
ч. во. в. 1904. вин. ш.

хв'оніка
УКРАЇНСЬКО-РУСЬНОГО

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНИ ШЕВЧЕНКА
У ЛЬВОВІ.

„на 1904, вересень-грудень. сам.

Зміст: Засідана Видїлу. _ Засіданя секций. _ (М. Грушевський _ Істория
України-Руси, т. У', ч. І. М. Дикарів _ Народнїй календарь у Вороніжчині.
Др. І. Франко

_ Нові матеріали до історії Коліівщини. І. Кревенький _'
Оборонна орґанізация руських селян на галицько-угорськім нограничу
в 184871849 р. 1. Созанський

-- Письменська спадщина В. Ільниць
кого. Др. І. Франко _ Причинки до української ономастики. З. Гор
ницькиіі _ Проект еліпсографу. Др. С. Рудницький _ Про морфольогічні
відношеня горішного бігу Дністра).

_ Засіданя коміснй. _ Справозданє
антропольогічноі екскурзіі Хведора Вовка і ґеольогічної дра С. Рудниць
кого. _ Відозва до збирачів етнографічних матеріалів. _ Участь Товари
ства в ювилеях. _Нові товариства і інституциї, що приступили до обміну
виданими. _ Нові виданя Товариства.

, Заоіданя Видїлу.

ХУІІІ зас. дна 12 жовтня.

1) Постаионлено вислати письмо до магістрату м. Львова, аби ви

дав Товариству нромиспову карту на ведене переплетні. 2) Принято
на унравитела книгарні д. Августа Дермала з Відня і уложено
точки, на підставі яких мае бути зроблений з ним контракт. З) ІІо

становлено дати книгарні С. Комоневекого в Тернополі вибір ви

дань у коміс. 4) Принято до відомости умову з кольпортером,

зроблену з ним референтом книгарні. 5) Признано возьному
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Квасниці одноразовоІ 40 кор. підмоги. 6) Ухвалено не давати цілого

накладу на книжку д. І. Верхратського „Зоольогія“ з причини її
великих коштів, на які Виділ не має ніякого покритя, але причи
нити ся до виданя сумою 1.000 кор., колиб автор хотів іі друку
вати. 7) Ухвалено розписати конкурс на підмогу з фонду А. Бон

чевського в сумі 440'62 кор. з терміном вношеня подань до 15

падолиста. 8) Прииято трьох нових членів. 9) Прииято до відо

мости, що презідія вислала від Товариства і Л. Н. Вістника привіт

проф. М. Карєєву по поводу його ювилея, за що він прислав по

дяку. 10) ІІризвано д. С. Томашівському 40 кор. підмоги на кошти

наукової подорожи до Унгвара. 11) Прииято до відомости, що

статут Товариства затверджений вже памісництвом івидрукований.

12) ІІризпано деякі книжки безплатно читальні філії Просьвіти
в Сокали та читальні ІІросьвіти в Заставні. 13) Ухвалено викреслити
з членськоі книги тих членів, що залягають більше як рік із

вкладками.

ХІХ зас. дня 17 падолиста.

1) Відчитано скаргу переплетпика Е. Спожарського проти

Товариства з жаданєм відшкодованя за те, що буцім то Товари
ство зірвало з ним контракт, відбирагсчи йому оправу шкільних

книжок і заводячи свою власну переплетню і вислухано відпо

відних пояснень д. К. Паньківського, по чім ухвалено віддати цілу

справу адвокатови для переведена процесу. 2) Відчптано письмо

комітету, що уряджує ювилей л. М. Павлика і ухвалено вислати

від Товариства д. Павлику привітне письмо і виплатити на юви

лейний дар 200 кор. ІІостановлено також узяти участь в ювилею

д. Івана Левицького, який задумано обходити в Кпіві. З) ІІоста

новлено в справі полагодженя унїверситетської фундациі, запро
сити дра В. Дутчака, адвоката в Чернівцях, відпоручника фун
датора, на конференцію. 4) Прииято до відомости подяку д. С.

Громницького за вибір його на почесного члена. 5) Ухвалено

подякувати дру В. ІІолянському в Білграді за книжки, даровані до
бібліотеки. 6) Признаио безплатно деякі книжки тов. ,,Січ“ у Ку

чурові малім.

ХХ зас. дня 27 падолиста.

1) Вислухано справозданя проф. М. Грушевського і дра Івана

Макуха з дотеперішних пертрактаций з адвокатом лром В. Дут
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чаком у справі унїверситетськоі фундациі. 2) Безпроцентову підмогу
з фонду А. Бончевського надано студентови фільософіі Федорови

Іолїйчукови. З) Постановлено вииаймитн льокаль на книгарню
в каменици Дидиньского при ул. Театральній, ч. 1. 4) Постанов

лено, шо головний напис над книгарнею мае бути в українській
мові, а побічні у французькій, німецькій і польській. Заграничні
книжки постановлено продавати по реальнім курсі. 5) Признано
-Зенонови Кузелі, студентови фільософії в Відні 800 кор. підмогн

на дальші студії. 6) Ухвалено надвижку гроший з буджету архео

ґрафічноі комісиї на її бажанє призначити на систематичне зби
ранє архівних матеріялів до історії України.

ХХІ вас. дня 15 грудня.

1) Внслухано промови, яку посьвятив голова памяти помер
-шого академіка Ол. Пипіна і дійсного члена Товариства та поша

новано память його повстанєм із місць. Заразом принято до відо

мости, що презідія вислала жалібну телеграму по причині смерти
покійника до Петербурга. 2) Вибрано комісю з дра К. Студин
ського, д. К. Паньківського і дра Г. Гарматїя, яка має виробити
проект службової прагматикн для урядників і служби Товариства.

З) Принято до відомости контракт із Дидинським за льокаль на

книгарню, що має бути описаний перед першим січнем. 4) Ухва

лено випустити скорочене видане поезий О. Федьковича. 5) Поста

новлено вислати делегата до Київа на ювилей д. Івана Левицького.

