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справі запнсуваня похоронних> звичаїв і голосінъ. _ Конкурс на ва
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Товариства й інституції, що приступили до

обміну виданими. _ Нові видана Товариства.
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Загальні збори
(дня 12 пая, 1909 р.).

Сьогорічиі загальні збори створив голова, проф. М. Грушев
ський, о год. 4'І, по полудни н присутиости 42 членів (окрім того

ї12 иаграничних членів ириелало повновласти для їх вастуиства).
РозпБчав їх отсею промовою: .

„Зібрали ся ни зробити обрахуиок діяльности нашого Това

риства за останні роки, наших здобутків і змагань ще не здійсне
них, і оцінити результати.



„В житю вашої суспільиостн сі два роки не принесли богато

ясиих моментів. Надії, що роапвіди були кілька лїт тому, розві
валн си в кожним днем, ровили свої пвіти в кождою хвилею.

Ми сиодізали ся, що нова доба Росії принесе в собою російській
Україні коли не наглий, несподіваний вибух схованих сил, то мож

ливість свобідиого розвою, відродженв подавлеиого і приглушеного
житя, успіхи суспільного і культурного ровізою. Ми иадїяли ся,

що рефорва пирлямеитарпого представництва в Австрії поправить

рішучо і скоро долю тутешньоі української людности, дасть надо

воленє іі економічним і культурна! потребам. Ми думали, що в син
поліпшенем політичних обставин, культурне, а в тім і спеціально

наукове житє пілоі України піде вже тепер темпов скорим і енер
гічиим, не стрічаючи на своїй дорозі сильиїйших перепои, і поруч
нашого Товариства иовстаиуть Іиогі і ріінні наукові інституції,
які ровділять з ним його наукові й культурно-національні вавданн
і тягар праці на сім полі.

„Але реформа парлимеитарного представництва Австрії не

принесла з собою справедливого трактованя національних украін
ських потреб, а натиск реакції ввів українське жита в Росії до

вузкнх мед: самої майже культурної роботи, та й то обставлепої

беаконечииии перешводами. Нові елементи, які були пристали до

украінського руху підчас диїв свобод, переважно відстали від

нього, коли виявило ся, як мало виглядів має він до того, щоб

зараз стати великою силою політичною. Українська робота спочила

далі на плечах переважно давніх, випробованих своїх трудівників.
Тимчасом розвій української свідомости в ширших масах, що дуже
замїтно поступає в останніх часах, для задоволена культурно-на

ціональних потреб тих мас вимагає значних культурних і наукових
засобів, книжкової продукції,_ освітпих і наукових інституцій,
а в сучасних обставинах украінського жити в Росії так трудно
з тим.

'

„Наше Наукове Товариство вістало ся по тім усім далі, і ма

буть іще чималий час вістанеть ся твердинею наукової і культур
но-націоиальвої роботи, покликаною наступати своєю діяльністю

те, що в нормальних обставинах повинно би вести ся цілою си

стемою висших шкіл і наукових інституцій, не тільки для австрій
ської, а й цілої собориоі України. І воно мусїло иапруїхувати свої
сили й енергію, щоб дати яко мога більше для задоволення потреб
нашого народу _ скільки ставало його сил, а властиво - скільки

__
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дозволяли його скупо відмірені засоби, що й усіх своїх сил не

давало йому проявити.

„Всіми силами змагало воно до підтримана і розвою як най
тїснійших ввявків між Україною австрійською і російською, в ін
тересах успішного розвою українського культурного житя силами

всіх частей української землі. [Іильнувало невтралізувати окреміш
ність обох частей української землі, витворену їх історією, івверхиі
перешкоди, які так часто останніми часами творили ся свідомо

для того, щоб паралїзувати тіснїйшу національну єдність украін
ських вемель (досить згадати саме мито, налозвеие неправио на

наші виданя),і ті тенденції можливого відокремлена, можливого

відгородженя російської України від впливів національного жити

Галицької України, іі культурного і наукового розвою, які недав
німи часами проявили ся з ріікних,` офіціяльних і неофіціяльних

сторін. `

„Щоб улекшити се духове єднане, дати спромогу російським

Українцям користувати ся культурними засобами, книжковою про

дукдією австрійської України, Товариство наше два роки тому за

ложило свою квигарню в Киіві, не спиняючн ся, в інтересах по

ставленої мети, перед можливими матеріяльними втратами, - бо
супроти всяких трудностий чужі книгарні не мали ніякої охоти

держати галицьких видань. Завдяки сгараниій ітямущій управі

книгарня ся роввиваєть ся гарно, приеднуючи широкі круги, і є

всяка надія, ідо вже в другім році свого іотнованя вона перестане

бути пасивною, а з тим стає можливим думати про валоженє філій
і в иньших 4більших центрах України.
„Такою-ж ирислугою для тіснійшого культурного єднанн обох

частей України треба вважати і умову уложену Науковим Това

риством в минувшім році в Видавиичою Спілкою, від якої воно

перейняло для своїх книгарень її давнїйші видали і на будуче
бере в розпродаж її виданя (які виходитимуть ва порозуміпєм

з тими-ж книгарнями). Хоч умову сто зроблено з ваховаиєм мате

ріяльних інтересів Наук. Товариства (в забевпеченем добрих вис

ків для ії книгарень), умова ся робить ту прислугу Вид. Снілці',
що впіймав з неї в значній мірі тигарі і клопоти адміністрацийні,

дає їй можність більшої енергії й рухливосги в сфері чисто видав

ничій, де вона як через свої видана, а ше більше через свій ор
тїан (перейнятий від Наукового Товариства) „Літературно-Науко
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вий Вістник“ сповняє дуже важну роботу також в напрямі тїснїй-.

шого єднанн ріжних частий нашої аемпї.

І,В сїмже напрямі, ноширюючн крух своїх наукових звяаей

і впливів, ішпо наше Товариство, радо віпанваючи ся на пропози

ції обміну виданими, прощення відступленя даром або ва значною

знижкою наших видань ріжнии інституціяи, українським і чужим.
А одною з справ` яка повинна б при найблизшій иожливостн бути
нодіагоджена ним, явпяєть ся по иоїй дуицї і матеріальна підмога

в боку нашого Товариства українському науковому товариству кп

ївському, що розвиває свою наукову роботу в тїсніи контакті з нами,

а не маючи надії иї на які підиогн в публичннх фондів, мусить

бути підтримане всїяи чинниками нашої суспільности, а в першій
нїнїї також і нашин Товариствои, що в своїх початках користапо
так богато в підмог російських Українців.

„Внутрішня наукова діяльність самого Товариства вивначала

св в мннуліи році великою інтензивнїстю. Показником може слу
жити число засідань його наукових органів, що перейшло всі по

передні лїта (ва два роки 57 васїдань секцій і 33 засїданя коні

сій, против 53 засідань секцій і 18 засідань комісій попереднього

двопїтнього періоду). Число наукових рефератів (90 ва два роки)
теж дуже значне, як також і наукова видавнича продукція 16 то

нів, коло 300 арк. друку, не рахуючи передруків, хроніки і видань

нопулярно-наукових. Зявнли ся нові видавництва, як перший том

корпуса матеріялів по історії ковачини, „Студії з поля суспільних

науки _ нове видавництво, що має застунити собою давнійшу
„Часонись правничу і еконоиічнґ, яка по виходї'Х тону має пе

рейти до повозаснованого „Правиичого товариства“, що розвинуло
св а нашої правничої комісії. Сердечно витаєно засноване сього

нового товариства, що має перед собою також цїли наукові, і ба
жаено йону найкращого розвитку.

„Цїлий ряд приготованих публікацій мусить чекати черги
в огляду на брак матеріальних засобів. Готувть ся ряд томів кор

пусу до історії козаччнни, особливо по історії Гетьманщини ХУІІ
-ХУШ в. На сю незвичайно слабо розроблену епоху нашого

історичного жита, майже позбавлену всяких архивальних видань

джерел, звернено останніми роками особливу увагу нашим Това

риством, і його роботи в сїй сфері иатимуть велику вагу, в огляду
на те вначіннє, яке ся доба мала в роавою українського житя,

І
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нривівши українську еуспїльність до найбільшого політичного

і національного усвідомлена і могутно внлинувши на долю укра
інського відродженя".

Далі згадав голова про утратн, які нонесло наше Товарн
ство в тіснім гурті своїх членів (смерть миогозаслуженого. наіного

історика і діяча Вол. Антоновича., молодого історика Богдана Бу
чннського, нроф. ііильчиковз й нньших). Іірнгадав глубокий жаль,

який нроняв нашу суснільність з приводу недуги дра І. Франка,

одного з найбільш заслужених і невсинущнх діячів Товариства,
і висловив живу радість з тої причини, що зібрані бачать нині дра

Франка серед себе в далеко лїншім здоровню, повного енергії
й плянів дал'ыної діяльности, та побажав йому ще довгої й щас

ливої діяльности (присутні приняли се бажано горячнми онлесками).
Вкіпнї снниившп ся на заходах Товариства до збільшеня і ліп
тпото упорядкованя своєї бібліотеки і колекцій в новім льокалї, го

лова закінчив бажанєм, щоб суснільність наша опікувала ся нау
ковою діяльністю Товариства, а наші посольські круги не зали

шали енергічннх старань коло ноліншеня скуних дотацій Товари

ство, взагалі по начишиному трактованого в офіціяльних сферах.
ІІо сім покликав на секретарів д. Ів. Кревепького і д.

М. Возняка, а збори вибрали комісію з дра І. Конача і д. Т. Ре
ваковича для сконтрольованя загранпчних иовновластвй. Комісія

признала їх важними і повідомила про се збори.
0. Мих. Зубрицький поставив внесено, щоби протоколу но

передних загальних зборів не відчитувано, бо він був надрукова
ний у „Хроніці“. З причини, що сьому внесеню спротивнв сн др.
І. Конан і д. В. Шухевич, голова зарядив відчнтанє протоколу,
який принято до відомостн без дискусії. За те на внесено дра І.
Конача ухвалено не відчитувати секретарського снравозданя, лише

прнстунлено до дискусії.

Д. Волод. Шухевич звертає увагу на спосіб збнраня і збе

рігали етнографічних взірпїв у відеиськім „Мпѕепт ійг Убіівег

ішнсіе" і пропонує так само поступати в музею Товариства. Ви

словляє також бажано, щоби Товариство днвало інініятиву у всіх

справах, що дотикають Шевченка (концерти, збнраиє фонду на па

мятник і ин.). Звертає також увагу на Шевченкові аквафорти
в ріжних музеях (Чернигів, Оуха, Варшава) і просить, щоби 'Го

вариство вислало туди людий, які поробили би студії також над

тими творами ноетового таланту.



Др. Ів. Копач ставить такі ванитанн й дезідерати: 1) Чоиу

протягом двох остатніх років не вибираио заступника голови То

вариства. 2) Чому язикова комісія не уконституовувала ся? З)
Чому лікарська комісія не збирала ся вже кілька літ і не вважа

точи на те, не роввязала ся? 4) Чому у „Хроиїцї“ між титуламн
голови подано також, що він редактор Літ. Наук. Вістника, хоч

ЛНВістннк мав більше популярний характер і хоч із його напря
мом не всі тодять ся? 5) Щоби каса друкарні при ул. Чарнець
кого 26, приймала вкладки від членів Товариства, яким за далеко

ходити на ул. Супіиського 17.

Д. Вас. Білецький запитує, чи роблено які заходи, щоби

придбати Товариству нових членів? __

Др. В. Левицький жадає винспеня, чому доси не скликувано

прилюдних наукових зборів, хоч того вимагає статут Товариства,

та чому не всї дійсні члени дістають „Записки” 'Р

На деякі з сих питань дає відповідь секретарь В. Гнатюк.
І так: 1) Що до неуконстптуовапя явпкової і нефункціоиованя лі

карської комісії та евентуальпого їх роавяеаня наслідком пелїяль

пости, то такі справи належать перед усім до коипетенціі ло

тичних секцій, які повинні слїднтн ва діяльністю утворених собою

комісій та рішатн, чи вони оповнипи свою місію і можуть розвя
затн ся, чи ні. Видїл зі свого боку старав ся оживитн язикову
комісію, а голова Товариства скликав кілька разів її членів на
засідаия. 2) Що до вплачувапя членами вкладов, то Виділ готов

доручити касі друкарні і книгарні приймати їх і повідомляти про
се центральну касу. З) Що до прнєднуваня членів для Товариства,
то Видїл не робив у сім напрямі нїякпх заходів, бо з досвіду по

кавало ся, що такі заходи пе приносять корисних результатів.
Коли хтось не відчуває внутрішиого інтересу належати до Товари
ства і корпстати ві значних членських прав, то наовленнй запла

тить раз або два вкладку, а потім мовчить на всякі нригадки ілпше

непотрібно вбільшає маиіпуляційну роботу. Ліпше мати менше чле

нів, але таких, що використують свої права і сповняють свої

обовязки, ніж більше псевдо-членів, особливо коли зважнмо, що

членські вкладки грають дуже незначну ролю в буджетї Товари
ства. 4) Що до „Запнсок“, то їх висилаєть ся крім наукових ін

стітуцій лише звичайним членам і осиователям, а з дійспих лише

тим, які вкладають більше праці в Товариство. На підставі дан

ної ухвали Видїлу належать ся дїйсннн членам лише збірники до

тичнпх секцій і „Хронїка“.
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На решту питань відповідав голова проф. М. Грушевський.

