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Х Р О Н І К А
українське-руського

ПАЧКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНИ ШЕВЧЕНКА
У Л Ь В О В І.

<---› 1902, верееень- грудень, 4.-..

Зміст: Засіданя Видїлу. _ Засіданя секций. (Др. І. Франко _ О. Терлецький,
Факти іі (чіошіни. М. Грушевський _ Київські нінятюри при Тріроькііі 1
Псалтири. Др. 1. Франко

_ Лукяи Кобплнця, Вепізод із історії Гуцул-ь
Щини в першій пол. ХІХ в. Др. С. Диїстрннський _ Австрийське право
обліґаииііне, ч. 2. Г, Зацерковний

_
Причинки до правничої терміно

льотіі. Др. І. Франко _ а) ІІаі-тиргькі листи ІІІеитииьких, бі Експону
ніка в Мщании, М. Зубрииькиіі _ Знадоби для характеристики шитя
сьвітігькото сільського духовенства ХУІІІ в. Б. Барвінський _ Преиібурський
з'їзд. ДІр І. Франко

_
а) Руоьке духовенство в боротьбі з народніни ві

руваинями в ХУІІІ в. Ю. Квіт _ Заходи коло прооьвіти в пореииськііі
дієиевиі 1780_І7:Л' р. Др. І. Франко _ Заходи коло иросьвіти в львів
ській дієцевиі 1784_1792 р. Ів. Е. Левицький _ Материяли до істориі

народньоіо шкільництва в иеремиськііі дієиевиі. Др. І. Франко _ Мате
рпяли до істориі іикільіиштва в Галичині від 1820_45 р. О. Маковей _
Три Граматики. ІІ. Житеикий _ Островська трагедия. В. Гнатюк _ Пігенн
_новотвори. -Бобяк

_ аі Причиики до лїхенолвотіі сх. Галичини, б) Про наші
губи.д Ф. --ІІриіиак __Дослїди про глезу кістноскелпстих. С. Матвіяс _ Но
війпіі роволїди над лучани Бекереля. В. Левицький _ аІ Гільберта основи
ґеометриі, б) Математика теоретична а практична). Участь Товариства
в товілеіо Дорпатського унїверснтета. _ Товариства й інституциї, що далі
приступили до обміну виданими з Товариством. _ Нові виданя Товариства.

.

В
Заоіданя Видїлу Товариства.

ХХІ. засідане дня 29 вересня.
1) Принято двох нових членів. 2) Відступлено даром деякі

книжки для бібліотеки жіночої інколи, удерэкуваноі Педаґаґічнпм

Товариством. З) Ухвалено виплатити ремунерациі за 48 т. Запи

сок, і" т. Збірника фільольоґічноі секциі, ХІ т. Етноґрафічного
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Збірника і П і Ш т. Писань Федьковича. Полагоджеио деякі дріб
иійші адмінїстрацийні справи.

ХХП засідане дня 15 жовтня.

1) Ухвалено закупити для бібліотеки книжки на предложение
членів. 2) Передискутовано біляис за перший піврік 1902 р. З). Ухва

лено надрукувати у видаию творів С. Руданського иововіднай

деиий його переклад Гомерової Ілїяди і випустити його як ІУ'.
том творів. 4) Прииято до відомости, що проф. М. Грушевський

вернув назад до редакцийного комітету 11.-Н. Вістника на про

събу його членів. 5). Ухвалено надрукувати показчик до пяти

річників 11.-Н. Вістника і випустити його окремою брошурою.

6) Ухвалено позакуповувати для біблїотечної читальиї деякі

нові річи.

ХХПІ засідане дня 29 жовтня.

1) Постановлено, що студенти університету можуть пози

Чати книжки до дому з бібліотеки Товариства за порукою профе
сорів, членів Товариства. 2) Закуплено 150 карток від укр-ру
ської бурси в Новім Санчи на дохід тоїж бурси. З) Ухвалено по

дякувати дру С. Федакови у Львові і о. Нижанковському в За

вадові за предмети даровані до музея Товариства. 4) Прииято до

відомости, що вже виплачено Товариству першу рату краевої суб

веициі. 5) Проф. М. Грушевський предложив буджет наукових
видань на р. 1902 з' поясненем, що не міг предложити його

скорше, бо рахунки наукових видань за 1901 р. не були ще справ
лені, тай тепер міг уложити його лише в приближеню.

ХХП' засїданє дня 12 падолиста.
1) Прииято з поднкою від дд. Чайківського і оліщука да

вні монети, даровані до музею. 2) Ухвалено закупити деякі кни

жки до бібліотеки зі збору пок. дра Шараневнча. З) Постано

влено вислати унїверситетови в Дориатї привітне письмо з нагоди
столітнього ювилею його засновин. 4) Постаиовлено, що ученики

можуть позичати тільки по одній книжці до дому з бібліотеки

і то за попереднім зложеиєм курсового сьвідоптва на руки бібліо
текарн. Випозпчуваие має відбувати ся три рази на тиждень
в годииах означених бібліотекарем. 5) Відступлеио безплатно е

які книжки до бібліотеки інтернату мужеського семінара у Львові



і до бібліотеки товариства ››Труд<<. 6) Сповнено прошенє това
риства >>Русько~українська бурса в Бродах<< що до неренятя
майна Науковим Тов. ім. Шевченка на випадок 11 розвязаня.

ХХУ' засїдане дня 26 падолиста.
1) Принято дефінітивно будэкет наукових видань, що пред

ставляєть ся так: Записки _ 10.502 Еор; Етноґрафічна комісия_ 6.400 Кор; Правиича комісия _ 2.400 Кор; Історична бі
блїотека _ 1000 Еор.; Хроніка _ 1200 Еор; Українсько-ру`
ська бібліотека _ 6000 Кор; Л.-Н. Вістник (підмога) _ 1600
Кор; разом виносить буджет наукових видань 42.800 Кор. Коли
додасть ся до того позициї: адмінїстрация _ 7000 Еор; бібліо
тека і музей _ 3000 Кор; Стипендиї і запомоги _ 2000 Еор._ то цілий будэкет разом винесе 54.800 Кор. 2) Признано запо
моги: В. Джидэкорі 504 Еор; М. Стадникови _ 50 Еор., обом
студентам фільософії, з огляду на зладшені ними праці. З) Ухва
лено подяку дру В. Лучаківському в Тернополі за збірку данних
монет, даровану до музея. 4) Постановлено оголосити в ››Дїлї«,

щоби члени Товариства надсилали проекти змін поодиноких точок

статута до кінця грудня 1902 на адресу Виділу, аби вони могли

бути предложені опісля загальним зборам.

ХХУ'І засїданє дня 5 грудня.
1) З причини хороби признано В. Гнатюкови двомісячну

відпустку, а на його місце покликано до Виділу Ю. Мудрака.

2) З приемностшо прийнято до відомости уділену міністерством

одноразову запомогу для археоґрафічної комісиї й ухвалено ви

слати до міністерства осьвіти петицию о субвенцию на видане

збірника приказок, зладэкених дром І. Франком, у сумі 5000 кор.

З) Закуплено до бібліотеки давну Мінею і одно Евангеліє. 4) Ухва
лено передати майно ››Академічної Громади«, 'переховуване в депо

зитї. б) Ухвалено закуиити нові черенки для друкарні.

