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ХРФНЇКАг

і НАЧВОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНИ ШЕВЧЕНКА
У ЛЬВОВІ;

Справозданє за місяці: січень-цвітень.

ЗМІСТ: Засїданя Виділу. _ Засїданн секцій (К. Широцькніі _ Картина Т.
Шевченка: Сама собі в хаті господиня. М. Грушевський _ Два
ювплеї. Др. Ів. Франко _ Студії над укр. народ. піснями: Хмель
пнцъкиіі і Барабаш. М. Грушевський _ Записка Гендльовіка про
банатсвких Занорожнїв Тоііже _ Некрольоґ В. і. Сергеевича. Др
Зен. Кувеля
_ Цричинки до студій над нашію еміґрацієіо. М. Возняк_

Граматика Лаврептія Зизанія в 1696 р. В. Калїпун - Засада ну
алїзму в `ґеометрії, ч І). _ Засїданя комісій. _ Участь Товариства

в Шевченківськім святі в Москві. _ Некрольоґи Павла Житецького,
Івана Ясеницького і Кароля Беднарського _ Спранозданє з бібліо
теки. _ Справоздане з музея. _ Товариства й інстітуції, що присту

нилн до обміну виданими.
_ Нові видавнТоварнсгва. '

Засїдакя Вкдїлу.

І- вас. дня 1 лютого.

у І)11рииято до відоиости іодобрено заряджевн секретаря,

нороблені а нагоди снерти довголїтиого члена Виділу Івана Ясе

нвцького : а) Видрукованє і ровлінленє носнертннх оновісток від інени

Товариства. б
) Внвішенє жалібних фан на донах Товариства. в
) За

нрошене обіжвикон членів Виділу на похорон. г) Винлату 50 кор.
на „Рідиу школу" ваність вінця на могилу покійного. Ііри сів но

шавоваио палять небіщика новстаиєн із вісць. 2
) Ііокликано до

Виділу на нісце нон. І. Ясеннцького дотенерішного заступника
д. 0. Роздольського, а до конісіі для уложеия службової нраґна
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тики урядників д. М. Мочульського. 3) Принято до відоности:

а) що на 1911 р. иідвисшеио Товариству державну субвенцію до

18.000 кор.; б) що краєву субвенцію на виданя підвисшеио на

1911 р. до 17.000 кор.; в) що криєвий соііи признан 2000 кор.

річио постійної субвенції для анортиваціі рат, ватятненої в крає
віи банку повички на „Акадеиічниіі Дін", починаючи від 1911 р.

4) Постановлено уладити в нагоди Шевченківського свята анаденію

другого дня но концерті, в полудие. Уложеио лїсту кандидатів на

референтів і постановлеио запросити їх на нараду для спільного

норозуніия на 5 лютого перед нолудиен. 5) Принято до відоности,

що вийшли в друку „Матеріили до укр. етнольоґіі', т. ХІІІ. 6)
Принято одного нового члена. 7) Принято до відоиости нисьно

„Руського Інститути для дівчат" у Переиишли про науку Люди.
Шевчеиківноі, стипеидистки Товариства. 8) Ііризпаио підлоги:

а) На коляду для бідних дітий школи вправ при жіиоч. учит. се

иінарії, школи ін. М. Шашкенича іі „Руської Захороики", у Львові,

по 10 нор. б) На вакупио одягів для бідних дітий шкони М. Шаш

ксвича 20 кор. в) На акаденічну кухню 100 кор. 9) Постановлено

висилати безплатно всі виданя Товариства приватиин тіинавіяльиии

аікладаи у Буську, Городенці іі Копичинцях аж до їх удержавненн.
10) Відчитано запросили „Просвітн' в с. Мануйлівці коло Катери
нослава на отворене власного. дону і посгановлеио вислати і

іі 5 _

рублів датку на будову удоиу і книжок на 5 рублів.

ІІ вас. дня 5 карта.

