно зношеній помежѳ парафіанами а приходпи- 
ками, бо вѣдь головне дѣло теперь щобы связи послѣднихъ съ первыми 
не ино не слабѣли и не розривались, но еще укрѣплялись.

Хоть бы яка вѣдомостка, мысль або гадка буде для мене̂  дуже 
придатною и многоцѣнною, беру па себе надати ей форму, годящуюся 
въ газетку.

Прошу кошта за почту тамъ и назадъ отняти отъ роспродажныхъ 
грошей а кромѣ того каждый 11 -ый екземпларъ приняти до Своего сво
бодного роспоряженія, що лишится грошей, прошу прислати подъ ниже 
выраженымъ адресомъ.

Тутъ также надався способность попросити Васъ, Почтеннѣйшій, 
о понуканье сосѣдовъ къ предплатѣ на „Порадникъ домашній“ (1 вы
пускъ 4-ѳхъ аркушный 40 кр., 3 выпуски 1 р. 10 кр.). Доси наголо
силося ино мало предплатникбвъ, такъ що не можь братися до изданія, 
которе буде чрезвычайно велике по виду такъ зв. Convers. Ьехісоп’овъ. 
И тутъ изволите, Высокопочтенный, за каждый 7 прѳдплачѳныхъ ѳкзем- 
пларовъ приняти осьмый къ любой диспозиціи.

Радъ всею душею дождатись способности къ взаимнымъ услугамъ 
и надѣючись скорого отзову, имѣю честь пребывати съ глубочайшимъ 
почтеніемъ Вашего Преподобія

Львовъ 401
Сев. Г. Шѳ ховичь.
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V. На борзости.  Львовъ 12 Марта 1863. Высокопочтенный 
Отче! Умильно прошу поручити благосклонно покупчикамъ Письма до 
Громады щобы, даючи его читати селянамъ, изволили вымазати казку 
о волкахъ и овцахъ.

Гадка о скарбонѣ отъ огню не есть головною цѣлею Письма до 
Громады. Всенижайшій

Сев. Г. Шеховичь 40174.

YI. Львовъ 7 Іюлія 1863. Ваше Преподобіе! Ваше многоцѣнне 
письмо обрадовало мене тѣмъ больше, о сила я по истеченіи 41/2 мѣ
сяца сталъ совершенно сомнѣватись о Вашомъ отзовѣ. Но Вы, Почтен
нѣйшій ! и Своему добродушію не отказали, и моимъ изданіямъ нѣтъ.

Благодарячи Васъ усердно за Вашое теплое соучастіе, принужденъ 
я вновь удатись до Васъ, именно посылаю для Вашей почтенной Особы 
даромъ 1 Порадницу и 1 екз. Письма до Громадъ. Кромѣ того 7 екз. 
Порадницы домашной по 40 кр. въ продажу. Вашу предплату на Порад
ницу прошу записати на чіе чуже имя и извольте мене о томъ имени 
увѣдомити.

Кромѣ объявленія моей чувствительной благодарности, смѣю также 
прѳпослати Вамъ 3 екз. П-го Письма до Громадъ и 3 Ш-го съ про
сьбою, щобъ изволили роздѣлити ихъ помѳже ГГ. Шашкевича, ІІродзе- 
вича, Малецкого, Радѳвича и Кострабу; въ котромъ селѣ потребнѣйше 
Письмо до Громады, тамъ извольте передати, бо у мене больше нѣ однѣ- 
сенького екземплара. Тыхъ, которымъ не достапеся нѣ П-ое нѣ ІІІ-оѳ 
Письмо до громады, то перепишу ихъ звышку на дальшу предплату (если 
Письмо до Громады буде дальше существовати), або зверну гроши, або 
нагороджу чѣмъ другимъ, якъ пожелаютъ. У мене было 80 предплатни- 
ковъ, но я печаталъ всего 250 екз. лишній ѳгземплары розослалъ по 
деканатахъ, а такъ у мене въ рукахъ анѣ одного егземплара, анѣ гро
шей за розосланыи егзѳмплары. 4-ое Письмо до гром, дойде предплат- 
никовъ якъ належитъ.

За Вашь совѣтъ що до платы учительской благодарю, схбсную 
зъ него.

Маркбтно менѣ, що за почту Вы собѣ пѳ отняли и умильно прошу 
при другомъ разѣ вознагородити собѣ всѣ почтовый выдатки.

