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З друкарнї Наукового Товариства імена Шевченка

під зарядом К. Беднарського.



ФшшТ.



н'їїіїјт. ЧЧЗТТЇ 12

по. І

Дотеперішнїй розвіії

Наукового Товариства інени Шевченка._ .;.;.:›__
- Минувшої осени видїл Наукового Товариства іиени Шев

ченка з огляду на шпрший інтерес, який викликає діяльність То

вариства в наукових кругах словянських і ве-словянських, ухвалив

від 1900 р. видавати для знайоиления своїх членів і всїх інтере

'дчј сованих осібний білєтеиь наність тих звісток, які містили ся до

тепер у Заиисках Товариства. На равї сей білєтень виходити-не
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чотири рази до року, иістячи в трох вииусках чотироиісячні сира

вовдання з наукового й адиіиїстрациііиого руху, а в четвертіи
_

загальне річне справозданнє з діяльности Товариства та його ор
ґанів. Перший випуск сеї иублїкациї розпочинаємо отсею статею.

В иїй иодаєио для тих людей, що не слїдили дотепер близше за

діяльністю і роввоєн Наукового Товариства інени Шевченка, ко

роткиіі погляд на його історию.

Інїииятива аасновавия Товариства іиени Шевченка вийшла

від кількох патриотів а росиііської України. Коли після урядових

реиресий проти українського слова в Росиї при кіниї 60-их рр.
надії українських иатриотів усе сильнїііше авертали ся на Гали

чииу і її нолодиіі национальниіі рух, на початку 70-их рр. в'явила
ся ніж вини гадка _- васиовати у Львові якусь постійну інститу

_
'
цию для розвою українського слова. За иоровуніинєи в провідни

;.¬\ ванн галицької национальної україисько-руської партиї постанов

лено було на зібрані гроші (коло 9 тис. ґульд.) купити друкарню`
'ті що служила-б підставою літературного руху (такий илян уже від

кшталтщо ніша-кіт У

___
'

кількох років був у галицьких иародовців), а для уирави її ідля і

роввою того літературного руху вавяаано „Товариство інеии Шев

ченка“ в видї тїсно - аанкненої кориорациї, з високою вкладкою

100 злр. (ироионоваио було навіть 250), аби обережнин
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добором членів охоронити його від постороннїх елементів. В 1873 р.

закуплено друкарню, а 11 грудня тогож року галнцьке намісництво

аатвердило статут нового Товариства, підписаний девятьма ви

днїіішими людьми в нечисленної ще тодї українсько-руської партиї.
В статутї нового Товариства, поставленого під патронат най

більшого українського поета, котрого імя було окликом галицького

напонального відродження, _ метою його положено було „вспо
магати розвій рускої (малорускої) словесностґ; для осягнення її

Фундатори Товариства: Олександер Кониський.

Товариство мало видавати своїм накладом книжки і часописи лїте

ратурні й наукові, підпнрати літературні іі наукові видання, роз

давати премії й т. и. Мотнвуючи заложеннє власної друкарнї,

вказували на те, що одипокої перед тим руської друкарні (Ставро

ніґійеької) не вистало би, як би Товариство Шевченка „начало

много книжок видавати“. Але сї рожеві мрії на перших кроках

дізнали гіркого рознаровання. Закунно друкарнї й видатки на її
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урядженнє ножерли не тільки всі зібрані гроші з жертв і член

ських: вкладок (несповна десять тисяч ґульд.), але впровадили

Товариство в значні довги (коло 4.000), так що приходило ся ро
бити позички на досить тяжких умовах. При таких обставинах про

якусь видавничу діяльність Товариства не було що й думати,

івже на перших загальних зборах товариства більшість членів

Фундатори Товариства: Єлисавета Милорадович.

вказувала на се та підносила, що Товариство має передовсім зай

няти ся своєю друкарнею, аби забезпечити іі істнованнє. Се було
нелегко, бо доходи Товариства були скуиі, сторонніх партий друкарня
мала дуже иебогато, видання-ж иародовецькі друкувала з ріж
ними опустами, на кредит і т. и., так що від них особливих кори
стей не мала. Через те Товариство аж до 90-их рр. перебувало,
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ножна сказати, в хронічиій біді, з котрої не могли вирятувати його

й ті жертви, що від часу до часу впливали. В таких обставинах

воно могло розмірио тільки в дуже слабій мірі сповнювати

винисану в статуті мету: воно причнняло ся до літературного руху
головно тільки друкарським кредитом та опустами, які робили ся

для популярних видань Просьвіти, для одинокоі тоді літературної
часониси „Правда“ і подібних ииьших. Зрідка лише могло воно дати
наклад на якусь книжку, напр. видало своїм коштом два томи

Фундатори Топариства: дмитро пмьчиков.

„Правди“, причинило ся до видання важноі праці нроф. Огонов

ського Ѕішііеп ані (іепт ЄеЬіеіе (іег шііюпіѕсііеп ЅргасІіе, іт. и.
1885 р. Товариство перейняло на себе виданнє літературної

часониси „Зоря“; в розвою його се був досить важний факт: він

був початком самостійної видавничої діяльности Товариства, розбу

див якийсь літературний рух у нім і до певної міри відновив ін

терес до Товариства. і в Галичині й на Україні, де по „антрактї“
кінця 70-их рр. знову змагаєть ся український рух і через уря
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дові заборони все більше звертаєть ся в Галичину. „Зоря“, що
мала до 1894 р. свобідний доступ до Росиї, в 90-их рр. стала

була в значній мірі всеукраїнським орґанон, а з тим разом і Това

риство починало ставати в певній мірі всеукраїнським літератур
ним огнищеп. Коли з розвоєм літературної роботи стала все більше

відчувати ся потреба також і наукових українське-руських видав
ництв, на адресу Товариства почали висловляти ся з росийської

Фуидатори Товариства: Мих. Жучеиио.

України бажання, аби воно взяло ся до орґаиізациї наукової ро
боти. Речником сих бажань виступив Ол. Барвінський, що на

загальних зборах Товариства 1890 р. иредложив проект рефорни

Товариства в сім напрямі. Головнини точками сеї рефорни мали

бути: Товариство імени Шевченка иеретворюєть ся на „Наукове
Товариство“; знижуючи вкладку до З злр. воно змагає до того,
аби притягнути до себе як найбільше число людей, інтересованих
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розвоєм наукової роботи; для орґанїзациі іі поруч виділа, що має
зайняти ся адніністрацийними справами Товариства, утворюють ся

секциі для наукової роботи, на разі три: фільольоґічна, історично

фільософічна і математично- природописно-лікарська. Проект сей

увикликав деяку опозицию членів, котрі вказували, що наукову ро

боту можна розвивати в Товаристві і в рамах давнійшого статута,

що сама зміна статута роботи сеі не сотворить, _ але на нових

Фундатори Товариства: Стефан Качала.

загальних зборах - у марті 1892 р. проект прийнято, й Товариство ~
зреформовано на „Наукове Товариство іиени Шевчеика“.

Дійсно ся реформа, хоч була важнии явищем у дальшім роз

вою Товариства, сама по собі могла-б і не кати таких далеко

сяглих наслідків, як би в парі або слідом з нею не йшли иньші

нодїі: зріст материяльних засобів Товариства і поява в Товаристві
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людей, що специально зайняли ся орґаиїзациєю наукової роботи.
Тож печатки наукової діяльности були досить скромиі. При кінці

1892 р. вийшов перший топ Запнсок Товариства імени Шевченка,

зложений переважно з праць українських авторів і виданий теж

за грошевою підмогою зУкраїни, під редакцию тодішнього голови

Товариства Ю. Целевича; в 1893 вийшов другий, під редакциєю
О; Барвінського, хоч редакция мала надію видати того року два томи:

перший голова Товариства: Кориило Оушиевич (І874-І885).

аж в 1894 р. прийшло до видання двох томів (ІІІ і ІТ), під тоюж
редакциєю. Окрім того в сих роках перейняло Товариство на

себе виданнє „Правничої часописи“ - квартальника для теориі
й практики права, заложеного львівськими правниками, Руської

історичної біблїотеки- збірника перекладів важнійших монографій
по істориї України, Правничого словаря дра К. Левіцького і за
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грошевою підмогою з України розпочало виданнє Росийсько

українського словаря (закінчено 1899 р.).

Користні переміни в житю Товариства, про які я згадав
вище, дають себе знати в скорім розвою наукової роботи

доперва з початком 1895 р. Як я сказав, тими перемінами

був зріст материяльних засобів Товариства і орґанізация наукової
роботи, переведена в Товаристві новими силами. Зріст своїх

материяльних засобів Товариство завдячувало насамперед зростови

роботи своєї друкарніі§93 р. цдАк. видавництво шкільних

книжок7 переносить до неї друкрмруеьких шкільних книжок;

сприбулиИіщтїтііииыпј,урядові роботи. До друге _ на підставі
своїх наукових публїкаций починає Товариство здобувати запо

моги від міністерства і від краєвого сойму, головно завдяки

заходам п. О. Барвіиського, голови Товариства в р. 1893-6. Що
правда, сей материяльннй зріст був значним тільки в порівнянню
з даввїйшнми хронічними дефіпитами, з вічною бідою, в котрій
жило Товариство, самі-ж по собі материяльні засоби Товариства

були в иорівнянню до великости задачі, котру воно сповияло, дуже
малими, а специально запомогп правительственні й краєві розмірио

до наукової діяльности Товариства і навіть до буджета його на

укових видань були дуже малі й зростали дуже повільно, так що

в компетентних кругах не переставали дивувати ся, як Товариство
могло розвивати таку інтензивну наукову роботу при таких малих

засобах. Се здивованнє зрозуміє кождий обзнайомлений з нор
мальними коштами наукових видавництв, з низше поданого пе

регляду:
1894 р. дістало Товариство першу субсидию від краєвого

сойму 500 злр., разом із субсидиєю 500 злр. на Історичну бібліо

теку, перейнятою Товариством разом з сим видавництвом- 1.000.

1895 р. дістало Товариство першу субвенцию від правитель
ства в сумі 1.000, разом з соймовою 2.000. Будатет наукових ви

дань виносив коло 4.500, а видано на те, розуміеть ся
~ з не

можливою ощадністю, 9 томів наукових публїкаций.
1896 р. Товариство дістало 4.500 злр. субвенций (від міні

стерства 2.000, від сойму 1.000 і осібно для археот'рафічної комісиї

1.000, а на Іст. біблїотеку 500); буджет наукових видань виносив

коло 10.000, видано 10 томів наукових видань.

1897 р. Товариство дістало ту саму суму запомогу, буджет на

укових видань виносив коло 13.000, видано 14 томів наукових видань
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1898 р. Товариство дістало 5.500 субвенциї (соймова запо

иога Товариству більша на 500 і археоґрафічній комісиї теж на

500 злр.), науковий буджет виніс коло 15.000, видано шістнадцять

томів наукових видань, між ними дуже дорогий, ілюстрований том

Материялів до українська-руської етиольоґії; Товариство мало сей

рік коло 3.000 дефіциту.

1899 р. Товариство дістало 7.000 субвенций (від правитель
сгва 3.000, від сойпу: 1.500 на Товариство, 1.500 на археоґра

фічиу, 500 на етноґрафічну комісию, 500 на Історичну бібліотеку),

буджет виніс 15.552; видано 16 томів наукових публікаций *).
Таким чинон бачимо, що субвенпиі далеко не покривали і ве

покривають видатків Товариства на його наукові публїкациї й по

треби. Товариство покривало сю недостачу доходами з друкарні,

членськими вкладками й жертвами поодиноких людей, але в остан

нїх роках уже тяжко приходило ся удержатп рівновагу в буджетї й

по вичерпанню касових запасів попередніх літ ся'рівновага за

хитала ся, так що дальший розвій наукової роботи був здержаний

браком материядьиих засобів. Се велика шкода для украінсько

руського культурного житя, а заразом і кривда руському народу
в Австрпї, що його головна культурно-наукова іиституция не ді
знає більшої запомоги з боку правительства і краю. Субвен
циї, які побирає Наукове Товариство ім. Шевченка, видають ся

сьмішно малими в иорівнянпю з тини, які мають напр. найблизші У
словянські Академії _ краківська або празька (краківська дістає
з нубличних фондів 50.000: 20.000 від правительства, 30.000 злр.
від краю, празька 40.000), а прецінь наукова діяльність сього

Товариства не тільки релятивно для культурних інтересів
руського народу далеко важнійша, при браку иньших наукових

іиституций, але й абсолютно взявши - не иотрібує стидати ся
своєю науковою вартістю перед иньшими словянськими Академіями

Австриї. При тім ще її субвенциї досі не забезпечені вповні, бо
правительствениа субвенция не вставлена в буджет, призиаєть ся

міністерством кождий рік на иово на внесено асі ііос поданнє То

вариства, ітому не має певности. Крайній уже час, аби субвенциі
Товариства бодай наблизили ся до тих, які побирають иньші сло
вянські Академії в Австриї, та були забезпечені вставленнєм у буджет.

*) Материяльнпй розвій Товариства за сей час буде видно а порівняння
його білянсу: 1892 активи 29.440, паспвп 7.433. „маєток 22.006: 1899 активи
103399, паспвп 3о.842, маєток 68.056.
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Розвій теперішньої наукової діяльности Наукового Товари
ства імепи Шевченка показав себе на зверх передовсім розвоєм
та специялїзациєю наукових видавництв.

Головний орґан Товариства -- Записки Наукового Товари
ства імени Шевченка почали виходити від р. 1892, як сказано

вище, містячи наукові розвідки з усїх галузей наук, репрезентова
них секциями Товариства; тільки право мало від початку свій

осібний орґан в Правничій Часописи. Від 1895 р., перейшовши
до теперішнього свого редактора проф. М. Грушевського, вонп

зреформоваві були в наукову часопись: поруч відділів розвідок

іматериялін заведено відділи шіѕсеІіапоа (для дрібних заніток

і материялів), наукової хроніки, де подають ся огляди періодич
них видань - украінсько-руських, росийських, польських і ин.,
властиво того материалу, який дають вони для украінсько-руськоі

науки, та огляди західио-европейської наукової літератури по ар

хеольот'ії, істориї, істориї літератури й культури, і просторий
відділ біблїоґрафії, де містять ся критичні оцінки й справоздания

та усього, що дотикає української науки. З` заснованиєм (1897 р.)/І осібноі публїкациї для математично- Шодописно-лїкарськоі сек
циі, Записки стали органом секций історично-фільософічної й фі

льольоі'ічної, присьвяченим головно українсько-руській` археольоґії,

істориї, язику й істориї літератури. Виходили вони в 1895 р. що

три місяці, від 1896 _ що два місяці, книжками по 12 аркушів.
Для більших археоґрафічнпх публїкаций завязано 1895 р.

археоґрафічну комісию і заложено дві сериї публїкаций: Жерела
до істориї Украіни-Руси і Памятки українсько- руської мови і лі

тератури; буджет комісиі виносить всього 1.500 злрі, що дає на

неї краєвий сойм, і тому вона може видавати лише по одному тому _
з тої або другої сериі, а сього дуже мало супроти маси згромадже
ного материялу. Досі в сериї Жерел публїковали ся дві колєкциї:

люстрациї королївщин руських земель ХУІ в., М. Грушевського,
акти до істориї Галичини в ХУ'ІІ в. О__Томашівського, в сериї
Памяток: колєкция апокрпфів в украінсько- руських версиях пра
Франка.

Для публїковання етноґрафічного материалу заложено 1895

р. Етноґрафічний збірник, що виходив тз тпїтатку (1895-97 р.)
по одному тому 'на рік, під редакциєю М: Грушевського;
від 1898 виходить по 2 томи, 12-20 арк., під редакциєю І.
Франка і В. Гнатюка; тут містять ся материяли фолькльорні,
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чи то збірні (як в т. І, ІІ
,

У), чи то систематнчні збірки, що
займають цілі томи (т. ІІІ і ІІІ -- фолькльорні материали з Угор
ської Руси, 171 - корпус анекдот, УІІ _ казки з Брідського пов.);
для етнольогічних заложено осібну серию - Материялів до укра
їнсько-руської етнольогії з численними ілюстрациями (виходить по

одному тому на рік, І, виданий під редакциєю Ф. Вовка, містить

серию ріжнородних статей і материялів, ІІ -› ширшу монографію
про Гуцулів проф. Шухевича). І898 р. завязано для органїзациї

етнографічних студнй специяльну етнографічну комісию

1897 р
.

з'органїзовано Збірник математично - прнродопнсно

лікарської секциі; від 1898 р
. він подїляєть ся на два відділи:

математично-прнродопнсну і медичну, остання має свій спецняль

ний титул: 4 Лїкарськнй збірник, іслужнть органам лікарської
комісиї.

1898 р
. зІорганізовано також оеібні збірники історично-фі

льософічної й фільольогічної секциї, призначені для ширших но

нографій або збірників, що не могли би змістити ся в Записках;

вони виходять кождий по одному тому річно; в Збірнику істо

рично-фільософічної секциї містила ся Істория України-Руси М.

Грушевського, в Збірнику фільольогічної с.
_
ширша біографія Шев

ченка О. Кониського і збірник розвідок Драгоманова по народній
словесности й історні літератури.

В остатнїм часі організовано при фільольогічнйі 'секциі ко

нісню язнкову для практичних потреб українське-руської мови.

-На черзі стоїть тепер реформа ІІравннчої Часописн, що

служить органом сформованої 1898 р
. правничої комісиї, в наукову

часопись, періодичну, присьвячену праву й економії, але для

сього потрібно якоїсь специяльної запомоги для згаданої цїли.

В теперішнім поментї наукова органїзация Товариства вигля

дає так: три секциі, що служать основними органами наукової

оргаиїзациі, при них, як органи помічні, для специяльиїйших

цілей, _- чотирн комісиї:

І. секция історично-фільософічна - при нїй 1
) комісия

нравннча,

ІІ. секцня фільольогічна _ при ній 2
) комісия язнкова

при сих двох секцнях: 3
) комісия археографічна,

4
) комісия етнографічна.

ІІІ. секцня математично- ириродописно-лікарська - при ній

б
) комісия лікарська.
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Система видавництв - видання секций:
1. Наукова часопись, присьвячеиа передовсім істориї, язику

й істориі літератури українське-руського народа, - Записки На
укового Товариства імени Шевченка- орґан історично -фільосо
фічноі і фільольоґічиої секций, 6 томів річно, вийшло дотепер
34 томи.

2-4. Збірники поодиноких секций _ З томи річно, вийшло
9 томів.

Руська історична бібліотека _ при історично-фільософіч
ній секциї, 1 том річно. вийшло дотепер 19 томів.

Видання комісий - а) археоґрафічноі:
6. Жерела до істориї Украіни-Руси, вийшло З томи.

7. Памятки українське - руської мови і літератури, вийшло

2 томи. Видавництва 6 і 7 виходять по черзі -- 1 том річно.
б) етноґрафічної:
8. Етноґрафічний збірник, 2 томи річно, всього вийшло

7 томів.

9. Материяли до українське-руської етнольоґії, 1 том річно,

вийшло 2 томи.

в) правничої:
10. Правнича часопись, 1 том річно, вийшло 9 томів; має

бути зреформована.

г) лікарської:
11. Лікарський збірник, виходить зошитами Збірника матема

тично-природописно-лїкарської секциї, 2 зошпти на рік, вийшло

4 зошити.

Теперішня нормальне число наукових публікапий _ 15 тонів
річно, коло 230 аркушів друку, не рахуючи тих видань, які не

входять в вичислені сериї (ехігауаёапііа). Всього за 5 років,
1894-99 видало товариство 64 томи наукових публікаций. Число
незвичайно велике в порівнянню з буджетом Товариства, і осо

бливо - в сумою запомот, побраних за той час.
Для успішного розвою наукової роботи Товариство останніми

роками уділяло значну частину свого небогатого буджету на сфор
моваинє бібліотеки й удержаннє при ній публичноі чнтальиі, і на

стипендиї й запомоги. Бібліотека зложила ся з кількох пожертво
ваних колєкций і з обмінних примірників, але доповняєть ся ва

купном книжок що річно, особливо в відділах Впіііепіса і фоль
кльорної літератури. За браком у Львові бібліотеки, де-б сі від
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дїли були заступлені бодай хоч трохи можливо, сформованнє сих

відділів було-б дуже важно і можна-б тільки жадати, або збіль

шеннє матерняльннх засобів Товариства дало йому спромогу удї
ляти гроша на сю ціль.

Так само важие значіннє має справа стинендий для молодих

людей, що віддають ся науковим студпям: галицькі Русини, се

ред котрнх здібні й заінтересовані наукою молодики стрічають ся

в дуже значнім числі. не мають майже зовсїм приступу до стипен

дий правительствепних чи краєвих, не мають й інстнтуцнй, які-б

давали спромогу молодим людям по укінченню унїверситетських

студий віддавати ся науковій роботі, і до недавна переважна
більшість таких надійних сил мариувала ся в роботі для хліба.

Останніми часами (1898 р.) в поміч Товариству прибула специ

яльна фундация для удїлювания запомог для наукових студий

(фундация ся, передана леґатором - Українпем Товариству, в сумі
45.000 гульд. вложена в дім, де тепер уміщене Товариство); на

дїєио ся, що вона не задовго увійде в житє. Але й доходи з сеї

фундацнї, і суми, призначувані на сю Ціль з доходів Товариства,

далеко не щоволять сеїпекучої потреби в забезпеченню моло

дим силам спровожности наукового розвою, ітут можна тільки
бажати, аби поданий приклад дав заохоту до нових жертв на сю

мету від наших патріотів.

Для піднесення наукового престижу Товариства переведено

дуже важну реформу в 1898 році. Статут 1892 р. мав ту хнбу,

що широко розчинившн двері Товариства для членів з усіх верств

украінсько-руського народу, неувідріжнив іх компетенций адміні

страпнйних від наукових; тому кождий член, хоч би з найнизшим

цензом осьвітпим, міг бути членом секциї й рішатн в наукових

справах. Уже в 1896 р. видїл виступив з проектом реформи ста

тута, що мала усунути сю аномалію, але переведеннє сеї реформи

стріло ся з ріжними трудностяти, і тільки в 1898 р. переве
дено її: поруч звичайних членів Товариства утворено нову кате
горию „дїйсних членів", іменованих на підставі їх наукової квалі

фікациі (самостійних наукових праць); секпні складають сязсамих

дїйсних членів, так що збори секцнй стають правдивим науковим
ареопагом, вповнї компетентним в рішенню наукових справ. Перші

вибори дійсннх членів переведено в 1899 році; увійшло до істо
рично - фільософічної секцнї 12 членів, до фільольогічної 10, до

матем.-нрирод.-лікарської 10; іх катальог, з короткими спггісніа
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тііае і внказом наукових праць містить справозданнє Товариства
з 1899 р.
Як бачимо з сього короткого перегляду, Товариство дуже

енергічио робнло коло розвою наукової роботи, старало ся згро
мадити до неї як найбільші круги робітників, підняти ії на мож
ливо високий науковий рівень і запожити під неї міцні й трівкі
підвалини. Щоб оцінити осягнені нею результати, треба знати всі

ті трудности й перешкоди, які стрічала вона в сих змаганнях на

своїй дорозі. Про одну сказано було вже
- се малі материяльні

засоби, з котрими можна було осягнути якісь показніиші резуль
тати тільки при безкористній і повній пожертвовання праці голов
нїйших робітників, але ся перешкода не була одинокою. Другою

був брак у Русннів вищих наукових інституций, в виді універси
тетів і наукових інститутів, на котрі звичайно, в нормальних об
ставинах, опнраєть ся робота таких товариств чи академій як наше

Товариство; тому то приходило ся йому застановляти ся не тільки

над тнм, щоб згромадити коло себе наукові сили, а також і вад
тим часто, щоб спм силам дати спромогу віддавати ся науковій

роботі. Нарешті третя фатальна перешкода, що незвичайно шкідно

впливає на розвій наукової роботи Товариства
- се цензурні

відносини Росиї; наукові видання Товариства увесь сей час
зістають ся в категориі ,абсолютно забороненнх“ в Росиї! Річ не

ймовірна на вступі ХХ столїтя, але на жаль цілком певна. Тільки
декотрі наукові інстнтуцнї Росиі можуть діставати видання на

шого Товариства. Тим чином для °/,,, нашого народа наукова ро
бота нашого Товариства полищаєть ся на пів страченою, бо майже

або зовсім не приступною; тим незвичайно утрудняєть ся участь
в роботі Товариства Українців роснйських, ослаблюєть ся моральна
й матерняльпа ніддержка, яку-б Товариство могло мати від них,

хоч знищити іі зовсїм не в силї ніякі реиреснї.
Не вважаючи на сі тяжкі перешкоди Товариство, як ми ба

чили, встигло протягом яких пяти піт зіорганїзувати дуже солідну
й ріжносторонну наукову роботу, розвннупо цілу серию наукових
публікацнй, що обіймають широкий круг наук і в декотрнх галу
зях, як нпр. в істориі, фільольогії, етнографії й істориі літератури

Украіни-Руси стали неминуче потрібним джерелом для всяких
студий; воно згромадило коло себе значне число наукових робіт
ників з усіх частин України-Руси (в -передостапиім -роцї в нау
нових виданнях Товариство взяло участь 74 особи, з того загра

Хронїка Наук. Тов. ІІ. Шевченка. 2
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ничних 25, в останнім 62 особи, з того заграничних 12*),
а і значному числу іх дає своїми гонорарами, запомогами, стипен

диями спромогу віддавати ся далі науковій роботі; нарешті _
воно за сей час встигло уже виховати в своїй науковій організа

цпі цілий ряд солідних наукових сил, свою наукову школу, во

_трою може гідно показати ся перед чужими науковими інститу

циями.

Роблячи на ґрунті новім, нерозробленім, під час коли сама

українське-руська мова терпить репресиі зі сторони одних, легко

важеннє і ворогованне зі сторони других, Товариство встигло ви

робити собі симпатиі й поважанпє у всіх справдешнїх приятелїв

науки й поступу. Доказом того можуть служити живі зносини й вн

міна видань нашого Товариства з чужесторонніми науковими інсти

туциями, виданнямп й ученими (число інституций і видавництв,

з котрими обмінюєть ся виданнями Товариство, сягає до сотки)
та оцінки його видань в наукових сферах. Я обмежуся тут двома
загальнійшими оцінками наукової діяльности Товариства, даними

в останніх часах двома ученими постороннїми _ отже суд їх міг
бути вповні об'єктивним_ а заразом вповнї компетентними. Віден
ський академік Яґіч, в своїм огляді сучасного наукового руху

у ріжних словянських народів на полі фільольоґіі, етноі'рафії,

істориї літератури підносить важне зиачіннє діяльности Товариства
імени Шевченка супроти тих трудних обставин, в які поставлені

украінські наукові студиі в Росиї, та признає, що вона „завдяки

енері'ічній роботі галицьких Русинів і тій моральній запомозі, яка

ім в поміч іде потиху з Росиї, заповідаєть ся з часом розвинути
ся в русинську академію наук“ (Агсітіу ійг ЅІ.Р11і10105іе, ХХ,

1898). Професор берлинського університету Брікнер в огляді новин

словянського народознавства (Иеііѕсіігіїі (іеѕ Уегеіпѕ іпг УоІІхѕ

Ішшіе, 1899) підносить значіннє Товариства як головного огнища

української науки, котрої центр наслідком неприхильних політич

них обставин перенїс ся з Київа до Львова, та вказує на високу

наукову вартість його публікаций. Історичні публїкациї Товари
уства все знаходять собі високе признание у рецензентів специяль

уної наукової часописи Київська Старина, і т. и.

*) Зменьшеннє се загального числа_епівробітників принадкове, воно тол

куєгь ся перевагою в виданнях Товариства 1899 р. більшихпраць.
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Образ діяльности Товариства та його високого культурного
аначіння для українське-руського народа був би неповний, коли-б

не було згадано про його важну участь в розвою українське-русь
`ної літератури. Як згадувано було вище, від 1885 р. Товариство
видавало літературну часонись „Зоря“, що була довший час оди
нокою літературною часоиисею на Україні-Руси і в розвою її лі

тератури иоложила великі заслуги. В 1898 р. Товариство зрефор
нувало її на місячник „Літературно-Науковий Вістник“, ио тииу
європейських гетие, побільшивши значно її величину й розширившн
ироґрану. Сей журнал, що росходить ся як на галицькі обставини

в досить значноиу числі, свуилює иаоволо себе майже усі визнач

нїйші літературні сили австрийської і росийської Руси; в 1899 р.
взяло в він участь 56 осіб (в тін 26 заграничних). Він доповнює та

значіннє Товариства як всеукраїнського культурного центра яке

Іиіднесли ни вище.

оті. ёйтммёсмииї.

аёг



Щяльиість Виділу Товариства

в 1899 р.

На загальних зборах Товариства, що відбули ся 2 лютого

1899 р. вибрано новий Виділ, який уконституував ся так:

Михайло Грушевський, голова.

Сипір Громницький, заст. голови.

Володимир Гнатюк, секретар.

Др. Володимир Охримович, касиєр.
Кость Паньковський, адміністратор каменицї.

Юліян Сїчинський, контрольор.

Др. Евген Озаркевич.

Заступниками виділових були:
Вячеслав Будзииовський.
Михайло Губчак, маґазивєр.
Юліян Левицький.

Крім того входили до Видїлу ще референти поодиноких секций.

Референтом істор. філь. секциї був з початку року др. Олександер

Колесса, а по зреформованю секций реферат обняв знов проф.

М. Грушевський, фільольоґ. секциї др. І. Франко, мат. прир. лікар..
секциї Іван Верхратський. Від лютого до кінця грудня відбув Ви

діл сїмнайцять, у січню і лютім 1900 року дальших 5, отже разомІ
22 засідань. Відповідно до нового статута Виділ займав ся го

ловно адміністрациєю товариства, та все таки аиї на хвилю не

забуваючи, що се товариство наукове, а ще до того призначене

для плеканя українське-руської науки, значить, поставлене в виім
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ково важних умовах. От тим то придерікуючи ся принцпу як най

більшої ощадности в своїй адмінїсграциі Виділ рівночасио виходив

із того погляду, що головною метою його діяльности повинно бути
не збогачуванє товариства як такого, а збогачуваиє укр-руської
науки, не призбнруванє капіталів, а видаванє як найчисленнійших

нублікаций і приєдиуваив як найчнсленнійших робітників для

наукової праці. От тим то буджет наукових видань товариства, се

головна рубрика і властивий центр, коло якого обертала ся вся

діяльність Видїлу. Зараз по уконституованю і аалагодженю перших

формальностей Виділ заияв ся уложенєм сего буджету на 1899 рік
і ухвалив відповідно до проекту голови Товариства в сумі 16.250 зл.

ІІоодинокі рубрики його такі: Записки (6 томів) 4.200 вл.

Етноґрафічна комісия (4 т.: два Етноґрафічного Збірника і два
Етнольогічних Материялів) 2.800 аи. Археографічна комісия (1 том)

1.500 зл. Збірники секцнй (З до 4томи) 2.700 зл. ІІравннча Часо

ннсь (1 тон) 500 ви. Історична Бібліотека (1 том) 550 зл. Роснй

сько-українский словар (П7 т. докінченє) 300 зл. Евентуальний де

фіцит Літературно-Наукового Вістника 1.500 зл. ') Бібліотека Това

риства (платня уряднику, оправа киижокі закупно нових) 1.000 зр.

Стннендиі і еапомоги 300 зл. Загальні видатки (кореспонденция, порто
и ин.) 600 зл. Видатки на снодїваиу участь Товариства в київські!

археольоі'ічнім зіізді 300811. Надто на васіданю в 21 червня ухва
лено вложити в буджет сього року 210 вл. на нанальованє трьох нор

третів заслужених Українців: працю доручено артистовн Ів. Тру
шови. Та що сподївані субвенциі від краєвого і центрального нра
вительства не иокривали і половини сего буджету, то Виділ нусів
звернути як найпильнійшу увагу на управильненє і ніднесенє вну

трішньоі адмінїстрациі товариства, а особливо тих його відділів,

що дають дохід, себ-то друкарні і книгарні. В тій ціли при своїм

уконституованю (насїданя 4 і 8 лютого) Виділ поровділював між
своїх членів адміністрацнйні функпиі, вибравши заступником голови

Єидора Гронницького, секретарем Волод. Гнатюка, адміністратором
каменипї К..]Іаньківського. Волод. Охримовича каспером, Ів. Франка
наґазниєрон, Юл. Січинського контрольором, Вяч. Будвнновського
референтом друкарні, порішив приняти окремого функцнонаря до

веденя справ книгарні, а дотеперішньому функционарови Ів. ІІе

ХР

') Н дійсностн Лїтер.-Наук. Вістнин не дав дефіцп гу: сума коло 400 вир.,
нзята а передплати 1900 р. на покрита видатків 1899, має понрите в виді
звиш 100 полетів Вістннка за 1899 р. і сперанди з передплати.
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трушевичови полишити саиу бухгальтериюі аднінїстрацихо Л. Нау
кового Вістника. Для ваведеия улїпшень у внутрішні' дїловодстві
побільшив Виділ персональ, прийиивши для упорядковаия книгарні
на кілька нісяцїв осібного функціонаря, а кріи того для переве»
деня докладиої ревізиї паперового иаґавину, упросив д. чл. С. То

иашівського. Місце ианїпулянтки в книгарні надано п. Клин. Пан

кевичевій, а заступиикови голови Сид. Гроиницькону поручено на

глядати загальні адиінїстрацийні справи Товариства (аасїданє 22

лютого). В кавцеляриї товариства заведено телефон (васїд. 8 карта)
і електричні дзвінки (засїд. 19 цьвітня), а для обезпеки каси спра
влеио зелїзиі двері і віконнипї в канцеляриї і такіж віконницї в бі

блїотецї. Доконано при поиочп і по вказівкап заступника видїло

вого М. Губчака упорядкованя і з'інвеятоваия книжок у натазииї

товариства (засїд. 27. вересня). Для піднесеия друкарні ухвалено

впровадити ва 1200 корон нових череиок письна і за 800 корон
нот (васїд. 13 жовтня); далї ухвалено вакупити для друкарні че

тверту иашину зі сполучення із нею тазовии иоторон, хоча задля не

вигідного зинового часу ухвала (з 15 падолиста) досп не ногла ще бути
виконана. На кількох засїданях Видїл заііиав ся справою уладженя

пілручного магазину для книгарні, а коли дотеперішнїіі бухгальтер
товариства, д. Іван Петрушевич, уступив із своєї посади, заїпав

ся Виділ на кількох засїданях (19 жовтня, 15 падолиста і 6 грудня)
справою обсадженя сеї, для цілого ведеия адмінїстрацийних справ

дуже важноі посади. Коли ровписаний Видїлон (паслїдон ухвали

д. 19 жовтня) конкурс на сю посаду ие принїс бажаних результа

тів, обсаджеио сю посаду тимчасово, а рівно-гасло часть праці при

адиінїстрациї „Літературно-наукового Вістиика“ вложено на ново

иринятого співробітника редакциі д. Антона Крушельнипького.