ХХУІІ засїданє дня 17 грудня.
1) Принято до відомости вислане петициі до міністерства

про снеціяльну запомогу на видане збірника приказок Дра Ів.

Франка. 2) Прийнято до відомости адресу на ювілей університету
в Дорпатї. В) Принято до відомости письмо >>Просьвіти<< в справі

вирівнаня рахунків з друкарнеіо Товариства. 4) Принято трех но

вих членін. 5) Ухвалено виплатити др. О. Еолессї 741 Еор. за
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воренту і редакцию ХІ тома »Етноґрафічного Збірникає. 6) Ухва
лено закупити деякі книжки. 7) Ухвалено закупити 83 брошур
і дві таблиці по пок. проф. Шараневичу. 8) Ухвалено замінити
за наші видавництва дублікати з бібліотеки ››Народного Дому«.

'9) До бібліотеки закуплено >>Синаксар1< за 15 Кор.

ХХУ'ПІ засіданє дня 31 грудня.
1) Прпннто до відомости нрисланє Товариству з Київа ав

тоґрафа Т. Шевченка. Ухвалено подякувати. 2) Принято до відо
мости, що д. Труш привіз закуплені в Киіві археолъоґічні пред
мети за 19 рубл., від проф. Антоновича 151 автоґрафів. З) При
нято до відомости, що д. Житенький прислав оригінал >>Лямента

_ людий нобожниж. Всім экертводавцнм ухвалено подяку. 4) Д. При
макови, ст. фін., ухвалено 200 Кор. без зворотноі заномоги. 5) Д.

Шухевичови ухвалено виплатити 100 К., яко підмогу на збиранє

матеріалів до »І`упулъщини«, ухвалену етнографічного комісиею

6) Уділено украінсько-руській Бурсі в Новім Санчі 50 К. під
моги. 7) Вибрано яко референтів до справи зміни статутів Товар._

проф. М. Грушевського і др. І. Макуха.



Засїданя ссцций і комісиї/і Товариства.

Спільні засїданя секций.

ІІІ' засїданє дня'7 грудня.

1) Обговорено спростованє д. М. Павлика на некрольоґ 0.

Терлецького в ХІІ/'Ш т. >>Записок<< і ухвалено полишити редак
торови до волі, на скільки він схоче користати з сього спросто
ваня. 2) Проф. М. Грушевський поставив до фільольоґічної сек

циі бажане, щоби можливо прискорила вихід дадьших фолькльорних
праць М. Драгоманова, відповідно до ухвали Товариства з 1897 р.

Засїданя істсричноиьільоссфічної сскциї.

ХІ засїданє дня 12 жовтня.

1) Директор секциі, проф. Грушевський, користаючи з нагоди

першого збору секциі по феріях, присьвятив теплу згадку двом по

мершим членам Товариства : дру Ост. Терлецькому і Тад. Рильському;
члени віддали честь покійникам повстанем із місць. 2) Др. І. Франко
відчитав свою працю п. н. >>Остап Терлецький. Спомини й матеріялщ,_
ухвалено надрукувати в >›Записках<<. З) Проф. Грушевський за

пропонував, щоб У' т. >>Збірника<< секциї призначити на мате

ріяли до суспільної й культурної історії Галичини від часу

ревіндикациї. Секция згодила ся на се й поручила видане тома

дру І. Франкови. 4) Обговорювано справу надрукованя листа д.
М. Павлика до редакциї ›>Записок<< з поводу некрольоґа О.

Терлецького, уміщеного в ХЬУШ томі тогож виданя й на жадане
д. Павлика відіслано сю справу до спільного засіданя секций.



Зміст реферата дра І. Франка: Референт підносить
важність біоґрафіі Остапа Терлецького задля того впливу, який

мав покійник на велику часть руської молодіжи. Та на повну,

критичну біоґрафію ще не прийшов час. Референт подає лиіпе ікмінку
власних споминів і тих матеріялів, які в ріікних часах зібрали
ся в його руках. На основі власних записок і листів Остапових

референт характеризує його настрій у часах ґімназіяльних, під

носить вплив Навроцкого на Остапа, згадує про Остапову ко

ротку знайомість з Федьковичем, характеризує напрям і теми його

наукової праці на університеті з разу у Львові, далі в Відні,

його виступ на поле публіцистики 1874 р., нарешті зупиняє ся

деталънїйше при процесах 1876 і 1878 р., що змусили Остапа

шукати хліба в правничих студіях. На основі листів показано

далі нуждеипе житє Остапове в Відні до 1884 р., а далі розі

брано його працю >>Літературні стремлїня галицьких Русинів

_'1772 до 1872 р.<< Короткою характеристикою Терлецьного як чо

ловіка й публичного діяча кінчить ся розвідка.

ХІІ засіданє дня 1 надолиста.

1) Проф. М. Груіпевський'відчитав свій реферат п. н. ›Ки
івські міиятюри при Трірській Псалтири<<. 2) Др. І. Франко від
читав реферат п. н. >>Лукян Еобилиця, епізод із історії Гуцуль

щини в першій половині ХІХ віна<<. Оба реферати ухвалено на

друкувати в »Записках<<. _

Зміст реферата проф. М. Грушевського: При
катедрі в Чівідале (північна Італія) переховував ся здавна ілю

стрований кодекс псалтири, писаний для Трірськоі катедри Х в.,
з пізнійшими додатками, між нньшими _ молитвами якоїсь Ґер
труди, з інтересними византийськими мінятюрами. Недавно його

видало трірське наукове товариство з нагоди свого ювилею, й ви

давці признали в тій Ґертруді жінку київського княжича Яро

полка Ізяславича. Референт аналізує сей погляд й признае його

вірним, та описує близше мінятюри, що _ як виходить з того,
були виготовлені на Руси в другій половині ХІ в.
Зміст реферата дра І. Франка: Схарактеризувавши

бурливий рік 1848, референт звертає увагу на один його епізод,

доси за мало вияснений, а власне на той рух у Гуцульщині (го
ловно буковинській), що звязаиий з іменем Лукяна Кобилиці.

і7`-- 'ши..
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Все, що доси було звісне про той рух і про саму особу Коби
ииці, не дае відповіди на питаня, що се 4було властиво: чи рух
чисто соціальний, чи політичний, чи сумішка обох елементів. Ре

ферент збирає до купи й розбирає критично всі дотеперішні
звістки про той рух, доповнюючи іх рукописними матеріалами,

зібраними ним з рішних жерел, оповідае праґматично хід подій,

простуючи численні похибки дотеперішнїх представлень, але все

таки кінчить признанем, що доки не маємо в руках урядових
актів сеі справи, доти ~й не можемо видавати про неї рішучого

суду. Є надія, що повне вияспене справи Ііобилиці незабаром

буде можливе.
'

ХШ засідане дня 12 падолиста.