1
)

Принято до відоности сиравоаданє в виходів коло уря
джеия святочноі акаденіі в нанятьТ. Шевченка, на яку вголошеио
пять рефератів. 2

)

Принято до відоности подяку д. Ореста Левиць
кого іі д. Олександра Русова за вибір іх дііісниии члеиани в істор.
фільософ. секції. З

)

Вичеркнено з членськоі книги-одного ввичаііного

члена на його власне бажаиє. 4
)

Принято на нонічника до бібліо

теки на протяг трьох нісяцїв д. Вас. Матвієва. 5
)

Ііривнаио _нід

ногу для бідних студентів до рук и. О. Коцкової в суші 200 кор.

(і
) Відчитано запросили осковського конітету до участи в Шев

ченківськін святі і постаиовлено вислати ііону письненииіі привіт;
та просити проф. А. Кримського, щоби був на ньону ренреаентаи
тон Товариства. 7
) Ухвалено набути для корпуса українських п
і

свнь збірку в Волині за 25 рублів.
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вас. дня З марта.

1
) Постановлено скликати загальні збори 'на 17'цвігня, коли

до того Ітасу будуть нокінчені рахунки. 2
)

Вибране комісію в дд.

В. Гнатюка, В. Козловського і С. Томашівського, щоби -нерегля
нула дотенерішниїі цінник ремунерацііі і прийшла з внесенями на

дальше засідаие. З
) Постановлено внести до міністерства подане

в справі признаия одного місця в римськім „Іпѕііініо анѕігіасои
для члена Товариства і запропонувати як кандидата дра С. То
машівськото. 4

)

Привнано нідмоги: а
) Миколі Панчукови, студ.

фільософії у Львові, 150 кор. в фонду А. Бончевського. б
)

Льву
Маркову, студ. фільософіі у Львові, 100 кор. на збнранє оказів до

природонисного відділу музея. в
)

Дру Ст. Рудницькому у Львові

300 кор. на наукові е'кскурзіі в
і

студентами. г) Руськііі заторонці

у Львові 10 кор. 5
) Постановлено, що кождиіі, ато кормстаєть ся

підмогами на наукові цїли, без огляду на і
х висоту, обовязаниіі до

місяця но вакінченю праці, або майдані до шістьох місяців но вн

платі нідмоги, нредложити докладно снравозданє з ужитя підмогн

_ і довершеноі праці. 6
) На внесено рефереита мат. прир. лїк. секції

постановлено надрукувати нову працю дра Ю. Гірияка по укра
інськи в „Збіриику“ і рівночасно по нїмецьки окремою брошурою
коштом Товариства. 7

)

Принято одного нового члена. 8
) Поста

иовлево відступити безплатно деякі книжки чнтальнн в Бабинї.

9
) Уіквалено перевести на вічну память судовою дорогою доказ

теперішної границі роальности „Акад. Дому“ від ул. Сунінського.

10) Ухвалено дефінїтивио закунити для нереплстиі машину до фаль

цованяідатив друкарні для зміцненя траверзи коштом до 400 кор.

117 нас. дня 27 цвітня.

1
) Голова присвятив згадку памяти довголігното директори

друкарні Кароля Беднарського, яку ношлновано новстанєм із місць.

Постановлеио при тім дати у „Хроніці“ портрет і некрольоґ по
кіііного, а вдові виплатити на першого мая тримісячну платню.

Принято також до відомости, що від Товариства зложено родині
кондолєнцію, видруковано посмертиі оновістки і зложено вінці від

Виділу й друкарні. 2
)

Поручено тимчасово управу друкарні доте

перішиому заступннкови директора, д. Іванови Вознякови. З
)

Упро
шено дра В. Охрнмовнча перевести судовий впис що до границі

реальиостн від ул. Супінського та внести рекурс до адміністраційі
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ного трибуналу в справі фонду ІІ. Пелехіна. 4) Постановлено в1д
повідно до внесена істор. фільософічиої секції видати один тон на

теріялів до бібліографії ХІХ ст., як додатковий до бібліографії Ів.
Левицького, та видати вставлені в буджет 1910 р. 99-100 т. ,За
писок“, призначений на показники, а новий їх річник вачатн 101 то

вон. 5) Принято до відоиости, що вийшли з друку: а) Етвоґр.
Збірник, т. 29. б) Укр. бібліографія, т. 2. в) Збірник фільол. секції

т. 13 і природ. т. 14. г) Укр. Архів, т. 6. д) Укр. р. бібліотека,
т. 5. е) Хроніка, ч. 44. ж) Записки, т. 101. 6) Принято двох но

вих чдеиів. 7) Постановлено вичеркиутн в члеиської иинги задля не

плачеия вкладов 22 звич. членів. 8) Признано 10 кор. на школу ін.