Заряд фундацийної каиеницї був також предметом неиастанної

уваги Видїлу. Він иав тут перед собою дві задачі : очистити сю реаль
ність по зиозї з довгів і відповісти тип санїтарнии і иньшин полїпийниц

прииисан, які ставлять власти, а при тік піднести її рентовність.
Подані далї рахунки показують, що Видїл совістно вивязав ся із

своєї задачі, виложивши значні суни на сплату довгу і еквіиалентуї
на заведенє улїпшень і украшенє каменицї. Дуже важна ухвала
з д. 27 вересня що до переведена каналїзапиї і винощепя подвіря
каиеницї лишила ся невиконаиою задля спіэиеної пори року. Для

украшеня площі перед каиеницю і наданя їй українсько-руського
характеру Виділ на основі ухвали з дн. 8 лютого удавав ся з пе
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тнциєю до Ради міста Львова жадаючи, аби ванінила назву части

ул. Чарнецького перед донами ч. 24-28 на плошу Тараса Шев
ченка і дозволила поставити на тій площі памятник Шевченкови.
На жаль, ся петиция дождала ся від Ради піста Львова відмовної
відповіди, яку тут дословно подаємо:

Маеіѕігаі. ІігоІ. ѕіоіесгпеѕо шіаѕіаІмюша. І.. 19679,99. ІІІ.
По Сгеѕїпоію Ыапікошоііо Тотуагуѕта ішепу Ѕиешсиепна рігі сг. огј.

96 пі. Сиагпесігоііо и Імоші.
Вада шіјѕка гіѕвепіеш и 7. шегевпіа ѕ. Ь. си. 24/99 ууігітошуіа ргоѕнеиіи

Сиеѕїпоі'ю Тошагуѕша 2 14: ІиїоІю ѕ. 1
1
.

о ргнуишоіепіе па паитуапіе сиаѕіу
иіусі Сиагпесвоііо, роіойевоі регед і'гопїот геаІпоѕїеј рісі си. Ікопѕііг. 1

.

9
,

і 6452, (сг. оіј. 24, 26 і 28 пі Сгагпесіхоііо) „Ріоѕисаеји Тагаѕа Ѕгешсиепікґ

і пеиііогіуіа ѕіа па шуѕїашіепіе па їојйе ріоѕгсиу рашіаїпуха їоЬо роеїа, а 10

2 ргусгупу ѕио: 1
) Вада шіјѕіга росиїуіа шіе рапііаі іоіто роеъа оипасипјисиу

јеіто ішепегп ціусіп тейу ці. 2е1епојц а 111. Косітапошѕйоію а Іггопп 10110

2
)

рІоѕисиа 2Ьасіапа пе паєІаје ѕіа па роѕїашіепіе рашіаїпуіха иаъііа. ѕшојеј та
Іој ргоѕіогопу.

Ілуіту 14 Ѕішіпіа 1899. ЛІМММШМ

Для поясненя сеї справи належить тілько додати, що улица

Шевченка- се незабудований, болотнистий перехід на однім кінпи
Львова, та що у Львові без нїякої перешкоди була названа одна

площаі одна улиця іменем польського драматурга Фредри.
Дбаючи про розширене цінних творів нашої літератури і про

придбанє для книгарні Товариства книжок, які-б куповано радо,

Видїп перевів із Товариство! „Руська Бесі'да“ в Чернівцях пере

пискув справі відступленя тим товариством Наукорону Товариству
ім. Шевченка права на видане одного накладу творів ІО. Федько

вича. Ся перениска одначе иедоведена ще до кінця, Так сало

розпочало в р
. 1899 друк дальшого (пятого) тома творів Степана

Руданського (надруковано поему „Царь-Соловей“); вихід сего тома

зупинив ся задля недостаченя редактором обіцяного рукопису (пе

рекладу Королеводвірського рукопису). Накладом Товариства вп

дано також поему Куліша „Маруся Богуславка".
Задля піддержаня духових і літературних взаєнин Галичини

а Україною, Видїл увійшов у бливші зносини в книгарнею „Кіевской
Стариньґ' в Київі і осягнув те, що ся кннгарня агодила ся прий
мати передплату на „Літературно-Науковий Вістник“ у Росиї,

а крім того присилати до книгарні нашого Товариства в коміс т
і

книжки видані в Росиї, на які у нас покажеть ся попит, а попе

ред усїх книжки видані на українській мові. Перший транспорт
таких книжок уже прийшов ібув розпроданий протягом кількох
тижнів. На жаль, на розпродаж сею дорогою в Росиї книжок дру
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кованих у Галичині не можна числити задля звісних цензурних
обставин.

„Другу часть своєї програми _ дбаиє про приєднуванє
нових робітників на полі украінсько-руськоі науки і піддержуваиє
тих, що вже дали докази' своєї здібности і робучости, міг Виділ
в минулім році сповннти тілько в мінімальиім розмірі _ задля
браку грошових засобів. Він обмежив ся на тім, що на засід. 22.
лютого удїлив Федорови Примакови, студентови фільософіі 60 кор.

запомоги на наукову подорож до Триєсту, удїлив Вол. Гнатюкови

120
кор.
на покритє части коштів подорожі на Угорську Русь,

піднятої з науковими цілями, а на засїданю д. 13. жовтня відно

вив на 1899 р. стипендиї по 100 зл.: Степанови Томашівському,

студ. фільософіі; Олегови Целевичови, студ. фільософіі; Грицеви
Гарматієви, студ. медицини, і надано стипепдито в сумі 200 зці.

Волод. Гнатюкови, укінченому студ. фільософії, далі удїлив на тім

самім засіданю Михайлони Бойчукови, учениковп малярської школи

у Відні' 50 кор. запомоги, а на васіданю 6 грудня Ще 50 кор
з бажанєм, аби він переніс ся до краківської школи штук красних,

як більше наручної для його розвою. Надто Товариство уділяло
зі своіх фондів 200 кор. запомоги на будову „Руського народного

Дому“ в Чернівцях (засід. 18 вересня), складачевн з друкарні

Наукового Товариства Іванови Криловському 80 кор. підмоги на

виїзд до Відня для довершеня фахового образованя і причинило
ся одноразовим датком в сумі 140 кор. до здвигненя памятника нау

могилі бувшого голови Товариства, проф. Юлїяиа Целевича, і на

решті вапомагано старим звичаєм дрібними датками деякі львівські

товариства, що мають на меті запоиогу бідній руській шкільній мо

лодїжи.

Так само і про бібліотеку Товариства, що повинна бути дій
снии варстатом і осередком наукової праці, не міг Виділ дбати

в такім розмірі, як би сего було потрібно. Бібліотека Наукового

Товариства ім. Шевченка -- інституция нова і досить убога. Число
книжок не доходить ще й 10.000, і хоча маємо в ній богато важ

них творів для студіованя України в іі бувальщині і теперішности
в найріжнїйшпх напрямах, а також богато видань сучасної евро
пейськоі науки, то проте брак фондів на розширюванє бібліотеки

особливо через закупуванє принагідних коллєкций книжок і мате

риалів, комплєтін часописей і більших. дорогих видавництв доткливо

дає себе Чути. Та про те Виділ: і тут робив усе, що тілько



25

міг у тісних рамах визначеного буджету. Для завідуваня бібліо

текою був осібний платний уряднив (Михайло Павлик), що мав

також нагляд над читальнею, яка з виемком двох вакацнйних міся

пів, недїль і сьвят була створена для членів і иечлеиів що день
від 2 до 6 год. по полудни. Снецияльне снравозданє про стан бі

бліотеки і читальні буде подане в однім із иаблизших чисел „Хро
ніки“. Тут додаемо тілько, що в 1899 р. крім видань одержува
них нашим Товариством у обміну за наші (їх реєстр друкуеть ся

далі) бібліотека нашого Товариства збогатила ся значнійшими да

рами від д. Бородая (збірка англійських книжок), д. Кониськогс,

_дра Франка, д. Галевича, о. Михайла Зубрицького і Володимира
Левипького, нотаря з Винник. Також маленький ще на разї музей

Товариства придбав сего року деякі цінні дари від д. Якова Ми
колаевича (кілька монет і ориентальну печатку) дра Яр. Окунев
ського (індийський рукопись на пальмових листках) і д. Оластьона.
В кінці для альбома автографів подаровано деякі автографи Рудан
ськогс і иньших наших старших писатеяів.

Хоча новий статут нринципіяльно відділює адміиістрацийну
діяльність Виділу від наукової праці, що йде в секциях і науко
вих комісиях Товариства, то про те той сам статут покликуючи

референтів секцийних до Виділу вказує на потребу ненастанного

і як найтіснійшого звязку між Виділон і секциями. А що рік 1899
був роком переформованя товариства і його секцнй відповідно до
нового статута, то зовсім природно, що й Виділ мусів раз у раз
займати ся справами секцнй, а кілька разів також порушенипи
на секцинх справами наукової нагури. Першою з таких справ була

днскутована в галицько-руській пресі і на секциях Наукового
Товариства ім. Шевченка, справа покривдженя руської мови при
иавчаню і екзамінах у середніх школах східної Галичини. В тій

справі Виділ вислав виготоване письмо до Ц. к. Міністерства
осьвіти. Другою справою того рода була ввістна справа археольо
гічного з'їзду в Киіві, якою Виділ займав ся з причини присланих
на імя товариства запросив до участи в з”іздї. Виділ призначив

був на кошт подорожі пезаможних делегатів Товариства на той в'їзд

000 кор., колиж задля звісноі заборони української нови на зіізді

делегати не поїхали, ухвалив Виділ напечатати приготовані на в'їзд

реферати осібно, (вони заняли два подвійні томи „Занисок“,

тай то ще деякі з них, власне найобширнійші, не вмістилн ся

туди і були надруковані в иньших томах „Записок“), і розіслати
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ті томи видпійшим участникам з”ізду. Свое становище _- репрезен
тациї Товариства, що вширших кругах признаєть ся найвиднїйшим
огнищем духового і наукового житя українськоруського народа,
Виділ зазначував тим, що так або инакше брав участь у всіх вид
нійших маніфестациях наукового і літературного житя Словяищини.
І так на засіданю з 26 мая було ухвалено вислати росийській
Академії Наук у Петербурзі привітпу телеграму на сьвято 100-літ
нього ювилею вродин Пушкина. На засіданю з дня 4 лютого

ухвалено вислати привітпу телеграму Бережанським Русинам з при

воду сьвяткованя ювилею Котляревського. Віддаио честь помершому

чеському етноґрафови, щирому приятелеви Русинів, Фраитішкови

Ржегоржу в Празі висланою на його похорон телеґрамою від імеии

Етноґрафічної Комісиї Та сама комісия вшанувала також телегра
мою ювилей 25-лїтньоі наукової праці московського вченого до

слідника на полі людової пісенної творчости, проф. Всеволода

Міллера.
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В організациі секцнй зайшла протягом року дуже велика

і важна зміна. Відповідно до нсво уложеного статута Товариства
членом секциі не може бути кождий член, що внишеть ся до То

вариства, як давнійше, лише член з науковим цензом вибраний

одною з секцнй і затверджений Внділом. Через те поступило 'Го

вариство всвойопу розвою знов о крок дальше, набрало більше нау
нового характеру, як давнійшеі се, надїемось, буде першим початком

до переміпи його в украінськс-руську Академію Наук. Членів з нау
ковим цензом названо дійсними. Перші їх вибори відбули ся на

спільнім засїданю всіх секцнй дня першого червня. В істор. фі

льософічній секпиі вибрані: В. Антонович, Ф. Вовк, М. Грушев
ський, 0. Дпістрянський, М. Зобків, К. Левицький, В. Охримович,

Ю. Сїцинський, ІІ. Стебельський, Ос. Терлецький, С. Томашів
ський, Я. Шульгин. У фільольогічній секциі вибрані: О. Барвін
ський, В. Гнатюк, М. Дикарів, І. Кокорудз, О. ІЁолесса, О. Конн

ський, В. Коцовський, С. Смаль-Стоцький, К. Студинський, І.

Франко. В мат. прир. лікарській секцні вибрані: Г. Величко, І.
Верхратський, І. Горбачевський, 0. Дакура, В. Левицький, П. Ого
новський, Е. Озаркевич, І. Пулюй, Щ. Сельсьний, О. Черняхів
ський.

Нові секциі укоиституували ся вибравши нрезидиі так:

Іст. фільософічна: Михайло Грушевський, директор.

Др. Кость Левицький, заступник директора.
Степан Томашівсъиий, секретар.
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' Фільольоґічна: Др. Іван Франко, директор..

Др. Олександер Колесса, заступник директора.

Володимир Гнатюк, секретар.
у

Мат. прир. лікарська: Іван Верхратський, директор.

Др. Щасний Сельський, заступник директора.

Др. Евген Озаркевич, секретар.

Попри секдиі істнували в Товаристві ще й специяльні нау
кові комісиї. В 1899 р. було їх чотири: правнича, археоґрафічна,
етноґрафічна, лікарська. Дня 14 лютого 1900 відбула ся ревізия
складу комісий і провізоричний вибір їх президий. При тій нагоді

утворено ще нову комісию язикову, так що тепер усїх комісий

є пять.

Склад поодиноких комісий такий:

І. Археографічна комісия: Михайло Грушевський, голова.

Др. Іван Франко, заступник голови.

Стефан Томашівський, секретар.

Члени: др. Володимир Антонович, др. Дмитро Багалій, Іван
Каманін, др. Олександер Колесса, др. Володимир Коцовський,

др. Кость Левицький, др. Олексїй Маркевич. др. Степан Смаль

Стоцький, др. Кирило Студинський.
І

2. Правнича комісия: Тит Ревакович, голова.

Др. Станіслав Днїстрянський, заступник голови.

Др. Володимир Охримович, секретар.

Члени: Остап Весоловський, Антін Дольницький, др. Филип
Евин, Мирослав Здерковський, Я. Ільницький, др. Олександер Ку
лачковський, др. Евген Левицький, др. Кость Левицький, Олекса

Танячкевич, др. Остап Терлецький, др. Микола Шухевич.

3. Етиоґраоічна комісия:

Олександер Барвінський, голова.

Федір Вовк, заступник голови.

Володимир Гнатюк, секретар.

Члени: Микола Біляшевський, Валєріян Боржковський, Борис
Грінченко, Юрий Жаткович, др. Олександер Колесса, Філярет Ко

лесса, Аі'атанґел Кримський, Данило Лепкий, Микола Лисенко,

др. Володимир Охримович, Осип Роздольський, Володимир Шухе
вич, др. Іван Франко.



4. Язипова комісия:

Др. Олександер Колесса, голова.

Михайло Павлик, заступник голови.

Др. Михайло Пачовський, сокретар.

Члени: Олек. Барвінський, Олександер Борковський, Волод.

Гнатюк, Михайло Грушевський, Іля Кокорудз, Михайло Комарів,

Олександер Кониський, др. Воп. Коцовський, Агатангел Крииський,

др. К. Левицький, Володимир Науменко, Гіляр Огоновський, др. Всл.

Охримович, др Степан Смаль-Стоцький, др. К. Студинський, Евгеи

Тимченко, др. Іван Франко.

5. Лікарська комісия :

Др. Щасний Сельский, голова.

Др. Евгеи Озаркевич, заступник голови.

Гриць Гарматій, секретар.

Члени: Евген Бурачинський, Мирон Вахнянин, Гриць Гар

матїй, Олександер Грабовський, др. Василь Гукевич, др. Лев Ко

ссак, Стефан Петрипький, др. Л. Петровський, др. Антін Хомин.

Уся наукова діяльність Товариства групувала ся в секциях
і комісиях. Система видавництв була така, як минулого року. Ди
ви ст. 14.

Разом видало Товариство 27 книжок перподичних публїкаций.

Крім того вийшло ще накладом Товариства кількадесять відбиток

і передруків. В 1900 р. починає видавати Товариство квартальний
бюлетен, де будуть містити ся сиравсздаия із діяльности Вилїлу
і секцнй. В першому числї бюлетену містить ся власне отсе сира,
воздане.

Важною справою, що була предметом кількаразових нарад.
іс'г. фільософічноі і фільольогічної секпиї, була справа участи То

вариства в київському археольогічному з'їзді.

Коли на початку сього року Наукове Товариство імени Шен

чеика, а також і декотрі його члени з'осібна _ дістали від київ
ського органїзапийного комітета запросини на з'їзд, то на скли

ианих для сеї справи зборах історично-фільософічної й фільольо
гічноі секцнй піднесеио було, що долучений до запросив регуля
мін з,їзда, донускаючи на з'їзд реферати в словянських мовах, по

минає украіисько-руську; отже члени секцнй иоручили внділу То

вариства запитати в сій справі пояснення від організапийиого ко

иітета і заявили, що не уважають можливим ані для Товариства
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ані для себе брати участь в з'їзді, коли б з поміж допущених

словянських мов було виключено украінсько-руську. Київський орга

нізацийний комітет, до котрого удав ся з запитаннем видїл Това

риства, передав сю справу на рішеннє головного орґаніаацийного

.коиітета в Москві, і той полагодив справу так, _що для реферованя
на з,ізді признан украінсько-руській мові однакові права з росий
ською, та не признав можливим друкувати реферати по украінськи
,в Трудах з'ізда. Але таке допущенне украінсько-руськоі мови ви

кликало в Росиї пристрастну полеміку і ремонстрациі зі сторони
осіб і орґанів неприхильних українсько-руській национальности,

і в результаті росийське міністерство внутрішних справ призиало
неможливим допустити украінську-руську мову на з'їзді, міністер
ство ж осьвіти перед самим отвореннем зіїзда згодило ся на до

пущеннє українське-руських рефератів з тим тільки, аби вони чи

тали ся на осібних, не-публичиих засіданнях, де могло б бути не

більше 25 осіб присутних. Розуміеть ся, на такі умови не могли

пристати анї президия з'їзда, ані Товариство. Повідомлене про за

борону украінсько-руськоі мови, Товариство вислало (2О/ІІІІІ. 99)
лист до президиі зіізда, повідомляючи, що з причини недопущення

українське-руської мови, до рефератів на з”їзді воно не може взяти

участи у ньому, бо се недопущенне не тільки чинить практичну

перешкоду для тих його членів, що не володіють росийською мо

вою, але всім взагалі робить таку участь морально неможливою.

Президия ж з'ізда, закриваючи його, з жалем піднесла, що наслід

ком виключення українсько-руської мови з”ізд стратив участь га

лицьких учених і зголошені ними реферати.

Реферати призначені на з'їзд надруковані в двох подвійних

томах Записок, ХХХІ-ХХХІІ та ХХХЧ-ХХІ/'І а надто деякі
в томах ХХХІІІ, ХХХІУ і ХХХУІІ.
Другою важною справою, над якою радили члени усіх секций

враз із делеґатами иньших руських товариств, була справа засно

ваня украінсько-руського університету у Львові. Усі зібрані зая

вили ся на разі за тим, що потреба свойого університету
- пе

куча і що треба усіх сил докладати, аби засноване як найбільше

-приспішити. В тій цїли вислано вже від деяких товариств відпо

відні меморияли до міністерства осьвіти, иныпі товариства мають

уневдовзі іх вислати.

Докладиійше справоздане з діяльности секций, представляєть
ся так:
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Усіх засідань секцнй було в році 32; з того історично-фі

льософічної секциі 17, фільольогічної 12, математично-природо

писно-лїкарської З. Обговорювано на них ось які-справи:

І. Історично-фільософічна секция.
1 з а с. 25 с ї ч н я було спільне із фільольогічною секциею.

Раджено над справою участи в киівськім археоиьогічнім з'їзді

з поводу одержаного запрошевя. Ухвалено удати ся до видїлу
'
з просьбою, аби зажадав поясненя, ч'и українсько-руська мова буде

'допущена на з'їзді до рефератів та дискусий і в публікациях
з'їзду.

2 зас. 8 лютого. 1) Др. Володимир Охримович иредложив
розвідку І. Черкаського: Спадщина в звичайовім праві на Україні.
Ухвалено друкувати в Правничій Часописи. 2) Секция нараджувала
ся над предложеним дром Дністрянським проектом перекладу ци

вільного Кодекса на українсько-руську мову.

З зас. 15 лютого. І) На спільнім засїданю з фільольо
гічпою секциею раджено над справою предложеня кандидатів на

дїйсних членів. Ухвалено скликати в тій справі спільне засілане

всіх секцнй за особистими запросинами всіх краевих членів Това

риства. 2) ІІроф. Михайло Грушевський зреферував працю д. Л. Ч.

и. и.: Україна по 1654 р. Ухвалено друкувати в Записках. З) Ви~

_брано правничу комісию, що уконституувала ся вибравши головою

сов. Тита Реваковпча, заступником дра С. Дністрянського, секре
тарем дра Володимира Охримовича.

4 вас. 1 марта. 1) Степан Рудницький зреферував початок

„Ґеографії України Руси“ дра Гриця Величка. Ухвалено друкувати
в Збірнику секциї. 2) Др. Іван Франко предложив „Причинки до

істориі Галпчинп“ в ХУІІІ в. Ухвалено друкувати в Записках.
З) Др. Станіслав Днїстрннський предложив розвідку: Заручини
в австрийськім праві. Ухвалено друкувати в Правничій Часописи.

5 зас. 15 марта. 1) Нроф. М. Грушевський предложив
другий том своєї „Істориі України Руси“. Ухвалено друкувати
в ІІ т. Збірнику секциї. 2) Він же зреферував „Кілька документів
з житя Забужськоі Руси“. Ухвалено друкувати в Записках. 3) Ра

джено над розширенєм програми Правиичої Часописи.

у
6 зас. 24 мая. 1) Ухвалено скликати спільне засідане усіх

трьох секцнй на 1 червня 1899 для вибору дійспих членів. 2) По

рішено на пропозицию дра Станіслава Дністрянського видати
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в українсько-руськім перекладі австрийський цивільний кодекс,
наколи др. Дністрянський дістане на се відповідну державну суб
венцию. З) Др. Кость Левицький предложил свою статю „Про но
вости в постуиованю відкличнім“ і статю дра Стахури „Про кра
діж електричности". Ухвалено друкувати в Правничій Часописи.

7 зас. 31 мая. 1) Володимир Шухевич зреферував свою

монографію про Гунулів. Ухвалено друкувати в Материялах до

українське-руської етнольогії.

8 зас. 1 червня. Вибране 12 дійсних членів (па спільнім
засіданю усіх секций).

і

9 зас. 14 червня. На спільнім засіданю з фільольогічною
оскциею ухвалено в справі археольогічиото з'їзду в Киіві: не брати

участи в з'їзді, наколи украінсько-руська мова не буде допущено.

до рефератів, а самі реферати надрукувати в осібнім томі.

10 зас. 16 червня. 1) Степан Рудницькй відчитав працю
п. н. Українські козаки в 1626_1630 рр. Ухвалено друкувати
в збірнику рефератів археол. зіізду.А 2) ухвалено перекласти для

УІІІ т. Історичноі Бібліотеки працю Ореста Левицького про вну
трішній устрій української церкви в ХІГІ в. і працю Володимира
Антоновича про релігійні відносини ХУІІ~ХУПІ в.

11 зас. 28 червня. 1) Проф. М. Грушевський предложив
працю „Материяли до істориі козацьких рухів 1590-их років'і.

Ухвалено друкувати в збірнику рефератів археол. з,ізду. 2) Він

же предложил лист дра Л. ІІрохаски в справі заборони польського

уряду будувати руські церкви _- із своїми замітками. Ухвалено на

друкувати в Записках. З) Порішено надрукувати в Записках бібліо

графію творів Гр. Сковороди написану д. Л. Ч. ізреферовану

проф. М. Грушевським. 4) На спільнім засіданю з фільол. сек.

вибрано делегатів на археольогічний з“ізд у Киіві.

12 Засідане 11.18 н. ст. жовтня. а) На спільнім засі
даню з історичною секниею ухвалено надрукувати реферати при
значені на археольогічний з”ізд у Киіві у двох'останніх томах „За

писок“ за сей рік, що вийдуть одною книжкою. Реферати, які-б

не вмістили ся, або не иоспіли на час, вийдуть у пайблизшім

році. б) Проф. Грушевсьский иредложив своі розвідки: 1) Сторінка
з істориі укр. руського сільського духовенства (по самбірським
актам ХУІ` в.); 2) Галицький Звенигород. _'Обі розвідки увійдуть
у згаданий збірник рефератів.



ЗЗ

13. Зас. 1. над. 1) Ухвалено більше обємисті розвідки дру
кувати у Збірниках секцнй і збільшити евентуально обем теперіш
них Записок. 2) Вислухано сдравозданя дра С. Дністряиського про
статю О. Весоловського: „Про реформу акцийних товариств'.

З) Ухвалено друкувати предложену проф. Грушевським розвідку
п. н. „Похороине поле в с. Чехах" у збірнику рефератів для археол.

з'їзду.
14. Зас. 8. над. На спільнім засіпанто усіх секцнй раджено

иад справою участи Товариства в старанях коло заснована україн

сько-русьного університету, піднесеною вічем укр. руських студен
тів висших шкіл Австрнї.
15. Зас. 15. над. 1) Др. Ів. Франко зреферував працю М.

Зубрицького „Народпій календар Бойків“. 2) В. Гнатюк зреферу
вав працю д. Б. „Про пожите на віру у Сибірі". Обі праці ухва
'лено друкувати в „Етиольогічних Материялах“.

16. Зас. 30. над. Проф М. Грушевський зреферувава
1) Замітки до печатки ім. Константина найденоі коло Самбора.

2) Причинки залежности київ. князів Олельковичів від Вел. кн.

Литовського, на основі двох грамот Казиміра Ягайл. в р. 1453.

З) Вступне слово до збірника рефератів призначених для археол.

з'їзду. Ухвалено друкувати в „Записках“.
17 Зас. 11 грудня. Проф. М. Грушевський зреферував :

1) Свою працю про мечі найдені в Комарниках, Турчанського пов.

2) Працю дра В. Охримовича п. н. „Останки комуністичного устрою
у Бойків". Ухвалено обі друкувати в Записках. 2) Др. К. Левиць

кий предложив длян иайблизшого тому „Правничої Часописи", де

мають увійти такі праці: а) Дра Ст. Днїстряиського „Про дожи
вотє подругів“. б) М. Ганкевича „Про хліборобські спілки“. в) Дра
К. Левицького „Про неважність у цивільнім праві“. г) Г. Камін
ського „Про аграрна законодавство в Австриї". д) Дра Стебель
ського „Коментар карного процесу“. ж) Бібліографія. 4) Поручено

правиичій комісиі внести петицию до краевого Сойму за субвеициею.

5) Порішено віднести ся до Виділу Товариства,аби збільшив прелі

иїиар правничої номісиі для частїйшого видаваня Правиичоі Ча
`
сописи“.

ІІ. Фільольогічиа секция.
1 з ас. 25 січ ня спільне із історично-фільософічиою секциею.
2 зас. 15 лютого. 1) На спільнім засїдапю з іст. фільос.

секциею раджено над виборами дїйсних членів. 2) Др. Іван Франко

Хроніка Наук. Тов. ім. Піенчепиа. З
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відчитав розвідку: Галицький Москаль-Чарівник. Ухвалено друку
вати в Занисиах. 2) Ухвалено надрукувати в УІ т. Етноґрафічного`
Збірника вбірку новель, зладиєеиу Осипон Ровдольськин. 4) В У т.
ппсань С. Рудаиського ухвалено надрукувати його поеиу „Цар
Соловей“, иредаґоваиу А. Крипськии.

3. зао. '15 варта. 1) Др. Володимир Охримович предложив
свою працю про акцент н українсько-руській мові. ІІоручено її для
реферату дру Олек. Колессї.

4 з ас. 31 и ая. 1) Др. Олександер Колесса зреферував працю

дра Володимира уОхриновича „Про наголос в українсько-руськііі
иові“. Ухвалено друкувати в Записках.

5 нас. 1 червня: Вибрано 10 дїіісних членів на спільнін
засіданю усїх секций.

° '

6 вас. 14 червня. І) Ухвала в справі археолв. в'їзду (див
істор. філ. секция). 2) Др. Олександер Колесса зреферував другий
топ праці Олександра Кониського про Шевченка. Ухвалено надру~

куватн в Збірнику секциї, вперед одначе попросити автора, аби

поробив у праці деякі зиіни і використав нові причинки, які поя
вили ся по написавю праці. З) Ухвалено надрукувати в ІІІ. тоиі
Збірника секциї другу часть росийских праць Драгоманова про

україисько-руську словесність і літературу.

7 вас. 28 червня. 1) Др. Іван Франко вреферував працю
Ю. Роианчука п. и. „Деякі причинки до поправнїйшого виданя по

езиіі Тараса Шевченка“. Ухвалено друкувати в Записках. 2) Він

эке відчитав вступ до ІІ т. Апокріфів, який ухвалено надрукувати.
2) Вибрано делегатів на археольоґічний зіїзд у Київі.

8 вас. 18 жовтня. 1) З огляду иа бажаннє ваграничних
членів, аби секция зайняла ся вироблениєн яаикового погпіаІе,

ухвалено насаиперед завести у Л. Н. Вістиику віддїл для обгово

рення яаикових питань. 2) Вислухано і ухвалено друкувати працю

д. М. Павлика п.›н. „Яків Ґават, автор найстарших руських інтер
недий'”.

9. вас. 1 над. Др. Ів. Франко вреферував дві свої праці.
1) „Причинов до творів Вишенського“ і 2) Слово о Лазарев'і; во-

"

скресеиіґ. Ухвалено обі друкувати в збірнику рефератів для ар
хеол. аїаду. З) В. Гнатюк ареферував свою працю „Русини Пря
шівської епархії і їх говори“ Ухвалено друкувати в Заппсках.

10 зас. 8 над. (Спільне а иньшили секцияип).
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11 вас. 15 пал. Ів. Верхратсъквй зреферував свою працю
„Про говор Долівськпі“. Ухвалено друкувати в Записках.

12 з ас. 29 пад. 1) Проф. М. Грушевський зреферував працю
0. Коввського п. п. „Вариянти па декотрі Шевченкові творґ.
2) В. Гнатюк зреферував свою працю п. в. „Словацькпй опрпшок
'Япошік в народній иоезпї. Ухвалено обі праці друкувати в Записках.

ПІ. Матепатлчно-прпродпичо-лїкарська секция.

1 вас. 17 карта. Уложепо лїсту кандидатів на дійсна:
членів.

2 вас. 1 червня. Влбраво 10 дїйснпх членів на спільнім
васідапю усїх секцнй.

3 вас. 8 пал. (Спільне в ипьшппл секцияпи).
Наукові копіспї сходпли ся також часто на наради орґавїау

ючп наукову роботу для дотпчнпх публїкаций. Справовданя з па~

7рад копіспй будуть друкувати ся в дальшпх числах „Хропікп“.



Наукові виданя Товариства

в 1899 р.

І) Записки. Вони виходили що два иісяцї під редакциєю
проф. М. Грушевського. Їх діставали усї члени основателї, почестні

іввинайиі члени, що зловили з гори членську вклалку річну
в квотї 10 корон (5 зл.). З дійових членів діставали Записки лише

ті, що постійно працюють у виданях Товариства. Відповідно до

ухвали Вндїлу ножуть члени вииіиювати Записки на иньші наукові
внданя, але лише до супи 10 кор., а не до номінальної вартостн

Записок, шо виносить 18 корон річно. Зміст Записок за 1899 р.
такии:

Т. ХХІ/ІІ. 1) Галицький „Москаль-Чарівник“, подав др. Іван

Франко. Ст. 1-22.

2) Знадоби до пізнання угорсько-руських гонорів, подав Іван

Верхратський. От. 1-68.
'

З) МіѕсеІІапеа: а) До істориї „руського обрнда“ в старій
Польщі, под. М. Грушевський. б) Причинки до істориї Галичини

в ХУІІІ віці, под. др. Іван Франко. в) Посиертні згадки, под. М.
Грушевський. От.

1,-18.

4) Наукова Хроніка: Огляд українсько-руських часописей

ва 1898 р. О. Маковея. Ст. 1-12.

5) Бібліографія (реценаиї й справоздання). Ст. 1-51.
6) З Товариства: а) Засіданя секций інаукових конісий

(вересень-грудень). б) Наукове Товариство ін. Шевченка в 1898 р.
і його наукова діяльність, М. Грушевського. в) Оправозданє з ді
яльности видїлу, 1. Кокорудаа. г) Касоне справовданє, К. Паньків

ського. Ст. 1--22.

Т. ХХІ/ІІІ. 1) Участь козаків в Оиолснській війні 1633-4 рр.
нап. Олег Целевич. Ст. 1-72.
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у 2) Знадоби до пізнання угорсько-руських говорів, под. Ів.