Поручаю мои изданія Вашой ревности а себе благосклонной Вашой 
памяти, пребываю съ выраженіемъ моей признательности и моего почтенія 
Вашего Преподобія нижайшій

Сев. Г. Шеховичь.
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До змісту сих листів не потрібно богато пояснень. 0 . Гри
горій ПІашкевич, брат Маркіяна Шашкевича, парох в Угринові 
коло Станїславова, в 1848 р. вибраний послом до австрийеького 
сойму, по його розвязаню був полишений у Відні як референт 
для справ руського шкільництва з ранїою радника мінїстеріяль- 
ного. Його діяльність на тім становищі доси не вияснена, як 
також не ясне, для його 1860 р. він уступив із свого стано
вища і пустив ся знов на парляментарне поле. Інтересно, що 
хоч у листах він пише мішаною мовою, густо пересипаною цер
ковними та московськими елементами, все таки в його душі сильне 
почуте окремішности національної від Росиян так само як і від 
Поляків. Його погляди на метод етудіованя акцентуациї пока
зують, що йому не були ясні межі між церковщиною і народ- 
ньою мовою: очевидно й він вірив у „испорченность“ сучасної на
родної мови, не мавши анї нагоди ані охоти вистудіювати її вповнї, 
і надїяв ся її очищеня та реїенерациї не від докладного сту- 
діованя тої живої мови у всіх її диялектах, а швидше від сту- 
діованя церковної славянщини в старих книгах. Годить ся з при- 
знанем піднести його голос остороги, звернений до молодого 
кандидата на їімн. катехета, щоб не спускав ся на чиюсь ласку 
або протекцию при екзаменах, але дбав про солідне наукове 
підготоване; ся осторога і то не лише до руського Духовенства, 
а й загалом до руських кандидатів ріжних педаіоїічних фахів 
не стратила свойого букета й д оси ..

Та коли листи Гр. Шашкевича показують нам чоловіка хоч 
з невиясненими науково поглядами, то все таки елементарно при- 
вязаного до свого, дбалого про зріст і розвій місцевого елементу 
на місцевій основі, то листи Головацкого й ПІеховича вводять' 
нас у каламуть ренеїатства, безідейности та чисто-рутенеької ■ 
мізерії. Головацкий, професор руської мови на львівськім уні
верситеті-, силкуєть ся писати чисто по росийськи, хоча не вмі
ючи росийського язика, на кождім кроці- робить презабавні 
qui pro quo, вживаючи прим, слово „расписка“ (Quittung) 
в знач. Correspondenz, „перепись“ (Volkszählung) в знач, 
укладанє лїет виборових і т. и. Ще нужденнїйший С. Шехович, 
талановитий та зовсім безхарактерний ділєтант, один із тих 
людий, про яких говорив Гр. ДІашкевич, що приставши до якої 
будь справи, „мѣ сто помощеетвовати лишь бблыпе трудности 
и клопоту дѣ лаютъ“ . Він починає видавати від разу аж три 
іазети: „Голосъ до громады“ , „Порадникъ домашній“ и „Порад- 
ницу“ , починає без гроший, без підготованя, а головно, без нїя-
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кісїнької проїрами, без розуміла потреб і завдань хвилі'. От і не 
диво, що „хоть бы яка вѣ домостка, мысль або гадка“ , яку зво
дить йому прислати о. декан, від давніх літ загребаний на селї, 
чоловік, що нераз сам би хотів і потребував повчити ся з їа- 
зети, являеть ся для того їазетяря-ділєтанта „придатною и мно
гоцѣ нною“ і сам він обмежаєть ся на тім, що надасть їй „форму 
годящую ся въ газетку“ , а се значило нераз просте покалічене 
та скарикатуроване. Маємо тут також клясичний прикладець гро
мадської цензури, де сам редактор просить передплатника о. де
кана, замазувати в його їазетї статю, по його чи чиїйсь думці 
невідповідну для селян. Не диво, що такі дерева, як то кажуть, 
не могли рости до неба і такі видавництва від першої хвилі хору- 
вали на сухоти духові й фінансові. Та не треба забувати, що 
вони самим своїм істнованем приносили величезну шкоду —  раз 
тим, що знеохочували людий до руської книжки й їазети, де 
вони звичайно не знаходили анї добрих інформацій анї солід
ного знаня, і де натомісь за кождим нумером могли надіятись, 
що видане урветь ся, —  а надто тим, що здані на ласку не
многих протекторів, деканів, каноніків та иньших меценатів р е 
дактори, звичайно вбогі духом і кишенею, були приневолені під
лещуватись їм і тим витворили ту атмосферу чинопочитаня, 
низкопоклонства та фарисейства, що зробила ся одною з харак
терних і дуже непринадних прикмет галицького рутенства.

Ів. Фрашо.

Др. Остап Терлецький.
Н Е К Р О Л Ь О Ґ І Ч Н А  З А М І Т К А .

Ще оден некрольої —  так їх  богато в сім р о ц і!
На сей раз понесла втрату історично-фільозофічна секция 

нашого Товариства. Не стало одного з нечисленних її членів- 
істориків —  дра Остапа Терлецького.

Імя небіжчика було тїсно звязане з новійшою духовою ево- 
люциею Галицької Руси, і з сього боку жите й діяльність його 
буде представлена в осібній статї, заповідженій для найблизшої 
книжки Записок одним з близших знайомих покійника —  дром 
Франком. Тут же обмежу ся лише коротенькою поминкою по 
покійнім товариші по секциї.

Роджений в 1850 р., в сьвяіценичій родині, в с. Назір- 
ній, під Коломиєю, Остап Терлецький учив ся в Коломиї й Ста
ниславов]', де скінчив їімназию в 1868, потім ходив на фільо-