6) Ііостановлеио закупити для переплетні машину до смарованя
клейом окладинок. 7) Постановлено, що від нового року має вести

управитель переплетнї д. Гартель окремі книжки і касу. 8) При
нято резнгнацію д. М. Павлика з бібліотекарства і призвано йому
виїмково з огляду на повну нездібнісгь до прапї одноразову відправу
в висоті дворічноі платні (3.000 кор.), одначе без прецеденсу для

иньших функціонарів Товариства. 9) Ііередано тимчасове заступство
'
бібліотекаря д. К. Паньківському, а рівночасно ухвалено розписати

конкурс на біблїотекаря. 10) Признано но 10 кор. на коляду для

білих дїтий школи ім. Маркіяна Шашкевича і ім. Шевченка та
школи вправ при жіночій учительській семінарії. 11) Принято одного

ЧЛЄНЗ..
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Засїдакя секций і комісий.

Заеідаия іоторично-Фільооофічноі секциі.

ХІУ зас. дня 2 падописта.

1) Проф. М. Грушевський нредложив першу частину пятого

тому ,,Істориі Украіни-Руси“, яку ухвалено надрукувати в УПІ т.

„Збірника“ секциі. 2) Він же предложив реферат д. Ф. Вовка про
,,Народній календарь у Вороніжчині“ М. Дикарева, який ухва

лено надрукувати в ,,Матеріялах до укр. руської етнольоґії“.

Зміст праці проф. М. Грушевського:
Предложена частина обіймає пять розділів праці. По вступ

ній главі, де подано загальний погляд на еволюцію суспільно
політичного устрою українських земель під впливом права в. кн.

Литовського і Польщі, наступає огляд еволюції суспільних верств:
привілєгіованоі (князі й пани, шляхта привілєгіована, шляхта слу

жебна) (гл. ІІ), непривілєгіованоі селянської (гл. Ш), півпри
вілєгіованих _ міщанства, духовенства православного (гл. ІУ),
потім огляд управи

- організації нровінціяльноі адміністрації
під властию в. кн. Литовського і Польщі, і участи провінцій
в загально-державній управі й тягарах.

Зміст праці М. Дикарева: Посмертна праця небіж
чика М. Дикарева становить собою дуже корисний нрнчинок до

української етнографії, містячи у собі матеріял із досі ще мало

вислїженоі Вороніжчини. Автор записав у порядку дневнім усе,

що міг знайти відповідного до кожного дня у році. Окрім того до

дає народні звичаї що до Масниці, Посту, Великодня, Трійці



5

і т. д., подає усе, що належить до Тижня (окремих днів неділі)
Місяця і Року в його поділами Весною, Літом, Осенею і Зимою.

Під усіма рубриками знаходимо дуже детальні звістки про ріжні

етвоґрафічні звичаї і річи, як напр. про писанки і іх виріб,
-веснянки, вінки, покуманнє і т. н., а також дуже численні пісні.
У кінці додані ще народні прикмети що до погоди. Бувши ванн
саними у стороні, де стикають ся дві народности, українська іве
ликоруська, матеріали д. Дикарева мають особливу вартість із по

тляду порівняної етноґрафіі.

ХУ вас. дня 2 грудня.

І) Др. І. Франко відчитав працю п. н. „Нові матеріали до
історії Коліівщинґ. 2) Д. Іван Кревецький нредложив працю п. н.

„Оборонна організація руських селян на галиЦько-угорськім по

траничу в 1848-9 р.“. Обі праці ухвалено друкувати в „Запис
ках“. З) Др. С. Томашівський інтерпелює в справі видавапя кор

пусу народнїх пісень, для яких міністерство ваанґажувало при
ватного чоловіка, а поминуло Товариство, як одиноко компетеитне

в тій справі. По дискусиї над сею справою ухвалено в пороауміню
з фільольоґічною секпиею і етноґрафічною комісиєю віднесги ся до

Виділу, аби поробив відповідні представлена в міністерстві.
Зміст праці дра І. Франка: Подаючи до друку неви

дану доси польську поему про уманську рівню 1768 р. др. Франко
на ії підставі та на підставі критичного роздивленя польських
споминів про ту подію висловлює думку, що польські мемуаристи,

а за ними й усі пізнійші історики сеі різні напустили масу туману,

подають багато фантастичного, а головно в десятеро прибільшують

розмір катастрофи та надають їй иньший політичний характер, нїэк

вона мала на правду. Автор зупиняєть ся специально на деяких

Імемуарах і показує, що прим. за мемуар Ліпомана дотеперішні

історики вважали компіляцію далеко півнійшу та рішучо не Ліпо

манову, що тзв. мемуари Тучапського зовсім не походять від нія

кого Тучапського, Василіянина, що був сьвідком різні, але були
написані пару літ но різні о. Корчинським, иаступником о. Костець

кого на уманськім ректорстві, отже не сьвідком-очевидцем рівні.

Одинокий очевидець різні, Вероніка Кребсова, писала свої спо

мини аж 1828 р., маючи 77 літ від роду і наповнила їх байками

та видумками, так що опублікована тепер поема, хоча користуєть
ся ваписками о. Корчинського, то обік сього подає масу нових
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деталїв, у яких справдї видно очевидця і набирає першорядиої
ваги для представлена історії уманської різні. Автор кінчить вка

зівками на иньші, доси ще неопублїковані реляції про ту рівню,

та бажанєм, щоб по їх опублїкованю була доконана критична про

вірна всіх відомих доси споминів і докунеитів про ту подїю.
Зміст працї д. І. Кревецького: Мадярське понстанє

в 1848-49 рр. змусило австрийське правительство сконцентру
вати всї свої військові сили на вревольтоваиій териториї. Через те

полншило воно без відповідного догляду иньші свої провінциї, пе

редовсїм Східну Галичину, де ще від 1830 р. тлїла иепогасла

іскра польської революциї. Польська шляхта зі Сх. Галичини стала

тепер численно переходити Карпатські гори їприлучати ся до

мадярського повсганя. Щоби не допустити до таких переходів, Іа

ще більше щоби відбивати напади мадярських повстанпїв на Східну
Галичину, з'орґаиїзувало австрийське правительство на Цїлім про

сторі східио-галицько-угорського погранича краєву оборону в русь

ких селян у числї над 50 000 людий. - Історія орґанївованя тих
селянських кадрів, їх характеристика і їх оружиа акція на га

лицько-угорськім пограничу творить головний зміст згаданої

розвідки, опертої на неоголошених урядових актах і приватних за

писах очевидців.