Верхратський. Ст. 69-94.
І

З) МіѕсеІІапеа: Кілька докунентів в житя Забужськоі Руси
ХУІ в. под. М. Грушевський. Ст. 1-10.
4) Наукова Хроніка: Огляд західно-европейськоі літератури

по культурній і політичній істориі, істориї літератури та штуки
в 1898 р. под. др. М. Кордуба. Ст. 1-36.
5) Бібліографія (реценаиї й справовдання). Ст. 1-45.
6) З Товариства: Загальні збори 2 н. ст. лютого 1899 р

'.

Ст. 1-4.
Т. ХХІХ. 1) Україна після 1654 р., історичний начерк Л. Ч.

(часть). Ст. 1-13.

2
) З товариства: Справа українське-руської мови на київськін

археольоґічнін з'їздї й участь в він Товариства. 1-1.

З
) Знадобн до пізнання угорська-руських говорів. под. Ів.

Верхратський (дальше). Ст. 95--100.

4
) Міѕсеііапеа: а
) Володимир Ястребов, некрольоі', под. Л.

Ч. 6) В. Васілєвский, некрольоі', под. М. Грушевський. Ст. 1-5.

б
)

Наукова Хронїка: Огляд вахідно-евронейської літератури
по культурній і політичній істориї, 'істориї літератури та штуки

в 1898 р., под. М. Кордуба. ІІІ. Середні віки. Ст. 1-31.

6
)

Бібліографія (рецензнї й справоздаия). Ст. 1-44.
Т. ХХХ. 1

) Україна після 1654 р., історичний начерк Л. Ч.

(конепь). Ст. 14-67.
'

2
) Знадобн до пізнання угорсько-руських говорів, под. І.

Верхратський (конепь). Ст. 201¬277.

З
) До істориі „руського обряда" в давній Польщі, лист до

Редакпиї дра Антонія Іірохасни з принітканн Михайла Грушев
ського. Ст. 1--8.

4
) Міѕсеііапеа: Г
.

Сковорода, проба бібліографії, подав Л.

Ч. Ст. 1-4.

5
)

Наукова Хроніка: Огляд часописей за 1898 р
. Часописи

видавані на росийській Україні. Ст. 1-24.

6
)

Бібліографія (рецензиї й справоздаин). Ст. 1
. -38.

7
) З Товариства. Ст. 1-4.

Ґ
.

ХХХІ-ХХХ||.1) (Подвійний). 1
)

Передне слово (по ні

Іецьки). Ст. 7-10.

І) Сей тон містить першу часть рефератів, що пани читати ся на архе
оньотічноиу э'їадї в Кн'іві, та не читали ся по причині вністної заборони.
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2) Резюме всіх зголошеннх рефератів з археольогії, істориї
й етнографії (по німецька). Ст. 11-26.

3) Передня слово (по руськи). Ст. 27-30.
ІІ. Реферати подані в скороченю:
1) Молотівське срібло, Михайла Грушевського. Ст. 3- 4.
2) Анти. Йоготк. Ст. 5.

З) Чи було ніж руськими племенами племя Хорватів. Йогож.

Ст. 6.

4) Сторінка в істориї сільського духовенства (по самбірськии

актах). Йогоік. Ст. 7. «

5) Зносини гетьмана Івана Виговського з Польщею в рр.
1657-8 Д. Коренця. Ст. 8-11.
6) Гуцули, іх побут і віруваня Володимира Шухевича. Ст. 12. _
7) Орнаментика писанок Галицької Волиии, дра Мир. Кор

.11уби. Ст. 13-14.
ІІІ. Реферати подані в цїлости:
1) Похороние поле в с. Чехах (Брідського пов.), археол. роз

відка М. Грушевського. Ст. 1-22.

2) Звенигород галицький, історично-археольогічна розвідка.
Йогоів. Ст. 1-28.

З) Печатка з Ступниці (Саибірського пов.), Йогоис. Ст. 1-4.
4) Суспільні верстви та політичні партиї в Галицькім кня

зівстві до половини ХІІІ столітя нап. др. Мир. Кордуба. Ст. 1-42.
5) До питания про правно-державне становище київських

князів ХУ' в. _ Дві грамоти в. ки. Казимира з часів київського
князя Олелька, подав М. Грушевський. Ст. 1-4.
6) Руські землі Польської корони при кіицї ХУ в. - Во

роиєі напади й органїзация пограничної оборони, нап. Стеф. Руд
ницький. Ст. 1-54.
7) Материялн до істориі козацьких рухів 1695-6 рр., под.

М. Грушевський. Ст. 1- ЗО.
8) Українські козаки в 1625-'30 рр., критично-історичні роз

відки Ст. Рудницького. Ст. 1-76.
9) Останки комуністичного устрою у галицьких Бойків-Вер

ховинпїв, подав др. Волод. Охримович. Ст. 1-16.
10) Словацький опрншок Яношік в народній поезиї, под. Во

лод. Гнатюк. Ст. 1-50.
ІУ. З Товариства Ст. 1-4.
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У. Показник до `УІІІ річника Записок у(т. ХХУІІ-ХХХІІ).
Ст. 1-9. ї

2. Збірник історично-фільософі'чної секциї т.
ІІ. В ньому надрукований другий том „І с т о р иї У кр аї н и
Ру с и“ М. Г р у ш ев с ь к о г о, що обнимає ХІ-ХІІІ столітя. Зміст:

Вступне слово. Ст. І.

Ііоясненнє скорочень. Ст. ІІ.
І. Ярослав. Ст. І-ЗЗ.
ІІ. Росклад Руської держави в ХІ-ХІІ в. Ст. 34-91.
ІІІ. Упадок Київа. Ст. 92-182. _

ІУ. Перегляд поодиноких земель: Київщина (в додатку Ту
рово-Пинська земля). Ст. 188-228.
У. Чернигівщина й Переяславщина. Ст. 229-267.
УІ. Стени. Ст. 268-306.
Примітки. Ст. 307-3'72.

І'енеальоґічні таблиці і мапи. Примітки до маи. Ст. 374-388.
Важнїйші похибки. Ст. 389.

Показчик імен і річей. Ст. 390-398.
Зміст. Ст. 399-403.

3. Збірник фільольогічної секцні т. ІІ. В ньому,
надруковано минулого року: „Роввідни Михайла Драгома
нова про українську народню словесність і пись
менство”, Т. І. Зміст:

1) „Україна в її словесности. Ст. 1-47.
2) Про доконечність досліду народньоі слонесности в прикар

патській Руси. Ст. 48-49.

З) Про науковий дослїд руське-українських народнїх посло

виць. Ст. 50-52.

4) Промова про М. А. Максимовича. Ст. 53-61.
5) М. А. Максимович. Єго літературне і суспільне значіне.

Ст. 62- 65.
6) Відгук лицарської поезиї в руських народнїх піснях. Ст.

66-87.
7) До питаня про сліди великоруського богатирського епоса

на Українї. (Лист до Ор. Ф. Мільлєра). Ст. 88-93.
8) Замітки про систематичне видане творів української на

родньої словесности. Ст. 95--102.

9) Учена експедиция в західно-руську країну. Ст. 103-127.
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_ 10) Материяли й уваги про українську вародню словесність.

(І
. Пісня про вдобутє Авова. ІІ. Стенька Разін _ козак Гарасим.

ІІІ. До справи про вертепну комедию на Україні. ІУ. Песиголовці
в українській народній словесности). Ст. 128-155.

11) Корнелія - Замурва. Літературно-критичний уривок. Ст.
156-1'73.

12) Дві украінські інтермедиі початку ХУІІ ст. Ст. 174-184.
13) Найстарші руські драматичиі сцени. Ст. 185-216.

14) Турецькі анекдоти в українській народній словесности.

Ст. 217-260.

4. Збірник математично-природоппсно-лікар
ської секциі. Сей збірник виходив випусками. Протягом року
вийшов 2 в. ІУ' т. і 1 та 2 в. У т.

а
) Т. ІУ. Випуск 2 становив математичну часть „Збірника“.

В ньому надруковані отсї праці:

1
)

Володимир Левицький, Причинок до теориі дробів тяглих

і групи модуловоі. Ст. 1-8.

2
) Той сам. Кілька уваг про форму інтерполицийну Ьадгап

Зе'а. Ст. 1-7.

З
) Той сам. Кліматичні відносини Тернополя (на основі праць

В. Саткого). С. 1-6.

4
)

Бібліографія математична.

5
)

Згадки посмертні.

б
) Т. У. Випуск І іІІ становив лікарську часть „Збірника“.

В ньому надруковано отсї праці:
Вип. І. 1) Др. Евген Озаркевич і др. Юліян Марішпєр: До

сліди над переміною материі при амеишаючій ся і збільшаючій ся

черевній опухоли (аѕсііеѕ). Ст. 1-15.

2
)

Др. Евген Кобринський: Про лїчепє Ес'єоріа уеѕісае. Ст.

1- 10.

З
) Др. Осип Дакура: Інтересний случай новотвору передиого

середгрудя. Ст. 1-9.У

4
)

Др. Марини Долинський: З полоікничоі казуістики. Ст.

1-6.

5
)

Справозданя. Ст. 1-47.

6
)

Термінольогічна частина. Ст. 38-51.
Вип. ІІ. 1

) Др. Іван Горбачевський: ІІричинки до пізнаня

виживи сільської людностн галицького ІІоділя. Ст. 1--16.
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2) Др. Осип Дакура: Клінічні спостереженя що до подаваня

уроферину. Ст. 1-8.
З) Др. Михайло Кос: Про скіяскопію. С. 1-9.
4) Др. Михайло Олійник: Про нападову гемоґльобінурию.

Ст. 1-4,.

5) Др. Володинир Янович: Цїлковите виліченє вовка за по

мочю КаІіпш Ііурегшапеапіспш. Ст. 1-2.
6) Справознанн. Ст. 1-43.
7) 'Герміиольоґічна частина. Ст. 1-6.
б. Ч асо пи с ь пр а в п и ч а. Її редактором був др. Кость Ле

вицький. Протягом року вийшов девятий том „Часописи“ з отсим

'змістом :

1) Спадщина в українському праві звичайовому, написав Іри

нарх Черкаський. Ст. 1-66.
2) Заручини в австрийськім праві. Габілїтацийний виклад дра

Стан. Дністрянського, виголошений у Львові дня 26 січня 1899.

Ст. І-ІЗ.
З) Про новости в поступованю відкличнім. Написав др. Кость

Левицький. Ст. 1-13.
4) Про крадіж елєктрнчности, Розвідка дра Данила Стахури.

Ст. 1-6.
б) Про реформу акцийних спілок. Написав Остап Весолов

ський. Ст. 1-10.
6) Бібліографія:

а) Істория і фільософія права. Ст. 1-4.
б) Право канонічне. Ст. 4-6.
в) Право приватне. Ст. 6-25.
г) Право карне і процес карний. Ст. 25-37.
д) Економіка суспільна і наука скарбова. Ст. 37-47.
Міѕсеііапеа. Сг. 48-50.
6. Руська історична бібліотека. Протягом року

вийшов семий том бібліотеки (пропущений давнійше разом з осьмим ;

перед ним вийшли І-УІ і ІХ-ХХ), що містить розвідку Івана
Лпнниченка: Суспільні верстви Галицької Руси ХІУ-ХУ в. Зміст:
а) Вступне слово редакциї. б) Вступне слово автора. в) Друкарські
помилки. _ Глава І. Політика польських королїв і доля данного
руського боярства у Галицькій Руси ХІУ-ХУ ст. _ Глава ІІ. _
_Доля селянської людности у Галицькій Руси ХІУ-У ст. - Глава
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ІІІ. Міщаиство в Галицькій Руси ХІЇ\7_ХУ ст. _ ІІоказчик.
Книжка обнииає близько 17 аркушів друку. _

7. Памятки украіисько-руськоі мови і літера
тури. Т. ІІ. 'В них надруковано: Апокріфи і легенди
а українських рукописів зібрав, упорядкував і по
яснив др. Іван Франко. Том ІІ. Апокріфи иовоза
вітні. А. Анокріфічні євангелия. Зміст: Передмова.
І. Зміст іхарактер тома. 2. Апокріфічні євангелия. 3. Індекси
новозавітних апокріфів євангельського круга. 4. Вплив новозавітних

апокріфів єв. круга на літературу іштуку західної Европи. б. Вн

даня і наукові обробленя апокріфів євангельського круга. 6. Апо

кріфічні євангелия у Словян; словянські індекси. 7. Вплив апокрі

фічних евангелий на словянську літературу і штуку. А. Пасиі. Б.

Збірки легенд і хронографи. В. Поетичні переробки. Г. Малярство.
8. Наукові досліди над апокріфами у Словян. Тексти І. ІІро
роцтва про Ісуса. ІІ. Ісусові родичі. ІІІ. Ісусове Різдво. ІУ. Ісу
сові дитячі літа. У. Ісусове хрещеиє і покуса. УІ. Ісус учитель
і чудотворець. УІІ. Ісусові муки і смерть. УІІІ. Ісусів прихід до
пекла, воскресенє і вознесенє. ІХ. Ворогн і приятелі Ісусові. Х.
Смерть Марії Богородиці. _ Книжка нас звиж 30 аркушів друку.
8) Етнографічний Збірник. Редакторами його були

в1899 р. др. Ів. Франко і Володимир Гнатюк. Протягом року
вийшло два томи Збірника:

Етнографічний Збірник. Т. УІ: Галицьке-руські анекдоти.
Передне слово. Зібрав Володимир Гнатюк. Зміст:

І. Відділ. _ Ріжпі верстви суспільні. 1. Селяне (Муэкики).
А. Мужчини (,,Хлопи“). Ч. 1-128. Б. Жеищиии (Баби). Ч. 129
208. _ 2. Слуги. Ч. 209-220. _ З. Жебраки. Ч. 221_231. _
4. Каліки. Ч. 232-238. _ 5. Злодії. Ч. 239-244. _ 6. Ремі
сники. Ч. 245-259. _ 7. Школярі. Ч. 260-266. _ 8. Попи.
Ч. 267-304. - 9. Пани. Ч. 305-355.

ІІ. Відділ. Ріжні народи. 1. Загальні характеристики. Ч.

356-361. _ 2. Русини. А. Бойки. Ч. 362_368. В. Гуцули. Ч.
369_878. _ З. Поляки. Ч. 379- 418. _ 4. Москалі. Ч. 414-443.
5. Чехи. Ч. 444. _ 6. Німці. Ч. 445-455. _ 7. Жиди. Ч. 456_
529. _ 8. Цигани. Ч. 530-586.
ІІІ. Відділ. Історичні анекдоти. Мінхгавзияди інебнлнці.

Дурні. 1. Історичні анекдоти. А. Історичні спомини. Ч. 587-598.
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В. Анекдоти про Каньовського. Ч. 599-640. -- 2. Мінхгавзиядн,
иебилицї, гра слів. Ч. 641-665. - 3. Дурні. Ч. 666-700. -
Додаток.

Етнот'рафічний Збірник. Т. У'ІІ. Галицькі народні
казки. Зібрав Осип Роздольський. Містить передмову (ст. 5-9)
і 51 казку, а то числа 26-77. (Попередних 25 чисел надруковано
у першому томі Ет. Збірника).

9. Материяли до українсько- руської етно
льоґії. Редактором їх був Хв. Вовк у Парижи. Протягом року
вийшов 2 том, що містить працю: „Гуцульщина Написав
Володимир Шухевич. (Часть перша). Зміст: 1. Фівиогра
фічний огляд. - 2. Етнольоґічний огляд. - З. Статистичний
огляд. _ 4. Гуцульське село. _ 5. Гуцульський оседок. - 6.
Гуцульська церков. 7. Гуцульська ноша. 8. Гуцульський харч_

10. Літературно-Науковий Вістник.
Протягом року вийшло 12 книжок Л. Н. Вістника, що стано

вили разом 4 томи (5
-- 8). В редакцийнім комітеті були: Проф.

М. Грушевський, др. Ів. Франко, В. Гнатюк. Зміст подаємо тут
лише з наукової части, а белєтристичну пропускаємо.

Т. ІІ
.

1
) Шекспірів Юлій Цезар, студия Юрия Брандеса.

Ст. 1.

2
) Ольга Кобилянська, літ. крит. студии Ос. Маковея, Ст. 28.

З
)

Вражіня в Угорської Руси - Івана Петрушевича. Ст. 52.

4
) Життє Евгена Гребінка, студия Грицька Коваленка. Ст. 71.

5
) З росийськоі України - Ѕресіаіог-а. Ст. 93.

6
) Листи в над Полтви. Лист перший - ОЬѕегуаіог-а.

Ст. 106.

7
)

Юрий Брандес _ статя Івана Франка. Ст. 121. _

8
) Іван. Пнл. Хильчевсьний (посмерт. згадка) Сер. Ефремова

Ст. 129.

9
) Нові напрями в малярстві, статя Івана 'Груша. С. 143.

10) Прнчинок 'до психольоґії смерти, дра С. С. Епштайна.

Ст. 156.

11) З жита і нисьменства - Осипа Маковея. Ст. 162.
12) Із чужих лїтератур. Сучасні польські поети, студия Ів.

Франка. Ст. 176.

13) Хроніка і бібліографія. Ст. 62, 133 і 200.
Т. \І|. 1) Із секретів поетичної творчости - Ів. Франка. Ст.

1
, 11,'137.
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2) Павло Грабовський, його ікитє і діяльність _ Ос. Ма
ковея. Ст. 22. .

3) З житя і письменства. а) Про фейлєтои укр. руських по

літичних часоп. 1898 р. _ Осипа Маковея. Ст. 38. б) Нова ,,пря“
про укр. руську книікну мову, М. Грушевського. Ст. 85.

4) З росийської України. а) Про украінські товариства
-

Ѕресіаіог-а. Ст. 54. б) Ювилей росий. літератури інаші літер.
повви. ІІушкин в українських перекладах. Ѕресіаіог-а. Ст. 148.

З) Промова А. Ефименкової відчитана на сьвяті І. Котлярев
ського в Харкові. Ст. 81. ,

4) Сучасний драматичний артист, переклад з фраи. Ст. 93.

5) Листи з над Полтви. Лист другий _ ОЬѕегуаіог-а. Ст.
100.

6) Іа чужих літератур. а) Остання драма Ґ. Гауптмана „Віз
иик Геншель, нап. Г. Цеглинський. Ст. 158. б) Стан сербської,

словінськоі і словацької літератури в 1898 р. Ст. 169.

7) Хроніка і бібліографія. Ст. 61, 121, 185.

Т. іІІІ. 1) Раса, нация, герої, уваги Ст. Г. Чемберлена. Ст. 1.

2) Нові матсрияли до біографії Шевченка. Ст. 23.

3) Ів чуіких лїтератур: а) К. Ф. Маєр, його житє і твори,
нап. Ів. Франко. Ст. 39_89. б) Літературна спадщина Альфоиса
Доде, нап. М. Грушевський. Ст. 179.

4) Нарід, уряд і народній поет, трагічний конфлікт В. Па
вленського. Ст. 73.

5) З росийськоі України, Ѕресіаіог-а. Ст. 76.

6) Новини нашої літератури, Сергія Ефремова. Ст. 82.

7) Памятник на могилі Опан. Марковича, Г. К. Ст. 107. І

8) Справа українське-руського університету у Львові, В. Г.
Ст. 111.

9) Флямандський рух у Бельгії від 1830 р. проф. Генріха

Бішофа. Ст. 137.

10) Ве Роіопогпш іп иікгаіпісіѕ геЬиѕ ідпогапііа, нап. Іпчиіі.
ІС'г. 153.

11) Причинок до істориі зносин Галицьких і Угорських Ру'
синів, нап. В. Гнатюк. Ст. 162.

'

12) Хроніка і бібліографія. Ст. 59, 115, 197. _

ІІІІІ том. 1) Іа істориі „москвофільського“ письменства в Га
личниі, Ів. Франка. Ст. 1, 53.

`
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2) Із чужих літератур: а) Літературна спадщина Альфонса
Доде` ван. М. Грушевський (конепь). Ст. 15. б) Нова чеська літе

ратура і іі розвій. Ярослав Врхліцкий, його житє і творчість. Бар
Кохба _ Івана Франка. Ст. 153.
З) Злочинцї діти від 1866 до 1896 нокарані у4 Франциі

й Альікірі, С. Пилинського. Ст. 32.

4) З росийськоі України, Ѕресіаіог-а. Ст. 66.

5) Листи в над Полтви. Лист третій (в справі укр. русь.

університету у Львові), ОЬѕегуаіог-а. Ст. 84.

6) Микола Гулак. Ііосмертні згадки М. Грушевського. Ст. 131.

7) Новини нашої літератури: Оборона Буші, іст драма М.

Старицького. Нап. Ст. Томашівський. Ст. 136.

8) Едгар Аллєн По. В пятьдесяті роковини смерти поета.

Біоґрафічний нарис Е. П. Еванса. Ст. 170.

9) В справі вбиранн народиїх легенд. Ст. 186;

10) Хроніка і бібліографія. Ст. 37, 116, 179.

_______°(»о_›_



Реґуднмін секций і Наукові/іх комісий
Наукового Товариства ім. Шевченка

(ухвалений на спільнім засіданю секций 19 (31) січня іпотвер
1

джений Виділом 7 лютого 1900 р.)

1. Секциі служать внутрішними органами Товариства в нау
кових справах; вони мають метою розвивати наукову роботу кожда

в своїй групі наук (§. 7. Статуту).
2. Наукові комісиї служать помічним органом секций, займа

ючи ся з поручения або за апробатою секциі певною специяльній

шою науковою роботою, головно оргаиізацийпою.
3. Виділ полагодікує наукові справи, що дотикають ся сфери

діяльности певної секциі не инакше як за порозуміниєм з нею, себ

то Чи за порозуміннєм з директором зглядно відпоручником їі (§.
29. Статуту), чи відсилаючи справу на рішеинє повної секциі.

4. В справах адміністрацийноі екзекутиви і взагалі в справах,
що входять в круг діяльности Виділа, секция висловлне свої ба

звання та передає їх до уваги і можливого переведення Видїлови.
5. ІІосередником між секциєю івидїлом служить директор

секциї або відпоручиик її
,

посередником між комісиєю і секциєю го

лова або заступник голови комісиі. Комісия має зносини з виділом

за посередництвом секпиі. На зверх репрезентує органи Товариства
виділ, тому всякі зносини з властями або з постороннїми інститу

циями секциі і комісиї ведуть через виділ.
6. Міік собою секциї порозумівають ся або через свої пре

зидиі або на спільних засіданнях двох чи більшого числа секций.

7
.

Секция вибирає свою президию іукладае лїсту кандидатів
на дійсних членів оден раз на рік на засіданню що по можности

відбуваєть ся в день загальних зборів Товариства; день сей ого
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лошуєть ся 14 день Іна перед в іменних запрошенннх до дїйсни;

членів. . .

8. Преаидия секпнї складаєть ся з директора, секретаря ііх
заступників, вибраних на оден рік; коли б директор секциі не
хотів або не міг через яку небудь перешкоду реферувати справ

секциї на видїлі, секция вибирає осібного відпоручника.
9. Директор секпиі визначає засїданнє, уставляє програму

його, прндїлює надіслані реферати до зреферовання комусь із пре-А
зидиі або в членів секциї іпроводить васїданнєм. Секретар скликає

членів іменними вапрошенями, і в одній з більш росповсюднених газет

оголошенням про засїданнє, веде протоколи і подає справовданни
з васїдань секретарю Товариства. 15 разі неприсутпости директора
або з поручения його наступає його заступник, а секретаря

- його
заступник. Як би з яких небудь причин в діяльности секциї зайшов
застій, скликати її може президия Товариства.

10. Звичайний день засідань означає секцня, подаючи до ві

домости членів; засідання мають відбути ся що найменьше раз на

квартал, окрім літніх вакацпй, отже три рази до року.
11. Секция вибирає редакторів наукових видань, ухваляє

пляни їх (або апробує предложені її комісиєю); ніяка праця не
може появнти ся в наукових виданнях Товариства без апробати
секцнї, з виімком тільки дрібнійших заміток (в специяльних відді

лах), рецензий і справоздань, що друкують ся редакторами па їх

відповідальність.

12. Автори предкладають свої праці секциі або самі особисто,

або через визначеного преаидиєю референта; за поровуміннєм з пре

зндиєю автор може сам поручити третій особі вреферованнє свого

реферата. Реферат може бути відчптаний в цілости або виложений

в скороченню устно; в останнім разі праця може бути поручеиа
іще корреференту, хиба би секцня увільнипа їі від корреферовання.
Читаннє праці не може тривати більш як 40 мінут; виїмково секция
може уділити більше часу. Разом з працею автор (або референт)
має подати секретарю короткий вміст ії.

13. Членів комісиі вибирає секция в членів Товариства
із осіб посторонніх, на внесение комісиі або з власної ініциятиви;
всі члени комісиї можуть бувати на засіданнях секциі з голосом

дорадиим.

14. Превидия комісиі складаєть ся в голови, секретаря і іх

заступників, вибраних комісиєю на оден рік; вони мусять бути чле
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нами Товариства. Голова комісиі визначає день засідання, його про

граму і проводить ним; в разі неприсутности або з його поручения
наступає його заступник. Секретар спрощує членів іменними запро
синамн і веде протоколи засідань, та уділяє з них справоздання

секретарю Товариства.
15. З результатів діяльности комісиї голова її здає в міру

потребу справу на засіданнях дотичноі секцні та предкладає рішення
комісиї до затвердження секциі.

16. Евентуальні спори в комісиі рішають ся секциєю, а спори
в секциї _ виділом.
17. Всякі дальші зміни в сім регулямині можуть бути зро

блені з іиіциятиви котрої небудь секциі або виділа Товариства за

ухвалою спільних зборів усіх трох секций і за потвердженнем ви

діла.



Дійсні Члени Товаристваї)
_-о-о

Історично фільософічна секция.
І. Др. Володимир Антонович, засл. професор київського унї

верситету, дїйсний отатський совітвик` член-кореспондент Іппера

торської археольоґічної комісиї, член богатьох наукових товариств
і інститупий, ропив ся 1834 р. в и. Махнївцї, Бердичів пов., Київ

ської губернії. Початкову науку побирав в дома, до гіппааиї (дру-4

гої) ходив в Одесї. Ґіиназию скінчив 1850 р. почіп перейшов на

медичний факультет київського унїверситету; скінчпв його, але

не став лїкареп, лише перейшов на історико фільольоґічний факуль
тет і 1860 р. дістав степень кандидата історично-фільольоґічиих
наук. Зараз по сьому дістав посаду учителя латинської пови

в київській І ґіпназиї, а 1862 р. посаду учителя істориї в київ
ськопу кадетськоиу корпусї. В 1863 р. вступив Антонович нау

службу у київську археольоґічну комісию і в тіи ще роцї став го
ловнии редактором видаваних конісиєю актів. На тіп становищи
віставав до 1880 р. За сей час випав 7 томів патернялів в Архиві
Юго-Запалної Россіи разом з поноґрафінни, уложенипи на основі

актів; 1) 0 ковачестнв, ХУІІ-ХУІІІ в. 1863. 2) 0 происхожденіи
шляхетокпхъ родовъ Юго-Зап. Росоіи, 1867. З) Ііосл'вднія времена
козачества на правой стороні; Дп'впра, 1868. 4) Ивсл'вдованіе о го

ролахъ Юго-Зап. Роосіи, 1869. б) Ивсл'вдовапіе о крестьянахъ,
1870, 6) Объ уніи и соотояніи православной церкви в ХУІІ до
ХУІІІ в., 1870. 7) Изслтэдованіе о гайдапакахъ, 1876. Окрім того

*) Відоности подані переважно па основі материялів, даних самими
членами.

Хроніка Наук. Тов. ім. Піевчепка. 4:
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улоікив він том актів про кольонїзацию України, виданий 1886 р.

прог. В. Будаиовим, Сборпикъ л'Іѕтописей Южной и Западной Россіи,

1888 іприложив Збірник актів про гайдамацькі поголоски в 80-4 рр.
ХУПІ в. (ще не вийков).
В 1870 р. по обороні дисертациї: „Посл'івднія времена Ко

зачества на правой сторон'в Днізпра" осягнув Антонович степень

магістра і нредлоікенє заияти катедру в киінськім університеті
в характері доцента росийськоі історні. Коли 1873 р. відкрито
в Київі „Юго-Зап. отд'вленіе Императорскаго географическаго об

щества", Антонович помістив в „Запискахъ“ сього відділу першу

студию з економічного житя України „О промышленности въ ХУ'ІІІ
стол.“ До того часу належить виданий Антоновичом іДрагомано
вом збірник пісень, нагороджений Акадсмією Наук Уварівською

премією „Историческіе п'Ізсни малоруского иарода“, 2 томи, 1874

до 1875. В 1877 і 1878 року жив Антонович довший час в Пе

тербурзі і Москві, де працював в рукописному відділі Румянцїв
ського музея, в архіві „инострапных'ь дізлъ“ і в рукописному від
ділі Імператорської публичпоі бібліотеки в Петербурзі, де і видав

студию „О Колдовствіз", нагороджену медалю Імпер. географія.

товариства. В року 1877--1878 видав працю „Очерки исторіи
великого княікества литовскаго", як докторску дисертацию; ді

ставши степень доктора ісгориї (1878) вибраний звичайним профе

сором унїверситету св. Володимира в Київі. В 1880 р. вибрано
його декаиом історично-фільольогічного факультету; від 1881 року

був майже десять літ головою історичного товариства Нестора лі

тописця. В роках 1880, 1890 і 1897 відбував довші наукові по

дорожі в західню Европу. Почавши від археольогічного з'ізда

в Київі 1874 р., в органїзациі котрого брав визначну участь, від

даєть ся археольогічним студиям, беручи дїяльну участь в архе
ольогічних конгресах та публїкуючи ряд археольогічних розвідок,

з них важнійші: „Археологпческіе находки въ Кіев'н и Кіевской

губ.“ (1876); О скальныхъ пещерахъ Днївстра (1886); Раскопки

въ страні; Древлянъ (1893); Археологическая карта Кіевской губ.
(1895); Описаніе монетъ и медалей унїверситета св. Володимира
т. І (1896 року); Археологическая карта Кіевской губерніи (дру
куєть ся).

2. Михайло Грушевський родин ся 1866 р. (в вересні); мо

лоді літа прожив на Кавказі, де 1880 р. скінчив гімназию в Ти
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флисї; потім вступив до історичного віддїлу історично-фільольогі
чного факультету київського унїверситету і скінчпв його 1880 р.,

вложивши тогоэк року державний іспит з дипльомом першого сте

пеня; за працю: „0 черкъ исторіи Киевской аемл'в" дістав золотий
медаль і зіставлепий був стипендистом при катедрі руської істо-А

риї. 1893 року зложив іспит наУ магістра з сеї-ж ґрупи, а 1894 р.

боронив дисертацию: Барское староство і дістав степень магістра.

*Тогоік 1894 р. (І/ІУ') іменований звичайним професором львів
ського унїверситета на катедрі всесьвітної істориї а особливим

оглядом на історию східної Европи з вмкладовою новою україн

сько-руською, котру й тепер займає. В року 1895 до 1897 був
членом еквамінацийиої комісиї в предметів укр-руської мови і лї

тератури, від 1899 р. з істориї з викладовою мовою укр.-руською.
'Член Товариства ім. Шевченка від р

. 1892, від 1896 почестний,

директор історичної секцнї від 1894, археольогічної комісиї від

1895, голова Товариства від 1897 р
. Від 1895 р
. член-кореспон

дент краківської Академії Наук. Дїйстний член кількох наукових
товариств, член почестннй або звичайний ріікних руських това

риств в Долитавщинї.

Лїтературну дїяльнїсть свою розпочав як белєтрист, друку
Іточи від 1885 р

. свої новельки в укр-руських виданнях. Перша

історична розвідка вийшла 1890 р
. в Изв'встіях київського унї

верситета: Русско-литовскіе господарскіе замки в пол. ХЧІ в. Від
1895 р

.

(від т. У) редагує Записки Наукового Товариства ім.
Шевченка, де містив богато розвідок, материялів, заміток і рецензнй,

Був редактором перших (І і ІІ) томів Етноґрафічного Збірника.
Від 1898 р. співредактор Літературно-Наукового Вістника, де містить

статі лїтературного й культурного змісту.
Значиїйші наукові працї:

Очеркъ исторіи Кіевской земли отъ смерти Ярослава до кінця

ХІІ' в., 1891, ст. 520.
Волынскій воиросъ 1097-1102 г., 1891, ст. 37.

Громадський рух на Україні-Руси в ХІІІ в., 1892, ст. 28
(Записки, І)

.

Актьг Барскаго староства, 1893 і 1894 Архивъ Юго-зап.
Россіи т. І і ІІ восьмої частини.
Барское староство, 1894, ст. 404.

Виїмки з жерел до істориї України-Руси, до половини ХІ в.,
1895, ст. 114.

опткѕт 01
шпон метки
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Люстрапиї королївщин в зенлях руських ХУІ в., зі вступним'
статяии (Жерела до Істориї України-Руси, т. І і ІІ, 1895 і 1897)
Розвідкн й натерияли друковані в Записках р. 1895-9 зібрані

переважно в „Розвідкахі Материялах по істориї України-Руси,
вип. І 1896, вип. ІІ 1897, вин. ІІІ 1900.
Істория України-Руси, т. І 1898, ст. 496 т. ІІ 1899. ст. 403.

