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Слйва въ вйшнихъ Богу, и 
на земли миръ, въ человѣцѣхъ 
благоволеніе. — Воскресенія 
день, просвѣтйтесь людіе ...

Церковня піснъ.

Братй, заб^дьмо дйвні чвари, 
Та засвітімо світло вк^тн...

Ху торна Пожія.

Не малйй ми нйрід, дармй ще 
нас не добачйють нйші сусідо 
у своім величйнні. Не малйй 
уже тим, що, дбкіль стойли ми 
за Польщу, під пятою в Ляхй 
извивйлась Москва, а як поча- 
лй стойти за Москву, стйла тогді 
Пбльща пищйти під пятою вМо- 
скалй.

Зазичнии Лист до Украінсъкоі 
Интелікгенціі.

I.

Панове Русинй, любі наші украінські родичі, 
и ви, Панове Поляки, не чужі нам Украінцям люде! 
ради світлого свята, котрё говорить нам, що наші 
предки воскресли в нашйх душах и ми самі
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воскреснете в душах наших потбмків, побесідуймо 
вкупі про те, що в нами діялось и що з нами 
діецця нйні.

„3 истбриею треба за все рахуватись“, про- 
мбвив одйн из велйких наших сучасників, славний 
чоловіколюбством пера свогб, *)  — рахуватись 
аж пбти, скажемо від себе, пбки заспокбімо в собі 
невмірущого духа правди. Мусимо з нею раху
ватись и за наші недбмисли.

*) ѴГісіог Ни&о, „Ьев МІ8ёгаЪ1е8“.

Тяжка и шкодлйва тёмрява окривала наш 
украінський рбзум из давніх давен, що до нашего 
нарбднёго права, до нашоі громадзькоі правди, до 
нашоі одвічальности перёд судом культури, сим 
праведним ареопакгом нарбдів.

Посёрдили нас из Ляхами люде богобоязлйві, 
богоугбдні, богонбсні, богоподббні и мало-мало не 
богорівні. Посёрдили вонй нас из велйкоі своёі 
прихйльности до наших неписьмённих предків, 
з велйкоі своёі рёвности не по рбзуму, и от, ми 
аж и дбсі не перестаемб одно на ’днбго важкйм 

духом дйхати.
Ще задовго до Татарського Лихоліття, апо- 

столи христянськоі люббви и богослбвськоі нена-
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висти поучали на Дніпрі, що всі латйнці — Ббжі 
вороги, грішнійші кривою своею вірою над розби- 
шак и харцизяк, непрощённо грішні перед Богом 
и перёд людьмй,*  **)) а на Вйслі проповідували с та
кою ж самою християнською крбтостю, що „Ру
син тілько ляцькою крбвъю гасить свою біснувату 
ненависть и застарілу жадобу помети

*) Преподббний Ѳеодосій Печёрськии.
**) Такйй же преподббний Кадл^бек.

По Татарському Лихолітті, ще до настання 
в Пбльщі ізуіцтва, Ляхй в наших владйк-архиереів 
булй „біеові пекёльники“, а Русь у рймського пре- 
лацтва не прекладалась над Жидову. Навіть у по- 
важнпх королівських грамотах руські церквй име
новано синагогами} а посполитим польским 
правом руських попів повёрнено в підданство на- 
рівні з мужиками. Одіймати в нас „духбвні хлібй“ 
сякйм чи такйм рббом уважали благодушні прелати 
ділом спасёпним и богоугбдним. За те ж и наше 
попівство не мало собі за гріх видумувати и про 
самйх прелатів, и про іх духбвних годованців, 
панів, такі рёчі, які тілько була спромога ви- 
думати.

У ХѴІму столітті лютераньска та кальвинська 
колотнёча за віру прибавила руським попам за- 
взяття, не прибавивши науки. Плескати язиком,
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а пбтім писати неможёбні рёчі й пером стало 
у них такйм звичайним ділом, як и клепати в мо- 
настйрське бйло.

II.

Козакй, не даючй вдові кйевського князя Си
меона Олёльковича господарювати, змусили іі бла- 
гати королй, щоб він узяв собі невпокійний Кйів, 
и дав ій у заміну Пинськ ис Бобрином та Рога- 
чёвим, *)  а ченці пйшуть у своіх хрбнічках, що 
Ляхй силоміць зробйли з руського княжества 
пбльске воівбдзтво.

*) „Археографическій Сборникъ*4, VI, 88.

Козакй нападаютъ розббем на Межйгорського 
Спаса, граблять и манастйр и цёркву, завдають 
„благочестйвому“ чи „православному^ игумепові 
крівави рани; а кйівські ченці тілько й знаютъ, 
що зневажати перёд своім народом Ляхів, забува- 
ючи про те, що кривовірпі Ляхй з велйкою труд- 
нбтою піднялй Кйів из останнёі руіни пбслі Менгли- 
Гирёевоі пожёжи, и вдёржували за християнським 
монархом сей погранйчний город одним рицарським 
самопожёртвованнем пёрвих воівод своіх, котрі 
служйли „кресбвуи службу не стілько королеві, 
яко сановники, скілько христіанству, яко воіни 
святого креста.
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Пёрвпй бунтовнйк против благочестивого пана, 
князя Острбзького, козацькшЙ гетьман Косі'нський, 
не поліг у них, як булб справді, у нападі на дру
гого благочестивого пана; князя Виніневёцького, 
в Черкасах. Ні! в черпёчих хрбнічках записано, 
шо Ляхй замурувалп ёгб живцём у стовп серёд 
Баршави.

Другого бунтовника, Наливайка, що чинйв 
розбишацькі похвалки па Краків, на всю шляхту 
и на самого короля, козакй не вйдалп коронному 
гетьманові серёд боевого свогб коша, п не прий- 
пяв він заслужено! кари від катовоі сокйри в Вар- 
шаві. Ні, ні! чернёчі хронічки оповідують, що ёго 
спалено живцём у мідянбму волу, за ёгб б то 
оборбну вірп благочестйвоі.