Засїданя фільольоґічиої секциї.

ІУ васїдани дня 18 надолиста.

1) Директор секциї, др. І. Франко відчитав письмо комітету
для обходу ювилея 25-лїтної літературної діяльности д. М. Павлика
і подав коротко її характеристику. Опісля ухвалено вислати від
секції д. ІІавликови привітие письмо. 2) Др. К. Студинський пред
ложив працю д. І. Созанського п. н. „Письменська спадщина В.
Ільницького", яку ухвалено друкувати. З) Др. І. Франко предло
жив працю п. и. „ііричинки до української оноиастикґ, призна

чену до „Наукового Збірпика“, що кає вийти в 1905 р.
Зміст працї д. І. Соааиського: Автор переглянув

рукописну спадщину Василя Ільницького і вибрав із неї найцїка
війший матеріял для иублїкациї в „Запискаґ Товариства. З зв
писок Ільнипького подав автор отсї: І. Рік 1848. ІІ. Завяванє7



Ради Руської в Станіславові 1848 р. ІІІ. Собор „учених“ у двох
редакціях. ІУ. Виклад про словяпську фільософію, який виголосив
Ільницький па соборі „учених“. У. Проект органу „Матиці“.
УІ. Мисли над образованєм малор. язика. УП. Листи. Самі мате
ріяли попередив автор вступом, в якім зупиияеть ся вад кождою за

пискою, обговорює її вартість та додає від себе доповненя і уваги.
Більшість сих запнсок подає нам дуже цікаві причинки до пізнаня

культурного руху Галицьких Русииів, иочавши від 1848 р. Статї

про собор І,учених“ містять у собі не в порівнаню більше даних,

чим „Очерк“ Якова Головацького. В замітках Ільнипького про

образованє малор. язика та в проекті органу Матнцї находимо

вірну характеристику літерат. прямованя Галицьких Русииів у 50

і 60 роках мин. віку, як і немепше цікавий причинок до пізпаня

особи Мик. Устияновича. До сих літературних митеріялів долучив

автор кілька листів із приватної переписки В. Ільницького, з яких

годить ся піднести лист Г. Онишкевнча, як інтересну характери

стику лїтерат. роботи Буковинських Русинів у 80 роках.
Зміст праці дра І. Франка: Згадавши на вступі про

важність досліду над ирозвищами і про дотсперішнї праці на тім

полі у нас (проф. Сумцова та др. Вол. Охримовича,) автор подає

проби систематики прозвищ, зроблені обома сими вченими і зупи
няеть ся над ґрупою прозвищ тепер або вимерлих, або близьких

вимертя, а власне над прозвищами, що мають форму 9еп. ѕіпЗ.
шаѕс. або іетіп. від імени патронімічного або метронімічного або
иньшого (Іван Панькового, Глухого, Кривої), далі над групою, що

має форму Ѕеп. рІцг. пеиіг. прим. Процевят, Ромаичат, і нарешті

посередню групу рІиг. пеиіг. Романча, Процевя і т. и. На основі

актовото матеріялу, опублікованого в перших чотирьох томах Же

рел до історії України Руси автор досліджує соціяльний і націо
нальний дідклад тих прозвищ і пробує винайти звязок між ними і

устроем тзв. дворищ у нашім краю.

Засїданя мат.-прнр.-лїкареькоі секциі.

У засіданє дня 22 вересня.

1) Др. В. Левицький предложив працю Зенона Горницького
п. н. „Проект елїпсоґрафу“ та „Бібліоґрафію і хроніку матема



тичпу". 2) Др. С. Рудницький предложив працю: „Про морфольо
гічні відношеня горішного бігу Дністра'. Всі праці ухвалено дру

кувати в „Збірнику секциї'”. З) Др. С. Рудницький нредложив

справозданє з наукової екскурзиі на Буковину і в 'Гурчанські
гори, яке принято до відомости. 4) Директор секциі, д. І. Вер
хратський повідомив секцію, що він годить ся з іі ухвалою, аби
секцію застунав у Виділі як делєгат д. В. Шухевич.
Зміст праці д. З. Горницького: Автор представляє

винайдений ннм модель еліпсографу, подає його конструкцию, спо

сіб уживаня і аналітичний доказ на се, що начеркнена крива буде

дійсно еліпсою.

Зміст праці дра С. Рудиицького: 'В першій главі
описує автор топогеольогічно і морфольогічно карпатсьну часть бігу

Дністраійого допливів (по части на підставі своїх екскурзий), звер
таючи при тім головну увагу на ті питоменности тих річних долин,

що кидають сьвітло на спосіб іх повстаия пр. на загально виразну

поперечність долин, на врізані меандри деяких рік, річок і пото

ків, на напрям долин місцями зовсім скісний зглядом напряму гір
ських хребтів і геольогічних полос. В другій главі обговоривши

коротко флішеву фаціес та ії стратиграфію, автор розсмотрює

морфольогічні прикмети пісківцевої карпатської верховини, що на

лежить до сточища Дністра і квалїфікує іі як І,виобразовані грат
кові гори“. З близших дослідів виходить, що в обсягу карпат
ського сточища Дністра належить виріжнити дві морфольогічні
области: західну (на схід по Стрий і Опір) і східну. Западна

визначуєть ся скісиим напрямом долин, долинами меаидровими,

більшим розвитком долин поздовжних, одностайністю довгих гір
ських хребтів і їх типово гратковим уложенєм, вкінци-ж дивною
постійністю висот хребтів та верхів. У східній области гратковий
тип значно менче вправний, бракує одноцільиих довгих хребтів та