1) Др. С. Днїстрянський предложив свою працю п. н. >>Ав

стрийське право обліґацийне«, ч. П, яку ухвалено надрукувати
у другім випуску ІІ тома >>Правничоі Вібліотеки<<. 2) Той сам
предложив реферат д. Г. Зацерковного: >>Причинки до правничої
термінольоґії<<, який ухвалено друкувати в ІМ' т. >>Часоииси прав
ничої і економічноі«. З) Затверджено вибір д. П. Рондяка на се

кретаря правничої комісиі. _
`
Зміст праці дра О.Дністряпського: Вдругімроз

ділі під заг. >>Почин зобовязаны обговортое автор загальну тео

рію умови, односторонного приреченя і шкоди, пояснює поперед
усього загальну суть дотичних правних інститутів, переходить
опісля до історичного і доґматичного представлена поодиноких
правних постанов.

Зміст праці д.
' Г. Зацерковного: Се коротка збірка

висловів на підставі літератури або безпосередно з уст народа,

попередікспа вступом про потреби правничої термінольоґіі.

ХІІ” засідане дня 7 грудня.

1
)

Др. І. Франко предлоэкив детальний плян У' т. >>Збір~
ника« секциі й отсі статі що мають увійти до нього: а

) Чотири

пастирські листи єпископів А. і З
І.

Шеитицьких з р
. 1745_59;

б
) Знадоби для характеристики житя сьвітського сільського ду

ховенства в Галицькій Руси ІХУПІ в. _ М. Зубрицького;

в
)

Екскомуніка в селі Мшанци _ які й ухвалено друкувати

в >>Збірнику<<~ 2
)

Д
.

Богдан Барвінський предложив реферат и. н.
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›Прешбургський з”ізд в справі спадщини по Бабенберґах«. Ухва
лено друкувати реферат разом з замітками, які поробив до нього
в дискусиі проф. Грушевський.
Зміст рефератів дра І. Франка: Референт мотивуе

потребу видання матеріялів для культурної історії Галицької

Руси в ХУ'Ш і ХІХ віках. Маса матеріялів цінних для історії
й літератури пропадае або плїсніє по архівах чи в приватних
руках, а без їх визисканя історія нашого духового развою ш
шить ся неясною. Референт показує спеціяльно на такі категорії
жерел, як приватні листи ріжних людий, епископські та конси

сторські курендн, циркулярі властий, пропамятні письма, акти

процесові та пивільио-правні, нарешті мемуари, записки, вірші,

памфлети, що в давнїйших часах дуже рідко попадали в друк,
а найчастїйше йшли з рук до рук у відписах. Дещо з таких ма

теріялів було вже публїковане і раз у раз публікуєть ся в ріжних
часописях, остатнїми роками в більше наукових органах, як ось

›}І{ите і Слово<< та ›>Запискп<<. Та все таки маса матеріялу жде
ще публікації, та й те, що було вже публіковано, варто би для

вигоди дослідників подати з часом у суцільній, систематичній

збірці. На разі референт пропонує подати в першім томі, обєму
коло 15 аркушів, матеріяли до 1848 р. і то матеріяли доси не

друковані, або репродукції рідких перводруків. Ті матеріяли роз
падають ся на три ґрупи:

1. Матеріяли до характеристики руського духовенства в Га

личині в другій половині ХУ'Ш в.
2. Матеріяли до історії руського шкільництва в Галичині

в р. 1772-1848, і
'

З. Матеріяли до історії духового розвою галицької Руси
1772-1848 рр.
Обік сирих матеріялів і для іх пояснеия йшли би всюди

коротші або довші уваги або й спеціяльиі студії про дану тему.

Пастирські листи епископів Афанасія і Льва Іііептицьких,

друковані в рр. 1745-1759, крім того що являють ся бібліогра

фічними рідкостями, незвісними дотеперішнїм бібліоґрафам, мають

також не малий культурно-історичний інтерес. Перший лист, якого

кінець, на жаль, віддертий, так що й дати його на певно не зна

емо, показуе нам зусиля епископа коло зорґанізованя духовенства
в дусі постанов Замойського синода з р. 17 20. Головним чинни

ком тоі організації були тзв. иамісники або протопресвитери,

___-__.--ь- __.__
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яких компетенцію в ріэкних точках усталіоє сей лист. Обік того

єпископ витикае ріжні хибп духовенства. Другий лист із р. 1750

наказує збиране складок на будову сьвятоюрськоі церкви; в тре
тім із 1755 р. маємо формулу скликаня генерального, тоб то діе
цезального собору, на який епископ скликав самих намісників,

а в жаданях, які вони мали сповнити, виявляють ся задачі та

компетенція тих церковних зверхників. Нарешті четвертий лист

із р. 1759, друкований у формі підручного Требпика і призначе
ний мабуть до вклеюваня в Требник, оголошує відпуст установ
лений папою для хорих близьких смерти.
Мія; актами парафіяльними села Розбора Округлого знайшов

о. М. Зубрицький рукописну книгу „Асіа геуіѕіопіѕ ессіеѕіа
гип1“ із років 1759-1780, яка подає інтересний образ діяльно
сти декана а разом з тим і. образ стану сільського духовенства
в тім часі. О. Зубрицький вибрав із тоі книги масу характерних
деталів тай попереписував дословно цілий ряд уступів, які й по

дае'в річевому порядку, доповнюючи їх своїми увагами. Бачимо

тут описи сільських церковііх інвентаря, реєстри селянських да
нин та обовязків для духовних, характеристики поодиноких сьвя

'щенників, їх економічного й духового стану, відносин до двора,

до громадян, до духовної власти, бачимо приклади деканського

суду карного й цивільного.
'

у

В с. Мшанци старосамбірського пов. знайшов о. Зубрицький
два документики, що показують, як коло 1770 р. церковна власть

ушивала й надуживала церковної екскомуніки для вимушеня на

громадянах річий зовсім цивільної натури. Референт показує на

анальоґічний випадок у Кунинї зковківського нов. і_ на заказ пер
шого губернатора Галичини ґр. Перґена, яким він заборонив епи

скопам кидати екскомуніку в подібних випадках.
Зміст реферата д. Б. Барвінського: Автор

старае ся інтерпретувати звістку Галицької лїтописи під р.
1252 инакше, як іі інтерпретували дотепер (проф. Шара
невич, Дашкевич, Грушевський). Літопись оповідає про за

кликанє князя Данила угорським королем Белею ПГ на поміч

проти Нїмців, з якими угорський король вів під той час війну.
Галицький князь прибуває до Прешбурґа (літописна ››Поэкга«)
і застав там німецьких послів, які прибули до Белі: цар
ського воєводу, сольногородського архиепископа (оба вони в літо

ниси не названі по імени), Генриха Брунне та Оттона Гардек.
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Подія, подана в літописи, мала місце тоді, як оба австрпйські

краї були в руках німецького цісаря. Автор старає ся збити по

гляди своіх попередників та вияснити літописну звістку пнакше,

кладучи ії на 1250 р. Автор кладе рік 1250 тому, що по його

думці війна Белі ІУ” з Німцями (подана в звістці Галицької лі

тописи)- се його похід до Австриі в 1250 р., перед котрим то ро
ком в ніяких жерелах не находимо звістки про якусь війну угор
ського короля в справі австрийськоі спадщини. Се тверджене по

пирае автор иньшими доказами, особливо взятимп із самої Га

лицькоі літописи, а також з австрийських річників. В далъшім

тягу розвідки виказує автор, що три посли, присутні в Преш

бурзі (сольног. архпеп., Брунне та Гардек) се австрийські маґна

ти та сторонники чеського короля Вячеслава, тому не могли вони

бути послами німецького цісаря (як думають попередники автора),

а були вони послами чеського короля. До помочі взяв собі автор

звістку П. континуациі річника Санкруценського, де оповїдаєть
ся про посольство чеського короля до Белі ІУ в часі його по
ходу до Австриі 1250 р. Вправді там не подано імен послів, але