Минаючи йпші так! вйдумки, и між нйми по- 
півське підпалюванне міждонарбднёго ворогування 
в знаній кожному Льві'вській Літбписі,*)  спогадаймо 
напасника на культурных людёй, Острянина чп 
Острянйцю. Сей у літопйспих наших спбминках 
не покйнув товаришів свогб бунту серёд гарячоі 
бйтви над Сулою и не наложйв головою у домбвій 
бучі с козаками в Чугуівщині, як се ми знаемо 
з москбвських воевбдзьких „отписокъ^. О, ні! 
Из мизёрного легкбдуха и зрадлйвого вткікача зрбб-

*) „Показаніе Лѣтомъ отъ Рождествѣ Христова 
року 1498 и по немъ будучихъ до 1649й.
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дено в нас мученика инквизіторськоі лютости 
Лахів, котрі, мовлів, ростерзідп серёд Варгами 
навіть и жінбк и немовляток тих значніх козаків, 
що похапано б то іх разом з Острянйцею на бо- 
гоміллі, як іздили козакй дякувати Богу за свою 
велйку побіду над Ляхами та за вймушені в Ляхів 

пакта.
Сёгб мало. У Літбписі Велйчка, злослйві 

предки переховали для легковірних потбмків уни
версал Острянйці про нелюдзьке тиранство лядзъ- 
кого ротмистра Геродбвського. По сёму іппроко- 
віщателыюму универсалов!, небувалий ніколн Геро- 
дбвськнй вироблював такё, що, пбки ми сам! булй 
неуками в истбриі, ми вважали дбвгом своё! чести 
помстйтись хоть словом, коли не ділом, над губи
телями наших прёдків. Як же то ночувались у сёрці 
своім наш! вйкохані в чернёчих бурсах прадіди, 
почйтуючи сі брёхні! Як дёмонські пала® іх дикий 
дух, загорівшись од сёгб ехидного підталу!

III.

От же старосвіцькі наіиіі нісмённижн не вва
жали своё! пекёльпоі роббш за вчйнок, иротйвгоий 
Христовій науці, и найдоказнійшнми тому свмдите- 
лями служатъ нам іх соперники, иросвічепі далёко 

більше наших потв и ченців латннсъш прелат.
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Як одні, так само й друг! працювали з велйкою 
энёркгиею над засівом усяких вйдумок по тёмних 
головах, працювали с спасённою думкою — пере- 
тягтй добрих людёй на лоно справдёшнёі, як мов- 
ляли ті й друг!, християнськоі цёркви, на лоно 
едйноі, як певнйли ти й друг!, спасаючоі віри.

По церквах и по костёлах, по манастирях 
п по кляшторах, по руських бурсах и латйнських 
коллёкгиумах, по богобоязлйвих домах и всйких 
зббрищах, представлялась тогді зневажлива для 
цёркви ярмаркбва сцёна, ще гірша віт тіёі, котра 
так возмутйла Христа в Ерусалймському храмі. 
Взиваючи себё навзаем Христбвпми протйвниками, 
обідві стброні хапають за полу всякого зустрічного 
и поперічного, оббріхують свбіх антакгоністів 
и грубиянськими и найделікатнійіпими виразами, 
лестять и насміхаюцця, вговбрюють и знущаюцця, 
благають и погрбжують, обманюють и тиранять, 
підкупбвують и вбиваютъ на смерть, абй тілько 
поперетягувати людёй иш чужбі Фабрики суевірства 

у свою власну.
Серёд сёгб ярмаркбвого галасу Й кгвалту, 

умственна тёмрява, бескритйчность и легковірность, 
під назвою поббжности и благочёстия, панують над 
багатими и вббгими, якбі б ні булй вони віри, 
и в цій погйбельній тёмряві, серёд поголовно! не- 
привйчки до якбго нёбудь аналізу, до якоі небудь
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прбвірки слова ділами й вещами, у напущеному 
богословами тумані вйдумок про нёбо и землю, 
дві збвсім йпшого покрою сйли роблять щиросер- 
дих, так само як и нйцих, Фабрикантів суевірства 
своіми знарйддями до панування над людьми пере- 
вагою сйли и спокуси. Москва й Польша, цар
ство одного и царство многих царів, корйстуюцця 
незгодою порізненоі Русі, и ту смертёльну нена
висть, котрбю духбвні люде надйхали прихйльників 
кгрёцькоі и латйнськоі цёркви, обертають у велике 
двйгало людзькйх сердёць на підмбгу самодержав- 
нёго абб мпогодержавнёго панування.

IV.

Благочестйві попй, забезпечуючп собі духовні 
хлібй, пахиляють козацтво до подданства москбв- 
ському царёві. Католйцькі ксёнзй школами та костё
лами припаюють козакувату руську шляхту до 
шляхти пбльскоі нерозділймо. Правда з Неправдою 
хбдять проміж мйром обнявшись, и найлуччі люде 
віку свогб помиляюцця, котбру з них як звати.

3 одного боку преподббні пбснпки та святі 
мовчальники гбрнуцця до пъянбго козацтва, не 
вважаючи на те, що сі защйтники справдёшнёі 
христийнськоі цёркви, воюючи мусульман, дерли 
христиан и за гранйцею й дома „більш, ніж би
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змоглй вкупі Турки с Татарами3 другого 
боку король, серёд зъізуіченоі своё! ради, ясуе 
на сёймі, що лучче нехай згйне з ним самйм 
Полыда, ніж поступйтись Кгрёкам хоть латйнськи- 
ми недбідками.

Роспочинаецця нескінчённа нйзка вворужених 
гарматами королівськнх коммйсій па вгамуванне 
козацтва, котрё одну руку простягало до Москвй, 
де царював едйний, мовляли попй, сияющий під 
сбнцем благочестйвий монарха, а другу до Стам
була, де „повелйтель чотирёх конців світу“ на- 
становляв за грбпіі восточного папу. Ходятъ 
корбнні гетьмапй по Вкраіні, обороняючи шляхёць- 
кий, міщанський, мужйцький, ба и черпёчий до- 
бробут од доморбслоі ордй; а с церковных та 
манастйрських закутків шйрицця глуха пропакганда 
протйв лядського замаху на благочёстие, и від 
Кйева до Львова росхбдицця чутка, що на походах 
жовніре вистинають зустрічну Русь у пень не за 
що йнше, як тілько за те, що вона — Русь, 
и наступаютъ на Вкраіпу для того, щоб вйрізати 
благочестйвих до ногй по саму москбвську гря- 
пйцю. *) **)

*) Словй, королівського 
Хотйнською войною.

**) Львівська Літбпись, мемуйр якогось попй.

послй до козаків перед
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Серёд сіёі смути, запорбзькі чуприндирі торб- 
чять по шинках та по ярмарках готовим на все 
обірваіщям про наругу Жидів, панських прислуж- 
ників, над благочестйвим христианством. Про 
одного Жйда оповідують, що в него в лёху образ 
Іисуса Христа прибйто до землі чотирма цвяхами, 
бчі ему повиколупувано, груди, руки й ноги по- 
пробйвапо; про другого, що не даё козакам и му
жикам ключів од цёркви, щоб охристити дитину 
абб звінчати молодйх; про иншпх Жидів, що на 
одній мйлі становйли по трі кбрчми; ще про, йн- 
ших, що позарандбвували всі „козацькі ріки , 
загніздйвшись на Самарі, на Саксані, на Гнилій, 
на Проббйній, на ріцці Кудесці, у такйх незнаних 
пустйнях, на такйх полувйдуманих урочищах, де 
й козакам-бурлакам не булб пристанбвища, де на- 
віть Самуіл Зборбвський помірав з низовцями від 
бесхлібъя и безвіддя. Сліпё кобзарство, спасаючи 
душу по манастирях и пъянствуючи с козаками 
по шинках, складуе думи про сю тяжку наругу, 
котрі й дбсі россійська историокграФИЯ, цураючись 
крйтики, приймае а Іа Іеііге за историчні свиді- 
тельства. Шкодлйві вйдумки католйцького ізуіцтва 
знахбдять собі чѵеі га чѵеі у вйдумках запорбзькоі 
голбти, котру навіть найучёнші и найпобожшйші 

украінські попй тогочасні именують „преславним 
Військом Запорбзьким“ — и шйрицця по всій
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Русі крівава ненависть до лядського та до панського 
ймепи бсліп.