виобразованих поздовжних долин, напрям більших і ліпше виобра
зованих долин стає чисто понеречний, постійність хребтових та

верхових висот у значній мірі уступає. В третій главі приступає

автор до розвязаня проблему витвореня річних долин сеі области

головно на підставі морфольогічних даних, тому що дотеперішних
геольогічних зннмок не вважає достаточно докладними. Долини

Дністра і його всіх більших карпатських приток проломові
в цілости або в більшій части свого пробігу. Автор переходить
по черзі всі теориі повстаия проломозих долин і оглянувши їх
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критично приходить до пересьвідченя, що річні долини проломові
висше згаданої східної морфольоґічної области старші нїж

гірські хребти иеретяті ними. Олїдів давпих озер та другостеиен
них переливів нема, так само пема жадних підстав до гприниманя

епіґенези, а щоби вияснити тутешвї ироломн вспятною ерозиєю (те

ория Лєвля), требаб приймити так дивовижний збіг обставин, що

теориї вспятної ерозиї пе мож брати в рахунок. Проломи східної

морфольоґічної области карпатського сточища Дністра треба отже

вважати за тектонїчні фалдові нроломи. Де що інакші є відношеня

в західпій морфольоі'ічпій области. Скісний зглядом хребтів і ґео
льоґічних попос напрям тутешних проломових долин, дальше меан

дрові долини і дивна постійність хребтових та верхових висот

приневолюють автора прийняти тут в епосї горішного міоцену ка

і І

довбову верхню, що могла повстати або під впливом морської,

абравиї, або і спільною діяльністю сухонутної ерозиї і денудапиї
(реперіаіп). Коли потім долїшний денудацийний позем обнизив ся,

врізали ся ріки в кадовбову верхню, однак давні відносини про
являють ся до нинї в напрямі долин і ирізаних меандрів. Проло
мові 'долини західної морфольоґічної области карпатського сточища

чДністра треба отже зачислити до денудацийних, випрепарованих

проломів.

Заоїданя археоґрафічної комісиї.

ІІ зао. дня 2 падолиста.

І Комісия нараджувала ся над пропозицією проф. М. Грушев
ського видати кодекс матеріялів до історії козаччини збірними си

лами і иостановлено скликати анкету для з”орґанїзованя система

тичної акції в архівальних студіях.

НІ вас. дня 2 грудня.

1) Др. К. Студинський подав до відомости стан друку „Ца
мяток до укр. руської мови і лїтературґ, т. У. 2) Проф. М. Гру
шевський повідомив комісию, що Виділ полагодив прихильно пред
ставлене комісиї, аби решту з субвенцій, признаних їй, полишити

в її розпорядимости. З) Постановлено вести далі коиіованє доку
ментів до внутрішньої історії Галичини.
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Засїданя правничої коміоиї.

ІІІ вас. для 21жовтня.

1) Комісия уконституувала ся вибравши головою дра С. Днї
стрянського, васт. голови д. І. Чернявського, секретарем дра П.

Рондяка. 2) Ухвалено в засаді потребу виданя науково обробле
ного систему суспільної економії і постановлено порозуміти ся

в тій справі в Вндїлом. З) Постановлено обмінювати ся видапямп

з редакцією „Оѕіеггеісіііѕсііе Вісіііег-Ъеііцпё.

17 вас. дня 5 грудня.

1) Др. С. Днїстрянський предложив комісиї стан справи ре
візиї цивільного кодексу. ІІо ппскусиї ухвалено звернути ся до
всїх руських правників із просьбою, щоби надсилали коміснї свої

уваги що до того, в якім напрямі вимагає цивільний кодекс змін,

і коли збереть ся матеріал, комісия обробпвши його предложить.

кругам, що займають ся виготовленєм реформи.



Иправоздакя з екскурзкіі.

-І. Справозданє антрополъоґічної експедициї
д. Хв. Вовка.

Антропольоґічна подорож сього року мала на меті найбільше

розсліди руського населення Карпат- Бойків і Гуцулів, особливо

Буковинських. Перша частина експедициї відбута у дуже корне

ному товаристві дра Ів. Франка і д. Кузелї, почалась із Мшанця.

Дякуючи ласкавій запомозї ви. о. Зубрицького у нротягу більше

як тижня можна було узяти досить численні поміри і зібрати чи

мало етнографічних спостережень, а також зробити і багато фото
графій. Вінвіданнє ярмарку у Лютовисках теж дало чимало
цікавих етнографічних результатів. Другим пунктом довших розслі

дів була Ди дьова, де теж дякуючи о. Кузіву можна було зро
бити досить числепні помірн. Починаючи з Ліктя можна було за

пітити досить значну етнографічну зміну особливо що до ноші, а

також по части й будівлі, зміна та показалась зовсім рішучою за

Турочками і особливо у Боринї. У Борині відбули ся досить чи
сленні поміри, а також зроблено було кілька фотографій дотичних

церковної археольогіі. Подорож із Боринї через Висїчки, Ко
марники і Матків до Оморжа, а із Сморжа через Тухольку
і Кальне до Лавочного дала теж дуже багато цікавих етно
графічних спостережень і нонстатувала нові етноґрафічні відміни,
залежні може бути від близького сусідства Угорщини, а скорійш

усього від того, що цілком відрубннй і орігінальний етнографічний
тип Старо-самбірськнх Бойків, коло Лавочного і далі по р. Стрию
має у собі вже далеко більше спільного з Гунулами. Цїле обійстє
внтягнене у. одну довгу будівлю під одним дахом, майже виключне
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у Мшанцї, Дидьовій і далі - вже починає розриватись у Борині, а
коло Лавочного і далі ми бачимо вже чотирокутні оселі, хоч і не

такі замкнені, як з агражда у Гуцулів. У ноші починаючи з Ла
вочного з'являєть ся вже друшляк, більш або меньш змінений

гуцульський киптар; одезка стає більше кольоровою, особливо ви

шивки (на уставках), котрих вже вбачаєть ся цілкомІ гупульська

поліхромія. Починаючи з Лавочного поміри були зроблені у Слав
ську, у 'Гухлі, у Гребенові, у Скольому, у Снневід
ську і уКрушельницї, за ласкавою поміччю 0. о. Качмар
ського, Давидяка, Мінька, Строцького і Здерковського, а також

дра Чайківського у Скольому. ІІоміри ті дадуть спроможність

-сконтролювати виводи Коперницького, котрому напр. население

'Гухлі видалось - і здаєть ся хибно - дуже відрубним від решти
, Бойків.