1) Що тиказть ся несвликуваня наукових зборів, то зроблено се

тому, що сучасні обставини не надавали ся до наукової маніфе
стаціі, яку па перший раз хотів Виділ перевести урочисто. 2) За

ступника голови не вибирано тому, що старші члени Виділу не

хотіли взяти на себе обовязку заступника. З) Що тикаєть ся зор
ґанїзованя етнографічного відділу в музею, то Виділ порозунівав
ся в сій справі з ріжнпми людьми і сі заходи дадуть уже неза

довго відповідні результати. 4) Що до інїціятиви в справах, які

дотпкають Шевченка, то Товариство взяло на себе організацію

складок на памятник у Киіві, а Шевченківські концерти уряджу
ють у Львові всі українські товарцства разом від давиа, тому нема

потреби зміняти сей звичай.

По сім принято до відомости секретарське справоздане і пе

рейдено до касового.

Др. Вол. Охримович висловлює бажанє, щоби касове спра

воздаиз що по укладу було більше детайлічне. Ріжні галузи під

приємств Товариства (впигарня, переплетня, бібліотека, музей) на

лежить трактувати окремо. Крім того належить докладпійше спеці

фікувати поодинокі касові позиції, подавати запас книжок у мага

зині і книгарні, зазначувати грошові сіпЬіоѕа івиказувати, де льо

куєть ся фонди Товариства. Так само окремо треба би виказуватн

гонорар членів Виділу, що побирають його за свої функції,

а окремо платню функціонарів Товариства невидїлових.

Бухгальтер Товариства, д. В. Угрин пояснив, що переважна
часть фондів ульоковапа в Краєвім Союзі Кредитовім, Народній

Торговли і Видазничій Спілці. У біляпсі розділені окремо тілько
„зиски і страти; _пасиви й активи не розділені, бо сього вимагає

форма справоздапя. Инакше бракло би виказу цілого маєтку разом.
На довжниках відписаио дуже значний процент і не взято до бі

лянсу зовсїм конта довжників наукових праць.

Др. В. Охрииович запитує, кілько гроший ульокувало Това

риство в Вид. Спілцї і домагаєть ся все таки більшої детайлічио
сти та прозорости у спразозданю, або бодай писаних доповнень,

призначених виключно для загальних зборів.

Бухгальтер В. Угрин зазначує, що в рахункових книгах То

вариства ведеть ся все детайлічно так, як бажав др. В. Охримо

вич, а що до льокаціі гроший у Вид. Спілцї, то вона зовсім певна,
'бо Товариство мае повне забезпечене в магазині В. Спілки, який
власне набуло для своєї книгарні.



Секретарь зборів, д. Мих. Возняк відчитав тепер письмо кон

трольної комісії з внесенєм на удїленє бувшому Видїлови абсолю

торії, по чім принято одноголосно до відомостн касове снравоз
дане і контрольної комісії та прнсгунлено до вибору нового Ви

ділу і контрольної конісіі.

На скрутаторів при виборі голови покликав предсїдатель збо

рів дра Ів. Копача і проф. М. Галущииського, при виборі членів

Видїлу дра Д. Лукіяновнча і о. С. Борачка.
Головою вибрано на 48 голосуючих проф. М. Грушевського

47 голосами (1 картка була чиста). До контрольної комісії ви

брано на внесена дра Ів. Раковського через аклямацію дд. Ос.

Гаиїнчака, Іл. Кокорудва і Юл` Січинського.

Поки комісія обчислювала голоси, віддані на членів ВндїлуР

перейдено до дальшого порядку зборів, зміни статута.

Секретарь В. Гнатюк запропонував такі зміни: а) До §. З до

дати точку 7: „Удержуванє „Академічного Донуи для бідних сту
дентів“. б) До §. 5 долати точку з: „З реальностнй". в) У §. 41
замість першої стрічки вложитн слова: „Всякі спори, повсталі

з відносин у Тоаарнстві, а зиїмком зазначених у §. 29 і 88, точка

9, рішає мировий суд“, а далі без зміни.

Вої точки принято одноголосно, без дискусії.

ІІри дальшій точці порядку др. Ів. Копач висловляє бажанє,

Щоби контролю книгарні переводжено бодай раз на рік.

Директор Ол. Борковський ставить внесена:

„З уваги на заслуги дра Івана Франка для руської літера

тури і науки взагалі, а з окрема для розвитку Наук. Тов. імени

Шевченка, загальні збори поручають Вилїлови Тоз-а визначити

йому досиертну ренту у висоті _ по змозі - що найменше 200
К. місячно“.

„Загальні збори висловлюють заразом надію, що наш загал

допоможе в сій справі Тов-у, підпираючи його членськими вклад
ками, купуючи його виданя і т. и.“.
Голова пояснив, що Виділ признан уже минулого року знач

нїйшу нідмогу дру Ів. Франкови, як се зазначено у справозданю,
та що він зорґанїзував складки в його користь, які принесли та

кож деяку квоту. Видїл готов приступити до зреалізованя й нне

сеня д. О. Борковського, але надїєть ся при тін, що й ннші за

иожнїйші Товариства підуть у слід за Наук. Тов. ім. Шевченкаь
бож праця дра Ів. Франка має не лише місцеве і партійне зна
чіпє, але загально національне.



Се внесенє ухвалено через аклямацію.

Др. Волод. Бачинський поставив по сів таке внесено:

„З уваги на потребу забезпечена істпованя тих людий, що

своєю постійною працею причнняють ся до сповнюваня цілий То

вариства, Загальні збори поручають Видїлови:

1) виробити для постійних фуикціонарів Товариства, запятих

умовою працею (біблїотекарь, секретарь і т. д.) правила службові,
які бн поставили їх у службові відносини, відповідні їх студіян
і ложеній для Товариства праці;

2) при. означуваню платні узгляднити постійним урядникаи,

які вже довший час заняті в Товаристві, їх літа служби;

З) вкуиитн тим урядникаи коштом Товариства минулі літа

служби в иенсийнім заведевю“.

До сього внесена забрав голос др. В. Охримович і вказав,

що людий, які працюють для Наук. Тов. ім. Шевченка, можна по

ділити на три категорії: а) Ті, що працюють для ідеї, иаючи за

безпечене істнованє з иншого боку. б) Молоді люди, переходові,

для яких не треба ніякого постійного забезпечена. в) Ті, що по
святипи свою будучність для Товариства і зрезигнували зі служби
в державних інстітуціах. Впесенє дра В. Бачинського дотнкав

власне тої третьої категорії. Бесідник прилучаєть ся до нього, бо

лризнає впесенє оправдапим.

Др. І. Копач просить поясвеня: 1) Який первонал розуміє
др. В. Бачинський. 2) Як розуміти вкуплюванє минулих літ.

Др. В. Бачинський відповідає, що розуміє весь первонал То

вариотва (кннгарнн, друкарня, переплетия, бібліотека, канцелярія)
та що пенспйннй закон про обезнеченє приватних урядників до

зволяє вплачувати премії ва попередних пять літ служби, по чім

др. І. Копач прилучаєть ся також по його внесепя. .

Голова, проф. М. Грушевський, зазначуе, що було би дуже

бажаним, щоби становище уряпиика Товариства не було перешко

дою для нього входити до Внділу, про що давнійше на загальних

зборах вели ся довгі дебати в негативніи напрямі. Просить проте

збори дати тепер відповідну інтерпретацію в сій справі.

Тоді др. В. Бачинський ставить впесенє: „Становище уряд
ника Товариства пе стоїть перешкодою для вибору його до Видїлу

Товариства”. - Се внесена піддержуе також др. В. Охрииович,
покликуючись на анальоґію в такім велнкім товаристві, як „Дні

стер“. Оба внесепя дра В. Бачинського піддає голова під голосо

вапє і іх приймають збори одноголосно.
І
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Тут оголошено результат нових виборів. Голосувало всїх 48

членів, абсолютна більшість 25. Вибрані:
Як члени: Волоп. Гнатюк, 48 голосів.

Всевол. Козловський, 48 ,,

Мих. Мочульськнй, 48 „

Др. Вол. Охринович, 46 ,,

Григор. Пежанський, 48 „

Др. Стеф. Тонашівськнй, 45 ,,

Іван Ясеницькнй, 47 ,,

Як заступники: Ів. Джиджора, 43 ,

Філ. Колесса, 47 ,,

Др. Ів. Раковський, 48 ,,

`0с. Розпольський, 48 ,,

Проф. В. Білецький ставить як директизу Видїловн, щоб він

у справі забезпечена дра Ів. Франка звернув ся з петиціею до

краєвнх і державних фондів, що принято.
Коли нїхто далї не аабирав слова, голова замкнув збори

о год. 7Ч, вечером.



Засі'даня Бидїлр.

У вас. дня '7 ная.

1) Підвисшено гонорар за рецензії в „Заниснакц до 56 кор.

від аркуша друку. 2) Признано д. Михайлова Гаврилкови, сту

дентови акадеіі штук у Кракові, 100 кор. підлоги. З) Постано
влено подякувати д. Зах. Павлгохови в Відии за дар 100 кор. на

„Акаденічний Дін". 4) Постановлево відступити даром деякі ви- `
данн бібліотеці учеників ІУ ґіии. у Львові. б) Принято пропози
цію дра Ф. Вовка, щоб його каргу розповсюджена нередникен
ськоі культури надрукувано в Петербурзі в 1.000 примірників.

6) І'Іриннто одного нового члена. 7) Вичеркиено в_членськоі книгн

28 членів в причини неилаченя вкладов.

УІ вас. дня 12 ная.

1) Принято до відоости, що 12 заграничних членів нрислало
повновласти для знступства їх на загальних зборах. 2) Принято
пропозицію, щоб книгарні Товариства перейняли від Видавничоі

Спілки оріґінальиі ппсаня іперекнади дра І. Франка, які вона ви
дасть протягон року. З) Затверджено дійовими членани в історич

но-фільософічиііі секції: а) Катерину Антоновичеву, вдову по про

фесорі уиїверситета в Киіві. б) Миколу Біляшевського, директора
иіського музея в Кніві. в) Олександра Шахнатова, члена академії7

в Петербурзі.

УІІ вас. 14 пан.

1) Новий Виділ укоиституував ся так:

М. Грушевський, голова і референт наукових видавництв.
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Г. Нежанський, заст. голови, технічний референт камеииць

і загальних адміпістраційних справ.
В. Гнатюк, секретарь.
С. Томашівський, рефереит друкарні і переплетні.
М. Мочульський, референт киигарень.
В. Козловський, касіер, магавинєр та рахунковий референт

камеиипь і наукових видавництв.

І. Ясеиинькиіі, контрольор.
В. Охримовнч, рефереит правних справ.
Ів. Рановський, реферепт археольог. відділу музея.
0. Роздольський, референт етногр. відділу музея.

2) Ухвалено висловити д. К. Бандрівському письмеину по

дяку за ведеиє адміністрації камеииці в часі, коли належав до Ви

дїлу. З) Ухвалено спросити на нараду в справі акції проти поби

раня мита рід українських книжок внсилаиих до Росії, делегатів

Просвіти, Р. Педагогічного Товариства і Вндавничоі Спілки. 4) Упо

важнеио управителя київської книгарні норобити заходи до отво

ренн філії книгарні в Харкові. б) [Іринято до відомостн подяку
'
філії І,ІІросвіти“ в Станіславові за даровані книжки. 6) [Ірииято

чотирох нових членів. 7) Відчитано запросини віденського комітету

для обходу „Наусіп-Хепіепагїеіег" і урядженого з тої причини

конгресу иузнків, та носгаиовлено вислати на нього, як відпоруч
ника, д. ФіляретаКолессу.

УШ зас. дня 26 мая.

1) ІІриннто буджег наукових видань на 1909 р., що пред
ставляєть ся так:

Записки, 6 томів по 2.600 К . . . 15.600 кор.

Збірники секцій, З томи . . . . 8.500 ,,

Жерела . . . . . . . . 3.500 ,,

Памятки . . . . . . . 3.500 ,,

Етнографічний Збірник, 2 томи . . 6.000 ,,

Матеріялн до укр. етнольогіі . . . 2.100 .,

Укр. руська Бібліотека . . . . 8.000 ,,

Часопись правнича і економічна . . 2.400 ,,

Студії з поля суспільних наук . . . 2.400 ,,

Укр-рус. Архив . . . . . . 1.350 ,,

Матеріали до бібліографії. . . . 1.350 ,,

Хроніка (укр. і нім. видане) . . . 1.500 ,,
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Резерви наукових видань . . . . '3.700 кор.
Бібліотека й музей . . . . . у9.000 ,,

Наукові екскурзії. . . . . . 3.000 ,,/
Підмоги науковим робітникам . . . 2.000 ,.

Разом . . 69.900 кор.