3. Федор Вовк (по актах Волковъ) ропивсь у 1847 році

у селі Крячківцї, Ііирятинського повіта у Полтавщинї. Вчивсь

у І'інназиї у Ніжині, потік у одеськону, а найбільше в киівськоиу
університеті, на факультеті природних наук. Після скінчення

курсу у 1871 ропї пробував кілька часу у Київі, зайнаючись

етноґрафічнини працяии початини ще за студенства. В 1873 році

був одиши в члеиі в закладчнків Київського видїлу Росийського Ґео

графічного товариства, а у 1875 членов ІІІ Археольоґічвого Зіїзду
у Київі. Після двохлїтнього пробуванвя у західній Европі вернувсь

у 1878 р. знов до Київа, звідки їздив на археольоґічні дослїдіїґ

по Київщині і на Волинь. Виїхавши у 1879 р. знов за кордон,

збирав етноґрафічні і історичні иатеряли у Добруджі і Болгарії,

відвідував археольоґічиі і етиоґрафічні музеї у Швейцариї і Іта
лїї, а потік оселивсь у Парижі, де й присвятив себе автропольо-7

ґічиииі етноі'рафічниш працяи у Антропольоґічнїй Школі і Музе
укі, найбільш у проф. Т. де Мортільє і по ллбораториях проф.
Манувріє, Гаміі Фільоля. Є членов наукових Товариств: Антропо
льоі'ічиого, ІсторичногоіНародних переказів у Парижі, Росийського

І'соі'рафічиого у Петербурзі і філії його у Троіцькосавську. Від 1898

року є членом Етноґрафічиої коніспі і редактором „Материялів до

українсько-руської етнольоґії“, а також членом редакциї парижськоі`

часописи „1
'

Апііігороіоёієї
Головнїйші наукові праці: _

1
)

Д'ізйствіе свита и темноти ва хлорофил'ь водор. Ѕріго§уга

Ѕр. (Кіевскія Университетскія Извізстін 1870).

2
) Изсл'вдованіе продуктовъ сухоіі перегонки деревъ Рітшѕ

Ѕуіу. (Записки Кісвск. Общества Есгествоиспитателей т. І 1871).

З
) Программа Юго-западного Отд. И. Р. Географич. общества

для сбиранія свґіздивій по этноґрафіи (Отд. І, іІ, ІІІ, УІІ, УІІІ) 1873 р„

4
)

Список'ьра стеиііі Югозап. края съ ихъ народньтли назва

віяии. (спільно з проф. Косовичеп. _ Записки Юго-зап. Отд. И.
Р. Географич. Общ. т. І, 1874.
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5) Изсл'іздованіе ярмарокъ въ этнографическомъ и экономичес

комъ отношенінхъ (іЬ.)
(5
) Основньги чертьт южпорусской народной орнамептики (Труды

ІІІ Археологического С'ьтвзла вь Кіевв. 1878. т. ІІ).
7
)

Еврейскій вопрос'ь въ славянской стороні; (Заграничный
В'Ьстник'ь Спб. 1882).

8
)

Задунайская Січъ по мізстнымъ воспоиинаніямъ и разсказамъ

(11ідп. 0. Кондратовпч. Кіевская Стар. 1883. І, ІІ
,

ІІГ).

9
)

Этнографическія замітки о Болгаріи (Русская МьІслЬ 1885).

10) Ьа і'гаіегпіѕаііоп ен Піхгаіпе (Мёіпѕіпе, 1891, Ыго 8).
11) Вііеѕ еі пѕаёеѕ пирііапх еп Піхгаіпе (Ь' Апііігороіоёіе,

і. ІІ еі ІІІ. 1891- 1892). Те-ж у болгарській мові під загол. „Свадбар
скит'і; обреди на словннскитіѕ народи „(Сборник за народии умо
творениа, наука і книікнина т. ІІІ і насл. София 1890 еіс).

12) Свадебные обьгіаи въ Болгаріп (Этнографическое Обоіріініе
т. ХХІЇІІ, 1895, М' 4). Те-ж по болгарському у Оборнику за на
родни умотвореиия т. ХІ, 1894.

13) Ье ігаїпеап (іапѕ Іеѕ гііеѕ їппёгаігеѕ (Іе 1
7 Піхгаіпе (Ве

упс сіеѕ 'Ггасііііопѕ рорпіаігеѕ, і. ІХ, 1895).
14) Ііеѕ (іоіпіепѕ (іе 1'І1е (ТУеи (Виііеііпѕ (іе Іа Ѕосіёіё (і'Ап

ііігороіоёіе сіе Рагіѕ 1896).

15) Человіэчество въ доисторкческія времена. Переклад на

росийську мову книжки проф. Нїдерие ЬїєІЅіуо у (ІоЬё рї'есіііѕіогісіке.
Опб. 1898).

16) Перелісторичні знахідки на Кирилівській улипї у
у Київі

(Матерпяли до українсько-руськ. Етпольоґії т. І, 1899. Витяг по

франпуськ. під загол. „Вссоиуегіеѕ ргеіііѕіогіцпеѕ сіе М. СІіуојіха

а Кіеу (Впііеііпѕ (Іе Іа Ѕос. (ГАпіІігор. (іс Рагіѕ, 1899).

17) Українське рибальство у Добруджі (Мат. до українсько

руськ. Етнол. т. І).
18) Програма до збіранни відомостей дотичних народньої

побутової техніки. (11).)

19) (Друкуєть ся) Уагіа1іопѕ ѕоцеіеііічпеѕ (111 ріесі сіоеи Іеѕ
Ргіпіаіеѕ еі сііеи Іеѕ гасеѕ Ішгпаіпеѕ (Мётоітеѕ (іе Іа Ѕос. (ііАп

ііігор. с1е Рагіѕ).
Иньші річи підписані псевдонїмамн, що не можуть ще бути

розкритими.

Окрім того численні замітки і рецензнї наукових праць умі

щені у „Київській Старипї“, „Этнографическомъ Обозр'вніи”, Ме



54

'1иѕіпе“, „Веупе (іеѕ Тгаіііііопѕ рорпіаігеѕ", „Аш Пгоие11“, „Єгашіе
Епсусіоресііе, Пісііоппаіге сГНіѕіоі'іе еі ііе Єёоєгаріііе Воиіііеі.

ВпіІеіепѕ сіе Іа Ѕосіеіе сГАпігороІоёіе (Іе Рагіѕ., Впіі. (іс Іа Ѕос.

(ГАпігороіодіе (іе Вгпхеііеѕ, Уёѕіпііх'у Ѕіоуапѕіхусіі Ѕіагоиііпоѕіі

і иньщ.

4. Др. Станїслав Днїстрянсьний уродив ся 13 падолиста
1870 р. в 'Гернополщ де його батько др. Северин Дністряпський

був тоді директором учительської семинарнї. Мати Станіслава була

донькою руського священника Внснєвського. Науку почав Станіслав

Дністрянський у взірцевій школі в ГГернополн, а від 10 року житя

був учепиком тернопільської висшоі ґімназпї, яку скінчив в 1888 р.
з відвначаючим доступом. В осени 1888 р. записав ся на правни
чий вндїл віденського університета, слухав тут впкладів визначних

правників, як Ехпег-а, Вешеііпѕ-а, СауІііагг-а, РҐаіТ-а, Ноітапп- а,
Єгііпіші-а, К. і А. Мепдег-а, Рііііірроуісіі-а і др.і був дінльним
членом наукових семинарів ВешеІіпѕ-а, Скуыагг-а, Єгііпіші-а,
Н'оҐшапп-а і Рііііірроуісіі-а. Вже в упіверситетськнх часіх пра
цював науково і писав для семинарів розвідки; одну з тих розві

док напечатано потім в руськім перекладі в „Часописи Правничій“
в 1895, п. з. „Трилїтний речинець з §. 1487 з. к. з. Ц.“ (ст. 88

до 112). В р. 1890 покликаио його на один рік до війська, тому

иусів на сей час перервати університетьскі студиі; в р. 1891

імеиовано його офіциром австрийськоі армії в резерві. Опісля скін

чив 1893 р. правничий видїл у Віднп і маючи намір стати судо
вим урядником, вступив в січни 1894 р. до суду у Львові; але

невдовзі уступив, щоби підготовити ся до правничого докторату,

а потім продовжувати наукові студпі за грапицю. В груднн 1894 р.

відбула ся його промоция на доктора прав у віденськіп універси
теті, а в маю 1895 виїхав на припорученє колєі'ії професорів
львівського унїверситета і міністерства просьвіти на дальшу науку

до Берліна. Тут слухав м. и. викладів проф. ВегпЬпгЄ-а, Регпі

се-а, А. “їздпегга і др., брав участь в наукових семинариях, та
на семинари А. Шаєпег-а, реферував про „полагоду шкоди з огляду
економічного і социяльного“. Сей реферат став основою наукової'

розвідки І,,Полагода шкоди з огляду економічного і сопияльпого“,

оголошеноі в „Часопизи Ііравпичій“ з 1897. ст. 1-- 102. В осени

1897 року був на університеті в Липську, де запізнає ся

з науковим методом ЅоІтш-а, Вішііп8-а, “Тасіі-а, ЅігоііаІ-а, Вй
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снег-а і др. і починає збирати материяли до габілїтацийної роз
відки. Крім сего бере участь в сходинах наукових товариств пра

вничих і сопияльно-економічних. У мартї 1896 постигла його тяжка

недуга серця, що перервала всяку наукову діяльність на 14 мі

сяцїв. В маю 1897 міг вправдї в Липську продовжувати працю

над ґабілїтацийною розвідкою, але коли опісля відновили ся

терпіпя, мусїв шукати полекші в заграничних купелях. По

лужавши вернув до Відня в жовти 1897 року і тут укіпчив

габілїтацийну розвідку п. и. „Ваѕ “їсѕсп (іеѕ “їсгіхііеїегцпдѕ
уегігаЅеѕ" (Шіеп 1898, 194 сторін друку) в цьвітпи 1898 р

. На

сїй основі призвано йому тепіаш Іеёепсіі з австрийського права

приватного на львівськім унїверситетї. Від сїчня 1899 переняв
він виклали по проф. др. Олександрі Огоновськім в українсько

руській мові, дав почин до утворена „правничої коміспї“ при істо

рично-фільософічній секциї і до перекладу австрийського закона

цивільного на руську мову та приняв науковий провід _тогож ви

давництва.

Часопись Праннича з 1899 р
. -помістила його габілїтацийний

виклад про „Заручини в австрийськім праві“ ст. (1-23), а дальше
роаведенє сього викладу надруковано в польській часописи „Ргие

ёіасі ргаша і аотіпіѕігасуі“ іяк окрему відбитку „Іагесиупу
“і ргатуіе ацѕігуасіхіеш" ст. (1-69).

5
.

Др. Михайло Зобків, судовий адюнкт ири'верховнім суд,

(ОЬегЅегісІіі) в Сараєві (Босна) і приватний доцент австрийського
цивільного права на кор. унїверситетї в Загребі (Хорватія), _ ро
див ся 19 падолиста 1864 р

. в Липици Горішнїй, Рогат. пов. Як

8-лїтнпй хлопчика стратив батька, який, сиовияючи обовязки свого

званя, місцевого дяка (до орґанїзациї народних шкіл в Галичині

був також учителем), умер в р
. 1873, заражений при похороиах

від холєри. Оиротою ваняв ся по батьківськи о. Иполит Дзерович,

парох Рогатина. Він взяв хлопчину до себе і по скіиченю народних
шкіл в Рогатннї примістив його в руській бурсї в Тернополи на

час чотирох лїт. В Тернополи скінчив ґімназию з відличним успі
хом, майже о власних силах, як усї бідні руські школярі. По скін
ченю унїверситетських студий на університеті у Відни одержав

в р. 1889 степень доктора прав, почім постановив посвятити ся

судейському званю, бо видів, що бажано його опікуна, стати „про

фесором права“, не легке безпосередно до переведеня. Та не міг
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довго бути сьвідком гнобленя руського мужика при львівських су

дах в незрозумілий для нього мові. По нівторамісячній практиці

покинув польські суди і вернув до Відня. Ту продовжав судейську
службу, але не в його силі було без крейцара платні (тогді треба

було в Австриі на яку-таку платню ждати З-5 років) для дер
жавн дальше працювати. Знеохочений відносинами в Галичині при
няв 1891 р. для хліба місце судового авскультанта в Сараєві,

в Боснї. До півтора року став адюнктом і зістае ним тут до

сегодня.
Уже з Босни дістав в 1892 р. від австр. міністра просьвіти

бар. Ґавча наукову субвенцию, щоби приготовити ся до доцентури
з австр. права цивільного і обнятн опорожнену по пок. Олександрі
Огоновськім катедру на універсисеті у Львові з руським язиком

внкладовим. На ту ціль дістав також дворічну відпустку з босань

ської служби, По переведених дволітних етудиях у Відни і Бер:
ліві вніс у Львові 1894 р. просьбу о габілітацию. На габілітацийну

студию предложив книжку: Віе Тііеіірасііі пасіі гбпііѕсііеп иті
бѕіеггеісіііѕснеп Весііі (стор. ХІІ + 156'вел. 8-ки). Та правни
чнй факультет у Львові завзяв ся бути консеквентним: він не лише

снротпвив ся удїлитн для З. наукову стипендию, але і постановив
за всяку ціну не допустити його до свого збору. Справа тягнула
ся три роки. Зразу звернено йому просьбу з тим мотивом, що на

університеті у Львові нема викладів в „малоруській“ мові (іхіеіп

гиѕѕіѕсІп), а є -лише в польській, німецькій і руській (гніііепіѕсІіі.
По усуненю того непорозуміня на основі сьвідоцтва знатока проф.
Яґіча мусів факультет впустити ся в шегііипі справи. Але і тут не

уважаючи на корпстні оцінки наведеної розвідки зі сторони сьвіто

вих німецьких учених, задецидував львівський факультет голословно

і без наведена всяких близших даних, що предложена праця „не
відповідає науковим вимогам“. З. дав з одної сторони референтовн
того рішенн в відповідь на оголошену ним під притиском міністра

просьвітн рецензию відправу в „Часописи Правничій“ за р. 1898

п. заг. „Причинок до науки про частиине нолїтє“ (соіоніа рагііа

гіа) (стор. 1-42), а з другої сторони не вдоволив ся рішенєм
львівського університету, а покликав на судию чужий славянський

університет у Загребі, а той іменував його в р. 1897 на основі тоі

самої научної праці доцентом австр. права цивільного на своім

університеті. Тут і викладає Др. З. свій предмет в хорватській
мові.
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Крім наведених двох праць наукових ((Іїе Тііеіірасііі і При
чинок до науки про частинне полїтє) оголосив Др. З. ось ще такі

важнїйші працї:

а) по руськи: 3. Ђ`огнш ѕоіоііопіѕ - в Часописи Правничій
з 1894 (стор. 65-86, 129 - 142).
4. Расіпш (Іе сопігаиепоо - в Часописи Правничій з 1896

(стор. 1-69).
б) по хорватськи: 5. Аіхсеѕогпа пагат иаіоапода ргауа,

виклад І'абілїтацийний в хорв. „МјеѕебпіІх-у“ з 1898 р. (ч. 5 і 6).
Ся сама розвідка появила ся по руськи в перекладі Костя На

вроцького (Часопись правнича в 1898 стор. 1-12).
Крім того поміщав оцїнки, критики і меньші нрацї по ріжних

фахових часописях, як:

а) по руськи: в Часописи Правничій“, в дневнику „Д'Ьло“
з 1898 (ч. 65 і 66: „Чи можна у насъ духовника иротивъ его
волі; иеисіонувати ?)“

6) по хорватськи: в „Міеѕеспііх-ґ.

у) по нїмецьки: в „А11;*еш.бѕіегг. (їгегісіііѕ-2еііпп8°“, „2е11

ѕсіігіїі іїіг (іаѕ біїепііісііе пші РгітаігесІііи топ С. Ѕ. ЄггйпІші. 1~~

в берлїнськім „Іпгіѕіь Ьіііегаіцгізіаіі (1894).'

Крім того дописував чимало до дневника „Д'вло“, найбільше

без свого підпису.

6. Др. Кость Левицький уродив ся 18. падолиста 1859 р.
в містечку Тисьмеиици коло Отанїславона, де укіпчив так зв. нор

мальну школу, потім І'імнааию в Станїславові 1878 р., та правничі

науки на університетах у Львові і у Віднн 1882 р. В р 1883
відбув судову практику в краєвім судї у Львові, в р. 1884 отри
мав степень доктора прав на львівськімУ унїверситетї і вступив на

адвокатську практику, та в р. 1890 став адвокатом і створив адво
катську канцелярию у Львові, що й доси її провадить. Отець його
Антін Левицький є парохом в Нижневі коло Товмача.

Перша його розвідка під заг. „Правда руска яко перший

збірник прав руских“ була уміщена в часописи „Зоря“ з р. 1882

(ч. 5 і 6). В р. 1888 оголосив друком студию з цивільного про

цесу в польськім язицї під зат. „О (іиіѕіејѕиеј ргиуѕіесіие ѕіапо

`тчсиеј і (іоиюсіиіе сеІегп иіиепіа ѕцтіепіц і иароЬіеиепіц 1хгиуиїо
ргиуѕіеѕіттт (стор. 147 в. 8ки). В р. 1889 розпочав видавництво

„Часописи Правничої“ для теориї і практики, разом з Др. Антоном
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Горбачевським і Др. Евгеном Олесницьким; в р. 1891 обннв на

себе видавництво „Часописи Правничоі“; в р. !894 відступив його

Науковому Товариству імени Шевченка і провадить його як ре

дактор правничих розвідок історично-фільософічноі секциі до тепер.
З його розвідок уиіщених в „Часописи Правничійц вийшло окре
мими відбитками: студия з цивільного права під заг. „0 набутю
недвижимости при екзекунийній продажі“ (Львів 1892, стор. 43

в. 8ки), що була також видана по польськи в часопнси „Ргиеёіаіі

ргауі/а і аііпііпіѕігасуі“, та „Правда руска, памятник законодатний

права руского з ХІ віку“ (Львів 1795, стор. 51 в. 8ки). В р. 1893
видав „Нїмецко-руский словар висловів правничих і адміністра
нийних“ (Львів 1893, стор. 528, 8ки).

Дальше між його критичними розвідками, уміщуваними в ча

сописи „Дґвло“ визначуе ся праця „Про стоваришеня господарскі“
(,,Д'1;ло“, 1896, ч. 50, 58, 55, 56, 59 і 61).
Бкінци зпоміж просьвітно-поучаючих розвідок замітні: Про

закон о товариствах і право збору (Львів 1894, стор. 118, 8ки).

Про сільскі каси позичкові і щадпиці (Львів 1894, стор. 59, 8ки)
і Про права рускоі мови (Львів 1896, стор. 32, 8ки).

7. др. Володимир Охримович, син Юлїяна і Марії з роду
Коблянської, родив ся 25. мая 1870 році в містечку Велдіжи.

Ґімназияльні студиі відбув у Стрию, де найбільший вплив мав на

нього Кость Горбаль, учитель руської і польскоі мови. В 1888 р.

поступив на львівський університет на фільософічний виділ, де

слухав викладів др. Ом. Огоновського і др. Ант. Каліни та сту
диював славянську лінґвістику. Через участь в нолітичнім руху

молодїжи, а власне в великім вічу студентів усіх висших шкіл

1889 р. був приневолений переписати ся на юридичний виділ. По

скінченю прав вступив на адвокатську практику до адвоката др.
Евгена Олесницького в Стрию, де оставав до кінця 1898 р. В 1897

році здобув докторат права і в початком 1899 р. переселив ся до
ІЛьвова, де дальше відбуває адвокатську практику як адвокатський

кандидат.

На університеті був головою товариства Академічного Брацтва;
в Стрию належав до кількох товариств, де працював багато,

як тепер у львівських товариствах. Був співробітником Народа
і Громадського Голосу; видавав Стрийський Голос, Будучність,
а тепер Свободу.
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На університеті мали вплив на нього др. Франко та деякі

товариші, як др. Величко, др. Е. Левицький і иньші. Тоді позна
йомив ся він також з др. Коперницьким, польським антропольог'ом,

та подавав йому дуже багато етнографічних материялів, що із

смертію Коперпицького десь пропали.

Оголосив друком отсї важнїйші праці:

1) Зпаченіе малорусскихъ свадебиьіхъ обрядовъ и п'іісенъ къ

исторіи развитія семьи. Часть І. „Матріярхатъ“ в Этнографическомъ
Обозр'вніи, Москва, Том ХІ, рік 1891.
Часть ІІ „Родъ _ Родовое устройство. _~ Классы полоко

літній. - Классьт половьіе. _ Сема пуналюапьская и кровосмїізси
тельнав“ в Этнографическом'ь Обозр'вніи, Москва, Т. ХУ, рік 1893.

2) Знадоби для пізнаня народних звичаївіноглядів правних".
Житє і Слово з 1895 р.

З) Про останки первісного комунізму у Бойків-Верховинцїв.
Записки Наук. Тов. ім. Шевченка. Том ХХХІ-ХХХІІ.
4) Про наголос в украінсько-руській мові. Часть І-ІУ'.

(дальше буде). Том ХХХІІ Заппсок.

8. ЄВФим Сїцинсьиий. ключар Каменецького Катедрального
Собора, редактор Подольських Енархіяльних Відомостий, секретар

и Директор Древнехранилища Подольського Епархіяльного Истори

чно-статистнческого комитета, родив ся в 1859 р. в Летичівськім

повітї на Поділю, в селі Мазниках, де його батько був сьвящен

ником мало що не 50 лїт і де були священниками його дїд, прадїд
і прапрадїд. В 1881 р. скінчив духовну семинарию в Камінці По

дільськім, а в 1885 р. духовну академію в Київі, де одержав сте

пень кандидата богословів. Потім був кілька лїт учителем духов

ного училища в Гор. Бахмутї, в Катеринославщинї; звідти перей
міов в Каменець священником при катедральнім Ооборі.

Оголосив такі важнійші наукові праці:

1) Историческія свіѕд'внія о приходахъ и церквахъ Подольской

епархіи. Томь І. Каменецкій у'Ьзд'ь. Камінець-Под. 1895 г., ст. 611.

2) Городъ Каменець Подольскій. Историческое описаніе.

Кіевъ, 1895.

З) Матеріальт для исторіи монастнрей Подольской епархіи.

Как-Пол. 1891.
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4) Чертьт изъ народнихъ представленій о загробномъ мірв.
Подольскія Епарх. В'вдомости 1885 г. Ыг 18, 1886 г. Ыг 10,

1887 г. Кт 9 и 10 1888 г.

5) Къ исторіи уніи въ Подоліи. І(1. Ыг 20-22 и отд. брош.
6) Бакота - древняя столица Понизья. Ігі. 1889, Пт 46 до

49 і осібно.
-

у 7) Древн'вйщія православньія церкви въ Подоліи. Ііі. 1889 г.,
М' 2-3; 1890, Ыг 16-17; 1890, М' 37-42; 1892, Ыг 27-28.
8) Семейная жизнь въ Подоліи въ первой половині; прошлаго

візка. Кіевская Старина 1891, ІУ.

9) Археологнческая карта Подольской губ. (лрукуєть ся).

Друкував ріжні статі в Под. Епарх. В'вдомостях, котрі реда

і'ує від 1892 р., і в иньших виданях.

9. Др. Петро Стебельський уродив ся 15 липня 1857 р.
в Немирові, ходив до ґімназиї в Самборі, Коломиї, Станїславові

і укінчив ії 1874. На університет ходив у Львові і укінчив його
1878 р. Того само року вступив на судову практику до суду
у Львові. В 1879 р. отримав в Кракові степень доктора прав.
В 1885 р. габілітуввв ся для викладу карного права; 1888 року
іменовано його суплєнтом катедри карного права і карноі проце

дури з викладовою мовою руською. В 1887 р. був іменований су

довим адюнктом в Коломиї, але 1888 р. перенесено його до краєвого

суду у Львові ііменовано членом іспитової комісиі для теоритичних
іспитів судового видділу. В 1892 іменовано його надзвичайним про

фесором карного права і процедури з викладовою руською мовою.

Друком оголосив др. Стебельський:

1) О іхагуёоііпеш пѕііоиїапіп. (Габілїтацийна праця).

2) О ѕіаноууіѕіш ргиеууоііпісвасеЅ-о ту Ѕадіиіе ргиуѕіеёіусіі.

(Ргиедіагі ѕгці. і аіішіп., 1883).

З) Кіііха иучад (іо іпіегргеіасуі §. 512 Ііі. а. и. іх. (Также.
іѕез р.)
4) Ѕішіуа паті ргосеѕегп Ісагпуш. Ьутоуи. 1891.

5) 2е ѕіаіуѕіуіхі ргиеѕіерповсі СгаІісуі. Ьуубиї. 1893. _

6) Ыоууе іхіегипіхі и' паисе ргаша Іхагпеєо. Ітоуу. 1894.

7) О ргиеѕіерѕіууасіі па уугііоѕеік (іосііоііяопусІт. (Ргауупііх.

1893).

8) О роігнеіэіе геі'огту ёіесінідта нгѕіерпедо. (Сгазеіа вад.
шагѕи. 1893).
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9) О ттїеиіеніи Іхоіпзујпет. (Ргиегіао ргауга і асішіпіѕігасуі.

10) Сагриоуу і ѕіапоттіѕіко једо ту оЬес ванні о пууіеиіепін
вІеосиеш. (Надруков. 1897 ту „Ргиері ргатуа і а(1шіпіѕ1гасуі“).

11) Ѕаоу ргиуѕіедіусіі ту СаІісуі. (Аіепепш, 1894).

12) Чи і о скілько показали ся у нас в практиці суди при
сяжні пожиточними (Часопись Правнича, 1889).

13) Нелїтні ироступники в сьвітлї нових напрямів в праві

карнім (Часопись Правнича, 1895).

14) Карпцов і становище його супротив науки о увязненю
слїдчім. (Часопись Правнича, 1896).

Крім того має др. Стебельський в рукописї працю: „ПеЬег

(ііе НапоІіаЬшіЅ' (іег Ѕігаїргосеѕѕогопцпё іп Оеѕіеггеісіґ і „Ко

ментар до устави о постунованю карнім“. Він видав також по

смертну працю дра. О. Огоновського п. н.: Проф. дра Олександра
Огоновського _ „Систем австрийского прива приватного - видав
др. Петро Стебельскнй“. Під його проводом і при його співучасти

иереложено також юрисдикцийиу норму, уставу про судове посту
пованє в цивільних спірних справах і екзекуцийну ордннацию, які

надруковано потім в Дневнику устав держ.

10. Др. Остап Терлецьиий родин ся 1850 р. в селі Назірнї
Коломийського повіту, де його батько Стефан був парохом. Нор
мальні школи скінчив в Коломиї 1860 р. До і'імназиї ходив в Ста

нїславові і скінчив її 1868 р. На університет ходив у Львові на

фільософічний видїл і скінчив його в 1872 р. Сегож року вступив
на службу до віденської унїнерситетської бібліотеки, де був амапу
ензісом до 1877 року. Арештованнй підчас тодішньої нагіики за

социялїстами, був враз з товаришами 1878 року у Львові засудже
ний і віддалений зі служби.

15 р. 1879 записав ся на правнпчий факультет університету

у Відни і скінчив його в р. 1883. Цїлий час свого житя у Відни

був членом, а в році 1874 головою товариства „Сїч“, зкотрпм
його публпчна діяльність тїсно звязана. Тут 1873 р. познайомив

ся з Драгомановом. В р. 1899 отримав на львівськім університеті
степень доктора прав. Вписаний на лїсту адвокатських кандидатів

практикує тепер в каицеляриї др. Федака у Львові.

Оголосив друком під псевдонімом Іван Заневич обширну

працю: Літературні стремлїня Галицьких Русинів 1772-1872 року,
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в перших двох рочниках Житя і Слова і окремою книжкою п. т.
Знесенє нанщини в Галичині. Перша половина. Львів 1896. Ст.

Окрім того належить згадати його статі: Григорий Савич

Сковорода (львівська „Правда“ 1869); Галицько-руський нарід

ігалицько-руські народовцї (тамъке 1874); Лихва на Буковині, Гро
мадський Друг, Рік І; біографія Володимира Навроцького в І
томі його творів, і статі про робітницькнй і селянський рух
в Австриі в ґазеті „Вольное Слово' (під псевдонімом Іван Мак).

Був також якийсь час кореспондентом газети „Южный край" в Хар
кові в першім році ії видаваня, львівського Сьвіта і ин.

ІІ. Стефан Томашівсыіий роднв ся 9. н. ст. січня 1875 р.
в с. Купновичах, Рудецького пов. в Галичині, у селянській серед
ньо заможній родині. Азбучпу науку дістав дома і в громадській
(дяківській) місцевій школі. В осени 1884 р. віддано його до
виділовоі школи (2 кл.) в Самборі, звідки перейшов 1887 року

у місцеву ґімиазию. 1895 року зложив іспит зрілосги в визна

ченємі в осени тогож року записав ся на філософічний виділ
львівського університета. За часів і'імназияльноі науки вплив на

формулованє його сьвітогляду мали у значній мірі писаня Ів. Франка
іМих. Драгоманова, на університеті ступив на поле наукової
діяльности за впливом і під проводом професора істориі Мих. Гру
іневського. Окрім викладів сього професора, слухав він теж істориі

української літератури дра Ол. Колесси та иньших - польських
професорів, працював у наукових семинарях, побіч двох згаданих

професорів ще в семинари дра Л. Фінкля, дра 0. Бальцера, дра
І. Шараневича й ин. В осени 1898 р. перервав університетські
науки задля військової служби на один рік, звідки вийшов з ран
І'ою ляйтпанта; опісля знову записав ся у Львові, щоб кінчити

уурядові ступиі.

Перші його наукові статі появили ся у бібліографічнім від

ділі „Записок“, а опісля і більші розвідки та материяли у виданих

головно Товариства. Вони ідуть таким хронолоґічпим порядком:

1) Самуіл Казимір Кущевич, львівський райця і його записна книга

(1896); 2) Материяли до істориі Хмельиищини (1896); 3) ІІо
даткові ухвали за Казиміра Ягайловича в Польщі (1897); 4) Обра
зок львівського житя серед. Хі/'ІІ в. (1897); 5) Народні рухи в Га
лицькій Руси 1648 р. (1898); 6) Перший називний лиш Хмельниць
кого (1898); 7) Жерела до істориі УкраіниРуси т. ІУ, Галицькі
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акти т.І із вступною роввідкою: З істориї талицько-руських сой
ииків 1648-9 р. (1898); 8) Облота Львова (у фейл. час. „Двло“
за 1898 р.)

Окріп того писав тел: нариси популярно-наукового змісту

(Істория віри в чорта _ Житє і Слово 1896 р.), лїтературно-кри
тпчні розбори (Житє і Слово, Лїт.-наук. Вістник), політичні статі

(Діло). [Іідписував ся також С. Юлії.

І2. Яків Шульгин родпв ся 19 лютого (ст. ст.) 1851 році.

Поступпв у київську 2 ґіниазию в році 1862. Окінчив ґіннавию

з золотою иедалю 1870 р. ІІотіи поступив на історично-фільольо
ґічний факультет в 1870 р. і в 1874 р. скінчив свою науку. До
1893 р. не служив, а давав приватні лєкппї в Київі. 1893 р. іне

нованніі був контрольороп Єлисаветградсьвого Відділу Держав.
Банка. В 1895 р. дістав орден Станїслава ІІІ стененя. В 1899 р.
по своїй волі вийшов в одставку в рапґою колєэвського секретаря.
Написав в 1890 р. „Очеркъ Коліивщины по неизданпыпъ

н ивланнынъ локунеитапъ 1768 и ближайшихъ годовъ“ (Кіев. Ст.

1870), „Правда о Коліивщин'в польското историка Корзона (по

поводу его рецензія на книгу Шульгина „Очеркъ коліивщины по

неизданныпъ и изданнымъ докунеитанъ 1768 и ближайшихъ годовъ)“,

„Н'Ьсколько данныхъ о школахъ въ Правобережной Украин'в в'ь по

.товин'в ХУІІІ в.“, „Павелъ Полуботокт., полковникъ черниговскій".
Кріп того містив і иістить в „Кіев Старинви реценвиї на

ріжві' книжки, та більші і неньші праці в газетах ,,І1равда“ (Одеса),
„Кіевскопъ Телеграфв“, „Зарґ (Київ) і иньших.

___о _°__



ІІ. Фільольоґічна сенщия.

І) Олександер Барвінський, професор муж. семин. учительської
у Львові, член Ради шкільної краєвої і посол на сойм та до дер
окавної ради, родив ся 8 червня 1847 в Шляхтинцях, під гІЇер
нополем, пе його батько був парохом. Початкову науку побирав
в місцевій школї, до 4 нормальної кляси і до 1'імназиї ходив
в Тернополи, де зложив іспит врілости 1865 р. На унїверситет
ходив у Львові, де слухав головно викладів істориї і фільольоґії.
В р. 1868 імеиовано його заступником учителя в бережанській ґімназиї,
а 1871 р. професором семинариї учителъської в Тернополи. В р.1874
зложив іспит квалїфікацийний до шкіл видїлових і ґімназпй. В 1877 р.
став приготовляти ся до іспиту в руської і польської мови, аби
мати змогу по його зложеню старати ся о катедру руської мови

на унїверситетї в Чернівцях; в родинних причин мусїв одначе но

кинути думку про катедру, натомість віддав ся працї лїтературній,

публїцпстичній іпепаї'оґічній. Тодї й оголосив ряд популярних

брошур: „Иоторія Русии (З випуски), „Илюстрована исторія Руси“

(видана Просьвітою 1890 р.), „Богате и убоге село", „Венъяміиъ

Франкліпъ“, „Помбчь власна" іза Смайльсом). „Споминки про житє

Волоп. Барвґьньского", „Ц'Ізсарь Францъ Йосифъ І.“; переклав
для „Бібліотеки найзиаменитшихъ повізстей“ два томи романа „ВЪ

обороні; 'чести“, перший том романа „Стефаиъ Лаврентій“, а для

„Правди“ „Фільозофію штуки“ Тена. Від р. 1886 став видавати

„Руску историчну біблїотеку", де містили ся переклади важнїйших

монографій по істориі України-Руси; під його редакпиєю вийшли

т. І_\71іІХ_Х71Ї. Уложив також кілька шкільних учебників,
між ними учебники для науки українсько-руської народньої сло

весности і письменної літератури в 1'імназиях. В видавництві

„Оеѕіеггеісіп іп “Тегі иші Вііої" напрукував по нїмецькп етногра

фічну розвідку про Русинів „Ваѕ ЧоїйѕїеЬеп (іег Виіьепет. -
Для київського археольоґічного з'їзда приадэкив розвідку про но
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сові саиоавуки в славяиськіы. Публіцистичні статі розкидані по .