В. Грінченка у Львові. 9) Постановлено відступити безплатно деякі

книжки _,Руській Бурсї ревісиичо-пронисловій" у Львові. 10) Ухва
лено взяти участь в Одеській виставі та вислати ва иеі видаия

Товариства.



Засїдакя секцій.

зксїдкня істоРично-фільософтчної снкції.

І вас. дня 5 варта.
1) Проф. М. Грушевський предложив статю К. Широцького

и. н. „Картина Т. Шевченка: Сава собі в хаті тосподиия'. Ухва

лено друкувати в „Записках“. 2) Д. Вас. Матвіів відчптав свою

статю п. и. „Україна в житю росийськоі пронисловости. І. Зелїзно

інзргаицево-рудна провисловістґ. Уівалепо друкувати в „Сту
діях в поля суспільних наук і статистики", т. ІІІ.

Зиіст статі д. К. Широцького:

Автор вказує на звязки творчости Шевченка яко гравера

офортиста зі старою українською традицією; далі піднїсши

особливе вавилуванє Шевченка в папері і творах Ренбраидта, як на

взірець Реибрандтових впливів на Шевченка вказує на офорт
Шевченка: „Сапа собі в хаті господиня", зроблений під очевидним

впливові т. зв. „Данзїи Рембрандта (в Петербурськін ернітажі
ч.

802). Аналізуючи близше Шевчепків офорт конструв звязки ви

брапої Шевчепкоіі тени з тенани його поетичної творчости та оці

пюв ііого як один з проявів торожанських нотивів у творчости
Шевченка як иаляра офортиста.

ІІ вас. дня 8 варта.
2) Проф. М. Грушевський предложив статю п. н. „Два ювииеї“.

_ 2) Др. Ів. Франко предложив дальшу частину студій над україн
ськіпи народ. пісняп „Хнельницькиіі і Бара6аш“. Обі праці ухва



6

лено до друку. З) Принято до відомости, що міністерство просвіта

готове відступити одно стипеидийие місце в римськім „Іпѕіііпіо
ѕіоі'ісо апѕігіасо” кандидатовн Товариства. Таким кандидатом ви

значено дра С. Томзшівського.

Зміст статі проф. М. Грушевського:

Автор вказує на тїсну впутрішну звязь української людности

в Росії сих двох моментів: иизволеия селянства маиіфестом 19 лю

того -1861 рокуі Шевченковоі творчостн` що кликала соборну
Україну в великий похід до освіти, культури, загально людських

і національних інтересів. Визволеив селянства, через отримане опу
бліковання маиїфеста проголошено на Україні рівиочасно з тим,

як розходилась по ній вість про смерть іі найбільшого поета, від
кривало перспективи побідпого походу великих ідей Шевченкоиої

творчости в глубипу міліопів селянства, котрими була представлена

українська иародиість попри незначні купки інтелігенції. Сього

річні репресії російського правительсгва проти святкованя обох

юввлеів підчеркиули ще раз тісну внутрішню звязь, яка лежить

поміж ними. (Надруковапо в „Літературио-Науковім Вістнику",

1911, пи. ІІІ).