Немнбгі тілько (як и на всім світі немногі, 
починаючи від часів Содома и Гоморри) праведно 
розумні душі, стоять кроткою вірою своею и не- 
засліпленою страстями правдою — з одного боку, 
протйв ласих на духбвні руські хлібй латйнських 
прелатів, з другого протйв зрадлйвости своіх вла- 
дйк архиерёів, с трёйтёго против любостяжания 
и бессердёчности пйшного панства, ш четвертого 
протйв дйкого в своім нётямі и занедбанні мужиц- 
тва. Та спасённе діло іх чйстоі чоловічноі жй- 
зни, серёд мизёрних діл людськбго звірювання, 
зістаёцця лёдьві видймим для историка, мов ясна 
йскра в пбпелі, перехбвана долею про далеку руську 
и пбльску будущину.

V.

Не дбаючи про сей тйхий невечерній світ, 
байдужні на его животвбрне сйево козаки вербу- 
ють у своі купи молбдіж, рождражнену деспоцтвом 
непорядних батьків своіх, вйховану серед хаосу 
середнёвікбвого громадзького життя, відопхнену від 
„шкільнбі чаши“ іі зловрёдною гіркотою, зіпсовану 
в ремеснйчих цехах цеховою крйвдою и всякою 
роспустою. Своім своевбльним буяннем „по світах ,
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вони протестуютъ против ледачого життя в горо- 
довій Украіні, и згбрда титулуютъ себе в своему 
запорбзькому схбвищі „до бри ми молоццями“. 
От же й сі бунтовиикй протйв домашнёі, грома- 
дянськоі и церкбвноі опеки за все й про все, що 
ім не до вподббі па Вкраіні, винуватять у в одйн 
голос панські порядки, дарма що се були едйні 
можёбні порядки у тяжкйх обставинах Украінськоі 
націі. Видумують вонй велйкі панські протйв них 
крйвди, икгноруючи своі дйкі протйв панів вйбрики; 
роспростирають на всю шляхту ледаче дёспоцтво 
кількбх поганців, гіркйх перш усёго самій шляхті; 
малюютъ панський пббут на Вкраіні раем, а му- 
жйцький пёклом, и втелющують своі тенденційні 
вйдумки навіть захожим на Вкраіну чужозёмцям, 
навіть такйм панським офиціялйстам, котрі хвалй- 
лись перёд земляками своіми, що за 17 літ служби 
в украінського макгната осадйли на татарських 
шляхах и дйких полях півсбтні велйких с л о б і д, чи 
то воль, росколонізувавшихся пбтім у тйсячу сіл.*)

*) Французький инженір Бопл&я, слугй Стані- 
сл&ва Конецьпольского, знаменитого коронного геть- 
мйна.

За городовйм и сільскйм гультайством, за- 
тягненим у запорбзькі затйзьці, цехові люде не 
знаютъ, що робйти с своіми ремёствами, крамнйми 
комбрями, вйнницями, броварями; а за шляхёцькими
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охочокомбнниками, мало чим луччими від козаків, 
за тйми ротами та хоругвами, котрйх посйлано 
розганяти козацькі купи, купці покидаютъ бйті 
шляхй, тинйюцця з возами по манівцйх, и платятъ 
важке прбмито замісь лёгшого мйта. Украіна ко- 
лбтицця невгавущим колотом пъянбго бунту з одного 
боку и вповажненого посполйтим правом розбою 
з другого. Благочестйві ченці, швёндяючи в Мос
кву по „милостйню на церкбвне стрбенне“, мовчять 
перёд царём, ніби набравши в рот водй, про ко- 
зацьке хижацтво та розбишацтво, и краснорічиво 
звертають невгавущу украінську колотнёчу на панів 
та на шляхту, що пійшлй, мовляв, то в латйнство, 
то у всяке еретйцтво, и тяжко тіснйть благочести- 
вих христиан, „наипаче ж козаків“.

Тим часом зъізуічені прелати лазятъ по замках 
польских „королят“, и перёд іх такйми ж висбки- 
ми престолами, як и престол москбвського само- 
дёржця, випуватять за все й про все кудлатих 
схизматиків. Не вважаючи на те, що Наливайко 
грабив попівські двор! й церквй так само, як мі- 
щанські комбрі, панські замки и мужичі оселі, 
взивають усё духовёнство кгрёцькоі віри Наливай- 
ковою Сёктою, взивають Наливайками и Наливай- 
ковою Сёктою навіть ис костёльних казальниць, 
навіть устами такйх прорёчистих апбстолів латин
ства, як Фабиян Біркбвський. А іх духбвні годо-

%
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ванці, такі поважні, заслужен! и письмённі люде 
як князь КрйштоФ Збаразький, замісь того, щоб 
запомбгою та наукою підняти руських попів из 
узакбненого польским правом мужйцтва и піддан- 
ства, плямують перёд королём словами : §еші8 
зсеіезіе Ііотітіт, все руське духовёнство пбспіль.

Так-то дві гарні, пайгарнійші в світі сла- 
вянські нарбдності, а в них дві рівновагбві поло- 
вйні спасённоі ассоціяціі „капитала“ *)  с працею 
и роббти розумбвоі з роббтою мускульною, на- 
цькбвані одна протйв одніёі лукавими абб сліпйми 
вождями, готбві булй впйтись одна в одну зубами, 
на погйбель землі, дорого! оббм ім.

*) Се слово треба розуміти в політикоекономйч- 
нім знйченні.

VI.