автор здогадуєть ся, що тими послами були як раз три австрий
сьві магнати, сторонники чеського короля, яких подає у своій

звістці Галицька літопись. Що до ›>царського воєводи«, то автор
думає, що був ним герцоґ Оттон баварський, цісарський наміс

ник Австриі. Сей герцоґ, хоч був цісарським намісником, старавсь
позискати Австрию для свого сестрінка, маркґрафа Германа
з Боден, а пізнійше для своєї родини (Віттельсбахів). Син Отгона,

Генрик, був зятем Белі ІУ'. Дуже отже можливо, на думку ав

тора, що попри послів Чеського короля, які прибули улоікити_
з Белею плян поділу австрийських краів, прибув також до Преш

бурґа цісарський намісник, герцоґ Оттон баварський та взяв

участь в нарадах над поділом згаданих краів. Велику трудність
в принятю р. 1250 для препгбурського з`ізду справляє те, що по

звістці про сей з`ізд стоіть зворот ›>Въ то эке л'іѕто<<, а опісля за

нотовані події, що належать до '1248 р. Автор думає, що на

се не треба зважати, бо нпр. під р. 1235 записані в літописи

вчаснійіпі події по пізнійших, хоч получені такими зворотами, як

>>Въ томъ же лґіътгіѕм, >>Въ то время« і т. д. Таж і сам літописець
пише під р. 1254, Що в його літописи нема хронольоґічного по

рядку подій.
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ХУ засїданє дня 22 грудня.

1) Др. І. Франко зреферував матеріали про >>Руське духо
венство в боротьбі з народнїми віруванями в ХУ'ПІ в.«; а) Па

стирський _лист перемиського епископа Рилла, подав Ю. Еміт; б)
Два пастирські листи львівського епископа Петра Білянського

з р. 1788 і 1795, подав Ів. Е. Левицький. 2) Проф. Грушевський
зреферував матеріали Ю. Кміта: Заходи _коло просьвіти в пе

ремиській діецезиї 178О_1797 рр. З) Др. І. Франко зреферував.
свої матеріали: Заходи коло просьвіти в львівській діецезиї
1784-1792 рр.

Зміст реферата дра І. Франка: Референт звертає
увагу на те, що христіянська церков від самого початку борола
ся з ріэкними народніми віруванями, але про те ті віруваня
в значній части жили собі спокійно, або перемінені самою цер
квою здобували собі часом навіть більшу силу, ніж у поганських

часах. Референт бачить причину сього явища в тім, що церков

силкувала ся одні віруваня витиснути иньшими. Тілько зріст
точної, на експериментї опертої науки являеть ся одиноко успіш
ним орушем у боротьбі з віруванями. Сей антаґонїзм мітк точним
знанем і віруванєм почув ся виразно аж у ХУ'ІІІ віці, а його
виразом був тзв. раціоналїзм. Коли раціоналїсти Фрідріх ІІ та
Йосиф П засїли на престолах, розпочалась офіцияльна боротьба
з нар. віруванями. Між иньшим і духовенство мусїло з Цісар
ського наказу виступати против народнїх вірувань. Документами
того зусиля являють ся пастирські листи еп.М. Рилла (лист певно

був друкований, але доси друк незвісний; текст його, на жаль
без дати, переписав із одної парафіяльної книги протоколів о. Ю.

Еміт), еп. Білянського (два листи друковані подав Ів. Ем; Ле

вицький) і лист буковинського епископа Данила. поданий рефе
рентом.

Зміст реферата проф. М. Грушевського: Мате
ріяли, вибрані д. Кмітом з парафіяльних протоколів, кидають ін

тересне сьвітло на заходи духовної власти коло піднесення духо
венства й парафіян. Постанови епархіяльного з`їзду наказують

деканам пильнувати парафіяльних шкіл (дяківок); епископські

розпорядженя 1789 і 1797 р. вже ставлять певні вищі вимоги

для сих шкіл, відповідно до просьвітних змагань нового, австрий
ського правительства. Заразом маємо накази, аби духовенство да



12

вало осьвіту своїм дітям, підносить ся рівень вимог від кандида
тів сьвященичого стану, а проєктований був, ще мабуть перед

прилученєм Галичини до Австрії, духовий семінар в Перемишлі,

на що духовенство складало гроші.

Зміст реферата дра І. Франка: Доповинючи мате
ріяли зібрані д. Ю. Кмітом, др. Франко подає анальоґічні мате

ріяли (епископські та конспсторські куренди та накази циркуляр
них властий) із львівської діецезиі. підносячи особливо наказ за

ліщицького старости з р. 1797, аби руські дяки в руських гро

мадах учили дітий обік руської також польської мови.

Хі/'І засіданє дня 27 грудня.

1) Др. І. Франко реферує працю д. Ів. Е. Левіцького: >>Мате~

ріяли до історіі иароднього шкільництва в перемиській епархіі

від р. 1800 -~1821, з оглядом на розвій низшого і висшого

шкільництва в Галичині в р. 1772_1800».2) Др. І. Франко ре
ферує свою працю: >>Матеріяли до історіі шкільництва в Гали

чині від 1821_48 р.
Зміст реферата дра І. Франка:Д. Ів. Ем. Левицький

зібрав із актів перемиськоі консисторіі матерінл до історіі га-'

лицько-руського шкільництва в рр. 1801_1821. Друкуючи ті акти
в повнім тексті він попереджає іх розвідкою, в якій на основі
всіх звісних доси і иово визисканих матеріалів показує розвій
галицького шкільництва, особливо руського, від самого 1772 р.

Автор зупиняє ся особливо на часах Йосифа П і тих пробах ор
ґанізациі людової школи, які роблено в Галичині за Леопольда
ІІ. Одначе він не бачить результатів тих проб, тим більше, що
вони були в значній части безпідставні: уряд натискав на за

кладанє шкіл по селах. а для тих шкіл не було ані вчителів, ані

підручник книжок. _

Починаючи від ХІХ в. автор обмеакяе ся на огляді народ
нього шкільництва в перемиській діецезиі, бо тілько для сеі діе

цезиі має матеріяли. Одначе він догадує ся, що і- в львівській

діецезиі шкільництво стояло коли не гірше, то певно не ліпше,

тим більше, що значна часть тоі діецезиі від 1808 до 1815 р.

була під Росиєго і там людове шкільництво зовсім було занепало.

Детальнійше зупиняє ся д. Левицький на діяльности еп. Михайла

Левицького і крилошанина Ів. Могильницького в Перемишлі та
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на іх боротьбі за допущено руської мови в людових школах

з р. 1816_1821.

Зміст праці дра І. Франка: В доповненю праці д.
Левицького подає др. Франко ряд документів (пастирських листів

та урядових розпоряджень), що дотикають руського шкільництва

в львівській дієцезиі 1801-1821 рр. Дальший ряд документів
обіймає обі дієцезії в роках 1822-1848; сюди входять і такі

матеріяли як віднайдені о. Зубрицьким три поученя одного

декана підвладному собі духовенству про потребу й пожиток шкіл

та способи їх закладаня, проповідь одного сьвященника про по

жіїток шкіл, просьба Любачівських міщан про заведено руської
мови в школі з р. 1847 і деякі урядові акти, що ілюструють
долю і ролю сільського вчителя в рр. 1846 - 1848. `

Засїданя Фільольоґічної секциі.