2) Постановлепо внести в осени до буковинського сойму просьбу
о субненпію і предложити як залучпик збірне видане творів 0.~

Федьковича. З) Постановлеио внести до буковинського правитель
ства подане на концесію для отвореня книгарні в Чернівцях.

4) На просьбу „Товариства українських правників“ у Львові по

становлено: а) Відступити йому всї правничі виданя з опустом
. 400/0. б) Ііозиолитп йому відбувати засїданя в канцеляріі друкарні
по 7 год. вечером. в) Видати ще один том „Часописи правн.
і екон.“ та два випуски „Бібліотеки правничоі“, по чім новоза

сиоване [Іравниче товариство перебере дальше видане сих видань

на себе. б) Перейнято на Товариство від проф. Грушевського, за

його згодою, даіьше веденнє німецького видання його історії.

6) Принято до відомости, що вийшли з друку: а) Правнича Бі

блїотека, зип. ПГ. б) Збірник фільол. секції, т. ХІ-ХІІ. в) За
писки, т. 88. 7) Принято двох нових членів. 8) Признано 20 кор..

нідмоги „Товариству вакацийних осель" у Львові. 9) Затверджено

службову умову з управителем переплетні і реґулямін у справі
птатних відпусток для робітників та слуг, предложений референ
том друкарні й переплетні. 10) Принято норму в справі закупна
книжок для книгарні. 11) Постаповлено з впливів книгарні відкла

датн квоти до висоти 3.000 кор. на окрепий фонд для отворепя
винозичальні книжок.

ІХ зас. дня 2 липня.

1) Принято до відомости, що вже виплачено половину крає
вої субвенції на 1909 р. в сумі 7.000 кор. 2) Принято до відомо-у>

сти, що на посвяченю бурси Р. Товариства Педагогічного був де
лєі'атом Товариства д. В. Козловський та що зложив даток на

бурсу в квоті 10 нор. З) Принято одного нового члена. 4) При
иято до відомости, що вже прийшли до музея з Мшанця 2 бой

ківські одяги, модель бойків. загороди і два старі образи. Поста

новлено заразом вислати до Київа 200 рубл. на виготовленє колекції

вишивок і д. Вас. Кричевському 300 рублів на екскурзію для за
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купиа рівних етнографічних предметів до музея. 4) Відповідно до

директиви загальних зборів ухвалено для дра Івана Франка 200

кор. місячної підмоги, платноі від 1 сїчни, 1910 р. Рівиочасно ви

словлено надію, що йиші більші українські інституції визначуть
зі своїх фондів також щось на сю саму ціль. 5) На внесена дра
С. Томашївського постановлеио заложити нрн переплетни фабрику
вшитків і нотаток і ввійти в тій справі в порозуміне в Р. Товари
ством Педаґоґічним. 6) Цризнано вакацийні відпустки функціона

рям Товариства.

Х вас. дня 9 липня.

1) Принято до відомостн лист академіка 0. Шахматова в Пе

тербурвї в подякою за вибір його дійсним членом Товариства.

2) Принято до відомости, що тов. „Основа' прпзиачило 200/0 до

ходу в розпродажи карток із портретом Т. Шевченка на фонд
його памятника в Київі. З) Привнано д. Івапови Джиджорі 500

кор. підмоги на наукові студії. 4) Підвиошеио платню секретареви

Товариства В. Гиатюкови до 3.000 кор. річно, полишивши йому
активальний додаток у дотеперішній висоті 300 кор. річно.

ХІ зас. дня 14 липня.

1) Призпано дальші відпустки вакацийні фуикпіонарям Това

риства. 2) Ухвалено поробити деякі адаптації для бібліотеки від

повідно до пляну, нредложеного інжінєром д. Г. Пежанським. З)
Постановлено внести рекурс проти кари, 'напоженої дирекцією

скарбу, ва спізнене зголошенв фасіі для виміру еквівалєнту від

камениці при ул. Чарнецького, 26. 4) Вибрано комісію з проф.
М. Грушевського, В. Козловського і дра С. Томашінського для
відчитаня і апробати протоколу остатиїх загальних зборів. 5) По

ручено в часі ферій полагоджувати нильні справи трьом членам

Внділу з тим, що всі ті справи предложать опісля повному Виділовн.



Зас'ідакк секцій.

Засїдаия історично-Фільософічної секції.

ЧШ зас. дня 7 мая.

1) Д. Іван Кревецький предложив реферат п. н. „Нові ви

даня по бібліографії українсько-білоруських стародруків'. Ухва

иено надрукувати в науковій хровїці „3аписок“. 2) Вислухано ре

ферату дра З. Кузелї про працю д. В. Ґерииовича п. н. „ІІитанє

про третичного чоловіка в вовійшій літературі".

ІХ вас. дня 14 мая.

1) Проф. М. Грушевський предложнв статю д. Ол. Грушев
шевського н. н. „З сорокових років. Ш. Етноґрафічні пляни'.

Ухвалено друкувати в „Занисках“. 2) Д. Вол. Гнатюк зреферував
статю н. н. „Селянські будинки в Мшаицґ. Ухвалено друкувати
в „Матеріялах до укр. р. етнольогії".

Зміст статі о. Мих. Зубрпцького:

Автор подає на початку число всіх мешкальних будинків:
г'аздівських, циганських і жидівських з 1909 р., іх розміщене
та вичислює по кілько будинків мають поодинокі ґазди. Відтак по

дає опис, як люди набувають дерево на новий будинок, як зво

зять, (кождому будуючому помагають громадяни звести матеріал
лиш за одну гостину), кілько платять „майстрови” (теслї), які за

ховують обряди при завязаню і як ведуть цілу будову аж до ви

кінченя будинку. Описано нопрібно поодинокі складові
части бу

динків, подано іх назви, вигляд будинку в надвору і в середині.
До статі долучено рисункн, що представляють плин і розмір од
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ного старшого будинку в селї, який є взірцевин для переважної
части будинків; 2 рисуики, що представляють дві будівлі, одну
з Мшянця, другу в сусїдного села Ґалівки, в издвору; ипші ри

сунки представляють поодинокі части будинків ідомашиих нарядів.

До опису додано одно оповіданє, записаие з уст народа про хо

ванця, що повстав з нехрещеної дитини і служив свому братовн
12 лїт. Відтак подано опис городцїв, які є де у кого коло хати,

та вичислеио, що в них росте“.

Х вас. дня 22 мая.

1) Д. Вол. Гнатюк предложнв „Матеріали до гуцульської

демонольоґії' Аит. Онищука. 2) Д. Філярет Колесса предложив

„Записи мельодій українських иароднїх дуи“. Обі праці ухвалено

друкувати в „Матеріялах до укр-р. етнольоі'ії“.

Зміст працї д. Ант. Онищука:
Антін Онищук, пробуваючи постійно між Гуцулами в Зеле

ници, Надвірнянського повіта, як учитель, зібрав у 1907-1908 р.
нові матеріяли до гуцульської демонольоі'ії, незвичайно богатої,

а доси не прослїдженої ще науково. Матеріали ті подїлені на 5

частий: В першій части йдуть віруваня про вселениу і її прояви,
отже про: гори, ріки, озера, землю, сонце, місяць, звіздн, ві

тер, грім, веселку.
- У другій части наведені віруваия, при

вязані до звїринного світа, отже про: медведя, вовка, риси, ла-`

сидю, борсука, лнлика, кертицю, гадину, ящіркн, жаби, ластівку,

бузька, вудвуда, завулю, жовну, капю, кури, осн, чмелї; _ У тре-7
тій части зібрані віруваня про ростииний світ, отже про: лїс, явір,

вільху, бзину, паиороть, цвіт щастя, громовицю, їву. _- У четвер
тій части подані віруваня про духовий світ, отже про душу, мер

цїв, повісельників, потопельників, пявки, чугайстра, лїсовиків, чор

тів, иланетників, блуд, законані гроші. _ В останній, пятій части
наведені віруваня про земних богів: опирів, знахарів і чарівників,
чориокнижииків, градівннків, ворожбитів і віжлунів, відьми, вовку
лаків, баїльників і баїль, песиголовцїв. Віруваия нопереплїтані все
оповіданями, що повстали наслідком вірувань; декуди число їх

дуже поважне (причортах наведено їх 62 нумери), а всї записані

під днктат оповідача, через що вартість їх першорядна.
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Зміст праці д. Філярета Колесси:

Думи ріжнять ся від инших народніх пісень головно своєю

формою і способом традиції. Як імпровізапіі на звісні темп вони
не мають сталої форми, а кобзар співаючи ту саму думу за кож

дим разом подав нову ії відніпу. Отже думи не доступні широ
кому загалови, як инші народні пісні, бо вимагають від співця

довгої вправи і сіаранного нідготоввня, а навіть поетичного і му
зикального таланту; тому плавають їх лише професіональні
співаки, кобзарі-бапдуристн. Рецітнціі М. Кравченка (що
послужили рефентонп основою при обговореню рнтмічної і мельо

дичноі форми дум) внкнзують п рав и л ь н е чер г ованє наголо
сів у приблизно однакових відступах одної чвертки
(ј = приблизно 80 М. М.), яку й можна приняти за одиницю міри
при озпачуваню ритму рецітапіі. Через акцептовзні ноти видви

газ кобзар найважнїііші паголоси нідходячого тексту думи, так що

між дві тези припадає один, два або іі більше ненаголошуваннх

складів тексту; від того й залежить ритмічниіі зміст сих малих

груп, що містять ся між двома тезаии. Хоч у коэкдій фраві є один
або (в довших фразах) два силъніііші акценти, що домінують над

иншими, то не можна в кобзарських' рецітаціях перевести ґрупо
ванн одиниць міри у таити, головно через те, що відступи між те

зами бувають лиш приблизно однакові, а рецітація прискоряючи
іі звільияючи темно. часто переходить у рагіатіо і надближуєть ся

до деклямації. Взагалі передане ритму думи нотоними вартостями
хочбп лише з нриблнзною вірпостю насуває, дуже великі трудности.

Мельодія рецітацій М. Кравченка (як іинших коб
зарів із миргородського повіта) построєна в дорийській ґамі, зміпе-›

ній через підвисшенє четвертого степени (а 11 с (ііѕ е Ііѕ а) попри

тонїку (а) видвигае на переніну домінанту (е) до зиачіня другої
топіки ; таким способом мельодія виказує зложеиє із горішноі кварти
і долішноі квінти, як се бував в данних церковних ладах. Фрави

музичні можна по каденціям поділити на три катеґоріі; що дві або

три фрази лучать ся у трупи, які входять в собою в кореспоиденцію,

'творячи доволі снпетрично побудовані періоди, від зна
чені маркантними закінчепями. З фразами вяакуть ся вірші тексту,

що відповідно до укладу фраз лучать ся у симетричні строфові ці

лости. Однакоів у кождім періоді являєть ся получена нісенних

колін в инших комбінаціях.



18

Коли в звичайних піснях музична строфа накидає свою сталу

схему текстови, то в думах кобзар аж у хвилі співали
надає форму своїй рецітації, при чім оба елементи, поезія
і музика, мають однаково зиачінє у твореию форми. Тут і корі~
нить ся головна ріжниця між думою та піснею.

Думи, стоячи дуже близько до імпровізацій, переховують
ся так сказати-б у плниному стані і не виказують сталої форми
ані в цілости, ані в найдрібнійшнх складових частях.

Порівиуючи Кравчеикові репітації із мельоліями записанимн

від инших кобзарів і співцїв дум із Полтавщини (як [Ілнтон Крав
чеико, Дубина, Скубій, Бар) доходить реферепт до висновку, що

всі вони'подають відміни одпогож типу пісенного, який
домінує в миргородськім повіті і мабуть у цілій Полтавщині.

Згадав'ши про походженє давнїйшої кобзи і пізній
шої бандури (сі назви стали тепер сінопімами) і доторкнувшп
у тій звяви чужих впливів на українську ниродню музику ав

тор вказує па органічну звязь, яка заходить між ду
мамп,а иаіістаршою верствою українських народнїх
пісень. Вкінці підчеркуєавтор значінє кобзарських рецітацій
для зрозумівя поетичної форми старинного й середньо-вічиого

епосу.
і `

ХІ зас'.дня 26 мая. -

І) Проф. М. Грушевський відчитав записку дра А. Єнсена
зі Штокгольма, в якій він подає плин студій над Мавепинцями.

Сей пляи принято. 2) Ухвалено в У т. „Укр р. Архіва“ надруку
вати „Галипько-руську бібліографію“ Ів. Ом. Левицького за р.
1887-1889, а в ІГІ т. за р 1890-1891. Рівночасно признано
потребу заснована окремої бібліографічної комісії, яка мала би та

кож свій орган. На випадок її засновапя перенесено би бібліогра

фію д. І. Левинького до органу комісії. З) Вибрано від секції де
легатів до біблїографічної комісії: Дра З. Кузелго, Ів. Кревецького,
Ів. О. Левицького, проф. М. Грушевського. Постановлено звернути
ся до инших секцій з пропозицією, щоби й вони вибрали таких

самих делегатів до комісії. а крім того постаповлено порозуміти ся

в сїв справі також із Укр. Наук. Товариством у Кнїві.