При такйх обставинах, наступйла татароко- 
зацька чи козакотатарська Хмельнйщина, ведучй 
за собою рідну сестру Татарського Лихоліття — 
Велйку Руіну. Дарма що козакй побивали руську 
благочестйву шляхту за одно с польскою латйнсь- 
кою, чи то б то нечестйвою, пліндрували можно- 
владних культурників и колонизатора Украіни за 
одно з дрібнбю шляхтою, котру сама пісня нарбд-
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ня зве хліборббами; дарма що козацька „табор- 
щина“ попрорізувала Руську землю безлюдними 
шляхами завширшкй в пять и десять миль ; дарма 
що козацькі гетьманй росплачувались из мусульма
нами одповірним пародом своім, своіми підпомб- 
шниками и потужниками, — за все й про все 
винувачено на Вкраіні Ляхів. Дарма що ся багата 
и людна тогді над саму Польщу земля, текуча, 
мовляли, молоком и мёдом, за короткого козаць- 
кого панування звелась ні на що, окрйлась німйми 
городйщами та селищами, забіліла людзькйми чере
пами та кістяками, — вина падала на однйх панів 
Ляхів, котрйми попй с козаками протурчали уші 
народов! з нашоі сторонй, так само, як с пбль- 
скоі ксёндзй с своіми годбванцями протурчали уші 
панам, панським синам-коллекгиянтам и всім, мовля
ли, „дббрим католйкам“ Наливайковою Сектою. 
Дарма, на останок, що Хмельнйцький був разом 
и турёцьким и москбвським підданим, що навіть 
пародия пісня проклинала его за росплату с Та
тарами украінськими парубками, дівчатами й моло- 
дйцями,*)  — имя „Козацького Батька “ прославлялось 
на Вкраіні, як Мойсёеве.

*) Ся пісня дожйла до нйшого чйсу. Як вільно 
ще було этнокграфувйти проміж народом по Вкраіні, 
я записав іі в рідній окблиці Хмельнйцького и напеча
тав у І-му томі моіх „Записок о Южной Руси".
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Письмённі украінські люде не так хотіли, як 
м у с и л и прославляти Козацького Батька и за 
живота ёгб. и по смерти. Не говоримо вже про 
козацьких архиерёів, котрі „якоже рйза въ кровй 
намочена не будутъ чйсті въ вѣчное врёмя“.*)  
Спогадаймо тілько те, що значня частйна шляхти, 
навіть людёй добре вйвчених по за гранйцями 
Пбльщи, обернулась, під час Руіни, в козацтво. 
Тяжкі кримипалйсти, безнадійні стратёнці, легко- 
духі зрадники культури европёйськоі силкувались 
опаскуджені козацьким ремёством имена своі під- 
няти вгбру до героізму чёсти, віри и посполйтого 
добрббуту; видумували великодушні прокламаціі 
а розіегіогі козацьких бунтів, и сочиняли в підрбб- 
лених літбписях такі справдёшні подвиги, як на 
вербі групп, абй в тёмне потомство свое перейтй 
не бешчёсними палйводами. **)

*) Исаіи гл. XV, ст. 21.
**) Що працювйли вонй не дйрмо, се ми вбачй- 

емо в тім, що Фалшбвану прокламацію Хмельнйцького, 
під дйтою 28 мая 1648го року, АхеограФическая Ком
миссія напечатала між своіми Актами, а рбків через 
десйток переложила ч>ранцузькою мбвою в широкому 
дпагіо, котрйм хотіла „объяснйти“ Еврбиі „исторію 
Югозападнаго Края и его отношеній къ Россіи и Поль
шѣ “. — Сёму постйдному для исторйчнёі науки и гро- 
мйдзькоі повйги документов! дйно ось яку нйзву : „Уни
версалъ Гетмана Войска Запорожскаго Богдана Хмель-
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VII.

По Белйкій Руіні, роздёрто Украшу надвое 
и перётято Дніпрбм. Татарський беріг Славу- 
тиці, під москбвським папуванием, осіло козацтво,

ницкаго Жителямъ Малороссійской Украйны и Коза
камъ , въ которомъ, изображая жестокія утѣсненія, 
претерпѣнныя ими отъ Поляковъ въ вѣрѣ, чести, иму
ществѣ и самой жизни, убѣждаетъ ихъ соединиться 
съ нимъ для защиты правъ своихъ вооруженною ру
кою". —• М^шу оговорйтись, що Археографическая 
Коммиссія зробйла се не с політйчнёго ехйдзтва. Се 
в нёі була —

„Незнанья жалкая вина", 
як сказйв Пушкин про Татйр.

Велйчні подвиги так нйзваноі „общерусскоі" 
историокгрйфиі здаюцця вже якбюсь дйкою мріею. От 
же вонй здаюцця дйкою мріею тілько тим, хто не вдо- 
вольняецця самою „ФЙбулою исторіи", и бажае вбачйти 
историю „описательною соціолбкгиею", наукою вбес- 
пёчення громадзького добрббуту. У полунбчнім Вави- 
лбні не хбчуть сёгб знйти. Там не тілько ніхтб не 
вважйе на такі наукбвоі скандйли, як піднесённе Еврбпі 
затемнения истбриі Югозйпадного Края під нйзвою 
„объяснения", та ще й того загукують, у кого е бчі, 
щоб бйчити.

Се ж дрібна дрібнбта рббить такё з истбриею 
вгорі, а споглйньмо, щб вонй витворйе внизу. Не знй- 
ючи и не хбчучи знйти, як у всему світі преобразй- 
лась уже история під нйдихом „правдйвоі релікгиі", чи
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позаймавши панські зёмлі під своі заііманщйни. 
Р у с ь к и й бёріг, порожній и безлюдішй, доставсь 
надполовйненій Пбльщі.

Вважаючи по перекорах п нареканиях козаіщ- 
ких од Наливайка до Хмельнйцького, треба булб б 
сподіватись, що на Татарському ббці Дніпра по
ставе життё райське, а Руськи й бік зістанеццж 
пепельною пусткою, с котрбі вейка жива душа 
втекатиме в москбвську Гетманщину, до своіх, 
як у кобзарськнх думах утекали невольники из землі 
турёцькоі, из віри бусурмёнськоі.

Вважаючи по тому, що в перёказах ппсьмёя- 
ників украінських, панй жили на Вкраіні як у раю, 
а мужикй мучились як у пёклі; що, по бабським 
рбсказням наших историків, не булб міри людсь- 
кій тіенбті, невблі и нарузі під лйдзькою кормйгою

то „поэзіі на^ки а} вони рбблять іі йграшкою своё! ум
ственно! дикости, и нйвіть пбруч ис протестами лю
дей тямущих печатаютъ між нерушймими Фактами 
так! падущі фйкти, як те, що Мельхиседек Явбрський 
святйв гайдамйкам ножі, а Гонта різав своіх дітёй.

На бідУ оббм народам, и в польскій прёссі поза- 
вбдилось такё ж самё літературнс гайдамацтво. Мушу 
с самбі цінотй національно! про се нагадйти. Во вп- 
нбшу з рідноі хйти смітте не для того, щоб сусіде 
зн&ли, як іі занехлюено, а для того, щоб, хоть ис со- 
ромй перёд простйцькою хатою, держали вонй своі 
цалйци чёпурно.
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у землі, текучій молоком и медом; що, по коб- 
зарським думам, панські підпомогачі Жидй, мало 
того, що глумйлись из Ббжих церкбв, та и в са
мого неборака старца одіймали вйпрохані попід 
вікопню яйца; вважаючи це все, треба б локгйчно 
думати, що не полізе чоловік у ярмо, котре роз- 
бйв серёд крівавоі пбводі, и не вернецця в пекло, 
с котрбго втік осмалений и скалічений.