ІХ засіданє дня 9 жовтня.

1) Вислухано реферату дра Т. Мандибура з праці ІФ. Ес
лесси про Анабазу Ксенофонта і ухвалено друкувати її по укра
інськи, а не по латинськи, як пропонували декотрі члени. 2) Сек

ция вибрала комітет із д. І. Еокорудза, дра М. Пачовського
і дра В. Коцовського і поручила йому виробити і предложити
секциї до кінця року підручник правоппси та короткий словарець
в якім були-б подані всі відхили правописні.

'

Х засїданє дня б падолиста.

1) Др. О. Еолесса відчитав біоґрафію свого брата Івана,

яку й ухвалено надрукувати в ХІ т. Еноґр. збірника при його
збірці пісень із мельодіями. 2) Д. М. Павлик предложив проект
виданя творів П. Куліша, який й ухвалено предложити Виділови

для затвердженя.

ХІ засїданє дня 9 грудня.

1) Др. 0. Колесса зреферував працю дра О. Маковея п. н.

››'1`ри граматикт; передано її для другого референта дру. К. Сту
диноькому. 2) Др. І. Франко зреферував працю 'П. Житецького
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п. н. >>0строжська траґедія« іпрацю В. Гнатюка п. н. «Пісенні но

вотвори, які й ухвалено друкувати в >>Записках«. З) М. Павлик
заявляє, що до половини 1903 р. предложить дальший том фольк

льорних праць М. Драгоманова.

Зміст праці дра О. Маковея: Усвоійстудиіговорить
автор про науковий рух в галицькій Руси, який почав ся ще

перед виданєм Русалки Дністрової і потім ішов поруч з діяльні
стю М. Шашкевича, Я. Головацкого і Ів. Вагилевича. Передовсім

обговорює діяльність трох учених граматиків, Івана Могильниць
кого, Йосифа Левицького і Йосифа Лозинського.

Могильницький ще в 20-их рр. ХІХ ст. дбав про про
сьвіту, закладаючи в Перемишлі просьвітие товариство (1816)
і видаючи шкільні книжки. З 1822 і 1829 р. маємо його дві нау
кові розирави про руську мову. Тут важний його погляд на ру

ську мову. Стоїть він по части на тім становищі, що Копітар:

уважае руську мову окремою від иньших, але разом з Добров
ським повторне, що книжка мова повинна бути иньша, як про
стонародня, а то близька до церк.-славяиської.

На тім становищіі стояв також і Левицький. Хоч Копі

тар учив його не брати за одно церк.-слав. і живу народну мову,
він не приймав його гадки: але притім так, як і Могильницький,

уважав руський нарід окремим від иньших.

Вірним учеником Коиітара треба уважати Лозинського.
За порадою Копітара і прикладом полудневих Славян він почав

у Русинів азбучну війну (бажав заведеня латинської азбуки), ко

тра йому не повела ся. Також зладив граматику після гадок Ко

пітара, не оглядаючи ся на церковно-славянську мову.

У своїй студиі оповідае Маковей історію праць сих учених
і підносить особливо заходи Копітара - навести їх на добру до
рогу. Показує також, звідки брали вони свої відомости. Тут пе

редовсім Відень заважив у розвитку гал. Русинів. У Відні
в 20-нх і ЗО-их рр. ХІХ ст. жив кружок Русинів, що сходив ся
з такими ученими, як Копітар, Еараджіч, Коляр, Гай і и. Тут
учив ся і був нарохом Снігурський, пізнїйше епископ переми
ський і меценат науки. Тут познайомив ся і Левицький з Копі

таром. Крім того Еопітар переписував ся з нашими ученими.
В результаті бачимо в історії відродженя гал. Руси віденсько
перемиський кружок людий з інтересами чисто-науковими. Коли
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львівську ››трійцю<< займає спершу більше етнографія і беллє

тристика, то сей круэкок дбає більше про лінгвістику, про грама
тики руської мови.

Зміст праці П. Житецького: Змоноґрафіід. Ор..іІевиць
кого про Анну-Альойзу Остроэкську-Ходкевичеву звісний був епі

зод Острозького розруху 1630 р. в часі великодних сьвят із за

перенесеного потаємно сею магнаткою-католичкою тіла іі батька,
православного кн. Олександра Острозьского, до езуітського костела.

Звісний був також єзуітський памфлєт проти православних із за
сього розруху, опублікований ще в тім самім році. Д. П. Житець

кому належить заслуга, що віднайшов руську віршовану памятку
тої події, написану троха пізнійіпе незвісним автором і заховану
в рукописі. Ті вірші п. н. >>Ляментъ о пригоді; нещасной, о зел
экивости и о мордерствіъ мешчан 0строзких<< і »Придатокъ зами
неня тойже матерви<< подає автор у повнім тексті, а у вступній

розвідці дае насамперед огляд їх історичного змісту, який позво

ляє нам у кількох важких точках спростувати єзуітську реляцію

про сам факт і про покаранє міщан; далі на основі віршів ха

рактеризує іх автора, иідносячи його релігійну толерантність
-і брак фанатизму, яким надихана езуітська брошура, а в кінці
застановляеть ся над формою віршів, коррігуючи подекуди по

гляди висловлені д. Перетцом.
Зміст праці В. Гнатюка: В_Гнатюкзібрав по части зру

кописних комунікатів та власних записів, по части з принагід
них публїкаций по газетах (особливо в американській >>Овободі<<)

споре число пісень утворених остатніми роками під впливом сьві

эких подій нашого народнього экитя, особливо еміграциі за море,

до Бразилії, північно-американських Сполучених Держав та до Ка
нади, і впорядкувавши ті пісні, додав до них вступну студію, де
зупиняє ся над деякими питанями, що насувають ті пісні, а голо

вно над
'
піднесеним з різкних боків у Росиі голосом про вими

ранє народніх пісень та вигасанє в народі творчої сили. Запиту
вавши ріэкні голоси рго і сопіга сеі тези д. Гнатюк доказує, що

коли'й вимирають старші пісні, незрозумілі народови, то про ви
гасане народньоі творчости не можна говорити; бодай серед укра
інського народа живе ще величезний запас давнійших пісень

і раз-у-раз _ як доказує й отся збірка _ творять ся нові. На:
решті автор робить деякі уваги над формою й мовою нових пі

сень, приписуючи хпби особливо в верзіфікациї зглядній іх сьві
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шести: вони, мовляв, не вспіли ще обшліфувати ся в устнім

обороті так, як давнійші пісні, що вже перейшли через уста кіль

кох поколінь.
'

ХП засіданє дня 18 грудня.

1) Др. Студинський зреферував ше раз працю Дра О. Ма

ковея, і ухвалено іі надрукувати. 2) Перодіскутовяно предложе
ний М. Павликом проект зміни статута Товариства й прийняті
точки ухвалено нредложити Виділови яко проект секцпі.

Засїданя математична = природоп исно = лікар
ськоі секциї.