ХІІ нас. дня 4 липня.
1) Проф. М. Грушевський повідомив про вихід семого тому
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„Історії України Руси". З огляду на обєм тому постановлено його

розділити па дві части і випустити як ХІІ-ХІІІ т. „Збірника“
секції. 2) Проф. М. Грушевський предложив листи В. Антоновича

до Аит. Мйодушевського, які ухвалено друкувати в „Записках“.

Листи В.Аитоновича: . _.

Два листи з 1856 р. представляють нам Антовича студента

серед товаришів з польської студентської „української Ґміни“.

В-осгапнїм, з 1903 р. Антонович-старець дає остаііню відповідь

на тему свого розриву з польською народністю, свій обрахунок су
млїипя перед товариіпами-Ііоляками.

ХШ вас. дня 9 липня.

1) Проф. М. Грушевський зреферував статю ііок. Б. Бучин
ського іі. н. „Студії в історії церковної унії. ІІІ. Мисаілів лист".
Ухвалено друкувати в „Записках“. 2) Др. С. Томашівський зрефе

рував збірку актів д. І. Созанського п. н. „Кілька причинків до

характеристики суспільного житя в 1648 р.“ Ііостановлено про
сити автора, щоби на підставі зібраного матеріалу виготовив статю.

Зміст статі Б. Бучинського:
Ііок. автор малює ті обставини, в яких вийшло послаиіе Мі

саіла до папи Сікста 1476 р. і той кружок людей, з якого воно
вийшло; аналізує лист і розкриває реакцію против сього унїопного"
кроку серед українське-білоруської еуспільности._ Статя лишаєть ся

^
недокінчепа.

ХІІІ зао. тпя 14 липня.

і) Др. С. Томашівський зреферував статю дра А. Єнсена зі
Штокгольма п. и. „Родина Войпаровськпх у Швеції". 2) ІІроф. М.

Грушевський зреф=рував статю о. М. Зубрицького п. н. „Дека
нальні й парохіяльні бібліотеки перзииськоі єпархії”. Обі статі

ухвалено друкувати в „Занисках“.

Зміст статі дра А. Єисена:
На. основі листів знайденх, у інтокгольмськім державнім ар

хіві, з рр. 1715-1735, оповідає автор про заходи Анни Война

ровської у шведського правительства коло того, щоби повернено їй

та її дітям гроші, нозичеиі у її мужа Карлом ХІІ в Вендерах. За
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ходи сі довели тілько до того, що в кінцн Войнаровська дістала

гарну маєтність Тіннельзе, діи у Штоигольмі та значну готівку.

Окріп того подає автор урядову релипію про арештозанє Война

ровського в Гамбурзі 1716, кілька документів про подружні справи
та його заповіт, лист його слуги Якубовського про жита на за

сланю, відомости про заходи жінки, щоби визволити мужа і т. ин.

В кінци розбираз автор питанє, чизю власностю були гроші пози

чені шведському королеви і - на основі письма Орлика з 1719 р.- висновує, що се були фонди державні України, а не приватні,
отже претенсіі Войнаровських були що найменше суииівні.

Зміст статі о. Мих. Зубрицького:
В збірні старих грамот жукотинського деианата переховуєть

ся жмуток паперів із написю „ВіЫіоіЬеса бесапа1іѕ“. З того ма

теріалу довідузмо ся, що 1825 р. видала надворна канделярія на

припорученє цісаря Франца І приказ до губернії, щоби вона по
старала ся позасновувати деканальні і парохіильні бібліотеки.

Краєвий уряд поручив консисторови перевести се діло, а з консп

стора писали до поодиноких деканів, які в порозуміню з підчине

иими священиками рали повідкривати сі бібліотеки. В статі подано

перший обіжник із 1825 в дословній відписи, а з инших зміст пе

реписки, яка завела ся в сій справі поміж впчисленими властями.

Іїоміщено також вміст бібліотечного реґуляміну, злоэкеного крил.
Іваном Лаврівським, подано вигляд деяких формулярів, число ини

аєок у дек. бібліотеці жукотинського дек., руські друки і внчи

слено книжки світського змісту. В статі описано випадки від 1825

до 1854 р.

Засіданя оільольоґічноі секції.

ІІІ вас. дня 6 мая.
1) Др. І. Франко відчнтав вступ до своєї історії літератури

п. н. „Теорія і розвій літературґ, який ухвалено друкувати в „За
пнсках“. 2) Уконституованє секції відложено на далі.
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Засїданя матсматично-природоиисио-лікарської секції.

ІІ нас. дня 26 мая.
І) Секція уконституувала ся так:
Іван Верхратський, директор.

Др. Волод. Левицький, заст. директора.

Др. Стеф. Рудницький, секретарь.

Др. Іван Раковський, васт. секретаря..

Делєгатом секції до Виділу вибрано дра С. Рудннцького.

2) Сконстатовано, що лікарська комісія не відбула від довшого

часу ні одного засїданя, тому відповідно до §. 26 статута розвн
зано її. З) Уложено лїсту членів фізіог'рафічної комісії, до якої

увійшли: Др. Юл. Медвепький, пр. С. Рудницький, др. В. Левиць

кий, др. Ост. Волощак, Гр. Вобяк, Сем. Сидоряк, Фед. Принак,
І. Мануляк, М. Мельник, Йос. Раковський, др. М. Коцюба, др.
Ів. Раковський, др. Ф. Вовк, І. Верхратський, др. Рон. Залозець
кий, др. Гр. Величко, Вол. Шухевич, Л. Гаванський.

ІІІ вас. дня 10 червня.
1) Др. В. Левицький нредложув працю дра Ю. Гірияка н.н.

„Замітки по моно- і бінолєкулярноі хемічної кінетики“, яку ухва
лено друкувати в „Збірнику“ секції. 2) Принято до відоности і за

тверджено ухвали фізіоґрафічної комісії.

Зміст праці дра Ю. Гірняка:
По короткім вступі, нрисьвяченім деяким загальним питаиям,

автор переходить до загальних схематів, при яких немочи уставляе
ся ріжничкові рівнаня хемічноі кіпетики. На кількох відповідно

вибраних примірах внказує ся відтак іидукційно, що всі -моиомолє

кулярні реакції при найдовільнїйших комбінаціях не вимагають ко

нечно конвенціональних схематів Оствальда до уставлтованя самих

ріікничкових рівнань. Ся обставина улекшує значно рахунок або

радше дає можність обминути всі довгі, дрібничкові неречислюваня,

які конечні при зіставленю великого числа типів у готовій ріж
ничковій формі. Відтак начеркує автор коротко спосіб, яким можна

вишукувати деякі випадки періодичних процесів у реакції чотирох

субстанцій, нослугуючи ся при тім частинною крітерівю. В другій
части задержує ся з початку на постепенних, бічних перемінах
і показує, коли системи рівнянь дають ся легко інтег'рувати. Дальше
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переходить автор до сииіронїчннх скомплїкованпх типів, подаючи

один простий прииір для моно-, а один для бімолєкуляриих пере

міи, при чіи у другім випадку переводить інтеграцію рівианя типу
Ніссаіі. Дальшу часть аж до кінця присвячує автор иишуканю заи

кненого інтеі'ралу для постепеииої бїмолєкулярної переміви:
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Засїдакя комісій.

Засїданя археоґрафічної комісії.

[У зас. дня 22 мая.

1) На пропозицію д. Вол. Гнатюка ухвалено видати збірку

страстиіі Христових з рукописів, перехованих у нього іі дра І.
Франка, в „Памятках укр. мови й літератури“. 2) Відчитано лист

дра 4Олек. Колесси в справі видана українських драматичних тво

рів ХУІІ-ХУІІІ ст. і упрошено дра В. Щурата предложити на
дальшім засідапю подрібииіі пляи такого видана.

У зас. дня 4 липня.

1) Проф. М. Грушевський повідомив, що др. А. Єнсен зі

Штокгольма зтолосив збірку листів Ф. Орлика. 2) Порушено лунку
видати вібрану доси коресиоиненцію Ф. Орлика, друковану іі не

. друковану, в однім томі. З) Дискутовано над справою методи ви

даваня археоі'рафічних матеріялів: поділ на категорії, хропольоґія,

правопись, оріґіиали іі копії, документи в цїлости іі ексцерпти
і т. ин.

Ззсїданя статистичної комісії.

ІІ вас. дня 22 мая.
Обговорювано дальше плян другого тому збірника комісії, до

якого зголосили праці: Др. Ів. Франко про село Нагуєвичі або
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про процес за полонину Глистовату.
- І. Крезецькиі реферат із

прапї Токаржа „(ЗаІісуа". -М. Залізняк реферат із книжки бель
ґііських інженїрів про стан проиислу в Україні.

ІІІ вис. дня'8 липня.

Принито до нідоиости й передискутовано дальші зголошеия

праць для збірника коиісіі: Д. Олек. Рубіиштайн із Київа зголо

сив нрапю про аґрарні рухи на Україні. _ Д. Онелян Саєвнч
готовить працю про заробкові товариства в Галичині.

_ Др. Іляр.
Сванпїцкиіі приготовляє прапю про статистику угорських Русинів
по парохіяи з кінця ХІІ'Ш ст. _ Д. Мик. Залїаняк згодив ся
виготовити реферат про статистичні виданя центральної комісії

в Відні.

Засїдаия Фізіоґраоічної комісії.

І зас. дня 10 червня.
І) Коыісія уконституувала сл так, що вибрано: Головою дра

Р. Залозецького; заступ. голови дра С. Руднипького; се

кретарен дра Івана Раковського. 2) Вислухано реферату дра І.
Раковського про плин діяльности воиісії, якої головною задачею

є систематичний і всесторонний гозслїд українських зеиель із фі
зичного боку. До прапї в сїн иапряиі поставовлено запросити всїх

українських природознавпїв і прихильників природознавства, для

чого будуть порозсипані їи спепіялъні квзстіонарі її інструкції. З)
Постановлено приступити до заснована природопнсного віддїлу при

иузею Товариства і звернути ся до Впдїлу за поиочею в сїії

справі. 4) Ухвалено звернути ся з просьбою до приватних збира
чіи, щоби свої збірки або бодай дублєтн відступали природопис

иоиу віддїлови нуаея, коли вони до нього надають ся.

Засїданя етноґрафічиоі комісії.

ІІ аас. дня 6 ная.

1) Ііринято до відоиости, що д. О. Розлольсьвий зібрав і пе

редав до музея 190 писапок, за що ухвалено і'іоІу подяку. 2)
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Принято до відомости, Що д. Ф. Колесса передав уже до друку

мельодіі дум. З) Постановлено описувати мельоііі з фоноґрафічних
валків зараз по зібраню і упрошено д. Ф. Колессу перевести ііе

реговори в тій справі з відповідним чоловіком.` 4) Постановлеио

віднести ся до Виділу з просьбою, іііоби визначив д. Ф. Колессї

підмогу на виїзд із рефератом на музичний конгрес у Вінни. 5)

Принято до відомости, що доси згодиіи ся взяти ііа себе редак

цію нісепь для приготовуваиого корпуса отсі особи: а) В. Гнатюк_ Колядки зі щедрізками,любозні та побутові пісні. б) Др. З. Кузеля_ Баляди. в) Філ. Колесса - Думи. г) Мих. Мочульський -`
Купальні пісні. д) Др. Вол. Охримович і Ф. Колесса

_- Весільні
пісні. е) 0. Роздольський _- Весняики, пісні при хрестинах. ж)
Др. В. Щурат _ ІІісні ненароднього походженя і вірші (духовні,
різдвяні, великодиі). з) Др. Іл. Свєнціцкий - Голосїня.
ІІІ зас. дня 24 червня.
1) Принято до відоиости справозданє д. Ф. Колесси з му

зичного конгресу у Відни. 2) Принято до відомости, що від д. О.

Сластьона надійшли вже валки з зібраними ним мельодіями дум,

числом 12. З) Принято рахунок на два однги гуцульські на мане

кіпн і ухвалено замовити їх. Принято також до відомости, що о.

М. Зубринький прислав уже до музея модель бойківської нагороди,

два бойківські одяги на манекіии і два старі образи. 4) Принято
до відомости, що секретарь комісії увійшов у переговори з І,Жіно

чою І`ромадою“ у Львові в справі відстунленя її збірки вишивок
до музея. б) Принято до відомости, що вже розпочато перепису
вати руконисні збірки пісень. 6) Посгановлено залоікити в музеюІ

'

окремий відділ, в якім поміщувано би фотоі'рафіі українських етно

ґрафів та короткі їх автобіоґрафіі. 7) Постановлено дати на „Ет

ноґр. Збіриику“ також німецький титул, починаючи від ХХУ т.,
а на „Матеріялах“ від ХІ т. 8) Призначено на иайблизші томи
„Егноір Збірнк-і" народні оповіданя, які записав д. Вол. Гнатюк
1897 р. у Бачці.
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Участь Товариства в науковім конгресі музичнім Інтернаціонального

музичного Товариства у Відни в маю 1909 р.