Ні! от же бо ні!
Скоро забеспёчено трактатами нову гряницю 

москбвськоі Гетьманщини від пбльскоі Украіни, 
зараз починаюцця величёзні втеки непідневбленого 
нікбму козацького народу під шляхёцьке пану- 
ванне. ... Ті самі люде, с котрих, по кобзарським 
думам, так гірко знущались и по господах и по 
церквах Ляхй та Жидй (и коли ж, поіа Ъепе ? 
тогді, як у кожного в руках була шаблюка, а пе
рёд очйма тисячостежкбвий шлях за Пороги!) 5 
ті самі люде, котрйм безбожие, беззаконие и лю- 
дожёрне панство завдавало Нербнівські инквизіційні 
муки и диявольскі крйвди; ті люде, котрі, с по- 
півського надиху, галасували, що лучче жити в ту- 
рёцькій невблі, ніж під лядзьким пануваннем, 
тепёр тйснулись на зёмлі тих самих Конецьполь- 
ских, Потбцьких, Каліновських, Вишневецьких, 
Любомйрських и т. д. и т. д., котрйх силкувались 
изместй з лиця землі, вйрізати до ноги, видупіити 

3
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по Вкраіні, по всій Русі, ба и по всій ІІблыці, 
так щоб и духу іх нігдё не пахло.

За малйй час, на вдивовйжу историков!, по
рожне поприще Велйкоі Руіни зробйлось вёльми 
людним, весёлим, роскішним, и зацвілб такйми до
статками, що самі дідичі, синй и внуки козацьких 
недббитків, сйдячи в Варшаві, питали в своіх 
осадчих та кгубернаторів: „Звідкіля се ви беретё 
такі грбші? Чи не познахбдили ви швёдзьких 
скарбів, що шлетё нам стілько золота й срібла 
з Украіни“ ?

Чим же подякували панам Ляхам козацькі та 
москбвські втікачі за роскішне пристанбвище и за 
ту вбльну волю в купёцтві, ремёстві, господарстві 
и громадянстві, котра на злйтій лйцькою и ко- 
зацькою крбвъю землі вйростила пишнобарвйстий, 
співучий и танцюрйстий рай? Се знов така загад
ка, що ключа до нёі трёба шукати аж у препо
добного Ѳеодосія Нечёрського, аж у святого Ка- 
длубка Надвислянського.

По старій памяті, украінське гультайство (такё 
самё гультайство, якё повлазило тепёр з оббх сторін 
у міждонарбдню прёссу) зпюхалось из Запорбзьцями; 
по старій памяті, украінська темнота наставляла ухо 
своім дйким пастирям душ (а дйча сих благоче- 
стйвих пастирів ще побільшала пбслі Хмельнй- 
щини); по старій памяті, вйкохана віками злоба
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на панів Ляхів опанувала невпотужпений освітою 
рбзум упечатливоі, мечтательно!, завзято! по своій 
прирбді масси, та й поновйла під корогвами За- 
лізнйка й Гбнти ту, мовляв, „честь-славу, військбву 
справу, іцо сама себе на сміх не давала, непри
ятеля під ноги топтала“.

Як пёрше ехйдні люде двйгали до своёі метй 
пъянё гультайство и дурнё (бо не освічене здоровою 
наукою) мужйцтво то грізнйми, то принадними вй- 
думками, то на останок татарським террором, так 
и тепёр піднялй его вйдуманою Золотою Грамотою 
и вйдуманими Свячёними Ножами, обнадёжливими 
йкоби дарами царйці Катерйни.

Знана по всему світу Уманська Різанйна 
1768го року кйнула своё кріваве сйево на про- 
славлену козацьку завірюху, на ту постйдну для 
нас пору нарбднёі жйзні, колй, замісь людёй, про- 
свічених европёйським гуманйзмом (котрйх моглй б 
ми мати, та не мали, між своіми владйками й па
нами), проповідниками нашими булй тёмні на бчі 
и на рбзум кобзарі, вйкохані в корчмах та в ко- 
зацьких кошах наш! Гомёри, що восторгались на- 
віть и походами в православну Волбщину, де ко- 
закй (вкупі с Татарами), мовляли вонй, волбську 
кров иж жбвтим піскбм у пблі мішали, волбською 
крбвъю річкй й озёра випбвнювали, волбським тру
пом гаткй й байракй вимбщували.
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VIII

Затёмнене підрббляними документами и Фал- 
шбвапими літбписями діло Велйкоі Руіни, після іі 
восхвалено! (о сором!) украінською музою имита- 
ціі в Уманщипі и Черкащині, зробйлось яснйм, — 
тілько не для нас, не для козацьких правнуків, 
котрйх москбвська пропакганда одурманила ще 
більш, ніж одурманила ізуіцька наших антакгоні- 
стів, панів Ляхів.

Ми прислухались жаднйм ухом до гайдамаць- 
ких пісёнь, до запорбзьких традйцій, до красо- 
мбвних сеймовйх докбрів „мбжним панам, земнйм 
богам“, за іх безумний надмір, робйли собі з урй- 
вочних виразів скрижалі завіту, и не мали очей 
на той добрббут Украіни, головне джерелб нашоі 
прорёчистоі мбви, нашоі голоснбі и правдйвоі як 
Господне слово пісні, котрйй козацтво двійчі зні- 
вечило по послбвиці: „Зла йскра и поле спалить, 
и сама згасне“.

Широка наша письмённість, втерявши ключ 
розуміння черес продажність наших архиерёів 
и ренекгацтво наших дуків-срібляників, не при
вела нас до мудрого правила: апсІіаіи.г еі аііега 
рагз. Вона задоволыіяла тілько наше азіяцьке са
мохвальство в виду европёйськоі культури, котру 
козакй припинйли своіми экгоістйчніми, антй-па-
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триотйчніми войнами не тілько в Пблыці, та и в са- 

мій Москбвщині.
Перебравши в памяті всі пбльскі кривди и 

хйби, від Болеслава Хорбброго, що гостював си- 
ломіць у Кйеві, до останнёго Ляха-жоввіра, що 
підкбчувавсь під козацьких жінбк на Вкраіні; од 
первого хліба духовного, бднятого в Русина, до 
останнёго перёману русйнського бурсачка, в латин
ство, ми не дивуемось велйкій ненависті до 
лядзького кодла, котра не в одного Русина-Украшця 
сталась нечйстим джерелбм умственно! энёркгиі. 
Ляхй бо мусили мстйтись и мстйлись над Руссю 
за свою надверёджену славу, за свою погубдену 
оччйзну, за своіх батьків, матірбк, братів, сестер, 
дітёй и внучаток, на останок и за своі маетності 
на Вкраіні, набуті не однйм побратйиством из 
вйшшою й нйшшою шлйхтою, ні! бо сі маетності 
відкуплені у Татарвй найблагорбднійпюю польскою 
крбвъю; а пбмста и крівёва кара, якйм би ми 
правом іі ні вповажнювали, ще нікбли не сповпяла 
душй винуватого йншими чувствами, опріч звірячих.