Експедиція на Буковину має багато завдячити ласкавій

запомозі д. Поповича, головного інспектора народних шкіл

краєвих, а також і д. д. народних учителів, котрі не пожалували
ні свого часу, пі чималої іноді, праці щоб полегшити роботу експе

диції. Після майже тижньових номірів у Черновецькому краєвому
шпиталї, де експедиція знов була нринята з найбільшою ласкою

д-ром Филиповнчем, антропольоґічні поміри відбули ся`у Бро
динї, у Шипоті, у Селетині, у Плоскій, у Серґіях,
у Сторонпі-Путилові, де дуже багато причинив ся успіху
номірів д. судія Федорович і у Дихтинцях. Ся' частина подо
рожі мала особливу вагу тому, що буковинська Гуцульщина не була
ще ніким відвідана і антропольоґічні поміри відбули ся там у пер
ший раз. Досить велика серія фотографій разом із результатами

номірів дасть дуже корисний матеріал і для антропольоґіі і для
етноґрафіі краю, руське население котрого здаєть ся виявляє тіж

_самі відміни, як і' население галицької Гуцульщини, окрім може

де-якого впливу румунського, котрий в усякому разі може ще

бути дуже спорним, бодай з погляду антропольоґічного і етно

графічного.

Перебравшись до ріки Черемошу і задержавшись' кілька часу
'

у` Довгополї задля студий більше етнографічних, експедиція відві- _

дала села по Чорному Черемоші: Ясенів-Горішній, Криво
рівню і Жаба, де з ласкавою поміччю о. о. Ів. Попеля іО. Во
лянського, а також ш. директора спеціального шпиталю у Жабю

дра Добошинського і артиста д. Машковського, котрий у протнгу
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кількох літ студіюе вже Гунульщину з погляду артистичне-етно

графічного - зроблено було теж чимало номірів і фотографій, а
також плянів осель і т. и.

У протягу експедиції 1903 року мало ся иайголовнїйше на

меті зібрати як можна більше номірів і длятого номіри відбували
ся найбільше но великих центрах, де можна було знайти багато

нриступного матеріялу як наприкл. по шпиталях (у Перемишлі,
у Коломиї, у Чернівцях), по касарнях і криміналах (у Ко
ломиї і др.). У подорожі сього року вважало ся більше корисним

відшукувати антронольогічний матеріал на місті, у його етногра
фічній обстанові, що давало спроможність окрім `чисто етнографіч
них студий міряти цілі іноді досить великі родини і робити за

гальні обсерваціі типу і його відмін. Через се експедиція 1904 р.
дала число номірів трохи меньше ніж торішня: коло 300, але-ж

число фотографій (майже усі зміряні люде були фотографовані
2 рази: еп Ґасе і еп ртоііІ), а особливо етнографічних спостере
экень, було далеко більше. Окрім дуже численних (більш 600) фо

тографій ноші і будівлі, плянів хат і обійстя, були зроблені дуже
численні записи і між иньшим д. Кузеля записав ціле весіллє у

Лавочному.
Таким побитом, окрім невеликої частини Бойків (на південь

від Стрия) і Лемків, майже увесь простір руського склоиу Кар
пат був відвіданий і більш, або меньш обслідэкений. Дуже ножадано

було-б, як би сі студиі були закінчені ще екснедиціями на Лемки

і на Угорську Русь, досі ще ні з антропольогічного, ні з етногра
фічного погляду майже цілком не відому.

`

а

ІІ. Справозданє з ґеольоґічної екскурзії
дра О. Рудницького.

'За заномогою удїленою Товариством др. Стефан Рудницький

у линии 1904 взяв участь у научній екскурзіі геольогічній проф.

дра Уліга на Буковину, був при розслідах бережноі заглубини

перликомезозоїчної коло Кімполюнгу, Пожорити і т. д., при знимці

Чорного Дїлу над жерелами Перкалаба і оглянув скалицю в Кра
сній. 2) В серпни 1904 відбув геоморфольогічну. екскурзию
в жерельну область Дністра. Їі висліди поміщені в розвідці н.з.
Знадоби до морфольогії карпатського сточнща Дністра.



“2:31 ц- .'ц- _

До зоирачів етнографічних матеріалів.

Дуже часто звертають ся до нас ріжні люди, особливо мо

лоді, з запитом, як і що належить записувати від народа, аби

опісля воно могло бути надруковане. Не маючи спромоги відпові

дати всїм із окрема, ми подаємо тут короткі вказівки, а коли-б хто

хотів заняти ся виключно одним відділом записів, просимо звернути
ся до нас по подрібиі інформації, яких мп уділимо радо чи при
ватно, чи друком.

Перш усього, як належить записувати? Кождий запис мусить

бути вправний, читкий, написаний лише на одній стороні паперу.

Довші оповіданя найліпше описувати на чвертках звичайного па

перу, меньші на вісімках; приповідки, загадки, віруваня, ліки за

писувати на маленьких карточках, але все окремо; на одній кар
точці не можна писати дві приповідки або загадки; .карточки по

записі звязати шнурочками, аби не порозсипали ся. При довших

оповіданях належить під кождим із окрема подати місце запису
(село), імя оповідача і заппсувача; під такими короткими, як при
повідки, вистане подати місце, а лише раз на одній картці нанн

сати своє імя і тоі особи, що говорила. Призбирані матеріяли най
ліпше пересилатн як рекомендовану иерепаску або як пачку; ли
стами коштує пересилка далеко більше. Довші оповіданя належить

записувати дословно від оповідача під диктат, тому й треба його

вперед навчити диктувати. Не можна від себе нічого додавати до

запису, ані викидати з нього. Правопись записів має бути шкільна,
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але місцеві прикмети говору мають бути задержаиі. Коли говорять

де: шєпка, жєба, сіль, ходит, робєт, водов, юж цимра і т. и., то

не можна тих форм справляти на: шапка, жаба, сіль, ходить, ро

блять, водою, вже, кімната
- але лишити все без зміни. Віруваня

і ліки можна передаватгй своїми словами, але се належить ви

разно зазначити.