У'І засіданє дня 27 падолиста.

1) Відчитано письмо від комітету для міжнароднього лікар
ського з'їзду в Мадритї, що має відбути ся літом 1903 р. і по

становлено передати його для дальшого поступованн лікарській
комісиі. 2) Проф. І. Верхратський предлоікпв секциі дві праці д.

Григорія Бобнка: а) »Причинки до ліхенольоґіі східпоі Галпчпнп<< ;

б) >>Про наші губи<<. Праці ухвалено друкувати в >>Збірнику <

секциі, але що до другої поручено ще редакциі пороѕіумітп ся

з автором. З) Дві замітки д. Г. Бобяка з обсягу лікарського ухва
лено передати для оцінки лікарській комісиі. 4) Ф. Примак:
Досліди про глезу кістноскелетних. 5) Проф. П. Огоновський

предлоікив працю С` Матвіяса: ››Новійші розслїди над лучами

Бекреля<< і дві праці дра В. Левицького: >>Гільберта основи ґео
метріі«, та >>Математика теоретична і практична<<, які й ухвалено

друкувати в >›Збірнику«.
Зміст першої праці д. Г. Бобяка:

В розвідці »П`ричинки до ліхнельоґіі східної Гали
чи пи<< подає автор обрісники Перемпсчини та Підгаєччинп. Ав

тор збирав обрісники в Перемисчині з місцевостий: Перемпшль,

Липовиця, Великий і Малий Еругель та Ерасичин: а в Підгаєч
чині з місцевостий: Боків, Шумляни, Гнильче, Литвинів, Руд
' ники і Підгайці. Яко вперше в східній Галичині найдені роди
подані: Соііеша роіусагрппі Ѕсііаег., ЅупесііоЫаѕіиѕ ііассісіпѕ

Коі., Огпрііаіагіа ііесіріепѕ Маѕѕ., Сіасіопіа ѕциатоѕа Нії'ш.,
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Сеігагіа ѕаеріпсоіа Асіі.. Реіііёега ііотіиопіаііѕ Ніїт.
Суаіесіа сориіагіѕ Ѕсііаег., Ьесіііеа іпгапа Ѕсііаег., Уеггпсагіа,

гпреѕігіѕ Ѕсіігаа., У. тпгаііѕ Маѕѕ., яко нові для Галичини:

Ьеріоєіпш ѕсоііпппі Гг., Ьесапіа ѕугіпёеа Тіі. Гг , Ьесїііеа гл

реѕігіѕ у. саіуа Маѕѕ., Ваѕіаіа тпѕсотшп Аггпі. і Агііюіііеііиш

ѕресіаЬіІе Маѕѕ. Взагалі подано із згаданих околиць 78 родів

обрісників.
Зміст другої праці д. Г. Бобяка:
В розвідцї \›Про наші губи<< в части історичній приво

дить автор назви ››губа<< ›>губка« уживані людом первістно
на роди грибів уживані при кресаню огню, котрі опісля

_ по
думці автора
_ узагальнено переносячи їх на иньші роди грибів

до губ подібні. Відтак згадує про праці мікольоґічні до нашого

краю відносячі ся, які до тепер появили ся. Автор мав на пи

сьменну задачу іспитову тему: >>Наші губи під зглядом морфо
льоґічним і систематичним, котру відтак одвітно переробивши тут
предкладае. В части морфольоґічній застановляе ся над будовою
наших губ, розсмотрюючи улад устрою важнїйших семейств. Від

так подає ключ до означуваня родень наших губ, зіставлений пі

сля Ѕсіігбіег-а. Дальше приводить >>Спис губ нотованих у нас

перед 1899 р.<< (72 родів) і »Спис губ найдених автором на де

ревах листяних в кількох оселях східної Галичини<< (44 родів). _
З поданих списів виходить, що перед 1899 р. занотовано

у нас 72 родів губ, а коли відкинемо роди нотовані самим Завад
ским, то мали би ми 40 родів. Вчисляючи роди (ѕресіеѕ) подані

автором а не нотовані перед тим, мати-мемо в першім случаю
всїх губ 90 родів, в другім 63 родів. Значить, до давних донотовав

автор в першїм случаю 18, в другім случаю 23 родів, а то: Апгі
спіа Іпсіае Ь., Ваііпіпш ііуііпоіаецш Ѕсіп'., В. Іпоіаге Гг., Нуд
ппт і'агіпасепш Регѕ., Ваеааіеа иопаіа Впіі., Вгесіаіеорѕіѕ соп

ігаєоѕа Ѕсііг. Роіурогпѕ упіёагіѕ Гг., Р. рісіреѕ Гг., Р. ііігѕпіиѕ

“70112, Осіігорогпѕ іпітпѕ Ѕсііг., О. уиіріппѕ Ѕс11г., Р. сіппа
топіеиѕ Ѕсіп'., О. геѕіпоѕиѕ Ѕсііг., О. ВіЬіѕ Ѕсііг., О. Ечопуші
Ѕсііг., Рііаеорогпѕ іііѕріапѕ Ѕсііг., Гіѕіиііпа Ьераііса, Рг., Ьепні
іеѕ аіЬіііа Га; зглядно ще Аигісиіагіа теѕепіегіса Вісіхѕ, Ріаііп
Іпт апегсіппш Гг.,Р01урогпѕ і'птоѕиѕ Гг., Мешііиѕ ігетеііпѕ
Ѕсіігаіі, Тгодіа сгіѕра Рг.
П. Федір Примак подав нові свої досліди про гле

ву (іііутппѕ) кістноскелетних (Теіеоѕіеі) з узглядне
2
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нєм осклівців (Сапоієіеі) і кругоротих (Сусїоѕіоші). Ав
тор студиював ріжні риби в стациі зоольоґічній в Терсті, а пе

редовсім глезу Крукана чорного (Согуіпа пірга). Автор із
своїх дослідів анатомічних приходить до заключеня, що железа

Піутпѕ ділає яко охороине орудє орґанїзма рибєго, а се в той

спосіб, що витнорює міліони левкоцитів, котрі відтак розходять
ся по цілих зявах (Ьгапсїіїае) і сповняючи ролю фаґоцитів,

спрятують мікроорґанізми, якітут у величезних сиількостях оса

довляють ся і таким робом железа іііутпѕ чинить велику при
слугу для цілого тіла риб.

Зміст праці д. С. Матвіяса: Автор подає перегляд
дальщих праць та розслїдів матерій лучистих, а головно розслїди що

до відношеня нарнду елєктрона до его маси Реферат сей сто

іть в звязи з попередною роботою автора (Збірник мат.-прир.-лїк.

секциї т. ТП).
Зміст праць Дра В. Левицкого: В першій праці

автор представляє змаганя Гільберта сотворити ґеометрию ви

ключно при помочи трох аксіомів (Соїїіпдег Ыасіігісііїеп і Маїіі.

Аппаїеп) та висказує свої гадки про зиачікє тих змагань для

розною. ґеометріі.

В другій реферує погляди Ф. Кляйна представлені в книжці
п. заг. Апѕетіппвеп (іег Вііі'ёгепїіаі- нині Іпїедгаігесііпппд ані'
(ііе Єгеотеігіе.

Засїданя цомісий.
Археоґрафічна комісия.