IX.

Колй ж Русинй признають па суді своёі со- 
вісти, що булб ш чбго ім поробйтись роздратова- 
ними звірятами до проклйтого лйдзького кодла, то
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мусять признати й те, що Ляхам булб ш чбго 
поробйтись лютими пекёльниками и Драконами 
судами до ядовйтого кодла руського. 3 оббх ббків 
накбіли ми стілько ехйдного и крівавого, стілько 
дурного и пагубного, що нема вже на землі й 
трибуналу, котрйй здолів би нас россудйти; а ми, 
замісь водй з річки Лети, жадаемо по давнему, 
по варварському, по звірячому „свою біснувату 
ненависть и застарілу жадобу пбмсти“, як мовляв 
підпалюючи лйцькі сердя Кадлубек, гасйти крбвъю 
свогб нещаслйвого антакгоніста. Так само й Ляхй, 
замісь того, щоб загбіти тисячолітні руські рани 
братёрською підмбгою в непідневбленій нікбму прб- 
світі тёмного люду, силкуюцця по давнёму и прав
дою и крйвдою наробйти новйх Поляків ис старо! 
Русі, и в сліпоті своій оддають руську темноту 
да бідбту на поталу чужоядникам....

Тайні и явні двйгателі взаімного нашего во- 
рогування, з оббх ббків, давно вже втеряли своі 
чарі над нашими сериями и свою звёрхніеть над 
нашими умами ; а наслідки іх погйбельноі роббти, 
сказйвши в нашій украінській душі образ нашоі 
старосвіщини, затуманюють перёд нами й тропу 
до нашоі будущини. Повбеспёчували себё наш! 
сліпйі вожді, мов ті сбви, пристанбвищем у роскішних 
церкбвних руінах на Захбді й на Схбді; а Русин 
из Ляхом, гарячосёрді знаряддя попівськоі зажёр-
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ливости, холбдноі и довговічпёі, як полйрна крига, — 
з ласки добрбдіів, що готбві по всяк час рятувати 
чужі душі, не вміючи спасти своёі власноі, опинй- 
лись за залізними штабами потужного дёспоцтва, 
за некрушймими кратами безнадійноі невблі.

Сидйть завзйтий Русин ис своім лютим, тися- 
чолітнім ворогом, Ляхом, у тісній тісняві між дво- 
ма морйми, и надйхана століттями омани йрость 
рббить оббх іх біснуватими. Мов два левй, перед 
котрйми тремтів колйсь грізнйй для всего Христи- 
йнства Босфор, — з велйкого жалю про те, щЬ 
булб та й минуло, з велйкоі роспуки перет тим, 
що мусить пёвно бути, роздирають вони тепер 
одйн одному груди до самого сёрця, и позирають 
крівавими очйма злости на ту втіху, котрою вті- 
шають спільних ворогів своіх. На сю мерзёну бо- 
ротьбу тратятъ вонй останні сйли, останні своі 
засоби, и, мов ті кгладіяторі перед рймським со- 
ббрищем нарбдів, обоюдно готують собі смерть, 
котрою не хвалйтимецця ні одйн з іх потбмків.





ПОСЛІСЛОВЪЕ.

Не купуй хати, а купи еуеіда. 
Украінсъка пословица. 

Ворога хлібом та сіллю карай.
Украінсъка пословиця

Дйкую пбльскій интеллікгёнціі, дйкую братёр- 
ським сёрцем за іі просвічене вітйннв могб пбклику 
до згбди з Русинбми. Хоть, мбже, ще й небагато 
нас такйх, у десйтках миллібнів що обоібдним епо- 
чуттем прихилйемось одйн до ’днбго, та вповаю, що 
роспочинбвмо новйй перйод польскор^ськоі жйзні. 
Позбд нас — тьма завзятого недбмислу; перед нбми 
— світ миролюбйвоі на^ки.

От же, висту ваючи під осяйнйм наукбвим стя
гом, не хапбймося співбти побідну піснь аж пбти, 
пбки поббчять лійде нбші дббрб ділб и восхвалять 
ук^пі з нбми Создателя нбшого серця.

Ще не збвсім позбд нас та тьма, котр^ ми са- 
моотвёрженно знёхтували: вонб ще г^сто облягбе наш 
кругбзір и вимагбе од нас яснйх пбдвигів чоловіко- 
ліббства. Споглйньмо ж чоловіколюбивим бком пёрше 
всего на моіх крйтиків, на тих Русинів, що цуракщця 
исторйчнёі прбвди. Сі письмённики живать не
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в ХІХму, а в ХѴІІму століті. Тим-то й шкодй з нйми 
перекбрюватись. Не врозумляють іх, як бйчимо, нА- 
віть и такі дбводи, як поФалшбвані літбписі и повид^- 
мувані универсёли. Міцно сидятъ вонй у том^шёнці, 
що спор^дила ім бескритйчня иеториокгрёфия, и с Фа- 
натйчнёю одвёгою репетуютъ на ввесь світ, що укра- 
іньска м^за не сплямувала себе, прославляючи гай- 
дамёччину з іі свячёними ножёми, Золотбю Грамо- 
тою и великод^шними харцизйками.

Не тр&тьмо дорогбго чёсу, не варімо з нйми 
водй, а спогадбймо л^чче про те, як постаіоть от- 
такі крйтики, щоб запобігти сій лихій пбшесті.

Постаібть вонй в ХІХму столітті ретрокгрёд- 
ним унаслідуваннем жйзні ХѴНго століття, а ретро- 
кгрбдзтвуютЬ черес те, що не бйчять ніякого путй 
в своій б^дущині. Ось придивімось лишёнъ, милосёр- 
дим бком до тих шкільнйх вертёпів, у котрйх р^ські 
педакгбкги вялятъ и сѴшять первбцвіт р^ськоі мблоді: 
що там побйчимо ? Побёчимо, що прокйслу, терпк^ 
и гірк^ „шкільн^ чёшу“ подаё в нас и тепёр бідо- 
лйшнім хлопятам та самй схоластйчня рука, від ко- 
трбі нйіпі прёдки втекйли в коз&цтво. Побйчимо ясно, 
що ні в порядку знаній, ні в підборі на^к, ні в са- 
мбму мётоді навчання не вйдно в воспитйтелів р/сь- 
коі мблоді нйвіть и пбмислу про те, щоб знйнне 
в голов! тбноши организувйлось у д^манне. Боліючи 
сёрцем побйчимо незасліпленими схоластикою очйма, 
що там, де найбілыпе ^чень знёе, там він наймён- 
ше мйслить, наймёнше розуміе.