В днях 25-29 мая 1909 р. відбув ся у Відии науковий
конгрес музичний, зорганілований Інтернаціональнпи музичним то

вариством, а полученнй з празнованєм столітних роковин смерти

Йосифа Гайдиа. Се торжество зідсвятковано цілим рядом уро
чистих обходів, світлих концертів і оперозих вистав історичного
характеру; головна ж вага конгресу лежала в наукових аасіданях,

пленарних і секцііїних, та в виголошеннх при тій нагоді рефера

тах, що доторкали усіх вашніііших проблємів з обсягу музичного
зпаня.

Се був перший світовий конгрес музичний, на якім звернено

увагу на українську народню музику, через що втягнепо украін

оьку иародию пісню в сферу порівняних студій музичних. Стало

ся се таких способом, що орґапізапийннй комітет конгресовий звер

нув ся до Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові і окремо
до проф. Філяретн Колесси в запрошепєм до участи в сьому куль

турному святі і в наукових працях конгресу. Етноґрафічиа Комі

сія Наукового Товариства ім. Шевченка вибрала проф. Філ. Ко

лессу своїм делєґатом па конгрес, а Товариство причинило ся до

покритя коштів подорожі, признаточи участь свого члена в нара

дах конгресу за нажну і потрібну з огляду на прнготовлювниі

Етногр. Комісією виданя укр. пародніх мельодій.

Отже д. Філ. Колесса взяв участь у другій секції конгресу,

що'ваймала ся музнчпою етпографією і фолькльором.
Ся секція уконституовала ся тим способом, шо вибрала головою

дра Е. Горнбостля з Берліна, звісного дослідника екзотичноі му
зики, а заступником голови дра Ільмарі Кронл, доцента універси

тету в Гельзінгфорсі, що своїми науковими працями і взірпево

упорядковапим збірником фінських пародніх пісень положнв вели

чезпі заслуги для музичної етнографії і порівняного музикозиав
ства. [Іри нильпій участи членів секції в нарадах виголошено ці
лий ряд дуже займаючих і старанно оброблеиих рефератів; вгада
емо тут лиш про важиійші, як: проф. Отокара Гостінського
про житє, розвій і перехрещуваиє пародніх мельодій, Й. Ґеца

про стан дослідів над народ. піснями в Моравіі іШлеску, Л.

Куби про дальматннсько-істріянські народні пісні, Евг. Лїневоі
(з Москви) про нову методу запнсуваня велпкоруських хорових пі
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сень наролних*), Армаса Лявпїса, звісного збнрача ляпонських
народ. пісень про пентатоніку в ляпонських народ. мельодіях**),

Е. Горнбостля і В. Шмідта про екзотичну музику. Осо
бливо іптересні були реферати Ільмарі Кроиа про типові при
знаки фінських народ. мельодій та Оттона Андерссона про
старипні тонаціі в народній музиці з особливим увгляднепем фін
ськоі і про стариниі смичкові інструменти північних народів. Свої

реферати ілюструвалипрелеґепти співом, інстр. грою і фоиоґрґ

продукціями. Годить ся зазначити, що деякі фінські народ. пісні

в нельодицї і ритміцї виказугсть дивну схожість і хто знає. чи не

споріднене з українським. ІІрацї дра І. Крона дуже інструктивні,
бо змагають до того, щоб можна було порядкувати народні пісні

по характеристичним, признакам їх мельодій. - Отто Аидерссен
виказув, що т. зв. середновічні лади в народ. піснях не завсїгди

треба виводити від впливу церковної музики, бо сі лади в деяких

народ. піснях були первісні і мабуть старші від церковних впливів;

се висновок дуже важний також. для дослїдувачів укр. народ. пісні.

Пр. Філ. Колосся виголосив обширнпй реферат про рит
мічну й мельодичну будову кобзарських рецітацій7
т. зв. козацьких пісень, запорозьких нсальмів або дум, при чім про

нукував на фоноґрафі зібрані в Полтавщині рецітації кобзарів
Михайла Кравченка з Сорочинець, Нлятона Кравченка з Шахворо
стінки і др. Відчит сей викликав між членами секції велике заін

тересованє кобзарською музикою і живу дискусію, в якій забнрали
голос проф. Гостінський, др. Горнбостель і Л. Куба***).

*) Звісна річ, що й на Україні, н. пр. в Миргородщині співають ся на

род. пісні хором, в якім попри головну мельодію визначують ся т. зв. піцголоски.

**) На українські і в. руські народ. пісні з пснтатонїчним устроеи зверґ
нув увагу П. Сокальський (Русская народная музыка).

***) Реферат проф. Ф. Колесси враз із зразками нотних записів кобзарських
співів надрукований уже у справозданго із музичного конгресу, яке й небавом пояпить

ся. 1`одить ся тут згадати, що кобзарські мельодіі, які проф. Ф. Колесса мину
лого лїта зібрав у Полтавщині на фоноґраф, доновнені новими збірками Олу

Сласгьона і Лар. Квітки та переведені на потне письмо, друкуються уже в ХІІІ
т. Матеріялів до укр. етнольоґії; там то й появить ся обширна праця Ф. Колессгъ

про музичну форму дум.



Літературно-наукові дезідерати
для ювілейного обходу сотих роковин уродженя

Тараса Шевченка.

(Читаио на засіданю Язикової Комісії).

Перед 10 роками вся Україна ноклоиила ся Ів. Котлярев~

ському за те, що видобув з погорди наше рідне слово
- те звено,

яке мілїони одиниць лучить в одну велику сімю. За 4 роки мине

100 літ від часу, коли прийшов ни. світ ґенїй, що зумів те наше

рідне слово поставити па сторожи коло нас тодї, як нас вже до

краю окрадано. Воно спасно нас. Йому ми вавпячуємо нинї всю

нашу народну свідомість _ свідомість наших данних кривд і ио
вих прав, свідомість подвигів та упадків минувшини і тих иинїш

них одушевлень та поривів до всього, чим нас будуччина вабить.

З чарівноі сили Шевченкового слова внплила вся наша народна
сила і енергія і винливати-ие так довго, як довго треба нам буде
ії для здїйсненя Шевчевкових ідеалів, що стали ся давно вже на
шими. Се в нас нині вже неоснорима правда, що всі наші дотепе

рішні тріюмфи були і всі наші будучі тріюифи будуть тріюмфаии'
Шевченка. В австрійській Україні одним а найблизших таких трі

юмфів його повинен бути 1911 р. ювілей 100-их роковин уродженя
М. Шашкевича, бо і його почини були-б заснїтили ся, коли-б не

нонесла іх наперед могуча фнля Шевчеикового слова. 'Гоиу й при
тотоваия до того ювілею повинні вийти частиною приготоиань до

ювілею Шевченка

Не начеркуючи програми загально-народного обходу великого

ювілею, до чого покликані всї наші національні інституції та ор

ґанїзації по обох сторонах Збруча, ми даєм передовсім інїціятиву
а
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до приготован'я лїтературно-наукового зїзду, начеркуюзи програму
праць, які до того зїзду належало-б виконати.

Першим і при всякій студії про Шевченка необхідним під-~

ручником буде як найповнійша

(І) Біблїоґрафія писань Шевченка і про Шевченка.

Поваікну основу для такої бібліографії дав Комарів. Инші

доповнили її в части. Дальше доповнено повинноб узгляднити
й публікації, що посередно дотикатоть поета, приміром мемуари,

статі публїцистичного характеру і т. п. Повно і всесторонно об~

роблена бібліографія могла-б вийти лише при участи кількох осіб

з російської і австрійської України. Була-б вона незвичайною по

лекшею для цілого ряду студій над Шевченком. Передовсім поґ

лекшила-б вона дві праці, які для дальших студій все будуть ви

хідним пунктом і тому мусять бути виконані:

(ІІ.) Огляд українських студій про Шевченка,

(ІІІ.) Огляд чужих відзивів про Шевченка.

До першої з названих праць у нас вже дещо зведено разом

у ріжпих моноґрафічиих студіях. До другої почип дав Трохим

Звіздочот (Зїньківськнй).

Посунути наперед і' поглубити студії про Шевченка можна

лиш тодї, коли маєть ся повне і критично видане всіх його пи
сань. Останні часи дали нам вже поважні проби таких видань.

Але щоб мати змогу усунути всякі поважнїйші сумніви, з якими

повне, критично видане Шевченкових писань може зустріти ся, щоб

ті писаня видати і хронольоґічно і вірно і з усяким коментарним
апаратом, треба наперед зладпти:

(ІІІ). Реєстр усїх Шевченкових автоґрафів,

а в звязку з тим реєстром дві студійк:

1) Про Шевчепкову правопнсь в автоґрафах,
2) Про чужі справки в Шевченкових авто~

трафах

Перша з тих студійок була-б інтересна о стільки, о скільки

могла-б кинути світло і на відиошеиє Шевченка до порушеної
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в ііого часах правописноі квестіі. Друга важна не лише а погляду
на ту ролю, яку принисував собі Куліш у вілношеню до Шевчен

кових писань.
В тіснім звязку з реєстром автоґрафів остпє:

(У.) Хронольоґія Шевченкових писань.

Величезну заслугу в усталеню такої хронольоґії положив не

давно В. Домннипький. Як важно се діло, знає кожднїі хто лрібу
вав знати собі справу в розвитку поетичної творчости якого-небудь

автора. Кпясичним примірои тут може бути оцінка Шезченкового

Послання „До мертвих і живих і ненарождених" у звязку з при-_
святого „Н. В. І`оголю“ _ онїнка, що не випадає на користь
„ІІослания“ як раз тому, що в нім на початку поет уже пересні

вує себе самого, новтнряє свій равннїі концепт. Ііісля того, що

для хронольоґії Шевченковнх писань зробив В. Доиаппцький, до

нових здобуіків може привести передовсім

(\`І). Критична біографія Шевченка,

для якої потрібний не лиш

1) Огляд біографічних писань про Шевченка,
2) Огляд нових причинків до біографії Шев

ченка

агіеі.

(УП). Виданє кореспонденції Шевченка

(УПІ). Визисканє писань Шевченка для його біографії,

а яким вяжуть ся праці на такі теми:

1) НаЦіонально-полїтичні погляди Шевченка.
2) Релігійні погляди Шевченка.
З) Фільософічні погляди Шевченка.
4) Віпношене Шевченка до народа.
5) Відиошеиє Шевченка до української літера

тури і ії ренреаеитантів.
6) Шевченко як сказійний поет.

7) Фактична основа. Шевчеикових епіі'ранатич
них писань.
8) Фактична осн'сва Шевчеикових еротиків.
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9) Поезія семейного жити у Шевченка.

10) Літературна культура в Шевченка,
т. є. виказапє його лєктуріі на основі студії творів.
В кінци і непочинаііі в нас доси

(ІХ). Стильометричні студії про Шевченка

присііорнли б дещо для усіаленя хронольоґіі Шевчеикових ппсаиь.

Узглядиюючи еволюцію стилю в поета, вони рішуче можуть про
мовити за прпналежноеію хроиольогічно неозначеного твору до

раншоі або пізпійніої доби творчостн. А осиовуючись на залежно
сти поетичного вислову від психічної організації поета, можуть

дати підставу до рішеня` які твори, іірипнсувані Шевченковн, на

лежить остаточно уважати за

(Х). Опуріі між Шезченковими писанями.

Всі названі доси праці мали-б у результаті передовсім доте

перііппю оцінку Шевченка в нас і на чужині, його біографію і його
писаня в повнім, хронольогічнім і критичнід виданю. Для нового

скоментованя ювілейного видана Шевчеиковпх писань належить не

лиіп перевести резізію дотеперіінних студій над ними, але й ио

робитн нові студії бодай на такітемп, яких'конечио вимагає

(ХІ). Всесторонний розбір Шевченнових писань.

1) Естетика Шевченка:

а) Лірика.

б) Енікн.

в) Драматизи.

г) Настрій і пластика.

1
1
)

Гумор.

2
) ІІсихольогія в Шевчрика.

З
) Народна пісня в Шевченка.

4
) Ритміка в Шевченка.

5
) Поетичні форми в Шевченка.

6
) Історія в Шевченка (як предмет поезії і як ви

раз іі).'І

7
) Етнографія 'в Шевченка (побут, звичаї, віруваня).

8
) 'Народні припові'дки в'Шевченка.
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9) Духовна вірша в Шевченка (Богогласникового
типу). Її міг знати Шевченко не тільки з упіятського „Богоглас
ника', але і з традиції (ніде: Демуцький: „Лира“).
10) Персоиаж і мотиви в Шевченка.
11) Сліди малярських студій і занять у Шевчен

ковій поезії.
12) Романтичні набутки в Шевченка.
13) Романтичний погляд на силу слова в Шев

ченка.

14) Слазянофільство в Шевченка з закроєм на
месіянізм.

Спеціального розбору вимагали-б

(ХІІ). Поодиноиі поеми.