рівних часописях.

2) Володимир Гнатюн уродив ся 1871 р. в Велесневі (Буч.
пов), де його батько був дякон. До нормальних шкілі до нившоі
ґінназиї ходив в Бучачи, до висшоі в Отанїславові. Один рік в 1'ін

назиі павзував в вини понершого епископа Пелеша. На університет
ходив у Львові, де побіч обовявкових студии клясичноі фільольоґіі
займав ся переважно студияни над украінсько-руською новою та

літературою. Науково став працювати головно під впливом проф.
М. Грушевського та дра Ів. Франка. Від варта до вересня 1898 р.

був заступником учителя в руській ґінназиї у Львові. Тепер є се

кретарен Наукового Товариства та членон редакцийного комітету

Етиоґрафічного Збірника і Літер. Наукового Вістника. Оголосив

друком отсі праці:

1) Лірниии. (Етноґраф. Збірник. ІІ. 1896).
2) Етноґрафічні Материяли в Угорської Руси. Т. І. (Етн.

Збір. ІІІ. 1897). .

З)Лє1'енди з Хітарського збірника (І пол. ХУШ. в.) (За
писки, ХУІ. 1897).
4) Етноґрафічні Материяли з Угорської Руси. Т. ІІ. (Етн.

Збір. Іії. 1898).
5) Руські оселі в Бачці (в полудн. Угорщині). (Записки,

ХХІІ. 1898). '

6) Кушнірство у Галичині. (Материяли до укр. руської етно

льоі'ії. І. 1898).
_

7) Народна пожива і спосіб її приправи у східній Галичині.
(Также).

8) Галипько-руські анекдоти. (Етноґр. Збірник. ІГІ. 1899).
9) Ршѕіпі у Шігасіт („Ѕіоуапѕіку Рї'еіііеё". Ч. 5 і9. Прага.

1899)

10) Причинок до істориї зносин Галицьних і Угорських Ру
синів. (Літ. Наук. Вістник. 1899).

11) Словацький опрншок Яношік в народній поезиї. (Записки,

ХХХІ-ХХХІІ. 1899).
12) Нппдагісо-Впіііепіса. (Відбитка із ХХУІІІ. т. Записок,:

що ністить рецензию на 4 книжки) 1899.

13) Русини Пряшівської епархіі і їх говори. (Записки, ХХХУ'
до ХХХУ'І. 1900).

Хроніка. Наук. Тов. ім. Шевченка. б
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3. МитроФан Дикарів і 26 падолиста 1899 р., біоі'рафііо
його див. нивше.

4) Ілля Конорудз, уроджений в Яворові 1859 р. 31 липня;
по укінченіо народної школи в родиннім місті, ходив до академічної

1'імназиі у Львові. Здавши іспит зрілости з віднначенєм, був наді

лений від Цїсаря стипепдиєю імени Франц-Йосифа іЄлисавети

в золоті і записав ся на фільольоґічний виділ у Львові, де сту
диіовав передовсім увраїнсько-руську мову і літературу та кля

спчиу фільопьоґію під проводом проф. Ом. Огоновського. Здавши

іспит з руської мови як головного предмету та грецької і латин

ської як побічних предметів, був імепований в 1885 р. суплентом

у німецькій ґімназпї в Бродах. Доповнивши потім іспит з кля

сичноі фільольоґіі, як головного предмету, вістав дійстпим учи

телем, а опісля ц. к. професором у польській ґімнавиі в Станісла

вові. В 1896 р. переніс ся в тім характері до руської академічної

ґімнавиї у Львові. В 1899 р. імепований лєктором руської мови на

львівськім університеті.
Ваікнійші його праці такі: 1) „ІІосланіє“ Шевченка, есте

тично-крутична студия, поміщена в „Зорі“, 1885 р.; 2) О стано

вищи женщини в стариннім ааконодатстві рускім (,,Зоря“, 1886);

З) Маркіян Шашкевич і народні пісні („Зоря“, 1887); 41 0 мі
тольоґії славяньскій (,,Зоря“, 1888); 5) Професор Др. Омелян

\Огоновский. Огляд єго жита і наукової та літературної діяльности

(в ,,Записках“ ії'том); 6) АЫаііуцѕ, Ьосаііуцѕ і Іпѕ'сгпшепіаііѕ
ц Ношега рос1 шиёчеєіеш іогшаіпуш і ѕупіаісіусипуш. Си. І. іП.
(Відбитки ві Оправоадань Дирекциі ґімназиі в Станїславові за рр.

1891 і 1892); 7) Взаємини між старорускими законодатними па

мятниками. Часть І. і ІІ. (Відбитки ві Справоздань Дирекциі ака
дем. 1'імназиї у Львові за рр. 1898 і 1899). Крім того друкував
критичні оцінки в „Зорї“, „Правдї“ і „Записках“, та свої промови

держані на вечерницях в честь Шевченка іШашкевича в „Дізліз“
1891 і 1898 р.

5) Др. Олександер Колесса родин ся дн. 24 Цьвітня р. 1867

в Оопоті, в Галичині. До ґїмнавиї ходив насамперед у Дрогобичи- опїсляж у Стрию де здав іспит врілости з відэначеиєм. Р. 1888
, став студентом львівського університету, з початку на виділї тео

льоґічпім, -- а по' кількох місяцях переніс ся на вид. фільософі
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чвий, і ванимав ся головно руською і сиовяиською фільольоґією

слухаючи викладів Ом. Огоиовського, А. Калїни, Р. Пілята і инь.

Року 1890 спонукав він своєю статею п` з. „Перестрій руських

читалеиь на підставі зміни статута „Просьвіти“ (,,Народ“ 1890 ч.

16.; „Д'вло“ 1890 ч. 182.) - іпромовою на загальних зборах
,,,Просьвітн“ вКоломиі - реорґанїзапию того товариства із чисто
-просьвітного на просьвітно-економічне

-- і перестрій читалень та
іх тїсне сполучеиє з „Просьвітою“. 'Грн півроки фільософічпих
студий відбув у Чернівцях, де слухав впкладів проф. Омаля

Стоцького, Калужняцького і инь.
Як стипеидист виїхав по скінченю фільософічного чотиролітя

на дальшу науку до Відня,
_ і там працював над словннськото

фільольотією головно під управою проф. Яґіча. Р. 1894 осягиув
на віденьському університеті степень доктора фільософіі. Опісля

переїхав до Швайпариї і тут на Фрайбурському університеті слу
-хав вивладів славіста Калвнбаха, _ іипь. В зимовому півроці
1894/5 працював знов у Відні

_ і в тону часі габілітував ся на
черновецькому університеті з руської мови й літератури. Перенісши

ся як приватний доцент на львівський університет, де опороэвии
лась була катедра по смерти Омеляна Огоповського

_- зачав тут
виклали в жовтни р. 1895. В літнім півроці р. 1896 імеиовано

його заступником професора,
- а з початком р. 1898 над

звичайним професором руської мови іі літератури. Тогож року
іменовано його членом екзамінацийної комісиї для учителів шкіл

ґімиазияльних і реальних, - і директором семінара для руської
фільольоі'іі.
Взявши р. 1898 участь в устроєию академічних курсів для

женщин, виголосив тут 12 відчитів про українсько-руське пись

менство. Подрібна програма тих відчитів оголошена п. з. „Погляд
на укр. руську літературу першої половини ХІХ в.“ [„Тоигагиуѕіууо
Ішгѕбиг акадешісіхісіі (Ііа ігоЬіеі”, ргоёгапі іууікіаіібту чи Ішгвіе

_кіпіоутуш 1898 стор. 11-12.]
Щоби познайомитись із старинними материялаии до угро

-руськоі мови й літератури
_ працював р. 1899 в бібліотеках та

архівах в Ужгороді та Мукачеві. Тогож року відбув він за підпо
могою міністерства просьвїти кількомісячну подорож наукову в Ро

сиі, - і тут в бібліотеках і архівах Київа, Москви, Петербурга,
і Вильна заиимав ся розслідом деяких материалів до істориї укра
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їнсько-руської мови і літератури _ головнож розслідом перґаміно
вих південно-руських рукописів ХІ-ХУ в.
Оголосив друком такі наукові роботи:

<

1) На новий шлях - критичний розбір поезий Ул. Крав
ченко. Народ. 1891. 252-258.

2) Дві малознані поезнї Т. Шевченка. Зоря. 1892. 274-276.
3) Українські народні пісні в поезиях Б. Залеського. За

писки. І.

4) Дума чи пісня? Слівпо відповіди М. Драгоманову. Народ
1893. 169-І7О.

5) Юрий Коссовап --_Осип Домінік Ігор Федькович. Проба
критичного розбору його житєписі іавтобіоґрафічних його повістий.

Зоря. 1898.

6) Сліди впливу Жуковського в поезиях Б. Залеского. Жите

і Слово. 1894. І.

7) Шевченко і Міцкевич. Про значінє впливу Міцкевича
в розвою поетичної творчости та в ґенезі поодиноких поем Шев

ченка. Записки. ІІІ.
8) Причинок до істориі малоруськоі мови. Рецензия розвідки

В. Мочульского: Къ исторіи малор. нар'вчей. Записки. ІІІ.
9) Віаіесіоіоёіѕспе Мегісшаіе деѕ ѕйсігпѕѕіѕсііеп Вепішіаіеѕ

а. (1
. ХІІІ. Лнігіе: Йіііје ѕу. Ѕауу. Агсіііч Ґ
. ѕіау. РіііІоІоЄіе ХУІІІ.

10) Тарас Шевченко. Промова виголошена на ХХХУІІ ро
ковинах смерти поета у Львові 4 пьзітня 1898.

11) Ьііегаіпга гііѕіха. Епсуіхіорейуа Масіегиу роІѕіхіеј. 1898

ІІ. 662-672.
12) „Столітє обловленоі українсько-руськоі літератури (1798

1898). Львів 1898 стор. 1-27. 8-ки. [,,.'1їтер. Наук. Вістн. р. 1798
т. 17.]

Деякі результати його научних дослідів поміщено в справо

зданях із нідчитів виголошених в наукових товариствах а
) „Ѕіоѕіь

пеіх ішбгсиоѕсі 1ііегасіхіеј оЬп гпѕІхісіі ріетіоп уу оіггеѕіе пајііа
тпіејѕ2уш“. [Кууагіаіпін іііѕіогусипу, ХІ т. ІІ. 1897. стор. 478
479.ј б

) „Єібуупе Іхіегипіхі уу гоиілюјц јеиуіхоипашѕіуиа гиѕікіеєо
ш ХІХ ууіеїши [,,Ьш1“ огёап 'поки Іпдоипаиісиеёт, і. ІІІ. 1897.
стор. 287-288].

6
)

Олександер Кониський родин ся 18 (6) серпня 1836 р..

в селі Ііереходовцї (Ніжин. пов. в Черннгівщині губ.) і
з шляхотськоі
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родини. На літературну ниву виступив Ол. Кониський 1858 р. Від
того часу написав дуже багато, переважно белєтристикп. В році 1863

(22 січня) заслали його з Полтави „за распространеніе мало

русской пропагандыц спершу в Вологду, а потім в Тотьму. Пізнїйше

перекидали ним у Воронїж, Бобринець, Катеринослав, аж вкіпци

визволено його 1872 р. Від 1874 переживає Кониський постійно
в Київі. Р. 1899 почав виходити повний збір його белєтристичних

творів (до тепер 2 томи). =І
Ї)

Важнійші наукові праці Кониського отсї:

1
) Відчити з історії русько-украінського письменства ХІХ в.

(Сьвіт. 1881-1882).

2
)

Критичньій оглядъ твору Н. И. Петрова п. з. „Очеркн
исторіи украинской литературы ХІХ стол'втія“. (Діло, 1884).

З
)

Біографичнй зам'втки. („Ватра“, альманах.)

4
) Т. Шевченко, хроніка його житя. Т. І. (Збірник фільо

льоґічноі секциї. Т. І. 1898. Оя праця друкувала ся теж частинами

в ,,Зорі“ і „Записках“. Другий том ії вийде в „Збір. філ. секциї”.
По росийськи вийшла вона в Одесі в однім томі п. н. „Жизнь

украинскаго поета Т. Г. Шевченка. Критико-біографическая хро
ника. 1898). г

5
)

Проба улаштованя хронольоґії до творів Тараса Шев

ченка. (Записки. Т. УІІІ і ХУІІ.) .

6
) Вариянти на декотрі Шевченкові твори. (Записки, Т.

ХХХІІІ. Буде дальше).

7
)

Українці замучені в Соловец. Острозі. Правда 1889.

8
)

Нужди і потреби України перед комісією Катерини ІІ.
Правда 1899. Ы. ХІ--ХІІ.

9
) Україна в цифрах, Правда 1891 і 1892.

10) Про земельну власністть. Правда, 1899.

11) Дещо про Опанаса Марковича іЬ. 1889.

12) Кобзар-банлура-торбан іЬ. 1892.

13) Чотири кари на Шевченка іі). 1894.

14) Колиж вияснить ся, іЬ. 1875.

15) Твори Єремії Галки, іЬ. 1876.

16) Українська -драмат. література Мета, 1865.

17) Ясні дні в житю Шевченка, (Літер.-Наук. Вістник).

*) Третій друкувть си.
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7) Др. Володимир Коцовсыіпй, родж. 10-ого вересня 1860
в Отиневичах, Бобрецького повіту, де його батько був сьвящеником

Людову школу укінчив в Отиневичах; в домі батька читав всякі

тодішні тил-руські виданя, особливож „Зорю галицку“ і Історию
Руси Дідипького. Львівську німецьку і'імнанию укінчив 1878 р. ;.
в У-УІ кл. користував ся там наукою проф. Ігната Онишкевича
(оп. проф. чернов. унїверс.) Львівський університет укінчив (1883);

був учеником проф. Ліске, Огоновського і Калїни. Корнстував ся
також пильно творами Драгоманова іАнтоновича; в Драгомано
вом вів (паб. від р. 1885 почавши) досить оживлену переписку..
В часі унів. студий був членом і головою (188І/2) „Акаіь Брат-
ства“. Від 1881 р. друкував своі дітерд і наукові твори в „Сьві
ті“, ,,Зеркалї“, (якийсь час як редактор), „Ділї', (1884 був чле
ном редакциі), „Зорі“, „Учителю“, „Буковннї“, „Руслані“, „Запи
сках Наук. Т. ім. Шевчеика“, і ин. видавництвах. В р. 1889 роз-7
почав служити як учитель при ґімназиі в Ряшеві; тогож таки р
був перенесений до руської ґіиназиі у Львові; від 1895 е учите~
леи руської мови при обох.(муж. і жень.) семінариях учит. у Львові.
В р. 1895 одержав у Чернівцях степень доктора фільософії. Від
р 1881 є членом „Просьвітн“, від 1886 чл. тов. ім. Шевченка.

Від р. 1891 єчленом коміспї конкурсовоі для руських драмат. тво

рів; 1892 р. став членом комісиі артнстичпоі для народної сцени,
покликаноі видїлом львів. „Руської Бесіди“.

Окрім дрібних творів поетичних (під прибр. ім. Корнієнка)
і великого числа помеиьших політичних і наукових статей, видав:_ за вказівками свого учителя Ігн. Онишкевича _ 1884 р. ІІІ-ий
т. ,,[. Онишкевича Руської Бібліотеки“ з історично-літературним

„введенєм“; 1886 р. вийшла як відбитка з „Зорі“ його праця:

„Житє і значінє М. Шашкевича“ і в додатку „Матеріали і замітки.

до ґенези русько-народного відроджеия в Галичинї“. Опісля поя

вились: в р. 1887: „Огляд національної праці галицьких Русинів“
(,,Зоря“), в р. 1888 ряд репензий театральних (,,Зоря“); в р. 1898 :

„Історично-літературні замітки до Слова о полку Ігоревім“, в р.
1894 переклад латинських вправ для ІІ. ґімн. кп. (при них уло
жений самостійно перший русько -латинський словарець), і сегоик

р.: Руська граматика для шкіл людових. В р. 1897 появив ся

в львів. Рг2е§1а(1-ї“ його фейлєтон п. з. „Еіушоіоєіа і іопеіуіхґ,
а в р. 1899 написав для ,,Агс11іу і. ѕ1. Рііііоіо§іе“ критичну роз

відку п. з. „Ваѕ Ь'евепууагііёе КігеііепѕІауіѕсііе“.
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8) Др. Степан Смаль-Стоцьний теперішній професор укра

інсько-руськоі нови ілітератури при черновецькіп університеті ро

див ся 8 січня 1859 р. в Немилові (Каменепького пов.) в Галичині,

де його батько в господарем. Першу науку одержав в місцевій

сільській школі, до 3 норм. кляси ходив в Радехові, до 4 у Львові.

Від р. 1869_1874 був у бурсї Ставропигійського Інститута іхо
див до руської ґімназиї; стративши потім рік через слабість, пе

реніс ся до німецької тімназиі ітам зложив натуральний іспит.
Вже в і'імназиі з його понуки склалась тромадка товаришів, що

іі коштом, а головно заходами і працею самого таки привідці, Ст.
Смаль-Стоцького, вийшли два томи И. Онишкевича Рускоі Бібліо

теки. Університет скінчив 1882 р. в Чернівцях.
В році 1883 виїхав до Відня при підмозі Максима Ми

халяка, записав ся на виклади Міклосіча і став готовити ся до

докторату, який зложив -1884 р. Поздававши ще того самого року
на Віденськім університеті габілітацийні іспити, став доцентом сло

вянськоі фільольоґіі на Віденськім університеті і учив там одеи

рік, бо відтак був іменований 1885 р. професором украінсько-руськоі
новн на університеті в Чернівцях. В р. 1892 і 1899-ім був ви

браний послом до сойму краєвото на Буковині.
Важнійші праці дра Стоцького _такі:

1) ЙЬег сііе Уіїігішпдеп сіег Апаіодіе іп (Іег ВесІіпаііоп (іеѕ

Кіеіпгнѕѕіѕсііеп. Агсіііу і. ѕіау. Рііііоіодіе, УПІ і ІХ, 1885-1896.
2) ЙЬег (іеп Іп11аіі беѕ Содех Напіхепѕіеіпіапиѕ. Ѕііиипёѕ

Ьетісіііе сіег Ік
.

іх
.

Асадешіе сІег Шіѕѕепѕсііаїіеп. 110. 1886.

З
) Відчит в річницю 25-літньоі літературної діяльности

Осипа Федьковича. Діло 1886.

4
)

Сидор Воробкевич. Зоря. 1887.

5
) Міпотііаіѕуоіпш в справі управильпеня правопси (напи

сане спільно з дром Ф. Ґартнером), 1887 і 1888.

'

6
) „Руска Школа“ (два випуски). 1888 і 1891.

7
) Руський нарід, руська мова. Буковина. 1888 і 1889.

8
)

Критика на Руську граматику дра Огоновського нап.
спільно з др. Ф. Ґартнером. 2еі'сѕс11гі1'і Ґпг оеѕіег. Сутпаѕіеп,
1889.

9
) Руська Правопись (під іменем С. Нагяибіда) 1891.

10) Образок духоното жтя Русинів і його основа. Буковина.
1891.

11) Критика на словар росийсько-украінський. Буковина. 1893.
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12) Руська Правопись (спільно з др. Ф. Ґартнером). 1893.

у 13) Руська Граматика (наи. спільно з др. Ф. Ґаїртнером).
Львів. 1893.

_ 14) Наука руської мови в школах середних на Буковині.
Правда, 1894. І
і

15) Товариство „Руска Бесіда" в Чернівцях. Правда, 1884.

16) Буковинська Русь. Культурно-історичний образок. Чер
иівці, 1897.
у

17) Котляревський і його Енеїда. Вістник 1898. Буковина, 1898.

18) Значінє Котляревського в руській літературі. Буковина,

1898.

19) Ыасіопаіе инсі Кігсіііісііе Веѕігеішпѕеп кіег Вцшапеп

іп дег Виіюууіпа 1848-1865. Чернівці 1899.

9) Др. Кирило Отудиисьиий уродив ся дня 4. жовтня 1868

року в селі Кипячці, Тернопільского повіта. Низшу і'імназию укін
чив в Тернополи, висшу у Львові (руська 1'імн.), де в р. 1887

влоікив іспит зрілости. На теольоґічний факультет ходив в р.
1887-91 (перших два роки у Львові, дальших два роки в віден
ській духовній семпнариі). По укінченю теольоґічного факультету
записав ся на фільософічний виділ істудиював головно славяиську
фільольоґію під рукою проф.'Яііча. В пятім семестрі фільософічних

студий промував ся у Відни на доктора фільософії (дня 17. лю

того 1894 р.) Опісля слухав викладів професора Брікнера в Бер
лині (лїтний курс 1894 р.), ночім виїхав на дальші студиі по ки

івських і петербургських бібліотеках, де зіставав цілий рік. В серпні
1895 р. імеиовано його заступником учителя для руської мови

в гімн. Франц-Йосифа, бернадинській і реальній школі у Львові,
де повнив службу до вересня 1897 р. В р. 1896 (дня 30 жовтня)

габілітував ся на доцента руської мови і письменьства на краків
ськім університеті. В Кракові викладав повних пять семестрів,

і рівночасно учив польської, а в р. 1898/9 руської мови по тамо
шних ііиазиях і в учительській семинариі женській. В осени 1899
'ваіиеновано його надзвичайним професором укр-руської мови зосе

бливим узглядненєм церковної мови і літератури на львівськім уні
верситеті. - Оголосив друком:

1) „Дїдівска (жебрацка) мова (Зоря, 1886); ся статя допов
иеиа звістками про жите і орґанізацию лїрників вийшла в р. 1894
и. и. „Лїрники“, в „Зорі“ і окрема відбитка. (80 стр. 56.)
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2) „Пересторога“ студия (80 стр. 193.) 1895.

3) „Адельфотес“ граматика, видана у Львові в р. 1591. (За

пискиЇ') і окрема відбитка (8О стр. 32.) 1895.

4) „Причинки до істориї унії" (8° стр. 21.) 1895.

5) Панеґірик „Ещуама веселобрмячая", присьвячений Могилі
в р. 1633. зі вступними заміткамп про панеі'іричпу літературу кінця

ХУ'І і поч. ХУІІ в. (Записки і окрема відбитка 80 стр. 14.) 1895.
6) Рецензия на твір дра Ів. Франка п. з. ,Іван Вишеньскнй“.

Записки. Т. У. стр. 29-48. 1895.
7) „Три панеґірики ХУІІ віку" (Записки т. ХІІ. і окрема

відбитка, 80 стр. 32.) 1896.
І

8) „Сенека роеіусипусіі піуногбіу Магіхіапа Ѕиаѕиіхіеуиісиац
в виданях краківської академії наук і в окремій відбитцї (8' стр.
46.) 1896. Праця була писана зразу в руській мові.

9) „Коли в перве проявив ся вплив ,,Кобзаря“ Т. Шевченка
вид. в р. 1840 на руске письменьство в Галичині?“ (в „Руслані“
ч. 50-23) 1897. .

10) Сііагакіегуѕіуіха і Еепеиа роеиуј АшЬг. Меіііііѕікіедо
в виданях крак. Акад. Наук і в окр. відбитці (80 стр. 51.) 1897.

11) Характеристика і ґенеза полвмічного твору Іпатия Потія

п. з. „Унія“ в І томі „Раґпіеіпіікоут каіоІ. іуіесіґ' і в польськін
перекладі п. з. „РоІепіісипе ріѕтпо Росіеја“. Сііагаіхіегуѕіука і де
це2а“ (Ргнефаб Роіуѕиосііпу _ “таеѕіеті стр 24.) 1897.
12) ,,Хустина“ Т. Шевченка. Причинок до ґенсзи стихотворів

Тараса. (,,Руслан“ 89-91) 1897.
Крім того видав поезиї А. Метлинського іпоемн Мих. Мака

ровського, зі вступпими замітками про їх значінє і генезу.

_ 13) „Ела ішііѕбчн ѕс11іишаіус1<іеј ргора§ашіу“ в „Ргиеді
Роітѕа. і в окремій відбитці 8о стр. 41. 1899.

Небавом вийде розвідка про історичні пісні Руданського.

Крім того виготовлює автор тепер до друку студию: „Мел Смо

трицький і його полємічні твори“.

10) Др. Іван Франко уродив ся 15 серпня 1856 вСлободі,

присілку Нагуєвич (Дрогоб. пов.), де його батько був господарен
і ковалем. Початково ходив до сільської школи в сусідній Ясениці

Сільиій, а до нормальної школи і ґімназиі у Дрогобичи, де й зло
;кив іспит зрілости 1875 р. На університет ходив у Львові, в Чер

нівцях і у Відпи. В 1894 р. отримав на віденськім університеті
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степень доктора фільософії. В р. 1895 габілїтував ся на львівськім

університеті для викладів українське-руської мови ілітератури,
але не отримав катедри „хчедеп сіеѕ роІіііѕсІіеп \їогІеЬепѕ“. Ви

давав часописи „Сьвіт“, „Народ“ і „Житє іСлово“ та був членом

редакциї „Дїла“, „Зорі“ і довший час „Кпгјега Ітоууѕіхіеёы.
Тепер є членом редакциі „Літературно-Наукового Вістника“. Почав

писати 1874 р., а писаня його иерекладано на ріиіні мови (росий

ську, польську, німецьку, чеську, литовську, мадярську). В 1898 р.
обходили Русини 25-лїтній ювилей його літературної праці і тоді

видано мін: иньшими броиіуру „Спис творів Івана Франка за перше

25-лїтє его літературної діяльности 1874-1898. Зладив М. Па
влик. На память его юбилея 30 жовтня 1898 р.“

Тут подають ся лише його ваікнїйші наукові праці в хроно
льоґічнім порядку:

1) Мисли о еволюції в історії людскостн. (Сьвіт, 1881 і 1882).

2) Причинки до оцїненя поезій ТарасаШевченка. (Сьвіт,

1881 і 1882).

3) Молодий вік Осипа Федьковича. (Правда. 1888, вип.

І-ІІ).
4) Іоаннъ Вишенскій. (Кіев. Стар. 1889. Цьвітепь).

5) Няшй колядьі. (Д'вло, 1889 і окремо).
6) Перебендн Т. Г. Шевченка. З переднїм словом І. Франка.

(Літ. Наукова бібліотека. ки. 1.)

7) Іосифъ Шумляньскій, посл'вдній православный епископъ

львовскій и его „Метрика“. (Кіев. Стар. 1891. Червень-Липень).

8) Къ исторіи апокрифическпхъ скаааній. (Кіев. Стар. 1891.

Вересень).

9) Мистерія страстей Христовьіх'ь. (Кіев. Стар. 1891. Цьві

тень).

10) “Тојпа 2у<10и7ѕіха~ Ргиусиупеіх (10 ѕішіјбілі рогбілґтпмсиусіі
пасі Іііегаіига Ішіои/а. (шіѕіа, 1892).
11) СііагаІхіегуѕіуІга Іііегаіигу гпѕіхіеј ХІЇІ-ХІЙІІІ игіеіш.

(Киїагіаіпіік Іііѕіогусипу. 1892.)
12) Етімологія і фонетика в юікно-рускій літературі. (Народ,

1894 і окремо).

13) Ргиусиупісі до родагі о Маіютесіе 11 Ѕіоічіап. (Шіѕіа,

1894).

14) Шевченко героєм польскоі революційної легенди. (Жите
і Слово. 1894).
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15) Варлаам і Йоасаф, старохристияисьвий роман і єго літе

ратурна істория. (Записки, т. УПІ. (1895), т. Х. (1896), т. ХУІІ.
(1897), т. ХХ. (1897) і окремо).

16) Іван Вишенський ієго твори. Написав Ів. Франко. Львів,
1895. Ст. МІН-536, 160. (Літерат. наукова бібліотека, ки. 21-30.)
Докторська диеертация.

17) Наймичка Т. Шевченка. Виклад габілітацийний, виголо
шений у львінськім університеті 18. лютого 1895. (Записки, ІІ'І,

1895).
'

18) Сліди снохацтва в наших горах. (Житє і Слово. 1895).
19) Памятки украінсько-руськоі мови і літератури. Т. І. Ви

дає Комісия Археографічна Н. Т. ім. Шевченка). Апокріфи і лє

і'ендн з українських рукописів. Т. І. Апокріфи старозавітні. 1896.

20) Прмчтата за еднорога и нейниатъ български варияятъ.

(Сборннкъ за Народнн Умотвериння, Наука і Книжнина. София.
1896 і окремо).
21) Южнорусская пасхальная драма. (Кіев. Стар. 1896. Чер

вень-Лннень і окремо).
`

22) Етноґрафічний Збірник. Т. У. Зредаґував др. І. Франко.
1898. Із власних записок дра Фр. надруковано там: Людові ві

руваня на Підгірю, ст. 160 ід. і Опришок Мирон Штола, ст.
32-33. Він же зредат'ував також Егн. Збірник т. УІІ (1899).

23) Забутий український віршописепь ХУІІ віку. (Записки.
ХХІІ.) 1898.
24) Ьііегаіпга піхгаіпѕко-гпѕка (піаіогнѕіха). (Ѕіоуалѕіху

РіеЫегІ. 1898 і 1899).
І

25) Хнельнищина 1648-1649 років у сучасних віршах. (За
писки, ХХІІІ- ІУ, 1898 і окремо.
_26) Писаня Котляревського в Галичині. (Записки, ХХУІ,

1898).

27) Галицький „Москаль Чарівннк“. (Записки, ХХУІІ, 1899).
28) Памятки украінсько-руськоі мови і літератури. Т. ІІ.

Апокріфи новозавітні. А. Апокріфічні Евангелия. 1899.

_ 29) Слово о Лазаревь воскресеніи, староруськяІ поема (За
писки ХХХУ-УІ).
30) Новий причинок до студий над І. Вишенським (также).
31) Карнаторуська література ХУ'ІІ -ХУ'ІІІ в. (тамже).
32) Апокрифічне вваигепіе Псевдо-Матвія і його сліди в слов.

лїтературах (также).



ІІІ. Математично-природописно-ліьсарсыса
сеьсция.

І) др. Григорий Величко уродив ся 21 жовтня 1863 в Ми
колаєві над Днїстром, де його батько був міщаиином-рільником.

До гімназиі ходив у Львові (руської), на університет також у Львові

і то спершу три роки на теольогічний,'а потім три роки на фільо
соф. виділ (1886/7-1888'9). Студиї в географії продовжав у Відни
в 1889/90, і на виділі історичн. фільольог. (Гаспііё (іеѕ 1еіігеѕ)
в Парижі (в 1890/91). В 1891/92 р. займав ся географічними сту
диями в Росиі головно в публичній бібліотеці в Петербурзі. Від
1892 р. служить суплєнтом в середних школах, спершу в учитель

ській семинариі иужеській у Львові (півтора року), а дальше в гім

навиї в Дрогобичи півтора, в руській гімн.: в Перемишля З роки,
в гімн.: в Станиславові 1 рік а тепер в Терноііоли в гімнавиі, до

від вересня 1899 р. одержав посаду провіворичного учителя. В 1893

одержав степень доктора фільософіі на львівськім університеті.
_ Оголосив друком:
1. Народописна карта украінсько-руского народу. Львів

1894. Розмір 1: 1,860.600. Накладом ,,Просьвіти“.
›

2) Політичні .і торговельні взаємини Руси і Візантнї _в Х.
і ХІ. столітю. Записки Тов. ім Ш. Т. УІ.
3) О ипасиепіи гуѕипіш ту пацсе Ееоёгаііі і иаѕіоѕоупапіп

іеЅой па 11е рІапц, оЬоіпіаиијасеЗо ш Зішиагуасіі. Ѕргаіуоигіапіе

І)угеІ<суі Біт. ш ВгоііоЬусии. 1895.

4) Вплив вітру на асиметрию долин всхідно-европейскоі ни
ниви. Справозданє ІІ. гімн. в Перемишля в 1896.
5) Галипія. Географическо-статистическій очеркъ в Енци

клопедія Ефрона-Брокгауза.

Тепер ладить до друку обширнїйшу географію Украіни-Русм,

що має вийти в Збірнику істор. філ. секциї Тов. ім. Ш.
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, 2) Іван Верхратсьний, професор академічної ґімнавиї у Львові,

-роиив ся 26. цьвітня 1846 р. в Більчи Золотіп, в повіті Борщів
ськім, де його отець Григорий був сьвящеником. Норвальні школи

і ґімнавияльні, також університетські студиї покінчив у Львові.
Учителював в реальній 1'імнааиї в Дрогобичи, в реальній школі'

ві Львові, в ґімназиї Франца Йосифа ві Львові, в ґімнавиї в Ота

нїолавові, в їімнааиї в Ряшеві -- а від 1 вересня 1891 в акаде
мічній і'іпиавиї ві Львові. Головне поле дїланя Верхратсьвого то

природописні науки і славяноька фільольоґія, іменно українсько

руська. Перша його праця вийшла під заголовком:

1) „Початки до уложення номенклатури и терминологиї при

родописної, народнёі“ вин. І. р. 1864 (ві Львові). Иньші випуски
ІІ-ІУ вишли в роках 1869-1879.
Окрім природописних статей ровсїяних в ріжних часописях

руських, а по части також німецьких і польських згадають ся тут
із природописних праць: 2) Моіуіе шіеікѕие Ѕіапіѕіаууоууа і 01(01ісу.
Кгаікбту, 1892 (оѕоіте огіЬісіе и Топш ХХУІІІ, Ѕргаууоисіаіі Ко
шіѕуі Ііиуоёгаіісипеј Акадешіі Пшіејеіповсі и! Кгаісоууіе).

З) Спис'ь важн'вйшихъ выравбвъ въ рускои ботанічнои термі
польоґііѕ і номенклятуры. У Львові, 1892.