В найблизшій будучности будуть друкувати ся такі матеріали.-
тому й їх головно треба записувати:

І. З пі се нь: а) Колядки (народні, не церковні коляди) і

щедрівки. б) Козачки (шумки, чабарашки), коротенькі пісні до

танцю, яких взірцем може послужити отся:

Ой продала баба вівці

Тай купила бинду _дівцї.

Винда ясна, дївка красна,

Нема зубів, лише ясна.

Можна буде записувати й коломийки, але хто їх схоче запи

сувати, мусить собі перше набут той том „Етноґрафічного Збір
ника“, в якім вони тепер друкують ся (вийдуть десь у марті),

щоб надрукованих уже не записував другий раз. в) Гагілки (най
ліпше списати всі, що істнують в якімсь селі). г) При нагоді Різдва

добре посписувати тексти і подати описи імалюнки вертепа, кози,
геродів, уланів і иньших останків різдвяних народніх ігор, не вва

экаючи на те, чи їх текст чисто руський, Чи піщаний з польським

або й зовсім польський, коли лише їх представляють руські ко

лядники руській публіці. _

ІІ. Проза. а) Найбільшу увагу просимо звернути тут на
демонольоґічні матеріали: оповіданя про чортів, ріжних страхів,

хонанцїв (домовикіз), блуд, смерть і персоніфіковані хороби, мер
ців, покутників (душ на покутї), висільників і топельників, упирів,
вовкулаків, відьом і чарівниць та знахорів і чарівників, хмарпиків
'
(градобурів), інклюзників, закопані скарби. Для ліпшої орієнтації
найліпше справити собі „Етпоґр Збірпик“ т. ХУ, де вже такі

патеріяли надруковані (кошт. 4 кор.)

б) Особливу увагу належить звернути теж на місцеві пере
кази (про гори, ріки, могили, скали, части села, луки, гаі, ліси,

урочища і ин.), яких є багато в кождім селі, а яких до тепер у
нас майже не записувано.
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в) Так само важні оповіданя про історичні особи іподїі (не
вигадані), хоч би й дрібні, прим. про духовних, учителів (давній
ших), далі про панів, урядників, послів, міністрів, князів і ни.
(в нас є багато оповідань про цїсаря Іїіосифа і Марію Тересу,

про архикн. Рудольфа), про чумаків, опрййіиін (Добуш), голод, хо

лєру (і иньші пошести), неврожаї, бупти (ліси і пасовиска), страйки
і' иньші такі події.

г) Зьвірячий епос (де виступають зьвірі як герої) і байки

(оповіданя з моральною тенденцією).

д) -Приповідки (пословицї і загадки). Для орієнтації, як за

писувати 'приповідки, належить собі добути ,Етн. Збірн.“ т. Х

(кошт. З кор.). Друкуєть ся і за два-три місяці вийде й другий
том приповідок.

е) Віруваня (забобони) і народні-ліки (народня медицина).
Для орієнтації, як треба записувати віруваия, належить справитнІ
собі „Етіь Збір.“ т. У (кошт. 4 кор.). Народньоі медицини в нас
не друковане ще, а хто хотів би нею заняти ся спеціяльно, тому

поручаємо познайомити ся вперед із книжкою д-ра Ю. Талька

Гринцевича „Еагуѕу Іесипісіууа ішіоууеёо па Виѕі роІш1піоупеј“,

яку можна у Львові позичити в кожній бібліотеці, або дістати

в кождій антикварні по невисокій ціні (4-6 кор.). При запису
ваню народ. медицини треба описувати всьо дуже докладно; такі

загальні записи, як: „На біль голови прикладають бараболі“ _
нічого не варті, бо ані не знати, в котре місце голови її прикла
дають, аиї в якім виді: чи сиру, чи варену, чи краяну, чи

терту і т. л.

ж) Можна також записувати анекдоти, казки, новелі, легенди,

але для того належить собі справити відповідні томи ,,Етноґр.

Збірника'”, щоби не записувати іругий раз того самого. (Анек
доти -- Етн. Зб. УІ, ціна 4 кор.; казки _ Етн. Зб. УП, ціна
2 кор. (також ІІІ-І\7, ХУ т.); новелі _,Етн. Зб. УШ, ц. 2 кор.;
лєі'енди - Етн. Зб. ХІІ_ХІІІ, ц. 6 кор.).
Ми подаємо тут лише загально доступні і не дорогі книжки,

бо фолькльорна література незвичайно широка. Кожному одначе,

що схотів би заняти ся яким спеціальним предметом або студією

над якою фолькльорною темою, послужило радо докладнїйшимн

вказівками.
і
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На кінці зазначимо, що кождии співробітник дістає безплатно
ті тони „Етиоґр. Збірвика“, в яких друковані його иаторіяли.
Коли-б записаних иатеріялів було більше число, тодї може запису
вач дістати безплатно і иньші тоии „Етноґр. 86іриика“, а навіть
ииьші етиоґрафічиі видаия Товариства. Всї записки належить пе

ресииати під адресою: Наук. Тов. іи. Шевченка. Львів, уя. Чар
иецького, 26. Для етиоґрафічиої коиісиї.

Др. І. Франко. Вол. Гнатюк.



участь `Іоваркства в ювклеязє.