1) Гайдаиакн в світлі історії.
2) Великий льох як містерія.
З) Жерело концепції Неофітів.
4) Жерело концепції „Марії-Є

„Великий Льох" сам Шевченко назвав „містерією“. Чи дра
матична форма поеми, в якій через сцену пересуваеть ся живо три

партії фігур, усе трівами, зі своїми гуморнстично-сатиричнимн роз-у
мовами на більше і меньше актуальні теми, партіі фігур таємни

чого походженя і реальних дідів-лїрииків, що свою появу на сцені

оплачують власною шкірою
-- чи те все не пригадує старої мі

стерії у вертенній формі а іі (ііаЫегіе, в її світовими типами,
між якими все на кіицн мусить бути дід

-- добича иесподїиаиоі
Смерти? З того погляду „Великий Льох“ формально вказував би

па звязок Шевчепкової творчости з творчостю ХТГІІ і ХЧШ в.
Конпепція-ж „Неофітів“ вийшла з якоїсь історичної фабули.
З першого джерела, з таких писателїв доби переслідовапя хри
стияп, як Светонїй, Шевченко не міг ії взяти. Взяв певно з дру->
гої руки, з якогось учебпйкатимської історії. З якого? Той під

ручник кинув би світло може й на ииші класичні реміиісценціі>

в Шевченкових писанях. _- Жерело концепції „Марії“ без сум
ніву жидівське. Яке? Чи не глядати його між такими писанямн,

з яких виплили, приміром, і концепції „Лєгенд“ Нємоєвського.

При розборі поодиноких поем чи освітлювані поодиноких.

киестій може виринути ще потреба таких спеціяльннх студій:
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(ХІІІ). Московські писаня Шевченка в їх відношенї
до українських.

(ХІІІ). Перекладні проби в Шевченка.
(Іісалмп, Слово о ІІ. І.

,

польські поети).

Для належитого зрозуміла тексту Шевченкових писань ко

нечио потрібний в кінци належито оброблепнй і точний

(ХУ). Словар до Шевченкових писань.

Він повинен узглядпити не лиш поодинокі слова з їх значі

нєм, але і фрази, з фонетнчнини, морфольоґічними та синтактнч

ними варіантами, з наголосом. Ііоклалось би таким словарем ко

нець усім фальшивин фільольоґічиим іитерпретаціян, які появля

ють ся не лиш у шкільних учебниках, але і в виданях Шевченко

вих писань, де стрічаемо такі толкованя, як: нічого робить [не
сказали б на сміх] = нічого не порадиш, дарма; не потурай =
не давай ся, не уступай; той тузами обіраз свата в його хаті =
той стусанами, штурканцями частує свата; віжечки = коромесло.
На основі порядного словара можна вже легко дати студії про

(ХІІІ). Шевченкову мову.

1
) Лексікальний засіб.

2
) Фонетик'а і морфольох'ія.

З
) С к л а д и я.

-

4
) Н а г о л о с.

5
) Архаізованє у звязку ві змістом.

Повна оцінка. заслуги Шевченка у збогачевю літ. мови, ро

вуміеть ся, була-б можлива аж тоді, коли-6 оцінено заслуги попе

редників його. Тому передовсім ножадані-б були:

(ХІІ'ІІ). Словарі до писань попередників Шевченка:

бодай важнійших, від Котлучревського
почавши (Котлярев

ського, Артемовського, Квітки, Гребінки, Метлинського).
Аж виконане всіх намічених доси праць уможливило-б:

(ХУІІІ). ПовнеІ критично видане писань Шевченка

і (ХІХ). Студію про розвиток поетичної творчости
Шевченка.
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Дальші студії відносились би вже до виачіия Шевченка

в розвитку нації і іі пнсьменства.

Передовсім важна була-б праця на тому:

(ХХ). Культ Шевченка в його розвитку.

Пїдготоване до такої праці повинні дати студії про:

1) Повні виданя писань Шевченка.
2) Популярні видана. '
З) Писаня Шевченка в шкільних читанках.
4) Писаня Шевченка в темах шкільних задач

(по печат. звітам).

5)11исаня Шевченка в Антольоі'іях.
6) Дра матнзоваие Шевчеикових писань.

7) Музичні композиції до Шевч. писань.
8) Живі образи з Шевч. писань.

9) Поезії про Шевченка.
10) Торжествеині бесіди про Шевченка.
11) Відпошепе клєру до Шевче нка.
12) Відношенє простого народа до Шевченка.

13) Відношенє м осквофільства до Шевченка
(нозітівне, як до поета провінції і неґатівне, як до сепаратнста,
атеїста і аиархіста).
14) Фальш ова не писань Шевченка (для цілий

школи передовсім, з огляду на фальшиво поняту мораль, релігію,

або й політику, із за чого оперувало ся всі тексти, де явив ся

Лях, апостольський чернець, батюшка царь, куций Німець узлова
тий, а хочби тільки бугай).

Образ ширеия Шевченкових писань у ріжних видаиях був би

вельми інтересний. Показан ся-б звязок між ним і розвитком зро

зуміня поета серед суспільности, яке ілюструють усякі бесіди і по

езіі про нього. Покавалось би, що кожде поколіне має свого Шев

ченка, так як кожний час має твої інтереси, які старасть ся освя
титн авторітегом поета. Вистунило-б также стілько ріжинх Шевчен

кових фізйоиомій, кілько бумо чи е у нас усяких партій. І стало-б
ясне, що так воно і дальше буде. Стало-б ясне передовсім те, що
доси ми снопулярізували Шевченка реформатора, аґітатора, публі
цпста, але не Шевченка-поета. Се діло будуччини.
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Історія ширеня Шевченка в школі була-б мірплом опанову

_ваня тої школи через що-раз дужший наш національний рух.
Кілько то поем Шевченка не мало місця в давиих Читаиках -
тих поем, що тепер їх туди вже введено?

Музикальне ілюстроване Шевченкових пісень чи поем пока

зало-б, що воно мусить опертись на фільольоґічнім поясненю, на

фільольоґічнім коментари. Інакше музика може про себе вийти й

гарна, але в прпложеню до Шевченкового тексту фальшива і по

гана. Драстичний примір _ галицька композиція „Минули літа
молодії“. Шевченко каже:

Сили ж один собі в кутку,

Не жди весни, - святої долі!
Вона не прийде вже ніколи

Садочок твій позеленить,

4Твою надію оновить

1 думу вольную на волю

Не прийде випустить...

Композитор не зрозумів тексту. По слові ніколи вліпив точку- дав спору муникальну павзу. З іпііпіііу-ів (позеленить, оно
вить, випустить) зробили ся іпіпга. І Шевченкове пійшла до чорта- вийшло аж три иісенїтницї. Розуміеть ся, не Шевченкові вже,
але композиторові. Таких карикатур нема в Лисенка. Але з пока

заного пункту поднвити ся і'на Лисенкові композиції було~б інте

ресно. Вийшло-б, шо е якась ріжниця між тими композиціями Ли

сенка, для яких була в нього добра школа в гармонізації народ
них пісень` а такими, як „Бють Пороги“.

Вінцем показаних студій була-би студія про

ХХІ. Ролю Шевченка в національно-політичнім відродженї

України.

Вплив на літературу засвідчують найкрасше:І
ХХІІ. Наслідувачі Шевченка

(вже від 50-их рр. м. ст. до нині, з Федьковичем на верху).

Ширенє Шевченка між чуікпнцями задокумептовують:

ХХІІІ. Переклади його творів.



За

ІІри критичиііі оцінці перекладів вийде иераа на верх своє

рідність Шевченконоі поеані, яка перекладчикам вераз ставить не

переиожні трудности і доводить часто до таких карикатур як

в иосковськім перекладі поемки: „Огні горять, музика грае“: де
читаено: Огии горить, орхестрт. (?) играетъ". Смішинй „ор
кестръ" злоікений зі скрипки і решетця та ще може з цимбалів!
Ми не маем нретенсіі до инчерпаия тем а обсягу студій над

Шевченвом. Не одну можна-б ще покинути, не одну змодіфікувати.
Наші дезідерати иають лиш характер ініціативи. Мають на цїли
показати, як велика ще перед нами праця, до явої повинні взя

тись усі, хто чує в себе призвано до неі.

Львів, дня 10 падолиста, 1009.

Др. В. Щурат.



Квестіонар
у справі записуваня нохоронних звичаїв і голосінь.

І

Етноґрафічна Комісія маючи намір видати збірку нохоронних
звичаїв і збірку голосінь, подає отут два квестіонарі в сій справі
і просить усіх, хто має до сього змогу, записувати дотичиі мате

ріяли як найповнійше і иайдокладнійше.

І. Звичаї.
1. Які знаки віщують смерть і хто іх видить або чує? Які

сни або пригоди проиовідають смерть?
2. Як заховувть ся родина, кревиі і гості в при'сутиости

умираючого і яких нридержують ся приписів, щоби душа відійшла
в спокою? Як представляють собі смерть?

З. Що роблять з тілом небіжчика? Хто його мне, чеше і уби
рає, що роблять з водою, иігтями і волосєм, якої уживають одежі?

Де дівають солому з сінника, на якім лежав мерлець?

\1.Де кладуть мерця, на стіл, чи на ланку, куди ногами
і як убирають катафальок?

5. Як нриладжують, кладуть і убирають тіло жінок, нежоиа

тих і иезамужних та дітий?
6. Хто робить трумну, з чого, коли і за що?
7. Які робить сн заряджевя в хаті і в господарстві на ви

падок смерти хазяїна? Чи не сиускає ся худоби з прииоиу?
8. Як повідомляєть ся про смерть сусідів, свояків і як зна

чить ся хату, де лежить мерлець?
9. Хто має приступ до хати мерця і коли? Що говорить ся

при тій нагоді з родиною?
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10. Чи пересиджуєть ся ніч при мерци і що тоді робить сяі?
Чи співають ся пісні і які? Чи є тоді в звичаю баиијги ся і яких

уживаеть ся забав? Докладний опис. Котрі з тих вабав уживають
ся лише при мерци?

11. Як відбувають ся похорони, що тоді робить родина
і чужі? Як пращають ся з мерпем і чи не ходять довкола дїжі

(стола) або чи роблять що з перцем? Хто вкладає тіло до трумни?
Чи нема звичаю дивити ся тоді в вікно?

12. Що дають до трумни? Чи стукають о поріг і чи отви

рають вікно?

13. Як несуть мерця на цвннтар і до церкви? Хто несе?

Чи не уживають до того возів або саннй і чи не приписано брати

до того волів?

14. Хто копає гріб і за що? Як робить ся гріб?
15. Що ставить са на гріб? Чи нема в звичаю кидати там

розбитий горнець або черени?
16. Чи справляють комашню, коли і як? Коли йде ся на

гроби і яких звичаїв нридержують ся в дома по похоропах? Чи

нема звичаю красти по похоронах? Як відбувають жалобу і чого
не вільно робити в селі на випадок смерти? Чи гасять по похо

роні світло в хаті і лишають для душі поживу?
17. Що дієть ся з душею по смерти? Що оповідають люди

з тамтого світа? Як представляють собі рай і пекло?

18. Що робити, щоб мерлепь не ходив по світі? Що то е

опирі, перелесники, літавцї і що проти них робити?

19. Що дїеть ся в нехрещепнми дітьми, що з жінками, що

лишили малі діти?

20. Де ховають потопельників, повисільників і самоубійцїв
і що про них кажуть?

`

ІІ. Голосїня.
1. Чи є звичай голосити по умерших?
2. Хто голосить? Рідна, чи наймані планки?

З. Чи голосять усі члени родини, чи тілько деякі особи, і в якім

порядку ?_

4. Чи голосять і мужчини?
5. Як нема рідні, чи голосять чужі і то звласноі волі, чи ні?
6. Кілько і як платять нлачкам? (Грііими -- натураліямп _

угощенем '2
)
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'7. Чи у нлачок тексти голосїнь незмінні, чи за кожднм ра
вом аміинютъ ся?

(Голосїви планок належить записувати докладно, в подаиєм

імени планки, її віку, від коли ваймаєть ся сим ділом, місцевість).
8. Чи принято учитн ся у професіональних плачок голосити?

9. Чи переймають одна від другої голосїня? А може і впра
вляюгь ся наперед жінки в своїх кружках у голосїню?

10. Чи не вміти голосити вважаєть ся великим соромом,

а вміти голосити приносить честь?

11. Які голосїня бувають: прозою (звичайного мовою), чи

стнхамн? Котрі вважають ся красші?
12. Чие голосїнє більше подобаєть ся, дуже голосне, чи дуже

довге ?

13. Чому плачуть: чи щоб віддати послїдню услугу, чи для

відпущеня гріхів?
14. Коли зачинають голосити? (В хатї зараз ио смерти, при

укладаню на лаві, в труну, при виносі, по дороеї на кладовище,

на могилїїд)

15. Чи голосить на поминках _ в'третинщдевятини, сороко
вини, річницю; иа Святий вечір, Великдень, Задушну суботу?
Голосїнн ріднї й неплачок можна записувати без подаваня

назв осіб, але належить вказати, хто ва ким плаче (мати ва дити;

ною, вдова за мужем, дочка за батьком...), та місцевість.

16. Чи нема в вас жартовливих голосїиь (перелицьоваинх, на

смішлнвих народііі)? Які вони?