4) Начерк'ь Соматольоґії. У Львові, 1897.

Підручники: а) Гикля Ботаника на иизші кляси 1873 р.;

б) Ростафиньского Ботанїка на ниаші кляси 1894 р.; 'в) Мінера
льоґія на нивші класи Ломницкого 1894 р.; г) Зоольоґія на нивші
кляси 1895 р.; д) Ботанїка на висші кляси після Ростафіньского
1896 р.; е) Соиатольоґія коротко вібрана 1897 р.; ж) Ботанїка
на нивші кляси, видане друге розширене іпоправлене 1898 р.;

з) Міиеральоі'ія друге видане 1898 р.; к) Зоольоїія, виланє друге
розширене і поправлене 1899 р. _ В них звернено особливу увагу
на народню терміпольоґію і номеиклятуру.
В руській фільольоґії працював Верхратський то в україн

сько-руській лєксикоґрафії, то в диялєктольоі'ії. Р. 1877 видав в
Львові:

б) Знадоби до словаря южно-руского.

6) Еіп шеііегег Веіігаѕ ииг Веіопнпё іт Кіеіпгиѕѕіѕсііеп
(Агсіііу Ґйг ѕІау. Рііііоіоёіе. Вегііп. 1898. Ваші ІІІ.)

7) ПеЬег (ііе Мопгіагі сіег шагшагоѕсііег Вціііепеп. Еіп

Веіігад шг гціііепіѕсііеп Віаіеіііоіодіе. Ѕіапіѕіап. 1883.
і
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8) ПеЬег (Ііе Мншіаг'с ііег Заііхіѕсііеп Ьетісеп. Еіп Веіігад
виг ѕІауіѕсІіеп Віаіесіоіоріе. (Агсіііі1 ійг ѕіау. РІііІ. В ХІЧ., ХУ.,
ХІІІ. 1891-1893).
9) Про говор Замішанців. У Львові, 1894 (відбиток з ІІІ.

тому Записок).

10) Віе гпіііепіѕсііеп Мшпіагіеп (в ділі: „Віе Сѕіеггеісіііѕсіі

шівагіѕсііе Мопагсіііе іп “Ґогі ипсі Віі(і“). Сгаііпіеп. 1898.

11) Знадоби для иізнаня говорів угорско-рускнх. (Записки

Наукового Товариства імени Шевченка т. ХХІЇІІ, ХХІҐІІІ, ХХІХ
і ХХХ. р. 1899).

12. Про говор долївський, реферат призначений на київський

археольогічнмй з'їзд (друкуєть ся).

3. др. Іван Горбачевський, звичайний професор лікарської
хемії в чеськіи університеті в Празі родин ся в Зарубинцях в Га

личнні 1854 р. До гімиазиї ходив в Тернополи, на медичний виділ

у Відни, де й осягиув степень доктора всіх наук лікарських.
В часі університетських студий працював під проводом професорів
Шиайдера, Брікке'ого і Людвіга. В 1875 р. іменовано його демон
стратором, а потім асистентом в інституті проф. Людвіга на уні
верситеті у Відни. В жовтии 1883 р. покликано його як надзви
чайного професора лікарської хемії на ново створений медичний ви

діл чеський- в Празі. В грудня 1884 р. іменовано його звичайним

професором. В шкільних роках 1889/90 і 1894,95 був деканом ме

дичного факультету. Крім того є членом санітарної ради чеського

королівства, і кількох наукових товариств.
Важнійші друковані праці дра Горбачевського отої:

1) ПеЬег (Іен „Ыегуиѕ УеѕііЬцІі". 1875.

2) ПеЬег сііе сіпгсіі Еіпиїігішпр; уоп Ѕаіиѕацге ацѕ (Іен
Аіішшіпоідеп епіѕіеііепсіеп Иегѕеіинпдѕргоііисіе. І. (Ноги, Нааге,
Єгіиііп, СогпеаІѕиЬѕіапи). 1879.

3) ПеЬег даѕ Мег11а11еп (іеѕ Еіаѕііпѕ Ьеі (іег Рерѕіпчегііан
нпд. 1882.

4) Ѕупіііеѕе (іег Нагпѕаиге. 1882.

5) Веіігаёе ицг Ьеііге уоп сіег Пгаеитіе. 1883.

6) ПеЬег Іхйпѕііісііе Нагпѕацге ціні Меііуіііагпѕацге. 1885.

7) Ыеце Ѕупіііеѕе (Іеѕ Кгеаііпіпѕ. 1886.

8) ПеЬег сііе сіпгсіі Еігшлігішпёг уоп. Ѕаіиѕаиге аиѕ цеп АІЬц
шіпоіаеп епіѕіеііепсіеп 2егѕеіиипёѕргоёцсіе. ІІ. Еіаѕііп. 1885.
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9) ПеЬег (ііе уоіпшеігіѕсііе Ѕіісісѕіоії'Ьеѕіітшцпѕ іп1 Нагпе

оно ашіегеп ОЬјесіеп (Іеѕ ТЬіегІкбгреі-ѕ. 1886.

10) Спільно в др. Францом Канєра: ПеЬег сіеп ЕіпіІнѕѕ уоп

ЄІусегіп, Ёеіі цпсі Ъцсісег ані (ііе АілѕѕсіюйіцпёІ (іег Нагпѕаиге
Ьеіш Мепѕсііеп. 1886.

11) “їсііеге ѕупіІіеііѕсЬе Чегѕцсііе ііЬег (Ііе Сопѕіііиііоп Сіег
Нагпѕаиге цпсі Вешегішпё йЬег (Ііе ЕпіѕіеіцшёР (іегѕеіЬеп іш Тіііег

Кбгрег. 1888.

12) ПеЬег еіпе пеце ЅупШеѕе шиї Сопѕіііиііоп сіег Навп
ѕёіш'е. 1887.

13) Ппіегѕцсішпёеп ііЬег (ііе Епіѕіеішпё бег Нагпѕііцге іш

Ѕацёеііііегогёіапіѕшиѕ. 1889.

14) Веіігаёе ииг Кеппіпіѕѕ (іег Віісіцпёґ (іег Нагпѕёіцге цші

(іст ХапііііпЬаѕеп, ѕоууіе (іег Епіѕіеішпє (іег І.ецсосуіоѕеп іт
Ѕёшёеііііегогёапіѕшцѕ. 1891.

15) 2ог Тііеогіе сіег Нагпѕацгеіоіісіцпд. ШіеѕЬшіеп. 1892.

Чегіаё у. З. Вегётапп.

16) 2111' Кеппіпіѕѕ (іег ЫцсІеішуігІшпЅ. Аііёетеіпе “Їіепег
Шесііс. Иеі'шпё. 1892.

17) Вепіегішпёеп 211111 Уогігаєе (Іеѕ Неггп АІЬг. Коѕѕеі

„ПеЬег Ыцс1еіпѕацге“. Вц-Воіѕ-ВеушопсГѕ Агсіііу. 1893.

18) АпаІуѕе иууеіег ѕеііепег Нагпѕіеіпе. 1894.

19) ПеЬег (ііе Тгеппипё (Іег Нагпѕацге уоп (Іеп Хапііііп
Ьаѕеп. 1894. Праці під 1, 2, 4, 6, 8. 10, 11-14 були друковані
в „ЅііиппєѕЬеІ-ісіііе (іег КаіѕегІ. Аваііешіе (іег “їїѕѕепѕсііаі'іеп
іп Шіеґ, під З, 18, 19 в „Иеііѕсіігіі'і і'ііг рііуѕіоіоёіѕсііе Січе
1піе“, а під б, 7 і 9 в „Меєіісіпіѕсііе 1аЬгЬйсІ1е1-“. В чеській иові

оголошував також свої праці в часописях ,,,С11ешісі§е 1іѕіу“, та

„Саѕоріѕ ёеѕііусЬ Іёікаї-їЩ По українсько-руськп надрукував отсї

праці:

20) О кристалїзованім ксаитинї і ґуанїні. (Збірник м. пр. л.
секциї, т. І)

.

21) Загальний метод добуваня нукиеіпного квасу в органів.
(Тапже, т. ІІІ. В. І).
22) Ііричинки до пізнаня виживн сільської людности галиць

кого Поділя. (Тамже, т. У. В. ІІ).

4
)

Др. Осип Дакура уродив ся 11 вересня 1864 р
. До ґім

пазиі ходив у Львові на університет у Кракові, де й осягнув сте
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певь доктора недициии. В 1899 р. студнював медицину в Парнжи,

отримавши отипендию від міністерства. Тепер є оекупдареи шпи

таия у Відни (ШіІІіеІшіпеп-Ѕрііаі).
Оголосив доси друком:

1) Причинок до дияґноетикн клїнїчної тифу кишкового.

(Збірник и. пр. лїк. секциі. Т. І.)
2) Бактеріолъоґічні вислїдки посиертні, а динґноза клінічна

недуг інфекцийних. (Также. Т. ІІ.)
З) Заклад лічебний для сухотників в Аллянд. (Таизке. Т. ІІ.)
4) Дослїди в новою лїнфохо (ТпЬегсиІіп ТВ) Роберта Коха.

(Также. Т. ІІІ. В. І).

5
)

Про вагу поонертиих бактеріольоґічпнх дослідів. (Также.
Т. \"І. В. І).

6
) Інтересний случай новотвору попередиого середгрудя.

(Также. Т. У. В. І)
.

7
) Клінічні сиоотереженя що до иоданя уроферииу. (Также.

Т. Ч. В. ІІ).
Кріп того видала „Просьвіта“ дві популярні його розвідки:

а
) „Як дбати про вдоровля“ (з польського) і б) „Наші дїтґ.

5
.

Володимир Левицький родив ся дня 31. н. ст. грудня
1872 р

. в Тернополи, кінчив школи в Золочеві` Тернополи та

Львові, де зложив іспит арілости р
. 1890. Матенатично-фізичні

студиї відбував на університеті у Львові під проф. Пузнною та на

технїпї під проф. Жоравскиц в р. 1890_1894. В р. 1894 обняв

еуплєнтуру в академічній ґіинавиї у Львові; в иаю 1895 зложив

у Львові учительокий іспит. 1895/6 р. перебув у війську, в відки

вийшов в ранґою ляйтиаита артилєриї. В р. 1896 іиенований учи
телен І'іпназиї в Тернополи.

І

В. Левицький оголосив до тепер працї:

1
) Про еииетричні вираженяввартостий функциї 111061. ш. (За

. пиоки Тов. ім. Шевченка т. ІІІ).

2
)

Ґрупа нодулова (Справозданє дирекциї ц. к. ґіииазиї ака

денічної у Львові р
.

1895).

З
) Еліптичні функциї подулові (Записки т. УП).
4)_Материяли до фізичної териіиольоґіі, часть перша (Запи

еки т. ХІ). _

б
)

Про переотуп чисел е і л (Збірник секциї мат. прир. т. І).

6
) Докази істиованя івтеґралів рівиань різпичкових (іЬісІ. т. І).
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'7
) Елєктромаґнетна теория сьвітла і филі електричні (іЬісі.

т. ІІ).
8
) Причинок до поділу рівнань другого стеиеня (іЬісі. т. ІІ).

9
)

Материяли до фізичної термінольоґіі, часть друга і трета
(іЬісі. т. ІІІ).
10) Причинок до теориї дробів тяглих і групи модуловоі

(іЬід. т. ІІІ').

11) Кліматичні відносини Тернополя (на основі праць В.

Саткого (іЬіёі. т. ІУ).

В польській мові:

1
) О уиугааепіасіі ѕушеігусипусіі и ууагіовсі і'цпіксуі шосі. ш.

(Ргасе шаіешаіусипо-ііиусипе, іош УІ. 1895. Шагѕиауиа).

2
) Еіеікгіопіаёпеіусапа іеогуа ёууіаііа (Ѕргагуоисіапіе Вугеіх

суі с. Іх. Зішпаиуиш т ТагпороІц 1897).

3
) “Їѕіер (10 'сеогуі еііріусипусіі і'ипіксуј шоііціоіпусіт (Ргасе

шаі. ііи. іопі ІЇІІІ 1897. Шагѕиауиа).

4
)

Ргиусиупеіх до іеогуі оіашіхоуи сіаєІусІі (Шіадошовсі
таіешаіусипе, іош ІІІ. Шагѕиаууа 1899).

5
) КіІІха шпаё о Їогтіе іпіегроіасујпеј Ьаєгапєе'а (іЬісіегщ

по руськи, Збір. сек. Т. Іії. В. ІІ).

6
)

Петро Огоновський родив ся 20. липня 1853 р
. Чагрові

(Рогатин. пов.), де його батько був парохом. До іімназиі ходив

в Бережанах (1866-1873), на університет зразу у Львові, потім

у Віднн, де 1879 р. зложпв учительський іспит. У вересни 1879 р.
став заступником учителя в ІУ. ґімн. у Львові, звідки перейшов

в 1885 р. до руської ґімназиї львівської. Тут іменовано його

1886 р
. дійсним учителем і на тім становищу остає до нині. Петро

Огоновський брав діяльну участь в публичнім житю вже нк сту

дент. 'Годі належав він до „Дружиого Лихвяра", а потім до „Січи“,
якоі був членом виділу, секретарем ів кінци головою. Тепер є но

честним членом Січи. Довгий час був він також виділовим і каси

єром товариства „Просьвіта“; за хосенну там працю іменовано

його 1892 р
. почестним членом Просьвіти. Тепер є в Просьвіті

контрольором. Був також виділовим Наук. Тов. ім. Шевченка. Він

дав надто почин до основаня товариства „Зоря“. Занитий від най

молодших літ в товариствах, а надто слабовитий не мав змоги роз

винути усіх своїх сил для літературної і наукової праці. Всеа: таки

уснів до тепер оголосити друком отсі праці:

Хроніка Наук. Тов. ІІ. Шевченка. 6
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1) Учебник Аритпетики для нивших кляс шкіл середних. Часть

І, на І і ІІ клясу. Львів, 1888.
2) Учебник Фізики для нивших кляс шкіл середних. Львів, 1897.

З) Учебник Аритиетикп для визших кляс шкіл середних. Часть

ІІ, на ІІІ і ІУ клясу. Львів, 1898.
4) Учебник Аритпетики для ниаших кляс шкіл середних. Часть

І, на І і ІІ клясу. Видакє друге зовсіи перероблене. Львів, 1900.

7) Др. Євген Озаркевич, лікар клїиїви, специялїст для вну

трішних недуг, у Львові, родив ся 8 червня 1861 року в селі

Белелуі, Снятинського повіту, де його батько Іван, довголїтний
посол до сойпу і державної ради був парохоп. Нориальні школи
скінчив у Святині, 5 перших кляс ґіпназияльних в Чернівцях,

а З впсші в академічній ґіпназиі у Львові. На иедичний факультет
ходив у Відни, де скінчив студиі 1888 року, осягнувши дипльоп

всіх наук лікарських. Відбувши ще по скінченю студий З-лїтну

практику у Відни пішов на становище державного лікаря повіто~

вого в Боснї, але затуживши за краєм, покинув по З роках се па

терияльпо сьвітле становище і вернув 1894 р. до рідного краю.

Тут відбував зразу практику на провінпиі, та. надунавши посьвя

титн ся дальших студияп удав ся знов 1896 р. до Відня па клі

ніку. Коли у Львові отворепо клініку внутрішних недуг, перейшов
1897 р. на постійний побут до Львова. Тут став брати дїяльну

участь у працях Наукового Тов. іп. Шевченка, якого вже давнїйше

був членом; ва його починоп і під його редакпиєю почало вида
вати Тов. „Лікарський Збірник“.

Оголосив до тепер друкоп отсї праці:

1) Значіпє і петоди при дослідах над перепіною патериї. (Лі

карський Збірник Т. ІІІ. Випуск І. р. 1898).
2) Досліди над пропаснпцею (таіагіа). (Лікарський Збірник

Т. ІУ. Випуск І. р. 1898).
З) Ѕіоі'і'иіеспѕеІ Ьеі аЬпеЬшепсІеш шпі иппеіппешіеш Аѕсііеѕ.

(Ргої. Вг. Воаѕ: Агсіііу Їйг У'егсіапппвѕіхгапіхііеііеп В. У. раз.
5222, ВегІіп, 1899. Уегіаё. Ѕ. Кагјег).

4) Досліди над перевіною патериї при виеншаточій ся івбіль
шаіочій ся черевній опухолп (аѕсііеѕ). (Спільно з др. Ю. Марішлє

роп. Лік. Збір. Т. У. В. 1.).
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8) Др. Іван Пулюй уродив ся 2 лютого 1845 в Грималові.

До ґімназиі ходив в Тернополи, на університет у Відни, де скін

чив вперед богословський, а потім фіііьософічний факультет. 1872 р.

здав учительский іспит з математики і фізики. 1874 р. став аси
стентом для фізики і механіки в маринарській академії в Рєці,
а пів року був там також заступником професора тих наук. В р. 1875
поїхав за підмогою міністерства просьвіти для дальших наук до

Штрасбурі'а і дістав там академічний степень доктора. Від 1876У
до 1882 р. був асистентом при фізикальнім кабінеті віденьского

університету, габілітував си 1877 р. для експериментальної фізики
із того часу до 1883 р. був приватним доцентом у віденськім

університеті. Від 1884 р. є Пулюй професором на німецькій тех

нїчній академії в Празі і викладає там екснериментальну фізику
і елєктротехніку. В р. 1888/9 був ректором тої академії.
Др. Пулюй зробив кілька трудних дослідів фізикальних ще

як доцент університету в Відни і оголосив іх у виданях відень`
ськоі академії. Від р. 1882 звернув свою діяльність на практичне
поле електротехніки. Він влапив сиі'наловий прилад для телефону,

електричну лямпу безпечности і патентував свій спосіб карбонї
зованя угляних плиток для жарових лямп` а також новий спосіб

вироблюваня угляних прутиків до лукових лямп В року 1882

до 1883 був др. Пулюй технічним управителем фірми Вгіііп еі:
Неіііег у Відни і брав своїми науковими і електротехнічними при
ладами участь в елєктричній виставі відепській і1883 р.) Під ко

иець 1883 р. був технічним дораіником австрийського товариства

оружних фабрик в Штайрі (Ѕіеуг) і директором улаіікеноі ннм фа

брики жарових лямп, де вироблювано його жарові лямни для вистави

в Штайрі. Його прилад до означуваня механічного еквівалєнту
тепла відзначено на ііариській всесьвітні'й впставі 1878 р срібного
медалю, а його електричні прилади (Уаспцт Аррагаіе) на па

риській виставі елєктричній в р. 1881 дпнпьомом (іе соорегаііоіі.

Др. Пулюй оголосив друком 'такі наукові праці:

1) Поет іііе РіеіЬііпзѕсопѕіапіе' сіег Ьиі'і аІѕ Гцгііхііоп (іег

Тепірегаіцг. 1874. 2 розвідки. і
`

2) ПЬег іііе Аыіапгієіхеіі (іег Веіішііз` ііег Єаѕе уоп (Іег

Тепірегаіііг. 1877.

З) ЙЬег (ііе Веіішпв ііег Вапіріе. 1878.

4) ЙЬег іііе іппеге ВеіЬнпЕ іп еіпеш Єешіѕсііе уоп КоІі
Іепѕацге ціііі Шаѕѕегѕіоії. 1879. 2 розвідки.
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5) ЙЬег біе Вііїиѕіеп дег Вашріе дигсіі Тіюпиеііеп. 1877.
2 розвідки.

6) ЙЬег (іаѕ Ваіііошеіег. 1877, 1879.

7) Веіігаѕ ипг Егіхіагппв' (Іеѕ Ибііпеґѕсііеп Вадіошеіегѕ. 1880.

8) ЙЬег еіпеп ЅсІшІаррагаІ ипг Веѕііпппппё (іеѕ шесііа

піѕсііеп “їаі-піеачпіуаіепіеѕ. 1875.

9) Веіігаё ип Веѕііпшшпв (Іеѕ тесііапіѕсііеп “Тагшеачпі
уаіепіеѕ. 1875.

10) ЅігаІіІепсІе Еіеіх'сгоєіепшаіегіе (4 розвідки). 1880-1882.
11) ОЬјесііуе ІЭагѕіеІІипёґ (Іег таіігеп Єгеѕіаіі еіпег ѕсііууіп

дешіеп Ѕаііе. 1887.

12) Еіп Іпіегіегепиуегѕпсіі шіі иууеі ѕсітіпдешіеп Ѕеііеп.
1887.

13) Веіігаѕ анг ипіроіагеп Іщінсііоп. 1888.

14) Еіп ТеІеіііегшопіеіег. 1889.

15) ІЇЬег (ііе Уіїігішпєеп єіеісііёегісіііеіег ѕіппѕагіів'ег еІеІк

ігошоіогіѕсііег Кгаі'се іп еіпеш Ьеііег шіі ЅеІЬѕііщІпсііоп (дві
розвідки). 1891, 1893.

16) Веѕіітшнпз (Іеѕ Соеіїіиіепіеп (іег ЅеІЬѕіішІисііоп. 1893.

17) Еіпе Меіііогіе ипг МеѕѕппвР (іег Рііаѕешіій'егепа топ Ітаг

шопіѕсііеп Уіїесііѕеіѕігбшеп ппіі (іегеп Аптепёппё ипг Веѕііпашщів`
(іег ЅеЬѕііпдпсііоп. 1893.

18) ЙЬег еіпеп Рііаѕепішіісаіог нпд. еіпієе шіі (ІешѕеІЬеп

анѕдеіїііігіе Мевѕнпвеп. 1893.

19. ЙЬег (ііе Рііаѕешііії'егепи иууіѕсііеп (Іег е1е1§ігошоіогіѕс11еп

Єгеѕашшііхгаіі нпд (Іег Ѕраппипдѕєіііїегепи ап еіпег Уегиууеіёипяѕ
ѕіеІІе Сіеѕ Ѕігошіхгеіѕеѕ Ьеі Апууешіппё Ііагпіопіѕсііег Уіїесііѕеі

ѕігбше.

20) ЙЬег Епіѕіеішпд дег Вбпіёеп'ѕсііеп ЅігаііІеп ппсІ іііге

рііоіоєгаріііѕсііе УУігІшп3 1896. 2 розвідки.
Усі сі праці були друковані в виданнях віденської академії.

Праця під 22. друкована також іпо руськн в Записках Наук.
Тов. іп. Шевченка т. ІІІ, в додаткапи до руської тервівольоґії.
В иньших журналах друковано отсі праці дра Пулюя:
21) Еіп Уегѕнсіі йЬег (ііе Неѕопапи. СагІ'ѕ Верегіоііпш іііг

Рііуѕііх.

22) Еіп Теіерііопѕіёпаіаррагаі. Также.

23) ЅігаЫешіе ЕІеІх'сгосІепшаіегіе ипсі сіег ѕоєепаппіе уіегіе

Аёегеёаіѕииѕіапд. Вгисік нпд Уегіаё Сагі Сгегоікіѕ Ѕоііп, УУіеП. 1883.

тґ
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24) ЙЬег еіеіхігіѕсііе Енііаііішдеп іп (іегі Єгійыашреп Ьеі

Ануііеіісіініз` Ііосіієеѕрапіег Ѕігбше. Ееііѕсіігіі'і і'йг Еіеіхігоіесіпіік.

1883.

25) У'егѕнсііе йЬег (ііе аЬѕоІпіе Геѕіієіхеіі ипіі І)іс111е (іег

Коіііеп'сасіеп і'ііг (іійіііапіреп. Таміке.

26) ЙЪег Сепігаіѕіаііопеп. Тесііпіѕсііе Віаііег (іеѕ (іеніѕсііеп

роіуіесііпіѕсііеп Уегеіпеѕ ін Воііпіеп. 1885.

27)Е`а|1аррагаі. Шіеііеш. Аппаі. і'ііг Рііуѕііх нпд Сііепііе,
1888. Всі. 33.

28) ПЬег Тепірегаіогпіеѕѕціідеіі іш Воіігіосііе 211 Ѕацег

Ьгііпп іп Вбіішеп, Еіеіхігоіесіш. 2еііѕс11гііі. 1890.

29) ЙЬег (ііе ЅеІЬѕііпсіпсііоп ціні іііге Шігішпёеп. Тамже.

1891.

30) Аыіапєієкеіі ііег Рііаѕепііііі'егени иууіѕсііеп (іст ргіпіа
геп Кіепішепѕрапгіцнѕ нпд. Ѕігошѕіагіхе Ьеі уегѕсіііеііепег Веіа

ѕіппє (іег Ѕесііпііагпеіиеѕ еіпег Тгапѕіогпіаіогап1а3е, Таміке. 1895.

Праця під 22) була на ухвалу лондонського товариства Рііу
ѕісаі Ѕосіеіу оголошена також в намятииках того товариства 1889 р
Чоі. І, 2.

Др. Пулюй брав участь і в руському писменьстві і був пер
ший, котрий, не вважаючи на сьміх москвофільства галицького,

переложив молитовник на народню мовуі видруковав у Відни року
1871-го, після того, як консисторія Львівська за приводом крило

шаиина; Малиновського і за дозволом слабосильного метрополіта
Сембратовича знищила „по праву каноническому" першу рукопнсь
Молитовиика. По поводу того знищення видав Пулюй ще й бро

шуру „Лист без коверти“, в котрій боронить свій переклад моли

товника проти нападів Малиновського. Вкуні з Кулішем перелоікив

Пулюй 1871-1'0 року руське-українською мовою Новий Завіт Ов.

Письма и видрукував тогоні року у Віднн чотирох Євангелистів,

а 9 років пізнійше у Львові цілий Новий Завіт, котрого право
вічного видання 1886 ру купило Британське Библейське Товариство
в Лондоні. Таіпке видав свого часу ще дві кпиікочки: „Перелипиі

звізди“ і „Непропаща сила“.

9) др. Щасііий Сельсыіий родив ся 1852 р. в Колодпици,

Стрийського повіта, де його батько був посесором земських дібр.

_До і'імназиї ходив в Дрогобичи і Львові; натуру здав в р. 1872.
На університет ходив у Відни. В 1880 р. отримав степень доктора
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медицини. Лїкарював опісля в віденьських шпиталях: Рудольфа,

Зехслоус, і Мариї Терези; в останнім був асистентом професора
жіночих нелуг дра К. Рокітанського. Від осени 1883 р. живе по
стійно у Львові. Від часу заснована львівської поліклінікі заряджує
тамже відділом жіночих недуг. На рік 1900 обібрало його това

риство львівських лікарів головою.

Важвійші його наукові праці отсі:

1) До механіки нормальних і патольоіічних змін положеня
катерниці (Збірник м. пр. л. секциї т. І)

.

2
)

Спірні питаия про відклін родниці (также т. ІУ. В. І).

З
) Ргиусиувек до орегасујпеёо Іесиепіа ргиосіоросііуіепіа

шасісу (Уіїіадошовсі іеіхагѕіхіе 1888).

4
) Ѕіеііш Іа'с ігууајаса ерііерѕіа Іііѕіегусипа ргиу іуіоиѕ'іесіи

шасісу. Ипреіпе уууіесиепіе ро осіргоууаііиепіп шасісу і ууІоиепіи

Кгаиієа Ноііёеёо (Уіїіасіошоёсі Іеіхагѕікіе 1887).

5
) Уошішѕ ёгауісіагпш (Шіасіотовсі Іеіхагѕіхіе г. ІІ).

6
) На сиеш роіеёа Іесиепіе ууурадпіесіа, піасісу шеіода

ТІшге Вгащііа? Ешіапа ну ѕроѕоЬіе іедо Іесиепіа (Шіасіошоёсі
ІеІхал-ѕкіе і. ІІІ).

7
) КіІІха ѕібуу „о шесііапіишіе ргаитіёіоууусіі і раіоіоѕ'ісипусіі

роіоиегі тасісу (Ргиевіагі Іеіхагѕіхі 1897).

8
) Ваѕ Шеѕепііісііе іп (іег Тііпге Вгапсііѕсііеп Веііашііппвѕ

шеіііоііе дег Піегиѕргоіарѕег. Мобііііхаііоп (Іег Меіііоєіе (СенігаІ
Ыаіь Їйг ЄгупаеіхоІоЄіе, Ьеіриір; 1889).

9
) 2пг Месііапііх дег погтаіеп нпд раіііоіоёіѕсііеп Варе

уегапдегппЕеп (Іег Сгеіэагпші'сег (также 1897). .

10) Віе Веігоііехіопѕѕігеііїгадеп (также 1898). \

Іо) др. олександвр Чернпхівський уродив ся 1869 р. Ґікна
виіо скінчив 1887 р., університет (медичний виділ) 1893. Тепер є

лікарем у Київі.

Ваікнійші його наукові праці. оголошені до тепер друком, отсі:

1
) Пристрій до кірення сили скорочень ураау (піегпѕ). За

писки. ІІ.
2) Неовіталївм і його хиби. Записки. ІХ.

3
) Випадок уеѕапіае шеіапсііоіісае, скоре і цілковите виду
жаннє після самоновішення. Записки. ХІІІ.

4
) УІ. Ііироговський зївд лікарів у Київі. Збірник к. пр. л.
сек. І.



Митрофан Дикарів

Дня 26. падолиста 1899 року помер наш перший дійсний

член Мнтрофаи Дикарів по довгій хоробі в Катеринодарі на

Кавказі. ІІокійник був родом з Вороніікчини в етнографічного

ногранича украінського івеликоруського народа, і його інтереси
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притягнули до себе етноі'рафічні прикмети сеї пограпичної люд

ности: фільольоґічні і фолькльорні. Не діставши вищої осьвіти,
він був автодидактом у сих науках, і се дає право на тим більше

поважаннє до його діяльности. Етноґрафічні публікациї він ров
почав у 80-х рр. у воронізьких виданнях. В науковій літературі

звернула на себе увагу його фільольоґічна праця про воронїзький

міщанський говір (видана 1891 р.) як значним запасом етнографі
чного материяла, опублікованого при ній, так і статистичним

методом автора. Півнїйше неренісши ся на Чорпокоре, він віддасть

ся етноґрафічним студиям сеї другої пограничиоі української марки.
Між иньшик він почав слідити за фолькльором іп ѕіаіп паѕсепсіі_ за переказами, які повставали з рііиних незвичайних подій (його
Програма для зтнографическаго изслвдованія народной жизни

въ звязи съ голодомъ и холерою, 1894, Народня гутірка з поводу

коронациї і Царскія загадки, 1898). Коли почав ся украінсько
руський науковий рух у Галичині, Дикарів став дуже діяльним

співробітником нашого Товариства. В І т. Етноі'рафічного Збірника
надрукована його статя: Різдвяні сьвятки в станицї Павлівській,

під псевдонімом М. Крамаренка, в т. ІІ. _ Чорноморські народні
казки й анекдоти (39 ЫЫ), в т. У. згадала вже збірка Народна
гутірка з поводу коронациі (49 ШЧ). Інтересну програму „до зби

раня відомостей про громади і збірки сільської молоді", із вступною
статею прислав він для І т. Материялів украінсько-руськоі етно
льоґіі, але вона не вийшла в нім в браку місця івийде в дальших
томах. В „Кіев. Старин'ізи за жовтень, 1899 р. надруковано його

розвідку п. н. „Малорусское слово „Паляииця“ и греческое „Пё

муоє". Останніми часами небіакчик ладив для видань Товариства
народній календар і4 серед сеї роботи захопила його смерть.
Покійник був членом Товариства від р. 1896, а при перших

виборах дійсних членів вибрано його, в числі десяти, дійсним чле

ном у фільольоґічній секциі.

Пером йому земля!



Видання
щі іриіідиііи ді ііііііііені Наін. іів. ім

.

Шевченка в І899 μ
.

(в обміну або за гроші).

1.' Апігороіоёііе. ніѕіогісіху Агсіііе беѕве Ахааешіе
АгсІііч і'ііг ѕіауіѕсііе РііііоІовіе, рго чёііу, ѕІоі/еѕпоѕі. а ипіёпі.

Ііегапѕё. у. У. Шавіс.
Агсіііі/ рго Іехісодгаііі а діаіеікіо- и Херцеговшш. Сарајево.

Іовіі, ууііауе ІІІ ігісіа Сеѕіке Акагісшіе.
Агсіііч іііг ехрегіиіепіеііе РаіііоІо- скаго университета.

Зіе и. Рііагпіакоіоєіе. Ьеір2і5.
Архивъ біологическихъ паукь пвд.

. Имп. Ипститутомъ эксперимептальной ме
дпшіны.
Аиѕ і'гешсіеп 2ин3егі. Ѕіпііѕагі и.

Ііеіриіє.
Веііаєе инг АІІВ. Иеііішє. (Мііпсііеп).
Библіоггека для рускои молодіъіки.

(Коломия).
Віыіоіеіха Шагѕиаиіѕіха.

Будучність. Львів.

Буковина. Чернівці.
Вцііеііп ііе І<`01кіоге. Вгцхеііеѕ.
уёѕіпіх ёеѕве Ахаііетіе рт веду,

ѕіоіі. а ппіёпі.
Уёѕіпііх Пагоєіоріѕпеііо шнѕеа ёеѕіхо

віоі/апѕіхеііо.

хёѕіпііх ёеѕіхоѕіоііапѕвуісіі піцѕеі- а

ѕроііш агсЬеоіоігісіхусІі у СаѕІаі/і.
Уёѕініік Ѕіоуапѕііусіі Ѕіагойііпоѕіі.

Чуііаув (іт. І.. Піеііеі-Іе, РгаЬв..
Чёѕ-іпііх Вогіііегіу Ьіѕі. іт. д. У Во

Ьнісісіі а ПупіЬцгіхп.
Віщавн. Руского Пед. Тов. Львів.
Впдавп. Просьвіти. Львів.
Видавництво час. ››Свобода« (ам).

“іугіаіігпісша Енкі. Ыаг. іт. Оѕѕо
іігіѕіхісіі.
Віѕсгншгь Археологія и Исторіи, изд.