В осени обходжено кілька ювнлеів, в яких гГовариство і ре
дакція Літ. Наук. Вістника брали участь. Хронольогічно належить

згадати тут на першім місці про ювилей визначного росийського

ученого Миколи Каресва, якому вислаио нривітну телеграму та

кого змісту :

Наукове Товариство імеин Шевченка і редакція Літературно

Наукового Вістника засипають свому внсокоповажнону співробіт

нику й прихильнику з нагоди трицятипятилітя наукової діяльно

сти сердечний привіт і бажання довгої плідної діяльности.

Грушевський. , Франко. Гнатюк.

На1 сто телеграму прислав ювилят відповідь такого змісту:

ІІриношу самую искреннюю, самую глубокою, самую сердеч

ную бдагодарность На-уковому Товариству имени Шевченка и Ре

дакціи Литературно-Науковаго В'Ізстника, оказавающихъ мит вели

кую честь причисленіемъ меня къ своимъ сотрудникамъ, за поздра

вительную телеграиму и вьіраженьія въ ней пожеланія.

Душевно преданньій и всегда готовьтй быть полезнымъ Това

риству и Лив-Наук. В'Встиику
Н Нарйевз.
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В падолистї обходив ювилей дійсний член Наук; Тов. ім.

Шевченка, д. Мих. Павлик. Із тої нагоди вислано йому привіт
такого змісту:

Високоповажані Добродію! Наукове Товариство ім. Шевченка

пересилає Вам з нагоди Вашого ювилею -щирі поздоронленя і ба

жаня як найкрасших успіхів у задуманих Вами наукових і літера

турних працях.
_ За Виділ Наукового Товариства ім'. Шевченка:

Проф. Кирило Студинський, заступник голови. Др. Гр. Гарматїй,

член Видїлу.

На ювилей довголїтного звичайного і почесного члена Това

риства д. Івана Левицького в Київі їздив як репрезентант Това

риства заступник голови др. К. Студинський. Він відчитував також

адреси, вислані Ювилятови від Товариства і редакциї Лїт. Наук.
Вістника, такого змісту:

Від Наук. Тов. ім. Шевченка: Внсокоповажаний Добродію
Інане Оеменовичу! Наукове Товариство ім. Шевченка у Львові,

здавна зачисляючн Вас до своїх почеспх членів, користуеть ся

отсею радісною нагодою Зб-лїтнього ювілею Вашої славної та

нлодовнтоі літературної праці, щоб зложити Вам і від себе сер

дечні бажаня вдоровля, довгих іще літ і нових успіхів па полі

літературної творчости. Шануючи в Вас одного з найкрасших

майстрів нашої мови, Товариство підносить особливо ту обставину,

що від самого початку своєї нисьменської діяльности Ви були

одним із перших Українців, що друкували свої праці в Галичині

і тим у часах важкого занепаду національної думки й творчости

причияил ся дуже багато до піддержаня віри в її кращу буду
іцину по сей і по той бік Збруча.. Товариство бажає Вам і всім

тим, що шанують Ваше імя й Вашу творчість, дожити як наїі

швидше тої щасливої хвилі, коли спадуть вікові нута, ідо доси

сковують наше слово і нашу громадську думку, і на покладеній

Вашою працею тривкій основі нові поколіня могтимуть у повній

свободі будувати величню будову нової, відродженої України.

Від редакциї Лїт. Наук. Вістника: Внсокоповажаний Добро
дію! Любий і Шановний наш Ювиляте! Ювилей Зб-лїтної плодю
ної літературної діяльности украінського письменника річ така

рідка і незвичайна, а спеціально ювилей Ваш, творця так многих

ярких і на віки незабутних постатий і малюнків, чаром великого
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творчого таланту вихонненнх із українського жити, тавиіі радіснвй

празник для всеї нашої країни, що не диво, коли він відбнваєть

ся широкою луною від Карпат до Кавказу, від Ояна до Кубані, і

ще далї, доки лунає українське слово і чарув серце українська
пісня. І редакція Літературно-Наукового Вістиика у Львові, чи
слнчи Вас ніж своїх співробітників і тордячи ся тим Вашим снів

робітнинтвон, нрилучуз свій голос до величнього хору учасників
нинїшного сьвята, бажаючи Ван іще ииогих успіхів на ниві літера

туриої творчостн, а нашій літературі ще не одної коштовиої пер
лини з під Вашого пера. Обійнаючи своїх любя-ши серцеи усю
Україну, вннкаючи своїм високо художнїи окон у всі верстви на

шого народа. Ви дали для грядущих поколінь незабутні взірці

літературної творчости і заразои увіковічнилн багато типів та ио

неитів жита нашого народу. Ви були поперед усього артистон
і то виключно українським артистон, були щирни і безноворотннн

Українцеи у пору, коли й найкрасші сини України хитали ся на

роадорожі. От тин то ин, молодше ноколїне, в нинїшню радісну
хвилю підноснно і_ свііі голос: Най жиє Іван Нечуй Левицький!

Наіі жиє і розвиваєть ся і все новою красою пишавть ся укра
інське слово!



Нові товариства и інотитуциї, Що приступили до

ооміиу виданими.

Ві е і і і и - Ві а Іа. Вебаікііоп сіег Міііеііппвеп (іеѕ Веѕіті
депуегеіпѕ. › -

С и е т п о іуі і и. Недаіхііоп (іег Оѕіеггеісіііѕсііеп Вісіііе'г
Ъеііппє.

І. і ё не. Ветіасііоп сіе „шаііопіа“.

С П е т е р б у р г ъ, Музей актропологіи и зтпографіи им.