Зібрані матеріяли належить посилати на адресу Етноґрафіч
ної Комісії Наук. Товариства ім. Шевченка у Львові, ул. Супінь
свого, 17.



Кон курс
на запомоги з фонду А. Бончевського.

Відповідно до вимог фондаційного акту, надрукованого в „Хро
нїці" (1903, ч. 14, ст. 6-7) та додаткової ухвали Видїлу (тамже,
ч. 23, ст. 1 і З) оголошуеть ся отсим конкурс на чотири зворотні
запомоги з фонду нок. Антона Бонченського в сумі 700 кор. ра
зом, призначені для студентів університету світських факультетів.

Кревиі фондатора мають нершеиство. Наділений запомогою нає

підписати реверс, у якім зобовяжеть ся звернути побрану зано

могу фондовн, скоро зможе. Удокумеитоваиі поданя належить вно

сити на адресу Видїлу до дня 20 падолиста 1909, а на їх зворот

залучити марку иа 45 сотиків.

За Виділ:

М. Грушевський, В. Гнатюк,
голова. секретарь.



Опревозданє з бібліотеки

за час від 1 мая до 81 серпня 1909 р.

І. Відділ книжок.
а) Загально. В часі від 1 мая до 31 серпня 1909 р. впи

сано в картковий катальот 755 нових чисел (16.188-16~938)

у 1.262 томах і випусках; нових періодиків і томів дописапо до

_давнійших 821. Разом вписапо в каіальот 2.083 нових томів і ви

пусків. У бібліотечну інвентнрну книгу переписано 2.747 чисел

(12600-15247).
`

Для бібліотеки закуплено: книгарською дорогою 157 тв.

у 170 т. і в. + 150 укр. переп. карток (до збірки) за 544'60 к.;
антикварською й приватною _ 135 тв. у 183 т. і в. за 623'19 к.
передплата дальших 5 пер. видань

_ 123'75 кд): разом 292 тво
рів у 353 т. і в. + 5 пер. вид. + 105 укр. переп. карток за
1.291'54 к.

З обміну в науковими інституціями, редакціямн наукових жур
налів й приватними особами бібліотека дістала 531 т. і в. + 155
дрібних друків (еп. настирські листи, спггепсіа асі сіегпт, опііпа

ііопеѕ, окружні послапія, розпорядки світських властий, опо
вістки й ни. - з рр. 1757-1887) + альбом фот. руін Манан
ського Скигу. З дарів прибуло 926 т., в., бр. і дріб. друківУ + І
мапа -І

-
1 фот. + 8 укр. переп. карток. Разом з купна, обміну

й дарів: 1.965 томів, випусків, брошур і дрібних друків + 5 пе

1
) Ііередплачено: Ніѕїотіѕіх Тіііѕіхгіії (Шгокгольіп - за рр. 1882-1910),
Ргиеєіасї Ніѕїогусипу (Варшава\, Ргиегчосіпііт Ьіыіодгаіісипу (Краків), П'бгіег

ц. Ѕзсііеп (Гайдельберг), Вісгипк державних законів (Відень).
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ріодичних видань + 1 мапа + 1 фотографія + 113 укр. нереп.
карток. Часописиіі приходило до бібліотеки 74.

Дарували отсї інституції, видавництва й особи: 1) А. Ан

дрохович _ З т.; 2) др. Б. Барвінський _ 1 бр.; З) К. Боднар
ський _ 14 бр. + збірка дріб. друків; 4) Вид. „ВіЫіоіеіха
Ьхчотуѕіха” _ 4 т.; 5) Вид. „Універзальна Бібліотека" _ 1 бр.;
6) др. А. Бурачинський _ 1 т.; 7) Холхське Св.-Богоявленське
Брацтво _ 1 т.; 8) Укр.-р. Вид. Спілка в Канаді _ Ібр.; 9) М.
Возняк _ 6 т. і бр.; 10) І. Галап _ 3 т.; 11) В. Гнатюк _ 2
бр.; 12) М. Грушевський _ 15 т. і бр; 13) В. Домаиицькиіі _
80 т., бр. і в.; 14) В. Дорошенко _ 18 т. і в; 1.3) др- А. Єнсен
(Штокгольм)

_ 8 т. + 1 фот., 16) М. Ґавлік _ 1 бр.; 17) о. М.
Журкевич _ 1 т.; 18) В. Загайкевич _ 18 дріб. друків; 19) Б.
Заклинський _ 10 т. і бр. + збірка дріб. друків; 20) М. Заліз
няк _ 1 т.; 21) В. Іванович _ 5 т.; 22) 0. Іванчук _ 129 т.
і бр. + збірка дріб. друків; 23) Ред. „Каменярів” _ 1 бр.;
24) Д. Катамай

_ 1 т.; 25) В. Козловський _ З т.; 26) К. Кол
цуияк _ 17 т.; 27) по нок. Ол. Конисьвім _ 389 творів у 477
т. і бр.; 28) др. Л. Коссак _ 11 т; 29) Ів. Кревецькніі _ 1 бр.;
30) В. Кульиатицький _ 1 бр.; 31) др. Ол. Кулачковсккий _ 4
т.; 32) М. Лозинський _ З бр; 33) др. В. Мансікка (Гельсінґ
форс)
_ 1 т. + 1 бр.; 34) А. Онищук _ 2 мапи; 35) В. По

повицький _ 2 бр.; 36) М. Пасічн'як _ 20 дріб. друків; 37)
Ред. „Прапора' _ 1 бр.; 38) М. ІІроць _ ММ „Волі“ а 1900
1906 рр.; 39) Т. Реваковнч _ 10 бр. і дріб. друків; 40) др. Іл.А
Свенціцкий _ 1 т.; 41) Із. Созанськиіі _ 7 т; 42) Кр. Тов.
урядників і священиків _ 5 бр.; 43) І`. Хоткевич _ З т. і бр.;
44) В. Щербаківський _ 2 т.; 45) др. В. Щура'г _ Вукр. переп.
карток; 46) Ів. Чунреіі _ 5 бр.; 47) о. Ів. Ясинський _ З т.;
'48) о. К. Ясеннцькнй _ 16 т.

До переплету віддано в часі обиятім сим4 справозданем, 102

бр. До дублетів відложено 362 т., бр. і вин.

б) Старі друть. У відділі стародруків прибуло в часі від
1. У _ 31. УПІ 1909 р. 16 чисел у 16 томах, а то: чужих 9 чч.
у 9 тт. _ українських 7 чч. у 7 тт. З кінцем серпня с. р. було
отже: І. церковио-славяиських й украінсько-білоруських стародру-ч

ків _ 103; ІІ. стародруків на чужих мовах _ 223 у 261 томах.
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11. Відділ рукописів.
У тім часі абогатив ся рукописиий відділ такини новими да

рами: І) Р. Заклинський _ 1 рук. (повий); 2) В. Ривюк _

збірка маєтково-правних актів кіп. ХУШ _ поч. ХІХ вв. села
Переросля, Надвірн. пов.; З) о. Ів. Соаанський - а) збірка вір
шів ріжни: авторів у честь Мих. Качковського (1862-1868 рр.) ;.
б) копія ІЧ-тоі части „Енеїдик Котляревського (1-ша пол. ХІХ
ст.); 4) др. Ів. Франко _ а) Мн'іѕиіе адмирала Мордвинова члена
Государствеипаго Совізта препставленпое Госуларю Императору въ

1827 году; б) Записки исправляющаго должность военнаго губер

иаторв города Каменца и подольскаго гражданскаго губернатора
о состояніи губерніи (І-ша пол. ХІХ сік); 5) о. К. Ясеницький
ЕхрІісаііо Тііеоіовіае Воєтаіісае (виклад проф. Гриневепького на
львівськім університеті 1799 р.).

Всім Ви. жертводавцям Управа Бібліотеки складає щиру

поіяку.
'

Від пол. 1909 р. приступила Управа Бібліотеки ло впдаваня

спеціяльних виказів бібліотечних браків п. з. Оеѕібегаіа, які бу

путь появчяти ся в міру потреби
-- часгійше або рідше, в біль

шім або менпіім обємі. Ціпю сього вптавпицтва буде ~ подавати
до відома нашого загалу. всі бажаня - беѕісіегаіа нашої бібліо
теки головно з обсягу т. зв. цигаіпіса й тим способом звернути

увагу на згапапу інституцію ширшпх, чим дотепер, кругів нашої

суспільпосгп, пригадувати ім постійно їх супроти неї обовязок

і в результаті - приспішити комплєтовапе і зріст сього одипокого
украінського наукового книгозбору. Перший випуск згаданого ви

давництва вже вийшов в друкуї) й обіймає виказ тих галицько

буковинсько-угорськит видань з 1801-1885 рр., а також ви

каз 56 українськиас часописи'й (Австро-Угорщина, Росія, Аме

рика) з рр. 1880-1908, яких у нашій бібліотеці або нема зовсім,

або є тільки дефекти. У дальших вппусках „Веѕібегаі-івц буде по

даний дальший виказ гал.-бук.-угорських видань за період від

1835 р. аж до найновійших часів, потім такий самий випав укра

іпських видань ка кордоном (Росія, Америка й пн.), виказ украін

') Оеѕ ісіе гаіа Бібліотеки Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові.
М 1. У Львові, 1909. Ст. 17.
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ських стародруків й на; від часу до часу буде подавати Управа
Бібліотеки також снстематичиі (іеѕібегаіа з обсягу спеціальних

дісциплїп по укриїиовнавству (отже: українська історія, історія

української літератури, історія права, етнографія, фільольогія, фі

зіографія й ии.), дальше (іеѕіііегаіа з обсягу поодиноких наукових
питань, а в кінці викази наііважнійших клясиків загально-европей
ської літератури і науки.

` І

Управа Бібліотеки свілома трудностий, які взагалі явязані

з виготовлюваиєм таких бібліографічних показчиків; тим більш

у нас _ де нема дотепер ані повної бібліографії українських
друків взагалі (аж до иайионійшнх часів), ані систематичиих по

казчиків до поодиноких відділів українознавства спеціально. Одначе

мимо того піднимаєть ся сеї нової праці' - в надії, що знайде
у нашого іптелїгентпого загалу належне зрозумінє і призпзнє для
своїх заходів і змагань, а в результаті живий і скорий відклпк на

4бібліотечні зазнви й просьби.
Всі жертви, пропозиції обміну або _ продажі-купка треба

посилати на адресу: Управа Бібліотеки Наукового Товари
ства ім. Шевченка у Львові, ул. Супіиського, ч. 17.

В часі від 1. У. -- 31. УШ. визичепо з бібліотеки: до дому_ 550 томів на 405 реперсів; до бібліотечноі „Наукової робітні“
_- 196 томів і випусків на 123 реверсів. Разом - '746 томів
і випусків на 528 реверсів.

Управа Бібліотеки.



Справозданє з Музея
ра час від 1 мая до 81 серпня 1909 р.

В сім часі даровано або закуплено до музея такі річи: Від

д. А. Онищука прийшли - кріс, нушка, порошник, шабля, штилєт.
Від д. Д. Харовюка через д. В. Щербаківського- збірка нисанок

(49), зібраних у Ростоках (над Черемошем). Через д. Ванлрівського

від пані Сальомеі Крушельницької - камяна полїтерована сокира;
від п. А. Крушельницької камінь з Болївіі й єгинетський нер
стїиь. Від д. О. Олійника _ кілька звірячих зубів, виконаних
робітниками в с. Купчинцях у верстві глини. Від о. М. Зу

брицького - два образи, Страшний Суд і св. Миколай, мо

дель бойківськоі хати, бойківська ноша на два манекіни. Від М.
Біляшевського - колекція старинностеіі з „Княжої Горн“ в Київ
щині (усього разом 153 -рі-ш); колекція з городища біля с. Ко-

нончі, Черкаськ. пов. у Київщині (усього 82 річи); енколиіон,

хрест з ланцюжком і виріб з кости _- все з с. Хмільна, Черк.
нов.; збірка (31 річ) з Городища „Княжа Гора“; 8 бронзовнх

річей з Стеблова, Канівського нов., начипе з с. Шендерівки Канів.

нов., 5 скигських стрілок із могили біля Шендерівки; скитська ам

фора в могили біля с. Медведівки, Кан пов.; 2 кафлі з Суботова;

2 кафлї з нодвіря церкви св. Софії в Київі; 1 кафли з с. Ябло

нева,` Канівськ. нов; 1 камяна сокирка~молот зьиочатками політе

рованя, с. Кацовщииа, Овручського п., Волинської губ., 1 політ.

долото, с. Кацовщина; 1 відбивач з могиііи коло м. Шевдерівки;

1 відбивач; колекція стариниостей з с. Кацовщини (В річей), с.

Витичева, Киівськ. пов. (І річ), с. Конончі (1 річ) і городища
коло с. Лїнливого, Золотоноського п. (226 річей; 40 нряслиць,
1 грузило і 185 нацьорків); збірка бронзових окрас іхрестиків
з городища коло с. Лінливого (86 річей).
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Передано в музей М. Біляшевськни, закуияеиі і дароваві:
4 вишивки шовков від підрнзииків, 1 вишивка ниткаи з ХУШ
ст. (Київщина), 1 вишивка шовком з Полтавщини. Від п. Щер
баківського: 1 вишивка шовком в ХУ'Ш ст. (Київщина). Від о.