Археологическимъ Институтомъ. Спт.
Волынскій историко - археологическій

еборішкъ.І

Гласник земальского музея у Босип

Годичпьій Акть Импер. Петербург

Ваѕ Ііііегагіѕсііе Есііо. Вегііп.
Вот іп Ѕуеі, Ііѕі. иа ІероѕІоује іи

апаиѕіуо у ЬјнЫјапі.
Древности. Труды Археограф. Ком

мпсіп Москов. Археол. Общ.
Еіновгаріііа. Видав: Мавуаг Пергај

зі Татѕаѕаѕ. Вшіареѕі.
Зтнографическое Обозр'Ьніе, пвдаиіе

Эгнограф. отд. ими. Общ. любителей
Естссгвозпанія, опологіи и Этногра
фіи
при
Московскомъ угшверситетіз.`

'пвое Слово. Львів.
Живая Старияа, період. изданіе ог

д'Іѕленія агногр. ими. Руоск. Геоіраіф. Об
щества. -

Жизнь, лит. науч. и полпт. журпшгь.
Спт.

Журналі. Министерства Народи. Про
св'Ьщенія. Спб.
Записки имиер. харьковскаго уни

версшета.
Записки ими. Новороссіііскаго уни

версптета.
Записки

пстоёико-филологпческаго
фа

культета импс . Петерб. университета.
Земскій (Ё

б
о

нпісь Черниг. губ
21аіа Ргаііа, оЬгаиІхоііу ёаѕоріѕ рго

иаЬауц а ропёені.
2ргача о ёіппоѕіі

Мцѕеа ёеѕігоѕіоуапѕісеііо.

Іиуеѕіја иіпѕејѕіхіева іігиёіііа за

Кгајпѕво. ЬјнЬІјапа.

Пагодоріѕпеііо
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общ.

Изв'встія огд'вленія русскаго языка

(и
јп

словесносш икпер. Акадекіи Наукь.
б
.

Изв'Іѕстія общества археологів, исто

ріи и згногр. при импер. Казанскомъ

универс.
Изв'вы'ія Физико-математическаю

Общества при Еазанскоиъ университета
Изд. ›Благогтв. Общ. изд. общепол.

и дешевыхъ книгы Спб.
.Іопгпа1 оі'ашегісап ГоІіхІоге. Саш

Ьгідге. (Америка).
Кіевская Старина.
Книжный В'Іѕстникъ, Спб.
Коѕтоѕ, сиаѕор. Роіѕіхіеєо Тоту.

рггугосіпііхоуг іш. Корегпііха. Ілубуу.
Ктуаґіаіпііх Ніѕіогусипу, огєап То

туагиуѕіууа Ніѕіогусипево. Ім/ош.

Ьјеіоріѕ .Ін§оѕіоуепѕ1хе Анаоешіе.
Іаггеь.
Ьіѕіу іііоіовісіхе, уусіауајі не пбіхіа

(іет јеііпоіу ёеѕкусіі іііоіовіі у Ргаие.
Литературный Сборнпкь нзд. Га

лицко-рус. Матипею.

Л'Ьтоппсь занятій археографической
коиписін. Спб.

Шатопись историко
- филологическаго

при имп. Новороссіјіскомъунив.
Ьші, огвап іои/агиуѕіжа ішіоипауу

сиеѕо. Ілуотт
Маііса Нгуаіѕіка. Загреб (свої ви

даня). _
Меіпѕіпе, ґеснеіІ кіе шуііюіокіе,

1ііега1пге рорніаіге, ітаєііііопѕ еі нѕавеѕ.
Рагіѕ

Міііііеііппреп иші Ппіігаєеп шт
Ьауегіѕсііеп Уоінѕішпсіе. УУіігиЬпгв.
Міщіеііппвен (Іеѕ Уегеіпѕ і'ііг Ѕасічѕі

ѕсііе Уоііхѕннтіе. Ьеіриів. О
Мнѕеппі. Саѕоріѕ ВоЬоѕІоусц беѕіхо

шогауѕіхусіт. Вегпо.
Мцгенш іт. Оліедпѕгусііісі).
Начало. Спб.

Ыагодоріѕпу ѕЬогпііх ёеѕкоѕіоуапѕйі,

уудауа папці. ѕро'еёпоѕі ёеѕіхоѕіоу. а

пагодор. шиѕент ёеѕиоѕїоуанѕіхе
Отчегъ имп. Публичноіі бибщотеки.

Снб
'Отче'гь имп. Одеоскаго Общества

Исторіи и Древностей.
Памятники славяно-русской письмен

ности, изданньіе археограф. коммиссіею.
Спб.
Памятники древией письменносги.

Спб

ІРгиегіасі Роіпѕиесішу. Кгаікоуу.

Ргиедіаєі Ьеікагѕкі. Кгапоуу.

Рііѕрёуіку І: сіёјіпаш нагодоріѕи
ёеѕіюѕіоуапѕнеію, уусі. гакіа Нагодоріѕ
пеЬо Мпѕеа (Ёеѕіхоѕіоуапѕіхено.
Ріоѕујеіа, Ііѕі. на наЬауп, ипапоѕі

і нтјеіпоѕі ЪаЗгеЬ.
Прогоколы Тронцкосавско - Кяхтин

скаго отд'ьленія Пріяыурскаго огд'вда Ге

ограф. Общества.
Ваші ІІигоѕіоуепѕие Акадешіје ана

поѕіі і нтјеіпоѕ'ьі, ґаягесіі іііоіодіјѕіго
Ітіѕіогіјѕіті і ііІоІоєіјѕіхо-јигісііёкі.

Р _Веуне
(іе 1' ЕсоІе ті' Апііігороіоєіе.

агіѕ.

Воиргауу Сеѕіхе Акаііешіе. ТіідаІ
(рго уёгіу іііоѕоііске, ргаупі а Ьіѕіогісйе).
Воиргауу Тііда ІІ (гоиргауу оЬѕаіш

таіііешаііскеііо а рі-ігодоуёсіесіхеііо).
Вогргауу Тїіііа ІІІ (іііоіовісіха).
Восгпііхі іошагиуѕіууа рггујасіо!

паиіх. Роипатіѕіхіеѕо.

Руслан. Щоденна часопись. Львів.

Русскііі Медишлнскій Вгіѕсгтшкь. Спб.
ЅЬігна ргатенй Іш роипапі Іііегаг

піІіо йіуоіа у сенат-іі, па Могауе а

у ѕіевѕъв (чув. пі тва ёеѕье Аьааешіе).
0
ЅЬогпік детівоіу беѕіхусіі Маіііеша

іііш у Ргаие.
Сборникь Археологическаго Инсти

тута. (пб.

Сборншсь отдіъленія русскаго языка
и словесности иыпер. Акадеиіи Наукь.
Сборник-ь Харьковсквго псторпко

филологическаго Общества.

Сборнпкь матеріаловъ для оппсанія
м'ізстносгей и племенъ Кавказа.

Сборникь истор. фнлолог. общества
при инсгиту'гв кн. Бсзбородко въ Нізжин'із.
Ѕсііууеіиегіѕсііеѕ Агсіііу ійг Уоіісѕ

Іхинсіе. 2іігіс11

ЅіігппвѕЬегісЫе (іег Іхбп. Ьбіппіѕсііеп
Єгеѕеііѕсііаі'ь (іет УУіѕѕепѕсЬаПеп, Сіаѕѕе
Шг Рітііоѕоріііе, (Зеѕсііісіііе нпд Рітііо

Іовіе. Ргає
Ѕіоуепѕіке РоЬІ'аду. Тпгёіапѕіху Ѕт.

Магііп. (Угорщина).
Ѕіоуапѕні Рі'еЫеєі. ЅЬогпіІ; ѕіаіі,

(Іоріѕііу а иргау ие йіуоіа ѕіоуапѕіхеііо.
Ргаііа.

Ѕиотаіаіѕ- Пєгііаіѕеп Ѕепган Ака
Іхауѕкігја (_Іонгпаі (Іе Іа ѕосіеіе Ріппоі
Онѕгіеппе).
Ѕношаіаіѕ - Пєгііаіѕеп Тоішіініхѕіа

(Мешоігеѕ де Іа ѕосіеіе Ріппо-Онвтіеппе).

Свобода. (Америка).
Ѕуепѕна Ьашіѕшаіеп осіх Ѕуепѕік

Ёоііхііі. Прѕаіа.
Ѕуёіоог. РгаІіа.
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Ѕріѕу роёіёнусіі јпЬіІејпі сепоп іхгаі.
ё. ѕроіеёпоѕіі пані: у Ргаге.
Сельско-хозяйсгвениая хроника Хер

соиской губериіп.
Огатисгико-эконоішіескій обзоръ Хер

еонской губерніи.
Ѕіагіие. па ѕуіеі. іигіаје ІнѕоѕІоі/еп

ѕіга Акасіешіа Іпапоѕіі і Пиіјеіпоѕіі.
Тгасіісаоу Ѕегра. (Португалія).
Труды антропологическаго отдізла

Общества Любит. есіесгвознаічія, антропо
логіи п етнографія. Москва.

Труды комитета для историю-стати
сгическаго описанія Подольской епархіи.
Труды Троишєосавско - Кяхтинсгшго

отд'Іѕлепія Пріамурскаго Огд'виа Р. Г.
Общ. Москва.

Университетскія изв'Іѕстія (Київ).
Ученыя Записки императ. Юрьев

скаго Уипверситета. (Дерпт).
Учепыя Заішски ими. Казанскаго

Уипверситета.

Фармацевтическій Вівстншсь, Жур
наѕгь Роосійскаго Фармацевт. Общ. вза
пмнаго всиоіііоществованія. Москва.
Роиіеѕ гегниі роіопісагнгп. Ьеороіі.
Иеііѕсіігііі (іег Іііѕіогіѕсііен ЄеѕеП

ѕсііаіі: іііг (ііе Ргочіпг Роѕеп.
2еііѕсіігііі іііг оѕіеггеісіііѕсііе Чоііхѕ

Іхнпсіе. шіеп.
Иеііѕсіігіі'і. їііг Іхііпіѕсііе

Вегіігі.

Шематизм'ь гр. кат. клира Льв. Арх.
СенігаіЫаіі і'ііг Сііігнгвіе. Ііеіриіз
СепігаІЫаіі і'ііг Супёіхоіоёіе. Ііеіриіє.

Саѕоріѕ Масісу ЅегЬѕіхеје.

Саѕоріѕ рго рёѕіоуапі піаіешаіііху
а сЁуѕііху, ііусі. «Іесіпоіа ёеѕікусіі шаіеіиа
іііхн у Ргаие.

Чтенія в'ь исто ическом'ь обществ'в
Нестора л-Іігописця. иів.

Месіігіп.



за рік: 1899 (в ґульденах).
___.-›-._

Кввввв
вврвввзвввє Нвув. Тввврввтвв

ім
.

Шввчвввв

І. Рахунок оборотів головної 1) каси Товариства.

А. Прнходи: до головної каси Товариства вплинуло в 1899 році:

"І
Ф
С
Л
Іё
С
д
М
І-
І

9.

_Звкладок членів2). 811'08
. З книгарні') . . . . . . 5.271'78

З передплати „Літ.-Наук. ВістникаН) 6.625'74
Зсубвенций соймуімінїстерства 7.000'00
Зкаси друкарніѕ) . . . . . . 9.325'76

З каси „унїверситетськоі фундациі“ на
рахунок біжучийв) . . . . 5.395'79

„Фонд академпчпий резервовий“ І):

а
) взято до обороту на рахунок біэкучий

після стану в 1898 р
. . . . 3.057'63

б
) на сей фонд вплинуло в 1899 р
.

і теж взято до обороту 545'03

разом . 3.602'66

„Фонд стипендийний ім. М. Грушев
сь ко г о“ ") :

а
) взято до обороту на рахунок бізкучий

після стану в 1898 р
. . . 1.130'74

б
) на той фонд вплинуло в 1899 р.

і теж взято до обороту . 372'70

разом . 1.503'44

„Фонд доцентів“ т):

а
) взято до обороту на рахунок біакучий
після стану в 1898 р

. . . . 874'38

б
) вплинуло в 1899 р. на той фонд

і теж взято до обороту . 86-17

разом 960'55

до переносу . . 40.4.9680
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з переносу . . 40.496'80
10. „Фонд на памятник Т. Шевченка“ "):
а) взято до обороту на рахунок біж.
після стану в 1898 р. . . . 581'64

б) на той фонд в 1899 р. вплинуло
і теж взято до обороту . . . 14738

разом . 729'02
11. „Фонд для вапомоги літератаи ім.
Мордовця'):
взято до обороту після стану з кінцем 1898 р. 1.000'00

12. На иово утворений „Фонд запомого
вий") під зарядом М. Грушевського“:
вплинуло і взято до обороту на рах. біікучий 644'32

13. Зщадничихкнижочокпіднято') . . 8.663'08

14.Зворотвапомогової поікички . . ЗО'ОО

15.На річ третих осіб побрано . . . 54'36

16.Зворот позички служащому (на рах.
адміністр.) . . . . . . . . 8'51

17.Відсоткизщадничихкнижочок . . 59-53

Сума вплат до голов. каси Товариства . . 51.685'62

В. Видатки: з головної каси Товариства виплачено:

1. Наукові виданя Товаристваэ):
а) ремунерациі за наук. праці . 3.923'68

б) кліші до наукових видань . . 550'48

в) коректа . . . . . . 354'55

г) брошурованє . . . . . 370'97

разом видатки на наукові виданя (крім
друку і паперу) . _ . . 5.199-68

2. Кобзар Тараса Шевчеикаі передруки
в Вістника і т. и.:
а) коректа остан. тома „Кобзаря“ 44'00

б) оправа „Кобзаря“ . . . 575'85

в) брошурованє ііередруків і и. . 49-88

разом видатки на Кобзар Т. Шевченка
і иньші виданя . . . . . 669'73

З. „Літературно-Науковий Вістник“:
а) платня редакторам _ . . 1.725'00

б) ремунерациї за переклади . . 196'90

в) брошурованє . . . . . 337'67

г) експедиция і почта . . . 480'00
д) кліші і иньші видатки . . 59'32

разом видатки на „Літ.-Наук. Вістннк

(окрім друку і панеру)*) . . 2.798'89

до переносу . . 8.668-80
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_ з переносу . . 8.668'30
4. Книгарня Товариствацз)

а) закупио і коміс чужих книжок . 2.305'02

б) нортория і експедипия . . 250'15

в) платпя за веденє книгарні . . 407'00

разом видатки книгарні . . . 2.962'17
5. Бібліотека Товариства:

а) закуплені книжки іоправа . . 920'95

б) платпя біблїотекареви . . . 276'00

в) інвентар бібліотеки . . . 132'80

г) иньші видатки . . . . 22'30

разом видатки бібліотеки 10) . . . _ 1.352'05

6. Стипендиї, заиомоги і дари:
а) наукові стипендиі п) . . . 520'00

б) артистичні стипеидиі . . . 75.00

в) иньші запомоги . 57'1'0

г) дар „Нар. Домови" в Чернівцях 100'00

разом стипендиї і запомоги . . . 752'00

7.Адмінїстрацня канпеляриі Товари
ства:
а) платия урядникам канцеляриі . 1.082'00

б) експедиция наукових видань і
всякі порториї . . . 512'50

в) видатки канцелярийні . . . 48'10

г) ріакиі дрібні видатки (стемнлї,
привітн новорічне і т и.) . . 189'28

разом адмінїстрация ианц. Товар. 1.831'88
8. Інвентар Товариствап), докуплено за 802'63

9. До каси своєідрукарнї переданоѕ) . . 11.829'27
10. До каси „Унїверситетської фувдациї

на рах. біжучий 5) . . . . 13.898'24
11. З „Фонду запомогового“ виплачено") . 45'00
12. На книжочки щадничі вложеноѕ) . . 9.87 '22

1З.Уділено запомогових ноакичок на суму 190'00
14. З в е р н е н о з к а с и гроші третих осіб . 44:40
15.Вложено на удїли до „Видав. Спілкиц 250'00

Сума виплат головної каси Товариства . . 52.497'16

В. Зіставлене вплат і виплат в 1899 р.

1. З 1898 р. лишила ся в головній касі
готівка І') в сумі . . . . 1.031'66

'2. Сума вплат в 1899 році . . . 51.685'62
З. Сума виплат в 1899 році . .. 52.497'16
4. Лишає ся в гол. касі готівка на р. 1900 220'12

52.71 7'28 52.717'28
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Г. Примітки та иояснени до рахунку оборотів і поодинокі
рахунки.

1) Прихбди і видатки друкарні Товариства і приходи та ви
датки „Унїверситетськоі фундациї“ ведуть ся окремо ідля того
рахунок оборотів головної каси Товариства не виказує оборотів
друкарні і „Унїверситетської фунііациі“; окрім друкарні і згаданої
фундациї всі иньші агенди Товариства переходять через голов. касу
Товариства і ооняті в рахунку оборотів головної каси

2) В 1898 р. вплинуло членських вкладок на суму 720'47 гульд.,
в 1899 р. на суму 811'08 гульд., отже о 90-61у гульд. більше, як
в році попереднім.
3) В книгарні Товариства продають ся і дають ся в коміс

не лиш власні виданя, алеї книжки чужих накладів, закуплені або
взяті в коміс. Загалом уторговала киигарня з розпродажи книжок

протягом 1899 р. суму 5.272'78 гульд. а видала на вакупно чу
жих книжок суму 2.305'02 гульд., значить з власного запасу, який
вже був з початком 1899 р. продано ііо конець тогоік року книжок
на суму 2967.?6 гульд. разом, а загальнии касовий оборот книгарні
в тім році (без коштів адміністрациї і екснеіициїі виносив суму
7.577'80 гульд. В попереднім році 41898) продано книжок лише
за суму 2.865 80 гульд., а на закупно книжок до книгарні видано

суму 1.659'88 гульд., загальний касовий оборот виносивотже лише
4.525'68 гульд. З того показує ся, що так сирий торг, як і касо
вий оборот книгарні Товариства зріс в 1899 р. дуже значно.

4) Рахунок „Літературно-Наукового Вістника“:
Передпл ата: в переінлати „ЛШ-Наук. Вістника" вплинула
протягом 1899 р. загальна сума . . 6.625374
Від того одначе належить відшибнути зале

глу передплату прислану за рік попередний
(1898) в сумі . . . 83 57
і прнслану наперед передплату на рік 1900 461'73

разом треі'іа віішибнути . 545'30

лишить ся отже яко передплата ванлачена
за рік 1899 сума . . . . 6.080.44

Кошти видавництва в У899 р. були такі:
а) платня двом редакторам . . 1.725'00
б) ремунерациі за переклади . . 196'90

в) брошурованє . . . Зі'ї'б'ї
г) ексиеііицня і почта . . . . 480'00

д) кліщі і иньші видатки . . . 59'32
- . разом . . . 2.798'89

До того е) коіпт друку і паперу по рахунку
і власної друкарні . . 3.746'00 .

Сума всіх коштів А . 6.544'89
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коли порівняти суму коштів . . . . 6.544'89
з сумою передплати . . . . . 6'080'44

то покаже ся за р. 1899 недобір 464'55
який може знайти покрита в грошах з сподїваноі залеглоі перед
плати за 1899 р. і в розпродажи комплетів з того-ж року.
Для порівнаня наводимо р а х у н о к „Л і т.-Н а у к. В і с т

ника за рік попередний (1898):
Кошти видавництва в 1898 р.:

а) і б) платпя редакторам і ремунерациі 2.061 00

в) брошуроване . . . . . 357'00

г) експедиция і почта . . . . 289'00

д) кліщі і иньші видатки . . . 144'00

разом . .~ 2.821'00
до того е) кошт друку і паперу . . . 3.048'00

сума всіх коштів в 1898 р. . 5.869'09

сума передплати в 1898 р. . 5.87188

З того порівнаня показує ся, що в 1899 р. в порівнаню з роком
попередник дохід з передплати „Літ.-Наук. Вістника“ збільшив ся,
але збільшили ся також кошти видавництва а власне кошти друку,
головно через заведенє петіту в відділі „Хроніка“; иньші кошти
видавництва остали майже такі самі. Тим зростом коштів друку
і поясняє ся недобір в 1899 р., про який висше згадано.
5) Як сказано, каса друкарні веде ся окремо, лише в міру

потреби передає ся злишву готівку з каси друкарні до голов. каси

Товариства і на оборот. В 1899 р.
з каси Товариства передано до каси друкарні . 11.829'27

а з каси друкарні до каси Товариства передано . . 9.326'76

Товариству отже належала ся від друкарні надвишка: 2.503'49
За те друкарні належить ся від Товариства:
1) за друк і папір наукових видань . . 8.180'60

2) за друк і папір Літ. Наук. Вістника . . 3.746-00

З) за инчі друки . . . . . . . 413'30

12.339'90

Відшибнувши від того надвижку заплачену до дру
карні в сумі . , . . . . . . 2.503'46

показує ся, що Товариство не покрило своїй друкарні за

друк і папір власних видань решту в сумі . . 9.836'41

6) На підставі ухвали Видїлу Товар. має Товариство з „Уні
верситетською фундациаюи рахунок біжучий на 40/0.
В 1899 р. „Унїверситетська фундация“ побрала з Товари

ства на рахунок біжучий суму . . . . . . 13.898'24

звернула суму . . . . . . . . . 3.395'79
і остала винна суму . . . . . . . 8.50245
до того 40/о з рахунку біжучого . . . . . 303-42

сальдо рах. біжучого на р. 1900: . . . . . 8.805'87
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до того чинш за. льокаль Товариства і друкарні напе

ред ваплачений . . . ›. . . . . 4.636'80

загалом винна „Уні'верситетська фундапия“ до Товари
ства з кінцем 1899 р. . . . . . . 13.442'80
7 › На підставі ухвали Виділу Тов. ульоковано в пїлости ,

всі фонди, що стоять під зарядом Товариства (кромі „Універси
тетської фундапиї“) в Товаристві до обороту на рахунок біжучнй
на 4“/„. Рахунок оборотуі стан поодиноких фондів поданий дальше.
8) Готінку, яка навбирає ся в касі Товариства а на рааї не

є потрібна до виплат, льокує ся для опропентованя на книжочках

щадничих „Днїстра“ і „Народної Торговлї,“ в малій части льоковано

зразу також в инчих інституциях. Перед 1 марта 1899 не вело ся

рахунку вкладок щадничих, лише трактувало ся їх як готівку. Стан
вкладок щадничих дня 1 марта 1899 виносив . . 345'64
по конець року 1899 вложено дальше . . . . 9.525'58

разом . 9871'22
з того по конець року 1899 піднято . . . . 8'665'08

Стан книжок щадничих (льокацій) з днем З'/12 1899 вино
сив отже . . . . . . . . . 1.208'14

9) Наукові видання Товариства разом в друком
і иапером в 1899 р. коштували в 1^ульденах:

Назва виданя
135315:-

Клїші Оправа. іёзігр
Разом

1. Записки . . . 1742'68 202'39
І

151'00 251735 4613'42

2. Істория Руси,П І _ _ 41.60 807'05 848'65

3. Жерела І\Ґ . . 144'40 _ -- 585'80 730'20
4,ІІамятки,ІІ. . 348-40 - 26'39 1113-15 1487-94

5. Істор. Бібліотека 140 '00 _ *) 454 ' 00 624 ' 00

б. Етноґрнф. Збір-
`

вин. . . . _ 393'25 - 60'41 885 00 1538 66

7. Етнольоґ. Ма.

теріяли _ . . 65 ' 35 342 ' 09 35 ' 70 464 ' 55 907 ' 69

8. Збірник фільол.
секциЂ ІІ. . . 130°00 - 24-72 526'00 680 72

9. Правнича Часо
пись . . . . 89 60 - 14 81 295'70 400 11

10. Лїнарский і Ма,
темат. Природ.
Збірник . . . 870'00 6>00 16-34 502'00 1394-34

Ранок . . 3923'68 550'48 370'97 8180'60 13225'73

854: ' 55ДО 'ГОГО КОРЄК'ГИ

13580 .28Загальний кошт наукових видань .

*) Почисдєно при иньших.

Хроніки Наук. Тов. ім. Шевченка. 7
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10) Бібліотека Товариства. З початком р. 1899 на
підставі ухвали Видїлу принято тогдішну вартість бібліотеки
в сумі . . - . . . . . . 2000'
тота вартість збільшила ся в 1899 р. через закупио
і справу книжок о суму 920'95
і через вартість дарозаних або в заміну даних книжок
о суму . . . . . . . . . . . 300'00

так що вартість бібліотеки з кінцем 1899 р. виносить: 3.220'95

Адміністрация Бібліотеки коштувала за цілий рік 27600 -І
22'80 = 298'30 гульд.
11) Оден стипендист Товариства з наданої йому стіпендиі

в сумі 100 зол. підняв в 1899 р. лише 30 гульд., а решту 70 гульд.
аж в 1900 році. Разом з тою рештою, котра яко не пілнята не

увійшла в рахунок обороту, виносять наукові стипендиі надані
в 1899 році суму 590 гульд., а загалом всі запомоги 822 гульд.

12) Попередними роками не виказовано інвентаря Товариства
окремо від інвентаря друкарні.
З кінцем 1899 р. вартість інвентара Товариства (канпеляриі

і бібліотеки, а без інвентара друкарні) випосила суму 2.140 гульд.
13) По касовому справозданю з 1898 р. виносило касове

сальдо з кінцем тогож року суму 1227 26 гульд. - з того одначе
в головній касі Товариства було лише 1031'66 гульд., а решта в сумі
295'60 становила сальдо друкарняної каси.

ІІ
.

Рахунок оборотів друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка.

(в ґульденах).
А. Приходи друкарні' протягом 1 899 р.

1
. властивий прихід: за виконані друкарскі

ро боти побрано від третих осіб готівкою 34.253'40 _
2. з голов. каси Товариства передано до каси

друкарні . . . . . . . . 11.829'27

сума всіх вплат друкарняної каси . 46.082'67

Б. Видатки друкарні протягом 1899 р.

1
. С к л а д (платпя складачам) . . . . 14.712'53

2. Маши н а (платпя робітникам при машині) . 4.006'65

З
. П а пір (за папір закуплений до друкарні
сплачено готівкою) . . . . . . 12.306'30

4. Ф а р б а і м а с а (сплачено готівкою) . . 197'10
5. Інвентар друкарні:

а
) за закуплені черенки сплачено

готівкою . . . . 1.262'07

б
) за инший інвентар . . . 635'40

разом видано на інвентар . 1.897'47

до переносу . . 33.120'05
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а переносу . . 33.120'05

6. А дм і ніс тр а цп я (платня директора, служба,
опал, сьвітло, направки інвевтара і убіка
ций, телефон, каса хорих і ріжні дрібні ви

датки) . . . . . . . . 3.868'07

разом властиві видатки друкарні . 36.988'12

до того:
7. З друкарняної каси передано до головної каси

Товариства . . . . . . 9.325'76

Сума всіх виплат друкарнявої каси . 46.318'88

В. Зіставлене вплат і виплат друкарнпноі каси в 1899 р.
1. Готівка в друкарняній касі а по

чатком 1899 р. . . . . 295'61
2. Сума вплат до друк. каси в 1899 р. 46.082'67
З. Сума виплат з друк. каси в 1899 р. 46.313'88
4. Остає ся з кінцем 1899 р. в друкарня
ній касі яко сальдо на р. 1900
готівка . . . . . . 64'40

46.378'28 46.378'28

ІІІ. Сумаричне зіставленє рахунків обороту Товариства

раЗОМ 3 Арукарнею (вплати і виплати між друкарнею
і Товариством відпадають).

А. Приходи :

1. Приходи головної каси Тов. по потрученю
вплат в каси друкарвяноі (51.685'62

-
9.325-76) = . . . . . . . 42.359-86

2. Ііриходи друкарняноі каси по потрученю вплат
з каси Товар. (45.922'67 _ 11.829'27) = 34.253'40

загальна сума всіх вплат до Товариства . 76.613'26

Б. Видатки :

1. Видатки головної каси Тов. по потрученю ви
плат до каси друкарняноі (52.497'16 - -

11.829'27) . . . . . . . 40.667'89
2. Видатки друкарняноі каси по потручепю ви

плат до головноі каси Тов. (46.153'88 _
9325'76) . . . . . . . . 36.988'12

загальна. сума всіх виплат з Товариства . 77.656'01
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В. Остаточне зіставлеие загального обороту.
1. Готівка з початком 1899 р.

а) в головній касі . 1.031'66 _

б) в друкнрняній касі 295'61} рази:
1'327 27

2. Загальний прихід Товариства разом з друкар
нею в 1899 р. . . . . . . 76.613'26

77.940-53

3. Загальний розхід Товариства разом з друкар
нею в 1899 р. . . . . . . 77.656'01

4. Готівка з кінцем 1899 р.

а) в головній касі .

220'12}
_ _

б) в друкарняній . 64'40 рази' 284 52

77.940'53

ІЧ. Рахунки Фондів, що стоять під зарядом
і в обороті Наук. Тов. ім. Шевченка.

А. Рахунок обороту і стан тих фондів:
І. Фонд академичний резервовий:

1. Стан з кінцем 1898 року . . . 3057'63
2 В 1899 р. вплинуло з дарів . . . 545'03
З. Відсотки дописані за уживанє того фонду
Товариством . . 144'31

4. Стан фонду з кінцем 1899 р. . . . 3746'97

_ ІІ. Фонд стипендийний ім. Михайла
Грушевського:
1. Стан з кінцем 1898 р. . . . . 1130'74
2. В 1899 р. вплинуло з дарів . . . 372'70
З. Відсотки дописані за уживанє того фонду
Товариством . . . . . . 46'95

4. Стан фонду з кінцем 1899 р. . . . 1:350'39

ІІІ. Фонд доцентів:
1. Стан з кінцем 1898 р. . . . . 874'38
2. В 1899 р. вплинуло з дарів . . . 86'17
3. Відсотки дописані за уживанє того фонду
Товариством . . . . . 38'54

4. Стан фонду з кінцем 1899 р. . . . 999'09

ІУ. Фонд будови памятника Тараса
Ш е в ч е н к а:
1. Стан з кінцем 1898 р. . . . . 581'64
2. В 1899 р. вплинуло з дарів . . . 147'38
З. Відсотки дописані за уживане того фонду
Товаристом . . _ . 29:95

4. Стан фонду з кінцем 1899 р. . . . 758'97
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У. Фонд для вапомоги лїтератів ін.
М о р д о в ц я *) :
1. Стан а кінцем 1898 р. . . . . 1000'00
2. Відсотки дописані ва уживаиє того фонду
Товариством 40'00

З. Стан фонду з кінцем 1899 р. . . . 1040'00

ІІ'І. Фонд аапомоговий під зарядом М.
Грушевського**):
1. В 1899 р. вплинуло на той фонд . . 644'23
2. Виплачено з того фонду наиомоги . . -- 45'00
З. Стан фонду з кінцем 1899 р. . . . 59928

Б. Виказ дарів, які протягом 1899 р. вплинули па пооди
нокі фонди (в гульденах).

І. На „Фонд академнчний ревервовиііц дарували:
Марко Гр. . . . . . 19'07
К. Зал. . . . . . 1'91
К. [Іаньковськиіі . . . . 3'08
Г. Г. Ос. . . . . . 1'27

Українці . . . . . 507'00
Л. СК. . . . . . . 12'70

разом . . 545'03

ІІ. На „Фонд стипендийний ім. Мих. Грушев
ського“ дарували:

Л. СК. . . . . . . 12'70
Мих. Грушевський . . . 360 00

разом . . 372'70

ІІІ. На „Фонд доцентів“ дарували:
В. Ч. Ч. з Київа . . . . 31'81

Митрофан Дикарів . . . 12'70
В. Г. Л. . . . . . 3-81
І. З. С. . . . . . . 3'81
Л. М. . . . . . . 2.54
Е. Гриб. . . . . . 31'50

разом . . 86'17

ІУ. На „Фонд ІІамятпика Тараса Шевчеика“ да
рували:

Григорий Федаш . . . . 1'00

Самбірські ученики - . . 50'00

до переносу . . 51'00

*) На той фонд не вплинуло до каси Товариства в 1899 р. нічого.

**) Фонд той взято до обороту при са-піи иінци року; тому не допи
сано до него ніяких відсоток.
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з переносу . . 51'00
Львівські ученики, ґімн. і реаль. 18'94
Н. Н. з Теребовлї . . . 0'50
Н. Н. . . . . . . 15 00
Е. О. Гриб. . . . . 31 50

Перенпеькі ученики . . . 2'02
Ученики ґімназ. і реаль. шкіл . 11'08
Ученики УІІ кл. 5-тої гімн.

у Львові . _ . 1'25

Професора руської 1'іпназиї . 14.49
6. Т. Мурович . . . . 0'60
Учитель Костїв . . . . 1'00

разом . . 14738
У. Новий „Фонд вапомоговий літер атам ім. М.

Мордовцяґ' утворив ся в 1.000 злр., вложених д. Е. Чикален
ком на сю ціль (гроші сї були призначені на гонорар за повість
д. Мордовця Дві' долі, але д. Мордовець не схотїв їх приймати
і поручив віддати на якусь публнчну мету), протягом року не впли

нули на нього ніякі дари.
Щ. Новий „Запомоговий Фонд під варядом Мих.

Гру ш е в сь к о го“ утворив ся тим способом, що по прошеню проф.
Грушевського Товариство ириймило в свою управу зложеві на руки
проф. Грушевського перед кількома роками гроші для роздаваня
запомог студентам, що працюють науково під його проводом,
в сумі 506 злр. 32 кр., віставившн їх на далі в роепорядзкеню
проф. Грушевського. На фонд той призначив проф. Грушевський
ще 108 злр., що належали йому ва коректи.

У. Стан маєтку Наук. Товариства ім. Шевч. з кінцем
І899 р. (в ґульденах).