нмпер. Петра Велнкаго.
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Записки Наукового Товариства імени Шевченка, виходять

у Львові що два місяці під редакцією Михайла Грушевського.
Рік ХІУ. Т. ЬХІ. Кп. У. Львів, 1904. З друкарні Наук. Тов. ім.
Шевченка. Ст. 192, 8.0. Ціна З кор. Зміст: І) Козаччина на пе

реломі ХУІ і ХЧІІ в. (1591-1603), написав Василь Доманицький.
Ст. 33-64. - 2) Предтеча унії, критично-історчна студия, на
писав Олександер Сушко. Ст. 126¬177~ - З) Нові причинки до
історії відносин росийського правительства до України в 1720-х і

І'ІЗО-х рр., написав Ів. Джиджора. Ог. 1-40. -- 4) МіѕсеІїапеа:
а) „Ковакґ в Галичині 1605 р., под. М. Грушевський; Маркіян
. Шашкевич про свою читанку, под. М. 'Гершвковець; в) Чи Шаш

кевичеві вірші? под. І. Франко. Ст. 1-5.-5) Наукова Хроніка:
Етнографія в західна-європейській науковій літературі останніх

років, подав Зенон Кувеля (докіпчеиє). Ст. 1-25. _ 6) Бібліо
графія (рецензії й справоадапня). Ст. 1~38.

Записки Наукового Товариства імени Шевченка, виходять

у Львові що два місяці під редакцією Мих. Грушевського. Рік
ХШ. Ен. П. Т. ЬХІІ. Львів, 1903. З друкарні Наук. Тов. ім.
Шевченка. Ст. 192, 8°. Ціна З кор. Зміст: 1) Матеріали до істо

рії Коліівщинн. ІІІ. Польська поема про уманську рівню, подав
др. І. Франко. Ст. 1-40. _ 2) Козаччина на переломі ХУІ і
ХУІІв. (1591-4603), написав Василь Доманицькнй (УІ- Х). От.
65-118. _ З) Міѕсеііапеа: а) Руська „Кройника“ з ХУІІ в.,
подав о. Арістарх Іірижановський; б) ІІ. Литвинова-Бартош (не
кролъоґ); в) Олександр ІІпін (некрольоґ), под. М. Грушевський
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От. 1_5. _ 4) Наукова хроніка: Огляд часописей за р. 1903.
От. І-64. _ 5) Бібліографія (рецензії й справовдзня). От. 1-34.
Материяли до укр-руської етнольоґії. Внданє етноґрафічної

комісиї за редакциєю Хв. Вовка. Т. УІІ. Гуцульщина. Написав

проф. Володимир Шухевич. Четверта часть. У Львові, 1904. З дру

карні Наук. 'Гов. ім. Шевченка. От. 272, 8°.

Хроиїка українсько-руського Наукового Товариства імени

Шевченка у Львові. Ч. 19. Вин. Ш. Май-серпень. Львів, 1904.

З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка. От. 32, 8°. Цїна 30 сот.

Зміст: Загальні збори.
_ Засіданя Виділу. _ Засіданя секций.

(Др. К. Левицький
_ Перші кроки -нового австр. цивільного про

несу. М. Грушевський
_ Звичайна схема руської історії й справа

раціонального укладу історії східнього славянства. Ів. Джиджора _
Нові причникн до історії московсько-украінськнх відносин 1726 ¬З7

рр. М. Грушевський _ Сніриі питаня староруськоі етнографії.
Яр. Ільннцькнй _ Право перевозу на зелїзнипях. М. Грушевський_ Етнографічні зміни і культурні впливи в археольогічнім мате
ріялї Украіни-Руси. Др. С. Дністрянськнй

_ Мапсіаіщп в ночинї
права. З. Кувеля- Огляд літератури по етнографії в зах. і серед.
Европі в рр. 1900 _2. О. Радакова _ Про аолотарство у староб.
нов. в Харківщині. Др. В. Левицький ._ ІІро зерові місця функ
циі Д-(ѕ). Засідаия комісий.

_ Участь _'Говариотвв у зіізді чеських
правників у Празі. _ НовіІ виданя Товариства.
Літературно-Науковий Вістнин (наукова частина).

ІХ книжка (за вересень):
Др. Евген Олесницький

_ З перед четвертини столїтя.
Іван Раковськнй _ Вплив цивілізації на людські нерви.
І. Франко _ Східно-західнї непороаумінн.
П. _ В справі перекладу Оьвятого Письма.
Хроніка і бібліографія.

Х книжка (за жовтень):
І. Франко _ Соціальна акція, соціальне питаиє і соціалізм.
Володимир Гнатюк _ Єретик між москвофілами.
Они України

_ Азіятські люди.
І. Франко _ Новини нашоі літератури.
ІІ. Віллярі _ Ірредентнзм.
'Хроніка і бібліографія.



ХІ книжка (за надолист):
Іван Кревецький - Київське історичне товариство Нестора

літописця.

М. Лозинський ~ З сучасного робітпицького руху (Конець

буде).

ІІ. Ваглєр - Новітні вигади в старині (Конець).
Ыоп Ѕетегпѕ - Шевченко і критики.
Хроніка і бібліографія.

ХІІ книжка (за грудень);
Іван Франко - Подуви весни в Росії. _

М. Лозинський _ З сучасного робітницького руху (коиець).
М. 0. - З українських роврухів.
В. - Два ювнлеї.
Д. Лукіянович -- Евгеиія Ярошинська.
До вбирачів етнографічних матеріалів.

Хроніка і бібліографія.

відбитки.
Матеріали до історії Коліівщиии. Польська поема про упак

ську рівню. Подав др. Іван Франко. (Відбитка з „Записоки т. ЬХІІ).
Львів, 1904. З друкарні Наук. Тов.. ім. Шевченка. Ст. 40, 8°,

Ціна 40 сот.

Із судової практики. Написав Іван Чернявский. (Відбитка
а „Часописн правничої і економічноі“ т. У! і УІІ). Львів, 1904.
З друкарніНаук. Тов. ім. Шевченка. Ст. 17, 8°. Ціна 17 сот.

Право" пвревозу на залізницях. Написав Ярослав Ільннцькнй.

(Відбитка з „Часописи правничої і економічноїи т. УІ і ЧП).
Львів, 1904. З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка. Ст. 28, 8°.

Ціна 28 сот.

Пѕпѕїгцсіцѕ потіпіѕ. Написав Юліан Заяц. (Конець). (Від
битказ І,Часопн_си правничої і екононічиоі" т. УІ і УП). Львів,
1904. З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка. Ст. 21-45, 8°. Ціна
24 сот.