Вержбицького: 1 вишивка шовком з ХУШ ст. (Київщина), 1 руч
ник з Канівського нов. Київщина), 1 хустка вишнваиа шовком, С.
Оношия, Полтавщина, 1 наволочка (ношевка) вишивана, С. Оношия,

Полт., 1 обрус, С. Оношия, 10 вишиваннх ручииків, 2 жіночі ви

шивані сорочки, ЗО картонів вншивок з Попіля. Закуплено в Киіві:

бронзове вістрє до списа, залїзне стремя й удилз, два залізні

уламки, залізне вістрє, 2 залізні канапки в формі вилок, залізний

кавалок з кольчуґи, 4 пряслицї, З нанистники; 1 скляна ручка,

2 иамистники й 2 пряслнні з Вигуровщини; З мідяні іконки; 6

зразків археольеґічних фальсифікатів (4 залізні й два сктяні); 1

бронзовий обруч в Італії.

Через М. Грушевського одержано: від д. Є. Калитовського:

З срібні монетки (Залісз, п. Єрмаківка), 23 срібні монетки (С.
Касперівка, Заліщицького п., знайдено розсипані на пасовиску, при

дорозі з Каснеріики до Лисичник); від п. М. Біляшевського _ 1
привісна печатка, Стеблїв, Каиївськ. н. (Київщина). Д. Гамаль пе~

редав 1 залїзне вістрє до списа, знайдене в Каменополї (Підпр
ків, п. Бібрка) й 1 креміннвй ніж невідомого походження; від М.

Рубінштейи _ креміниа політ. сокирка (с. Черниноди, Каменець
ного п.).

Мик. Залізняк.



Товариства й інституції,

що приступили до обміну виданими.

Апиегѕ. Асаііётпіе Воуаіе сі
'

Агсііеоіоніе.
ВегІіп. Крі. Ргепѕѕіѕсіте Аіхаєіетпіе (іег Шіѕѕепѕсітаіїеп.

Вгііпп. Вепіѕсііег Чегеіп ійг Єгеѕсііісітіе Маіігепѕ ппгі Ѕсітіе

ѕіепѕ. і
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Вшіареѕі. Бшіареѕї ѕиёїхеѕі'буагоѕ ѕіаііѕиіііхаі іііуаіаіа.

Екатеринославъ. Губернская ученая архивная коммпссія.

Гігеп2е. В. ВіЫіоїітеса Ыаііопаіе Сепїгаіе.

Кіевъ. Кіевская Духовнан Академія.
Кіевъ. Кіевскій І'убернскій Стнтистическій Комитет'ь.

Кеш Уогй. Тііе Аппегісан ЄгеодгарііісаІ Ѕосіеіу.
Спетербургъ. Императорскій Ботаническій садъ.

СПетербургъ. Институтъ инженеровъ путей сообщенія Импер.

Александра І.

СПетербургъ. Отд'іѕлъ статистики и картографіи Министер
ства путей сообщенія.

ТиФлисъ. Императорское Кавказское Медицинское Общество.
Вильна. Виленская Коммиссія для разбора и изданія древ

нихъ актовъ.



Нові виданя Товариства.

Записки Наукового Товариства імеки Шевченка, наукова
часопись, присвячена передовсім українській історії, фіньольогіі
й етнографії, виходить у Львові що два місяці під редакцією М.

Грушевського. Р. ХУШ. Р. 1909, кн. Ш. Т. ЬХХХІХ. Львів,
1909. Ст. 240, 80. Ціна 3 кор. Зміст: 1. Зміст тому ст. 3_4. _
2. Теорія і розвій літератури, написав із. Франко, ст. 5 45. _
З. Виговщииа і Гадяцький трактат, написав Василь Герасимчук:
ІУ. Гадяцький трактат, ст. 46-90. _ 4. З сорокових років, сту
діі Олександра Грушевського: 3. Егиографічні видання іпляни,
ст. 91_110. _ б. Студії над галпцько-руськими граматикаии ХІХ
в., написав Михайло Возняк (далі буде), ст. 111-143. _ 6. Три
листи Волод. Антоновича до Антона Мйодушевского, ст. 144 _151._ 7. МіѕсеІіапеа: а) Татарський дзвінок, под. Т. Ревакович; б)
До історії відносин австрійської бюрократії в Галичині до украін
ського національнополітичного руху в 1849_50 рр., под. І. Со
занськпй; в) Лист Т. Шевченка до Е. Ковалевського, под. В. До
маницький; ст. 152_159. -- 8. Наукова Хроніка: Огляд часопи
сей за 1908 р. _ часописи украінські, от. 160-183. _ 9. Бі
бліографія (рецензії та справоздавя, зміст на ст. 238), ст. 184

239). _ 10. Оголошення ст. 240.
Записки Наукового Товариства імени Шевченка, наукова

часонись, присвячена передовсім українській історії, фільольогіі
й етнографії, виходить у Львові що два місяці під редакцією М.

Грушевського. Р. ХУШ. Р. 1909, кн. ІУ. Т. ХС. Львів, 1909. От.

244, 8°. Ціна 3 кор. Зміст: 1. Зміст тому ст. 3-4. _ 2. Студії
з історії церковної упіі. ІІІ. Місаілів лист, написав Богдан Бучин
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ський (кінець), ст. 5-24. _ 3. Матеріали до історії суспільного
та економічного побуту Лівобережної Украіни в ХУШ сг., подав
Виктор Барвінський, сг. 25-32. _ 4. Студії над ганицько-украЇ
інськиннграматиками ХІХ в. Ш-УШ, написав Михайло Возняк
(далі буде), ст. 33-118. - 5. Деканальні й парохіяльні бібліо
теки неремиськоі єпархії, написав Михайло Зубрнцький, ст. 119

136. ~ 6. До пснхольоґії 1848 року (Справа Ст. І`ошовського),

подав Іван Кревецький. - 7. Міѕсеііапеа: а) Кілька документів
до історії 1848-49 рр., под. Ів. Созанський; б) Матеріали до

біоґрафії Е. ІІ. Гребінки, под. В. Доманицький; в) До історії
украінського театру в Галичині, под. Мих. Возняк, сг. 158-178._ 8. Наукова хроніка: Праці археольоґічних зіздів у Харкові
й Катернпославі, подав Мик. Залізняк, ст. 179-212. - 9. Бібліо
ґрафія (рецензії та справоздаия, зміст на ст. 241) ст. 213-242.
10. Оголошеня ст. 243-244.

'

Збірник історично-Фільосооічної секції Наукового Товари
ства імени Шевченка у Львові. Т. ХІІ і ХШ. Історія України
Руси. Написав Михайло Грушевський. Том УІІ. Козацькі часи до
р. 1625. Частина І-ІІ._Київ-Львів, 1909. Ст. Х+628, 80. Ціна
7'50 кор.§ Зміст: Вступне слово, ст. ІЇІІ-Х. - І. Східно-нолуд
нева Україна в ХУ--ХУІ вв., ст. 1-65. - ІІ. Початки украін
ськоі коаачини, ст. бій-1127. - Ш. Зріст і організація козачнни
в нередостанніх десятнлітях ХУІ віку, ст. 128-17О.-1І7.11ерші
козацькі війни, ст. 180 -~252. - У. Східпя Україна і козачнна на
порозі ХУІІ в. Соціальне значіпє козацтва, ст. 253- 813. -- У'І.
Політичні обставини перших десятиліть ХЧІІ в. і іх вплив
на зріст і розвій козачини, ст. 314-387. - ІЇІІ. Козачипа в службі
національних українських змагань. Київський освітннй рух і від
новленнє православної єрархії, ст. 888-479. _- ЧШ. Від Хотина

до Курукова, ст. 481-561. - Примітки, ст. 562-590. - [Іо
кавчик імен і річей, ст. 591-601. - ІІомилкн, ст. 609-612. _
Зиіст, ст. 613-624. - Перегляд І-І'ІІ томів Історії Украіни
Руси, ст. 625-627.

Етноґрафічний Збірник. Видав етноґрафічна комісія Наукового

Товариства імеян Шевченка. Т. ХХУІІ. Галицьке-руські народні
нриповідки. Зібрав, упорягкував іпояснив др. Іван Франко. Том Ш,

вин. І. (Рабунок-Час). У Львові, 1909. Ст. 300, 80. Ціна 4 кор.
Хроніка Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові. Р.

1909. Вин. І. Ч. 38. Справозданє за місяці: сїчень-цвітень. Львів,

4
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1909. Ст. 52, 80. Ціна 30 сот. Зміст: Засїдапя Видїту. _ Засі
даня секцій. (М. Грушевський _ Історія Украіни-Руси, т. УІІ, ч.
2. В Герасимчук _ Внгонщипа і гадяцькпіі трактат. Др О. Ма
ковей _ Кілька документів з Гуцульщини. Др. В. Щурат _ До
біографії й писань Івана з Вишпї. Др. Іван Франко _ іірпчинкн
до історії 1848 р. Вяч. Липинський _ Генерал артилеріі в. кн.
Руського. В. Бучинськнй _ Мнтр. Григорій. Юр. Кміт _ 11рн
чппкк до історії' руського духовного семіпара у.Львопі 1837_
1851 рр. 'Гойхке

_ піродпа сільська школа в Галичині 1810
1824 рр. І. Кревецький _ Матеріали по історії україн. пароля.
шкільництва и Галичині в 18.30-50 рр. Др. С. 'Гомашіяськнй _
Збірка матеріалів до історії галпцько руського шкільництва. Др.0.
Маковей _ Матеріали до житєинси О. Федьковича. М. Возняк _
Студії над українськими граматикамн в Галичині 19 ст. 'Гойже _
До історії трупи Бачинського. Вол. Кучер _ Основи електроніки.)_ Засідапа комісій. _ Участь Товариства в ювилею М. Гоголя._ Організація складок на памятник "1`. Шевченка в Київі. _
_Справозданє з бібліотеки.

_ Дезідерати бібліотеки. _ Регулямін
бібліотеки. _ Спранозданє з музея. _ Товариства й іпстітуціі,
що приступили до обміну виданими.

_ Нові виданя Товариства.
СїігопіК (іег икгаіпіѕсііеп Ѕеуёепко-Сеѕеііѕсііаі'і ііег “їіѕѕеп

ѕсїіаі'іеп іп ЬетпЬегЅ. Нсїі І. Іаїігнапё 1909. 1\Т. 37. Вегісііі їііг
сіаѕ Іаітг 1908. Львів, 1909. Ст. 60, 80. Ціна 1 кор. Зміст: Та

ііёіілеіі деѕ Ацѕѕсішѕѕеѕ. _ 'Гаіінілеіі сіег Ѕекііопеп _пшї Кош
птіѕѕіопеп. _ Шіѕѕепѕсйаіііісііе РпЫікаііопеп. _ Міієііесіег (іег
(Зеѕеііѕсііаїі: Еіігепгпіідііедег. “іігігіісііе Мііёііебег. Ѕііїіппвѕшіі
дііесіег. Огііепііісііе Мііѕііеііег. _ Мііѕііесіег (іег Кошгпіѕѕіопеп._ Абтіпіѕігаііоп (іег Єгеѕеііѕсііаї'і. _ Іпѕіііпііопеп, (ііе тіі бег
Сеѕеііѕсііаіі іт Таиѕсїінегкеітг єеѕіапгіеп ѕіпіі. _ Ѕіапсі дег Ві
Ьііоіеіс. _ Вііапи ііег шіѕѕепѕсііаїііісітеп РпЫікаііопеп. _ Каѕѕа
Ьегісііі.

Бідбитки.
Виговщина і Гадяцький траитат. Написав Василь Герасим

чук. (Відбитка. з „Записок“, т. 87-89). Львів, 1909. Ст. 106, 80.
Ціна 2 кор.
З сорокових років. Студії Олександра Грушевського. Ш. Ет

нографічпі видання й пляпи. (Відбитка з „Записок“, т. 89). Львів,

1909. Ст. 20, 80. Ціна 40 сот.
* '
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Студії з історії церковної унїї. Написав Богдан Бучииський.

(Відбигка з „Занисок“, т, 85 -86, 88 і`90). Львів, 1909. Ст. 86,
80. Ціна 1'70 кор.

' `

Матеріяли до суспільного Іта економічного побуту Лівобе

реэкноі України в Х'і'Ш столїтю. Подав Віктор Барвінський. (Від
битка з „Заппсок“, т. 90). Львів. 1909. Ст. 8, 80. Ціна 15 сот.

денанальні й папохіяльні бібліотеки перемисьної єпархії.
Напнсав Михайло Зубрицький. (Відбитка з „8аписок“," т. 90).

Львів, 1909. Ст. 18, 80. Ціна 40 сот.

До псиХО/Іьоґії '848 року. Справа Ст. Гоіновського. Подав
Іван Кревецький. (Відбнтка з ,,Занисоки, т. 90). Ст. 22, 80. Ціна
45 сот.