А. Білннс маєтку Товариства без друкарні.
а) Актнвн:

1. готівка в гол. касї з кінцем 1899 р. . . 220'12

2. запас накладів (книгарський магазин) . . 36.000' -
З. бібліотека (вартість книжок) . . . . 3.220'95
4. інвентар (капцеляриї і біблїот.) . . . 2.140'

5, стан льокаций на книжочках щадничих . . 1.208'14
6. довг „Унїверситетської Фундацпї :“ вона винна

Товариству:
а) пожичений капітал . . . 8.502'45

8) 4°/о відсотки від капіталу . . 303'42

в) чпнш наперед занлачеппй за льо
каль Товариства . . . . 4.636'80

разом . 13.442'67

до переносу . . 56.231'88
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з переносу . . 56.231'88

7. довжники книгарні . . . . . . 681'89
8. довжники запомоговнх пожичок . 160'
9. уділи зложені Товариством в „Видавничій Спілці“
(250 гульд.), в „Кред. Союзі“ (25 гульд.)
і в „Товар 1І1туки“ (20 гульд. . 295'

10. Ідеальна претенсня Товариства до власної

друкарні з біжучого рахунку . . л 2.503'49

Разом актива Товариства без друкарні. . _ 59-872'26

б) Пассивп:
1. Товариство винно фондам, що стоять під його

зарядом і в його обороті: . _ -. .

а) Ф. академнчннй розервовий . 3.746'97

б) Ф. стиненднйний ім. М. Грушев. 1.550'39

в) Ф. доцентів . . . . 999'09

г) Ф. будови памятника Шевченка 758'97

д) Ф. для запомоги літератан ім.

Мордовцн . . . _ 1.040'

е) Ф. заномоговий під заряд. Груш. 599'23

разом . 8.694'65
2. вірителі книгарні . . . . . . 71091
3. непіднята -а належна решта наданої стипендні 70'
4. дрібні належитостн третих осіб . . . . 9'96
5. ідеальний довг Товариства в своїй друкарні за
виконані для Товариства в 1899 р. друкарскі _

роботи (і папір) . . . . . . 12.389'90

разом: пассива Товар. без друкарні . . . 21.825'42

в) Стан маєтку :

Активи Товариства без друкарні . . . . 59.87226
Ііассиви Товариства без друкарні. . . . . 21.825'42

Стан маєтку Товариства без друкарні . . . 38.046'84

В. Білннс друкарні Товариства.

а) Актнви:
1. Готівка в друкарняній касі з кінцем 1899 р. 64'40
2. Інвентар друкарні (з черенками) . . . 16.030'
З. Занас паперу . . . . . . . 1.511'12
4. Занас фарби . . . . . . . . 50'
5. Довжннки друкарні (претенсні ва виконані ро

боти) . . . . . . . . 13.731'68
6. Кавцні . . . . ЗОО'-

7. Ідеальна претенсия друкарні д
о
.

Товариства за
виконані для Товариства друкарскі роботи 12.339'90

разом актива друкарні . . 44.027'10
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б) Пасснвн:
1. вірителі друкарні (довги за нобрані на кредит
матеріали):
а) за папір . . . . . 9.303'28

б) за Черенки . . . 1.088'42

в) за фарбу . . . . . 500'02

г) за нафту . . . . . 21-81

разом кредитора . 10.9[3'53
2. залеглий податок . . . . . . 600'
3. ідеальний довг друкарні до гол. каси товар.

з рахунку біжучого . . . . . 2.503'49

разом нассива друкарні . 14.017'02

в) Стан маєтку :

Актнвн друкарні . . . . . . . 44.027'10
Пассивн друкарні . . . . . . . 14.017'02

разом стан маєтку друкарні . “30.010'Оё

В. Біланс цілого Товариства разом з друкарнею.

а) Актнвн:
в 1898 р. в 1899 р.

1. Активи Товариства бев друкарні . 59.872'26
2. Активн самої друкарні . . . 44.027'10

72.921'04 разом всі актива Цілого Товариства . 103'899'36

б) Пасспвн :

1. Пасиви Товариства без друкарні . 21.825'42

2. Пасиви самої друкарні . . . 14.017'02

9.579'75 разом всі пассива цілого Товариства . 35.842'44

в) Стан маєтку :

1. Стан маєтку Товар. без друкарні . 38.046'84

2. Стан маєтку самої друкарні . . 30'010'08

62.641'29 разом стан усього в л а с но г о маєтку Товар. 68.056'92

\І|. Бїлянс Унїверситетьскої Фундациї
в кінцем 1899 р. (в і'ульденах).
(камениця при ул. Чарнецкого ч. 26).

А. Актнвн:
1. Ціна куина каменнцї . . . . . . 120000'
2. Адаптациї і уліпшеня в 1898 р. . . . 8.246'12
З. Адантациі і улїпшенн в 1899 р. . . . 1.047'75
4. Належитість від перенесена . . . . 5.300'

разом активн Уи. фунд. . . 134.593'87
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Б. Пассиви :
1. Довг в Наук. Тов. ім. Шевченка:

а) ножичений каштал . . . 8.502'45

б) 40/О відсотки від капіталу . 303'43

в) чинш наперед иобраний за

льокаль Товариства . . 4.636'80

разом: 13.442'67

2. Довг іпотечний в Ераєвім Банку . . . 67.700'
З. Залегла належнтість від перенесена . . 2.100'

4. Залеглий податок домовий . . . . . 701'45

5. Амортивапия вартости каменипї (1°/о від суми
134.593'87) _ . . . . . . 1.345 94

разом пасивн Ун. фунд. . . 85.290'06

В. Стан маєтку :
Активи „Унїв. фунд.“ . . . . . . 1346938?
Пассиви „Унїв. фундапиґ' . . . . . 85.290 06

Стан маєтку „Унївер. фундациї . . . . 49.303'81

\ІІІ. Стан усього маєтку, що стоїть під зарядом Наук.
Тов. ім. Шевченка.

1. Стан власного маєтку Товариства . . . 68.056'92
2. Стан маєтку „Унїверс. фундациї" . . . 49.303'81
З. Стан инших (і. фондів, що стоять під зарядом
і в обороті товариства (гляди висше) . . 8.694'65

Стан усього маєтку, що стоїть під зарядом
товариства _ . . . . . . 126.055'38

Др. В. Отримавши
видїновнй і насиєр.



Реґуляшін фондів для запомоги
лїтератів.

§. 1. Під зарядом Наук. Тов. ім. Шевченка стоять два фонди
для запомоги незасібних українське-руських письменників: а) Фонд

ім. Ів. Котляревського. б) Фонд ім. Д. Мордовцева.

§. 2. Фонди входять в житє, коли загальна квота кождого

дійде до 1000 вл.
` `

§. З. Рахунки обох фондів ведуть ся окремо.

§. 4. Право побирати заномогу в тих фондів мають письмен

ники, що пишуть украінсько-руською мовою.

§. 5. ІІри роздаваню запомог фонду ім. Д. Мордовцева мають

нершенство автори українсько-руськнх історичних повістнй.

ё. 6. Просьби о запомогу вносять петенти до Виділу Науко
вого Тов. ім. Шевченка.

§. 7. Виділ вибирає що року комісию, до якої можуть вхо

дити люди в нова виділу Товариства; комісия розглядає просьби
петентів і ставляє від себе до виділу виесеня на уділенє запомоги.



Стан
маґазину Товариства

з. кінцем грудня 1899.

_о-о

Наукові виданя.

Число
Читно

Число
Пор. В Ма ІЗ. ПрПИ.

1 1 Словар Росс. український Уманця і Сп. т. І . . 591

2 2 п п п п п т' '

З з п п . п
`

п и т' ' 919
4 49 Записки Наук. 'Гов.іІ.Шевченкат.І-ХХ комплєтів 74
5 46 „ ,, ,, ,, ,, т. І . . . . . 42

6 47 ,, ,, „ „ „ т. ІІ . . . . 127
7 48 ,, ,, ,, .„ ,, т. Ш . . . . та
8 п п п п н т' у ' ~ ~ -

9 51 2, ,, ,, ,, ,, т. У'І . . . . 86

10 52 „ ,, ,, ,, ,, т. УІІ . . . . 86.
11 53 ,, ,, ,, ,, ,, т. `ІГІІІ . . . . 69
12 54 ,, ,, ,, ,, ,, т. ІХ . _ . . 7

13 55 п п п и и т- Х - ~ ~ - 8
14 56 „ а ,, ,, ,, т. ХІ . . . . 5

15 57 ,, ,, ,, „ „ т. ХІІ . . . . 34
16 58 ,, ,, „ ,, ,, т. ХІІІ . . . 61

17 59 ,, „ ,, „ ,, т. ХІХ7 . . . . 63
18 60 ,, „ ,, ,, ,, т. ХУ . . . . 72

'9 61 ,, ,, „ ,, ,, т. ХУІ . . `. . 73
20 62 ,, ,, „ ,, ,, т. ХУІІ . . . 107
21 63 ,, ,, ,, ,, ., т. ХУІІІ . . . 133
22 64 ,, ,, ,, ,, ,, т. ХІХ . . . _ 132
23 65 ,, ,, ,, „ „ т. ХХ . . . . 130
24 88 Показник до Занисок Наук. Тов. ім. Шевченка

т. І-ХХ . . . 549



108

Число Число Число
пор. в иаґав. прнм.

25 66 Записки Наук. Тов. ім.ІІІевченка т. ХХІ . . . . 246
26 6 ,, „ ,, „ ,, т. ХХІІ . . . 215
27 68 ,, ,, ,, „ ,, т. ХХІІІ і ХХІІІ разом З І 9
28 са ,, „ ,, ,, т. ХКХґ . . . 310
29 70 „ ,, ,, „ ,, т. ХХІ/'І . . . 292
зо 71 ,, ,, „ „ т. ххіїп . . . 304
31 72 ,, ,, ,, ,, „ т. ХХУІІІ . . . 287
за 73 „ „ ,, ,, ,, т. ххіх . . . 382
33 `74

`

,, ,, „ ,, „ т. ХХХ . . . 359
34 308 ,, „ ,, „ ,, т. ХХХІ-ІІ . . 379
35 89 Етноґрафічний Збірник т. І. . . . . . . 207
зо 90 ,, ,, т. П . . ~ . _ _ . 171

37 91 ,, ,, . т. ІІІ . . . . . . 284
38 92 ,, „ т. ІІГ . . . . . . . 356
39 93 ,, ,, т. и . . . . . . зоо
40 94 „ т. УІ . . . . . . або
41 ззв ,, „ т. УП . . . . . . 429
42 95 Збірник Мат.-природ.-лїкарск. Оекциі т. І . . . 255
48 п н 71 п п т' ' ' '

44 97 ,, ,, „ „ „ т. ІІІ вин. 1 249
45 98 ,, ,, ,, „ ,, т. ІІІ вин. 2 345
46 99 ,, „ ,, „ ,, т. ІІІ' вип. 1 266
47 340 „ ,, „ ,, „ т. ІІІ вин. 2 352
48 100 ,, ,, ,, ,,

'
,, т. У вин. 1. 305

49 105 Збірник фільос. секциї т. І Хроніка житя Тараса
Шевченка т. І. на ліпш. папері . . . . . 396

50 106 на гіршім папері . . . . . 96
51 107 Збірник фільос. секциі т. ІІ Розвідки Драгоманова

ч. 1 на ліпш. папері . . . . . 299
52 108 на гіршім папері . . . . . 114
53 80 Материяли до Укр-русь. стнольоі'ії т. І . . . 376
54 339 ,, ,, „ ,, ,, т. ІІ (Гуцульщина

Шухевича) . . 398
55 81 Часопись Правнича річник ІІІ . . . . . . 14
зо 82 ,, „ ,, Ш . . . . . . 485
57 зз ,, ,, „ у . . . . . . сьо
58 84 ,, ,, „ ІІІ . . . . . . 203
59 вь „ ,, „ уп . . . . . . 199
со ее ,, ,, ,, упІ . . . . . . 211
61 87 ,, ІХ _ . . . . 341„ .

62 88 Словар нїмецко-рускии висловів правничих і адмі
нїстрацийних дра К. Левицького число онравних
примірників . . . . . . . . . . . 158

63 263 Ѕішііеп ані (іепі ЄгеЬіеІе (Іег гпііі. Ѕргасііе Вт. Е.
Оёопоіуѕкі . . . . . . . . . . . 125
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Число Число
пор. в маівв.

64
65

66

67

68
69
70
71

72
73

'74

75
76

77

'78

79

80
81

82
83

84
85
86
87
88
89
90
91

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

102
103

104
106

107
108

Число
прям.

75 Істория лїтер. руск. нап. Ом. Огоновский ч. ІІ відд. 1 109
76 ,, „ ,, ,, ,, „ ч. ІІ „ 2 97
77 77 7, 77 77 7, 77 ч' 1, 1

78 я а п п п п ч' и 2

79 ,, ,, ,, ,, ,, ч. ІУ' „ 2 469
45 Перше видане Енеїда Котляревського . 491
43 Памятки укр. руської мови і лїт. т. І . 218
44 ,, „ ,, т. ІІ . 231
39 Жерела до істориї Укр. Руси т. І . 205
40 ,, ,, ,, ,, ,, т. ІІ . . . 266
41 ,, ,, ,, ,, ,, т. 17 1. . . . 197

42 Виїмки з жеред до іст. Укр. Руси до иолов. ХІ в. 104
38 Істория Руси М. Грушевського т. 1 . . . . 224
309 т. ІІ . . . . 855Я 7)

Кобзар нове видане
Л

Тараса Шевченка в 4 томах
комилєт (оправа) . . . . . . 86

Кобзар Тараса Шевченка т. І (справ.) . _ . 57
,, ,, „ т. П ,, . . . 62

„ ,, ,, т. ІІІ ,, 621
,, ,, „ т. 17 ,, 814

18 Руська історична Бібліотека т. І 65*
19 „ ,, ,, т. ІІ . 118Ж

20 ,, ,, ,, т. ІІІ . 218
21 ,, „ „ т. ІІЇ . 250
22 п 71 и т' у '

23 ,, ,, ,, т. УІ . . 352
109 ,, ,, „ т. ЧІІ. . 1050
24 п в п т' ' 276
25 „ „ ,, т. Х . 336
26 ,, „ т. ХІ . 403
27 ,, ,, ,, т. ХІІ 464
28 ,, „ ,, т. ХІІІ 710
29 ,, „ ,, т. ХІІГ 729
у 30 ,, „ ,, т. ХУ . 763
31 ,, ,, ,, т. ХІІІ 825
32 „ ,, т. ХХІІІ . 764
33 ,, ,, „ т. ХУ'ІІІ . 640
34 ,, ,, ,, т. ХІХ 946
35 ,, ,, ,, т. ХХ . 919
36 Руська істория в акитєписях т. ІІ . 53
37 ,, ,, ,, т. ІІІ . 91

101 Начерк Соматольоґії Ів. Верхратсъкого 518
102 0. Партицький. Старинна істория Галичини 411
234 Велика славяньска держава 351
235 ,, Скандинавщина у давній Руси 240
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Число Число
пор. вмаіаз.

109 264
110 268
111 267
112 288
113 289

114

115
116

117
118

119
120
121

122

123

124
125

126

127
128

129

130

131

132
133

_

134
135

0. ІІартицкий. Провідні ідеі в нисьмах Шевченка

„ Темні містня в слові о полку Ігоря
Огоновський. Слово о полку Ігоревім . . .

Галицько-руське письменство Мих. Драгоманов
Столїтє відновлена українське-руської літератури

Др. О. Колесси

Відбитки із Записок і Збірників:

Руські землі польської корови в ХУ в. написав Ст.
Рудницький . . . . . . . . .

1 і 2 надолиста 1848 у Львові, нан. Ю. Левицький
іІисаня І. ІІ. Котляревського в Галичині ван. Іван

Франко . . . . . . . . . .

Галицький „Москаль чарівник“ нан. Ів. Франко
Причинки до зносин ІІетра Дорошенказ Польщею,

нан. 0 Целевич . . . . .`
ІІоказчнк до ХХІ-ХХУ'І т. Записок .
Україна після 1654 р., іст. нан. Л. Ч. .

Спадщина в украінськім праві ввичаєві,

Черкаський . . . . . . . .

Тісні роки 1846-1861 под. М. Зубрицький
З жита галицько руських соймиків 1648-1649 р.

нап. Ст. Томашівський . . . . .

Участь Козаківв смолиньскій війні нан. 0. Целевич
Народні рухи на галицькій Руси 1648 р. нан. Ст.

'Гомашівський . . . . . . .

Суспільне становище білого духовеньства нап. 0.
Лотоцький . . . . . . . . . .

Украіньскі Козаки в р. 1625-30 нан. Ст. Рудницький
ІІро останки первісного комунізму у первісних Бой

ків, под. Др. Охримович . . . . . .

Знадоби для нізнаня угорско-руских говорів нан.
Іван Верхратський. . . . . . .

Т. Шевченко підчас висш. розцьвігу 1845-1847
нан. О. Я. Кониський . . . . . .

Т. Шевченко на першім засланю нан. 0. Я. Ко
ський . . . . . . . . . .

Т. Шевченко в дорозі з засланя нап. О. Кониський
Весілє в.гадяцькому повіті у Полтавщині ван. В.

Гриша . . . . . . . . . . .

Украіньске рибальство у Добруджі под. Хв. Вовк
Гончарство в п. Олеші у Чернигівщині под. Мо

гипьченко І

пан. І.

Число
пршк

104
268
247
270

96

43
97

97
86

88
96
65

78
100

81

82

89

14

47

107

21

54

11

96

30
32

31
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Число Число
пор. вмаіав.

136
137

138

139
140

141

142

143

Нппдагісо-Ниіьепіса, под. В. Гнатюк . . .

Словацький опрншок Яношік в нар. поезиї под. В.
Гнатюк.

Галицькі народнї казкпвБерлинї пов. Бродського,
описав О. Роздольський . . . .

Писанки на галицькій Волинї, нап. М. Кордуба .
'
Про ногастки зібрані в Галичині в р. 1894 С.Сидоряк

З Часописи Правничої :

Заручини в аветрийеькім праві Др. Ст. Днїстрянський
301 Руска правда, памяти. законодатний Др. К. Ле

вицький. _ .

307 Др. Менцинський, про
цпвіиьнім

ІІїтературно-Науковий Вістник:

ваочність в астр. процесі

Число
пршт.

37

53

52
13
21

74

118

69

144
145
146
147
148
149
150
151

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

162
163
164
165
166

167

238 Літературно-Науковий Вістник з р. 1898 комплєт

п п и п та кн- І '
п п з, за 1, кн '

п в п п п кн

и и а: и п кн

а: н и п и кн' У
77 77 77 77 77 КЦ' І

11 п 7, и 7: Кн '
246 „ ,, ,, ,, ,, кн. УПІ-ІХ
248 ,, ,, ,, „ ,, кн. Х _

249 п п і: п п КП'

250 п п п п п ка'
251 ,, „ ,, а р. 1899 4комплєт
252 а: з: п „ ,, КП. .

253 ,, ,, ,, „ „ кн. ІІІ
п 1: п п 71 кн

71 м п 77 а, кп- у
и п п п п Кн

257 „ ,, „ ,, ,, кн. ІЇІІ .
258 ,, ,, ,, ,, ,, кн. УПІ .
259 ,, „ ,, ,, „

`
кн. ІХ .

260 „ ,, ,, ,, ,, вн. Х .

в в 17 и п кн

262 ,, „ ,, ,, ,, кн. ХІІ

14
4
1

15
30
195

'

264
271
330
298
302
335
153
32
25
35
75
91

86
112
121

113
141

121
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Відбитки Літературно-Наукового Вістника:

Число Число Число
нор. в маіав. _ ирин.

168 7 Великі роковини, прольоі' Др. І. Франка . . . 69
169 8 В Плєн-ері вірші і проза ,, ,, . . . 382
170 9 Ткачі, драма Гавнтмана пер. Павлик . . . . 445
171 10 Американьский Претендент, Марка Тваііна пер. І.

Петрушевич . . . . . . . . . 282
172 11 На селі, повість Школиченка . . . . . . 272
173 12 Серед бурі, драма Б. Грінченка . . . . . 281
174 13 Ворог нарада, драма Ібзена, пер. Павлик . . . 279
175 14 Дві долі, повість Мордовця . . . . . . . 355
176 15 Сучасна Англія, нап. Ів. Франко . . ґ . . 364
177 16 Чумаки, комедия Тобилевича . . . . . . 271
178 17 За батька, драма Грінченка . . . . . . . 261
179 337 Маруся Богуславка, поема Куліша . . . . . 301

Бібліотека найзнам. повістий наклад ред. ,,Діѕла“:

180 110 Дим, пов. Тургенєва . . . . . . . . . 110
181 111 Стефан Лаврентій, пов. Едвардса . . . . . 78
182 112 Любов убогого молодця, пов. Фейлєта . . . . 112
183 113 Міщаньске нлемя, пов. Раймунда . . . . . 46
184 114 З великого сьвіта, нов Фейлєта. . 114
185 115 Фромонт молодший і Ріслєр старший, пов. Додета 56.

186 116 Два міста, пов. Дікенса . . . . . . . 116
187 117 Князь Серебрянннй, нов. Ол. Толстого. . . . 17
188 118 З чужих зільників, збірник новісток

'
. . . . 32

189 119 Набоб, нов. Додета . . . . . . . . . 52
190 120 Батьки і діти. пов. 'Гургенева . . . . . . 151

191 12! Власними силами, пов. В. Гілєрн . . . . . 160
192 122 Великий лім, пов. Онета . . . . . . . . 155
193 123 Вина і кара, нов. Достоєвского . . . . . . 81

194 124 Родина Бухгольпїв, пов. Стіндого . . . . . 82
195 125 Обломов, роман Гончарова . . . . . . . 62

196 126 Новий дїдич, роман Йокая . . . . . . . 126

197 127 Причепа, пов. Нечуя . . . . . . . . 252
198 128 Мрія, роман Ем. Золї . . . . . . . . 69
199 129 Пані Тераса, пов. Шатріяна . . . . . . 129
200 130 Хмари, нов. Нечуя . . . . . . . . . 50

201 131 Сліний музика, пов. Короленк . . . . . . 43
202 132 Ното ѕнт, роман Еберса . . . . . . . 80
203 133 Чайковський, роман Гребінки . . . . . . 76
204 134 Олівер Твіст, пов. Дікенса . . . . . . . 124
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__
.

Число Число Число
пор. в Маіав. -

пршк.

205 1.35 Замок Делї' пов. Ганни Кірі т. І . . _ . . 108
206 136 ,, ,, ,, ,, „ т. ІІ . . . . . 87
207 137 Девайтіс, пов. Родвевичівни . . . . . . . 101
208 138 Микола Джеря, пов. Нечуя . . . . . . . 62
209 139 Гетьман Мазепа . . . . . . . . . . 113
210 140 Ришард Львине серце, ром. В. Окогта . . . . 140
211 141 Рибак ісціявдський, пов. Льогі . . . . . . 129
212 142 Дворяньске гнївлпще, Тургенєва . . . . 106
213 143 Дитячий, хлопячий і мололечий вік, Л. Толстого . 131
214 144 Дневник одної пані, пов. Фейлета . . . . . 144
215 144а Низини, пов. Оржешкової . . . . . . . 55
216 145 Хам, ,, ,, . . . . . . . 144
217 146 Олюнька, нап. А. Чайковський . . . . . . 97
218 147 Син Гетьмана, роман Рогової . . . . . . 147
219 148 В чужім гнізді, пов. А. Чайковського . . . . 103
220 149 Чернигівка, нап. М. Косгомарів. . . . . . 144
221 150 Сучасна Ніоба, роман Ионеса Лі . . . . . 134
222 151 Кудеяр, іст. хронїка Костомарова . . . . . 129
223 152 Королі на внгнаню, роман Додета -. . . . . 173
224 153 Нові землі . . . . . . . . . . . . 162
225

'
154 Кріссі . . . . . . . . . . . . . 122

226 155 Остатнї дні Помпеїв, роман Бульвера . . . . 92
227 156 Батько Ґоріо, опов. Бальзака . . . . . . 7

228 157 Блпжні, опов. Бордулнка. . . . . . _ . 380
229 158 Мертві душі, Гоголя . . . . . . . . . 158
230 312 Обіт номершій, пов. Золі . . . . . . . 147

Иньші видана:

231 174 Роабишаки на ріцї Міссісіпі . . . . . . 775
232 175 Відношеня обрядові у східній Галичині . . . 1787
233 176 М. 9. Раєвскийі росс. панславізм пан. К.Устяновнч 46
234 178 Обруситслї, пов. Ланської ч. І . . . . . . 203
235 179 ,, ,, ,, ч. ІІ . . . . . . 200
236 177 ,, ,, ,, Ч. І і ІІ разом . . . 234
237 180 Народні оповіданя М. Вовчка т. ІІ . . . . 38
238 181 ,, „ ,, т. 111 . . . . 107
239 182 Між народ, опов. М. Школнченка . . . . . 356
240 183 За громаду, опов. Подоленка . . . . . . 345
241 184 Грішиики, роман-хроніка О. Я
.

Конпського . . 413
242 185 І. Левицький: Номіж ворогами . . . . . . 514
243 186 ,, Повістп і оповіданя . . . . . 77
244 187 ,, Над чорним морем . . . . . 307
245 188 ,, Кайдашева сімя . . . . . . 250

Хроніка. Наук. '1'ов. ін. Шевченка.. 8
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Число Число Число
пор. вшп'ан. прим.

246 189 І. Левицький: Сьвітогляд укр. народа . . . . 123
247 190 ,, Не той став . . . . . . . 421 _

248 191 ,, Навіжева . . . . . . . . 288 ,_

249' 192 Пани і люди, повість В. Левенка . . . . . 284

250 192 Твори Івана Тобилевича (Карпенка-Карого) . . 41
251 194 Лимерівна, драма Панаса Мирного . . . . . 21

252 195 Титарівна, ,, М. Кропивницького . . . . 175

253 196 В темряві, ,, М. Старицького . . . . . 370 а

254 197 Катарина Чайківна, драма . . . . . . . 212
255 198 Облога Буші, опов. М. Старицького . . . . 386
256 199 На крилах пісень. твори Лесі Українки . . . 350 , ,.

257 200 Книга пісень, Гейнріха Гейне . _ . . . . 365 _.1

258 201 Оповіданя Федьковича ч. І . . . . . . . 1549 І
259 202 Сибір, Ю. Кенаиа в 2 частях . . . . . . 758 і І

260 203 М. Загірня: Орлеанська дівчина . . . . . 347 і

261 204 ,, Оповіданя про Хведора Христианина 256
262 205 Кістяки Гольбайиа ч. ІІІ . . . . . . . 153

263 206 Іфіґенія в Тавриї, драма Ґете перекл. Ріленко . 194

264 207 Нахарилось, ком. Грінченка . . . . . . 215
265 208 В. Щурат: До істориі остатиього побуту Куліша

у Львові . . . . . . . . . . 218
266 209-Рег ребеѕ Ароѕіоіогшп, пан. Левенко . . . . 371
267 210 Вечерниці, Гоголя . . . . . . . . . 908
268 211 Бібліотека руска Онишкевича т. ІІІ . . . . 127
269 212 В народ, опов. Кримського . . . . . . . 133

270 213 Пе коптьор, опов. Коцюбиньського . . . . . 199

271 214 Торговля жечугами, ком. Григорієвпча . . . 362
272 215 Вільгельм Тель, Шілєра, пер.: В. Кмицикевича . 385
273 216 Марія Стюарт, драма ПІілєра, пер. ,, . . 415
274 217 Для загального добра . . . . . . . . 397
275 218 Без праці . . . . . . . . . . . . 127
276 219 Твори Навроцкого . . . . . . . . . 105
277 2208чорного шляху. . . . . . . . . . 462
278 221 Абґар Солтан: При стрілецкій ватрі пер. Кирчів 205
279 222 Задля сьвятої землі, пов. Севера пер. Кирчів . . 169
280 223 Орлєаньска Діва, траі'. Шілєра, пер.: Гориицький 254
281 224 А. Чайковський: Спомини з перед 10 літ . . . 17

282 225 Байда: Гомерова Одиссея ч. І перекл. . . . 648
283 256 „ ,, ,, ч. ІІ ,, . . . . 439
284 227 Збігці з Новороссиі Данилевського пер. . . . 777
285 228 Твори Ст. Руданського т. І. . . . . . . 309

'

236 229 ,, ,, І „ т. п . . . . . . 369
в

287 230 ,, ,, ,, . т. ІІІ . . . . . . 448
288 231 ,, „ „ т. 17 . . . . . . 442
289 231 Ясні зорі, драма Грінченка . . . . . . . 204

Щ
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Число Число Чхедо
пор. в ыаіаз. прям.

290 231 Рівдвяна ніч . . . . . . . . . . . 195

291 236 Не судилось, оповіланє нап. 0. Л- сь . . . . 242
292 237 В гостях добре дома ліпше нап. Дрозла . . . 142

293 269 Оповідаия Н. Устипновича . . . . . . . 273
294 270 Руська література апокр., нап. Др. Он. Калитовський 109
295 271 На лобродіііні цїли, кон. Григорієвича . . . 58
296 272 Налелыииєр, апостол тверезости . . . . . 223
297 273 Хлопи і хлопська справа, Бібл. Батьківщ. . . 933
298 274 Дві хпоискі держави „ „ . . . 97
299 291 Чи можна Федьковича Коссовнном звати? . 135

300 303 Месть верховинця, пов. Н. Устияновича . . . 39
301 276 Зоря зр. 1884 . . . . . . . . . . 11

302 277 ,, ,, 1885 . . . . . . . . . . 2

зоз 278 ,, ,, 1889 . . . . . . . . . 7

304 279 ,, ,, 1890 . . . . . . . . . 1

305 280 ,, ,, 1892 . . . . . . . . . . 16
306 281 ,, ,, 1894 . _ . . . . .- . . . . 96
307 282 „ ,, 1895 . . . . . . . . . . 9

308 283 „ „ 1896 . . . . . . -. . _ . 62

309 284 ,, ,, 1897 . і . . . . . . . . 138

310 336 Паияткове число Зорі про Маркіяна Шашкевича 148
311 285 Зеркало з р. 1890 . . . . . . . . . 12

312 286 ,, ,, 1891 . . . . . . . . . 55

313 287 „ „ 1892 . . . . . . . . . 23

314 294 Ватра, лїтерат. Збірник, вид. В. Лукич . . . 35

315 295 Стсщхерсонськиіі Збірник 1896 . . . . . 3

316 296 Нива, укр.-літер. Збірник 1885, Одесса . . . 6
317 298 Воркскло . _ . . . . . . . . . . 6

318 290 Павло Полуботок . - . . . _ . . . . 83
319 292 Україньске сьвято у Петербурзі . . . . . 159
320 299 Закон о загальніи ополченю . . . . . . 125

321 319 Пролїсок, Граба . . . . . . . . . . 319
322 320 З чужого поля, Гриба . . . . . . _. . 320
323 321 Доля, Граба . . . . . . . . . . 379
324 322 З півночі, Граба . . . .- . . . . . 322
825 324 Зільник, В. Шашкевнча . . . . . . . . 832
326 323 Байки, Гребінки . . . . . . . . . 565
327 325 Чернеча република на Афонї . . . . . . 446
328 326 Ііисаня Кулпка . . . . . . . . . 476
329 327 ,, Олельновича . . . . . . . . . 249
330 328 Весняні бурі . . . . . . . . . . 561
331 329 Поезиї Маковея . . . . . . . . . . 544
332 330 Офериа „ . . . . . . . . . . 58
333 331 Твори Івана Сурика. . . . . . . . . 330
334 332 Задля хозяйства . . . . . . . . . . 391
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Число Число
пор. внаі'ав.

335 333 Малярі . . . . . . . . . .

336 334 Никола Палкип . . . . . . . . . у.
337 335 Що таке господарність?
338 318 Соціалісти межи семинаристами . . . .

339 302 Опис повіту Камінецького, Миколаєвича . . .

340 265 О внхованю, нап. І. Н. . _ . . . . .

341 266 О розунім вихованю пітий, І. Вихованє немовлятка
342 103 Писаня Трохима Зіньківського кк. І . . .

343 104 ,, ,, ,, кн. ІІ . . .

344 159 Україньство на літер. поавах з Московщиною, пан.
Баштовий _ . . _ . . .

345 160 Безталанне сватанє, нап. Вол. Барвінський . .

346 161 Оновіданя О. Я. Кониського . . . . . .

347 162 Червень, студия, В. Щурата .

348 163 Салдатський розрух, нап. В. Левенко .
349 164 Наші коляди І. Франка . . . . . . . .

350 165 В. Чайченко: Під хмарним небо . . . . .

351 166 ,, Байки. . . . . . . .

352 167 ,, Книга казок . . . . . . .

353 168 ,, На роспуті . . . . . . .

354 169 ,, Соняшний промінь .

355 170 ,, Оповідання . . . . . .

356 171 Шекснірові твори ч. І переклад Куліша . .

357 172 Хутірна поезия, ІІ. А. Куліша. . . .

358 173 Крашанка, П. А. Куліша . . . . . .

359 313 Зівяли листки, композициі муз. . . . . . .

360 300 Моноґрами до вшивок і гафтів
361 314 Остап Вересай, літоі'р. картина . . .

362 316 Гуцул ,, ,, . . .

363 317 Гуцулка ,, ,, . . . . .

364 Коцовський, Література гал. руська; Мар. Шаш
кевич . . .

365 Правда, 1876 р. ІХ
366 „ 1379,\р. ХІІ . . . . .

367 ,, доновненє ХХІІ тому . .

368 ,, р. ІХ. Ч. І 300. Ч. ІІ

Число
ирим.

502
333
212
73

19

. 62

222
396
930

289
25

138

128
47
164
' 01

908
873
1022
169
958
955
143
701

358
68
600
16

17

40
19

75
150

300

Шкільні книжки власного накладу (оправлені примірники :)

Вправи латиньскі для ІІІ кляси . .

Граматика латиньска для ІІІ-УП кляси .
Соматольоґія І. Верхратського . .
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