Ш засіданє дня 1 надолиста.

Др. Е. Студинський предложнв комісиі проект виданя поле
мічиоі літератури, що належить до берестейськоі унії. У збірці тій
запропонував видати: а) Гербеста

_ Шуріѕапіе (іноді, 1595;
б) Зизанія _ Каванє, 1596; в) Жебровського _ Какоі (1595).
і Ріеууу (1596), г) незвісний твір Клирика Острожського _ Отв'вть
на другій листъ Ппатія Потвя, (1599), ґ) Лист Піґасаі відповідь
Потїя, д) Потїя _ Апологія флорентійского собора (1603), е) Веіасіа

тпъ-ґч -ч-Й-ш _
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у Чууайепіе Роѕіерікомі піеікіогуеіі (1609), З) Смотрицького,рукопись
з 1609. По переведеній дискусиї постановлено видане випустити
як У т. «Памяток укр-руської мови і літератури<< і руські тексти
надрукувати кприлпцею.

у

Етноґрафічна коміеия.

Ш засіданє дня 13 жовтня.

Принято до відомости справозданє з етноґрафічної експе

дициї трьох членів, яке надруковано в ››Хроніцї« ч. 11. 2) Ухва

лено оголосити відозву в часопиоях для збирапя етноґрафічних

матеріалів. З) З субвенциі, признаної соймом на етноґрафічну

експедицию (на 1992 р.), ухвалено на разі дати: а) Володими

рови Шухевичови у Львові 100 кор; б) Луці Гарматїеви в Го

ловах _ 100 кор., в) Володимирови Левинському в Дрогобичи __
50 кор.
~ для збираня етноґрафічннх матеріялів.



Участь Товариства
в ювилею Дорпатського університети.

Дня 25 грудня обходив університет у Дорпаті (Юриєві) сто

літній ювилей свого засноваия. Запрошене до участи в ювилею

вислало Наукове Тов. ім. Шевченка ювилятови таке письмо:

Хвальному Університету в Дорпаті (Юриєві).

Украінсько-руське Наукове Товариство імени Шевченка за

силає щирий привіт і поздоровлене з нагоди ювилею столітнього
істнованя його. Славні імена звязані з столітиьою історією сеї

поважної Інституциі не чужі також і нашій украінсько-руській
науці
- щоб згадати лише Еверса, Тобіна, Даниловича, Енгель

мана, Котляревського, - і ми щиро бажаємо, аби в новім сто
літю свого істнованя Шановний Університет розвивав ся в дусі
славних традиций, звязаних з сими іменами як найповнійше.

М. Грушевський, голова. Ю. Мудрик, секретар.



Товариства і іиституциї,

що далі приступили до обміну виданями з Товариством.

В г п х е11е ѕ. Ѕосіёіе (іеѕ Воііатііѕіеѕ.

СП е т е р б у р г ъ. Ред. газети >>СПетербурскія Віздомостш.
О о фи я. Ред. журнала »Блъгарска Сбирка<<.



Нові виданя Товариства.

Записки Наукового Товариства імени Шевченка, виходять

у Львові що два місяці під редакциєіо Михайла Грушевського.
Рік ХІ. Ен. У. Т. ХЬІХ. Львів, 1902. З друкарні Наук. Тов. ім.
Шевченка. Ст. 215, 8”. Ціна З кор. Зміст: 1) Лукян Кобилиця,

епізод із історії Гуцульщини в першій половині ХІХ віку, напи
сав др. Іван Франко. Ст. 1-40. - 2) Угроруські духовні вірші,
подав Володимир Гнатюк. Вірші з Бачки й Сриму, ч. 128_225:
покажчики. Ст. 165_272. - З) МіѕсеПапеа: а) Кілька заміток
до ››Чуда св. Климента, папи римського«, подав М. Грушевський;

б) Полтва
-- Полтава, подав Т. Ревакович; в) Олексїй Андрієв

ський, некрольоґічна замітка М. Грушевського. Ст. 1-8. _- 4)
Наукова) хроніка: Київські мінятюри при Трірській Псал'гири,
написав Мих. Грушевський. Ст. 1-11. - 5) Біблїоґрафія (ре
цензиї й справозданя). Ст. 1_49.

Унраїнсьио-русьна Бібліотека. Видав фільольоґічва секция

Наукового Товариства імени Шевченка. Писаня Осипа Юрія
Федьковича. Перше повне і критично видане. Том другий. Пові
сти й оповіданя. З перводруків і автоґрафів зібрав, упорядкував
іпояснивјдр. Олександер Колесса. У Львові, 1902. З друкарні
Наук. Тов. ім. Шевченка. Ст. ХП-і-495, 80. Ціна 4 кор. Зміст:

1) Повістиіта оповіданя. Ст. 1_229. _ 2) Оповіданн, повістки,
казки і т. и. для народу і молодїжи. Ст. 231-460. _ З) Нарис
із гуцульського жити написаний німецькою мовою. Ст. 461-470.
_- 4) Додаток. Слава Ігоря. Ст. 471-495.
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Унраїнсько-руська Бібліотека. Видав фільольоґічна секция

Наукового Товариства імени Шевченка. Том ІХ”. Писаня Осипа

Юрія Федьковича. .Перше повне і критично видане. Тому тре
тього друга часть. Драматичні переклади. З автоґрафів у перве

видав др. Іван Франко. У Львові, 1902. З дРУКарнї Наук. Тов.
ім. Шевченка. От. ХПЧ-бЗЗ, 80. Ціна З кор. Зміст: 1) Гамлет.
1-173. _ 2. Макбет. Ст. 175-373. _ З) Мазепа. Історична
траґедія Рудольфа Ґотшаля. Ст. 875-532.

Хронїна українське-руського Наукового Товариства імени

Шевченка у Львові. Впп. Ш. Ч. 11. 1902, май_серпень. Львів,
1902. З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка. Ст. 24, 80. Ціна 30

сот. Зміст: Засіданя Видїлу.
_ Засїданя секций. (А. Крижанов

ський і М. Грушевський _ Ґевеальоґія князів Бибельських. Др.
І. Франко _ Козак Плахта. М. Грушевський _ Два селянські
контракти з початку ХМІ в. М. Грушевський-_М. Лазаревський,

некрольоґ. 0. Томашівський
_
ПольсЬко-руські відносини в ХІ/'Ш

ст. у новім представленю. Др. І. Франко _ З історії Галичини
1848-60 рр. Ф. Еолесса _ Про автентичність Анабази Ксено
фонта. М. Павлик

_ Доповненя до повного виданя творів 0.
Федьковича. Др. В. Левицький _ Метова геометрия в ґеометрич
ній оптиці). _ Засїданя коміснй. _ Участь Товариства в обході
присьвяченім памяти Фр. Рэкегоріка.