От из якбю підготбвкою вихбдитъ из тёмного 
вертепа на^ки-м^ки бідол&шний р^ський письмён- 
ник, потративши на чужі мйслі свіжу сйлу само-
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рбзвою ! и в якйй же переходить він світ из цвінтар- 
ного склепу, котрйй ви величаете шкблою ? Пере
ходить він у той вйроблений мёртвою схоластикою 
світ, в котрОму женщина, душё семёйного и грома- 
дянського життя, явлйецця куклою, несвідОмою ні 
на^к, ні иск^ств, ні шйршого пробувйння серед чу- 
жйх людёй, — шовкбвою, чи перкалевою куклою, 
байд^жливою на всякий прокгрёс, тупбю до всякого 
вйшшого пёстрою. Перехбдить у такий світ, де по- 
сполйте вббжество (до котрбго Русинів довёдено по 
ізуіцькій прокгрймі) не даё ні пільги, ні підпомбги 
зам^ченому рутйнною прйцею рбзуму, а перспектйва 
жйзні не сповнйе сёрця нійкими лестйвими надіями. 
Такй бо (поіа йене!) дбля всіх тих Русинів, що ізу- 
іти погордували іх в XVIму и ХѴІІму столітті 
вйнародовити. Така дбля тіёі твердбі Р^сі, що не 
притулйлась до католйцтва в ХѴІІІму столітті и 
зрозуміла (на бід^ дйким рбзумом) дорогё прйво 
своёі національности в ХІХму.

Не бйчивши з рбду йншого світу, опріч тогб, 
котрйй не годйцця инйкше звйти, як тёмрявою; не 
читавши нічбго, опріч хиба тих книг, що скита- 
юцця проміж людьмй, мов заблудйвши в дрім^чо- 
му бор^; с сёрцем пбвним жалій на людзькі крйв- 
ди и недовірства до людзькбі прйвди, виступйе по- 
лузам^чений у шкблах горопйха Р^син на арёну 
публицістики, и як же ви думаете, він почувйецця 
посерёд ширбкоі, вбльноі арёни слбва ? Почува- 
ецця так сймо, як утікйч ХѴІІго століття, пікіль- 
нйй гіЬаІйо Аа^іііовив, посерёд Чёрного Мбря.

Тим же порйдком жйзні, якйм одважний, по
верий и роздратбваний рибальдо подвивавсь у
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ХѴПму столітті на пблі й на мбрі, тим самйм по
рядком ёгб рибЯлдовеький потбмок вербуе нЯшого 
чЯсу кругбм сёбе ватЯгу людёй несвідбмих речи, и 
шйрить між нимй своі анахронистйчні козакувЯті 
мріі. Так як колйсь товЯриш Сулйми, Павліок, и пб- 
слі королівеького помйлування на эшафбті, не зро- 
зумів, що козЯп,ьке вйдумане право підлягЯе правам, 
засл^женим у всёгосвітнёі культУри, — так и літе- 
ратУрний гайдамЯка не хочё розуміти нічбго, опріч 
тих дйких, татарувЯтих идеЯлів, які перед ним вйста- 
вила козЯцька поэзія та бескритйчня историокгрЯфия.

Колй до сёгб прибЯвимо, що и е сторонй тра- 
диційно ненЯвидних ёму людёй багЯтйх и пот^ж- 
них не всі ступйли на новйй путь жйзні, показаний 
рбду людзькбму правосудною культурою; колй не 
эакривЯтимемо очёй на ті непрЯвди, котрі витво- 
рЯкщця в світі під заслбною церкбвного благочестия, 
олікгархййнёі госудЯрности и громадине ькоі пов&ж- 
ности: то ббраз многострадально! польскорУськоі 
старосвіщини побЯчимо перед собою в свіжих, Ярко 
блискучих, кричущих крЯсках. Перемінйлись ліоде, 
не перемінйлись ні іх напЯсті, ні іх турббти на 
житёйському мбрі.

Когб ж за сі напЯсті и турббти винувЯтити ?
Нікбго, абб всіх.
ВинувЯті й Руеинй, винувЯті дУже за своё 

розбишЯцьке буЯнне серед краю, котрбго за соббю 
не вдёржали и своім влЯсним выходом не впорядкувЯ- 
ли. ВинувЯті й панй Ляхй за деспотйчний нЯдмір свій 
у перевЯзі над рУською простбтою, перевЯзі чЯсто 
лукЯвій и ехйдній. Для правдйвого сёрця рУського, 
так сЯмо, як и для пбльского, сі обоібдні прёдків-
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Вйфйіпм’,, почув&ад® Пф&веддавшииж,- и в»»й неевід^- 
мшягіі Ийнбрнп'т яшда ыа^’кж даб’ВДЖ е©йі иекйыю, не 
ш^давкіі ВК^ІЙВД^ИІМШ*) Тр&й ждати каял* и ве- 
рошийі «мм, <Ш иійРвужнВіішіѳгоѵ ед вйшшого, 

*■)) (5® пшгйеугонь ш жоі’ Зфййь- Жяят> в®нй дави® 
яже й^вайййі*,, ж <5шк$жад« ®диор«дастув&ти мене 
ни®,, іцо дю мжр^шан®®и< ж н® даѵй® деоау метх ието- 
^й'вдаік вгіводаі^, й» котф* вой дйоявдя? як телята на 
ный' дайшѵ > '

$давадя^ шюй&іку п^сЫ'вий® ® бдажмгеках та 
® шйй№ дазйВДіИР » Й®®ечй.швии оберемек тѳмів, 
мае- йщбдаф й^йййвйЗД® №> дИ^юх дадёй на вежкденъ 
(йа цвт&Р' да й^йчйчйіж А- хтѳ> ви тага,
т, щ©> йюздай^да м-енё № в ршдав© ®в>0 ма Дяалек- 
тйвдій Ѳ^яібіт-е евоі йшяйу ® йюшжіт® наугает 

своі. Л мвмнх_в1й.
©) гіЫШі та я ж те ® пршхав

й® йідеіН®’ й* Дйійіревтй Украіні не адм©
йгіійіі Й’ДРО» йбдй®кейб> йі^ёвйіт®. И 
йелё'ев тут йбвжжч® (₽теМ^Г ИіѴ м^ /Ьо®і 
яедіда,, кен'ета-т^йчй <Лти вмрокоі ®ете- 
пЙЧЧГ-ёіі крйТййй!,- 6ЙЙйВД®У Круто® еМ® лр^У ®ВД®' 
ЙШ. А # ЙВ® # са® Уо®й®дік вида®* 
зрё’б'йТВ’:: та®!' йШЖВ’ йф® у толеву н®яхв.
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в прбсвіті, од свідбмого в давній и новій політиці.
И спрёвді пбльска интеллікгёнция почалй вже 

зглйбока міркувати, якйм би то рббом поеднатись 
ій ис евоім тисячолітнім вброгом. Не вхбдячи в 
причйни рбэбрату с тіёю Руссю, котра колйсь дав- 
нб и евоім ріднім и пбльским рицарйм склада- 
ла пбчесні пісні, цпае йитае ѵосапіиг, ся благорбд- 
на интеллигенція ч^е тепёр, мов однб велйке сёр- 
це, що якась нова и немин^ча бідй, погрбжуе Поля
кам од еёго нещаслйвого рбзбрату в будущині.