_
Справозданя з етноґра

фічноі експедициї.
_
Товариства' й інституциї, що далі присту

пили до обміну виданями з Товариством.
_ Нові виданя Това

риства.
СІІгопіК (іег икгаіпіѕсііеп Ѕеуёепіко-Єеѕеііѕсііаїі (іег “їіѕѕен

ѕсііаііеп іп Ьетітегё. ІІ. Ы. 10. Львів, 1902. З друкарні Наук.
Тов. ім. Шевченка. От. 48, 80. Ціна ЗО сот. Зміст: Віе Єгепегаі

уегѕатшІппЗ. _ Ѕіілппёеп (Іеѕ Аиѕѕсішѕѕеѕ. _ Ѕіілнпєеп (іег
Ѕесііопеп. (Вг. Ім. Ггапіко _ Веіігаде 2111' Єгеѕсііісіііе (іеѕ роІ
піѕсііеп Еіешепіеѕ іп (іег Шігаіпе. М. Нгиёеуёкуј _ Ѕіпсі (ііе
Пгішшіеп (іеѕ Гіігѕіеп Ьео аніепііѕсіі? Ѕ. 'Гошаёіузйуј _ Ваѕ
Кіјеуег Коѕаісепіішт іпі .1а11ге 1855. М. НаІпёёупёІкуј _ ЙЬег
(іаѕ Мешогапёиш Ьеігеїї'ѕ (іег Уегіііеіёіёищ; (іег Весіііе сіег
Огіііосіохеп шиї (іег Віѕѕісіеніеп які' Иеіі (іеѕ Уіогјаіігіёеп Ьаті

іаёеѕ. Тіі. Уоук _ ЙЬег сіаѕ шаёііаіепіѕсііе Нашішегі: іп (іег
Шпаіпс. ЄДКпііі-Йііег (ііе Іашііісііеп Уегііаііпіѕѕе ін ЄгаІіліеп
пп] (ііе Міііе (іеѕ ХІХ Лиі. Ѕ. Тотаёіуёкуј _ ЙЬегѕісііі ііЬег
сіеп Ѕіаші оІег Веубіікегппд (іеѕ ЬетЬегЕег Кгеіѕеѕ пт (ііе Міііе
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(іеѕ ХУІІ. .Їіід. І)г. І. Ггапіко -Піе ііеііієе Сіетепѕ ш Сііегѕоп.
М. 211Ьгусі<уј _ Веіігаєе 2111' (Зеѕсііісіііе (іеѕ Уоіікѕѕсішішеѕепѕ.

Вг. І. Ггапіко - М. Вуікагіуѕ іііпіегіаѕѕепе “їеі-Ке, Уіаа. Нпа
ііик -- ЙЬег (ііе Заііиіѕсіі-гиіііепіѕсііеп Уоіікѕ Ьеѕешіеп. І. Уег
сіп'аізікуј
- ЙЬег (іеп Віаіесі (іег Єаіігіѕсііеп Ііепіікеп. У. Нпа

ііпі: - ЙЬег (ііе цпёаго-гиіііепіѕсііеп геііёібѕеп Сеєіісіііе. 1311
У. Ьеуусііуј - Маіегіаііеп 1111' таіііетаііѕсііеп пті рііуѕіікаіі
ѕсііеи 'Геґтіпоіодіе Вт. М. Коѕ - ЙЬег (ііе Апёепікгапііііеііеп
(іег Весгпіеп “чііи'епсі аег агеіјаіігіѕеп Віепѕіяеіі. -- Ѕіішпѕеп
(іег Сотпііѕѕіопеп. - І)іе ВеіііеіІіѕипё; аег Єгеѕеііѕсііаіі аш .ІиЬі
Іаппі беѕ „Ніѕіотіѕсіі ріііІоІоёіѕсііеп Уегеіпеѕи ш Сііагікіу. -
Весііепѕсііаі'іѕііегісііі (іег еіііподгаріііѕсііеп Ехресііііоп. - Уег
еіпе пші Іпѕіііиііопеп, сііе (іеш Апѕіаиѕсііе тіі аеп РаЫісаііо
пеп дег СеѕеІІѕсііаҐі Ьеіёеігеіеп ѕіпгі. - Ыепе РпЫісаііопеп (іег
Сеѕеііѕсііаіі.

Лїтературно-науковий Вістник (наукова частина).

ІХ книжка (за вересень):
Справа украінсько-руськоі ґімназиі в Станіславові, В.

Вистава Родеиа в Празі, О. Луцького.
Новини нашої літератури:
Ш. Йван Семанюк (Марко Черемшина), Карби, оцінив М.

Грушевський.
Раси Европи і їх історичні взаємини, Дра Вл. Олехновича,

переклав В. Г.
'

Наукові листки:

ТШ. Народня просьвіта і медицина в Полтавській губ., С.

П-ри.
ІХ. Баптисти й Мальованці, Ів. Франка.
Хроніка і бібліографія.

Х книжка (за жовтень):

Українське письмеиство 1866-1873 років. Недрукована
праця М. Драгоманова (далі буде).

Раси Европи і іх історичні взаємини, дра Владислава Олех

новича. Переклад В. Г.: Ш. Загальний результат розслідів над
передісторичними расами в Европі (конець буде).

Рудольф Вірхов
-
громадський діяч. З поводу його смерти

подав Сергій Павленко (далі буде).
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Наукові листки: ,

- Х. Що зробити з :>академічним фондом« ? _ М. Грушев
ського.

ХІ. Із харківського археольогічного з'їзду _ Зела.
Хроніка і бібліографія.

ХІ книжка (за листопад):
Українське письменство 1866_1873_ років. Недрукована

праця М. Драгоманова (конець буде).
Раси Европи і їх історичні взаємини, Дра Владислава

Олехновпча. Переклав В. Г.:
ІТ. Загальний погляд на' події предісторичних рас.
У. До якої раси належить флєксийна мова?
УІ. Уваги про расові відносини польського і литовського

народу. У

іРудольф Вірхов _ громадський діяч. З поводу його смерти
подав Сергій Павленко (конець буде).
Новини нашої літератури: р

За Еадильну, оповідане Дениса Лукіяновича,Н. Кобринської

Хроніка і бібліографія.

ХІІ книжка (за грудень):
Українське письменство 1866

_ 1873 років, недрукована
праця М. Драгоманова, переклав М. П.

'

Рудольф Вірхов _ громадський діяч, з поводу і'іого смерти
подав Сергій Павленко.

І

Над сьвіэкими могилами:

І. Памяти Тадея Рильського, Ів. Фр.
ІІ. Спомини про О. Я. Боннського, П. С.
ПІ. Памяти Остапа Терлецького, Я. О_ського.
В справі >>Академічного Дому«, М. Грушевського.
Хроніка і бібліографія.

ВІДБИТКП.
Володимир Гнатюк. Угроруські духовні вірші. (Відбитка

з ››Записок« т. ХШ/'І_ХШ`П і ХЬІХ). У Львові, 1902. З дру
карні Наукового Товариства імени Шевченка. Ст. 272, 80. Ціна
2-50 кор.
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Лукян Кобияиця. Епізод із істориі Гуцульщини в першій
половині ХІХ в. Написав др. Іван Франко. (Відбнтка з ХЬІХ т.
»Заппсок«). У Львові, 1902. З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка,
Ст. 40, 80. Ціна 40 сот.

Причиини до істориї роду Бибеяьсьиих, зібрані арцноіоку
пом львівським Яном Прохніцким. Подав Арістарх Крижанов
ський, до друку приладив М. Грушевський. (Відбнтка з эЗапи

сок« т. ХЫ'П). У Львові, 1902. З друкарні Наук. Тов. ім. ІПев
ченка. Ст. 12, 8”. Ціна 10 сот.