„ТггеЪа сЬуЬа Ъуё віерут (пйше хтось у „Кга- 
зёті Кракбвській"), аЬу віе паЪуё рггекопапіа, ге 
зігазгпу &гогі пат 5ѵгб& 5ѵе хѵіазпут кга]и; ту газ ягго- 
§а іе$о Іексеѵ^агуту, піе оЫісгату ]е§о зііі^е^о ро- 
Ц^і, вгусігіту г піе&о і іусЬ, кібггу пат о ѵѵріу^ѵіе 
тогаіпут і о газоЪаск 8ІІу Ъгпіаіпе] орохѵіайа^а^.

Сей страшнйй вброг есть не хто йнший, як 
той велйкий Нётям, чи той тёмний Недбмисел, 
що крйецця в Руському нарбді и визирбе с кбжно- 
го вирйзу ёгб нисьмённого отамбння... Так, панбве 
брйтте, се вброг, се справді страшёиний, зловіщу- 
ватий вброг!

Чим же ви ёгб под^жаете ? Чим вйзволитесь 
віт тогб погйбельного Дамбклового меча, що не зна
ете, чи він тне самйх вас по шйі, чи, мбже, вёіпих 
дітёй и внучёток?

Невжё ж бо думаете под^жати свогб вброга 
имитаціею тогб необачного дёспоцтва, на котрё так 
гірко нарекаете в Москбвщині ?

Дивліось я своіми очйма, як ваші гуманйсти, 
вёлні прокгресйсти и культурники гасають по всій 
Галичині та хапбють навманй людёй рббом незабу-
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того царя Мйколйя; дивлібсь и киплю серцем у 
своій немоготі впинйти іх и задля Русі, и задля са- 
мбі Пбльщи. Плям^ють вонй сим полицёйським 
гасйннем австрййську конституцію, и возвбдять на 
висоту мученичества за націонйльну спрйву нйвіть 
и такйх людёй, котрі силкувйлись погасйти йскру 
світу, що засіяла Галичйнам з Украіни. А ви сёгб 
мов и не бйчите: бо нйвіть и вйші либерйли знахб- 
дять щд сказати в оправдание тогб, чогб не опрйвдуе 
ні християнське сёрце, ні політйчний россУдок. Хи- 
бй ж ревутъ напбені волй над пбвними белами? И 
чивжё ж у всій зоолбкгиі тілько Русин такйй зві- 
рйка, що однйково лютуе и голбдний и нагодбва- 
ний ? Не звертййте, панбве брйтте, на німёцьких 
олікгйрхів своёі необйчности; а лучче поміркуимо 
вкупі, що се ви рббите ’ Се ж ви поливаете пбло- 
мъе оліею! Се ви пускйете вбду на колеса тих 
млинів-вешняків, котрі перемёлюють стародйвні ко- 
зйко-попівські вйдумки на новйй лад !

А що вййде, панбве Полякй, с сёгб млйва ? 
Як вам здаёцця? Чи то ж вам лёгше буде рівно- 
вйжитись из Русею тогді, як вонй згодУе й немов- 
ляток свойх, так як іі саму згодбвано? Абб, мбже, 
думаете, що сільскйй пйхарь не послухае міського 
писйки, и розумнійше свогб кгазётного отамйння 
розберё міждонарбдню спрйву? Чи, мбже, вповйе- 
те до віку и до сУду ёгб підпбювати, підкупляти 
та піддУрювати вкупі ж Жидйми на виббрах ? Чи 
сподівйетесь дйвнім ізуіцьким рббом вйнародовити 
Русь принйдним католйцтвом ?

Се все запйдні під вйшими ногйми; се підвбд- 
ні скёлі на вйшому житёйському мбрі.
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НИ не переслідуваннем письмённоі темнбти 
р^ськоі, а братёрською запомбгою добрббутові на
роду Р^ського и щёдрим наукбвим світлом у вер
тепах мучйтельки на<ки запобігнете ви том^ лйху, 
котрё вже з вёшоі влёсноі прёсси промовляе до вас 
гблосом Кассёндри...

Великод^шні ліоде не перевелйсь між Поля
ками. Бо й до мёне озвёвсь одйн нечётно по рй- 
царські и по христиёнські, немёв би устёми велй- 
кого Яна Замбйського:

„Піа оаіа&піепіа ігѵѵаіе] і ггесгуѵѵіаіе] я&ойу 
г Кизіпаті &оіо\ѵі ]е8іе§ту ропіебё паѵѵеі гнасгпе 
ой агу, Ьо гогитіету доЪгге, іе о<1 іе§о гаіеіу саіа 
рггувхіовё павга“.

Нехёй же се слбво та стёнецця ділом. Нехёй не 
говбрять міні Русинй, що чувёли вже не раз та й 
не два сю пбльску пісеньку. Несіте, панбве брётте, 
вёіпі ойагу для рятувёння тёмних людёй од легко- 
вірности, а псевдопросвічених од гайдамёцькоі фи- 
лос6фиі. Несіте, та й не скупайте: бо Небесём угбд- 
на тілько щедрота пбвна, щедрбта брётня. Несіте, 
та й не лукавн^йте: щоб запомбжені и освічені 
Русинй булй в вас Русинёми, а не Поляками. Не
сіте, та й не гёйтесь, щоб не спізнйтись. Бо щйро 
каж^ вам: що, перёдсуди перёдсудами, а прбвда 
правдою. Не нёскрізь р^ське сёрце проточйла по- 
півська православна та правовірна химорода. ПДе 
вонб ч^е прйвду по Ббжому закбну прирбди людзь- 
кбі. От же сю Руську при Дюшену и мовч^щу прав
ду тйжко дратве галасувёта пбльска крйвда. Пора, 
пйльна порё одн^ втихомйрити, а др^гу впинйти!





Перед сіёю „Кр^шанкою“ вййшла в світ кнйжка 
тогб ж автора, під назвою ,,Хуториа Поэзія

Слідём за сіёю „КрАшанкою“ покйне друкарню 
и зъявицця в світі пёрвий том попереклйдуваних 
з бритйнськоі мёви мёвою украінською „Шекепйро- 
вих Твёрів“ („Отёлло“, „Троіл та Крессйда", Ко- 
мёдія Пдмилок") , а пётім печётатимецця ще вісім 
такйх тбмів.
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