Зиіст статі дра Ів. Франка:

Другий розділ розвідки „Хмельнищипа в думах, пісияхі вір
`іиах“ ваіімаєть ся спеціально причиною і початком бупту Хмель

ницького, п. з. „Хнельницький, Чаплінський і Барабаш“. Як відомо
в памятках письменства та устиоі традиції маємо дві галуви тра

диції про початок повстаня Хмельницького. Перша і старша, го

ловно польська і розширена також у західній Европі, причину

бунту Хмельницького бачить у карній справі між Чапліиським

та Хмельнипьким,ноли натомість друга,1роха пізнїйша, переважно

козацька традиція кладе основою політичну причину і головним

фактом викрадено королівських листів Хмельницьким у Барабашн.
Ся друга традиція знайшла свій найкращий вираз у думах. В роз

відцї зведено оповідапя сучасників і пізиїйших письменників ХІ/'ІІ
і ХУІІІ в. (Самовидпя, Твардовского, Насторія, Італійця Віиіип,
Французи. Шевалїв, Угорця Ґрондского, Жиди Гаиповера, Косов

ского і козацьких літописців Грабянки, Величка та Ріґельмана),
а потім розібраио три варіанти думи про Хмельницького і Бара
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баша і показано, що найстаршнй варіант (кн. Цертелева) стоїть

иайблизше до реляції Величка, _ значить, повстав ледви чиА вчас

нїйше від початку ХУІІІ в. Два инші варіанти, пізнїйпіі, з' додат
ками може навіть з ХІХ в. У

4

ІІІ вас. дня 27 цвітня.
1) Проф. М. Грушевський відчитав свою замітку п. н. „За

писка Гендльовіка про банатських Запорожців" як вступ до копії

сеї брошюри, надісланої проф. Липниченком. 2) Він же відчитав

иекрольоґ В. І. Сергеевича. З) Він же зреферував статю дра З.

Кувелї п. п. „Причинки до студій над нашою еміґрацівю". Всі

статі ухвалено друкувати в „Записках“.

Зміст замітки проф. М. Грушевського:

„Апѕі'їііігіісне ннсі иіаіігііаііе Ѕсііііііегппѕ дег Ѕарогоёег
Коѕасітеп чош Раііпгісіт вон Нашііогіск" 1789, являєть ся дуже
пїнним документом одного в найтемнійших епізодів запороакської

Одісеі _ побуту їх у Банатї 1785-9. Не вважаючи на скеп
тичні замітки, висловлені декотрими дослідниками про' Гендльові

коні оновіданя, що в них, мовляв, номішано запорожців в сербськими

граничарами, подані Гендльовіком відомостн варті все таки повної

уваги, і з огляду на ненристунпість його брошури в теперішних~

часах повинні бути опубліковані і опублїкують ся в Записках

в повній основі.

Йогож: Некрольот В. І. Сергеевича:

Автор вказує насамперед на значінє, яке мав покійний в роавою

науки історії права в Росії і в еволюції політичного світогляду її

суспільности. Далі характеризує його наукову схемуі блнзше сни

пяєть ся над тими темами його праць, які мали особливе вначінє

для історії українського жити: відносини грецького і руського

права в трактатах із Греками, редакції Руської Правди ііх поділ,
договорна теорія в державнім устрою київської доби, суспільний

устрій і унрава тоїж доби, земельне володїнє, нарешті
_ кляси

фікація державне правних-відпоснн України до Москви по при

лученю 41654 року.

Зміст статі дра Кузелі:

Автор характеризує на підставі праць Р. Ііфліґля: Віе ііЬег
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ѕееіѕсііе бѕіеггеісіііѕсііе “їашіешпг іп сіеп Іаіігеп 1906 иті
1907 (Ѕіаііѕііѕсііе Мопаіѕсітгііі, 1909 і Л. Каро: Оіе Ѕіаііѕіііх (іег

бѕіеггеісіііѕсіі-нпєагіѕсііеп нпсі роіпіѕсііеп Апѕнуашіегнпє пасіі

дел Уегеіпіѕіеп Ѕіааіеп (Ъеііѕсіігій і. Уоіікѕууігіѕсііаі'і, 1907)

українську еміґрацііо до ванорськнх країв, а особливо до Сполу
чених держав північної Аиернки і подав по змові усі дані про
краєву приналежність, нораиьиість, Іатеріяльне положенв і теріто
ріяльне розміщена в ніви. Аиериці в порівнаню в чнслами про
ннші народи (Поляків, Сноваків, Мадарів, Румунів, Москалїв).

ЗАСЇДАНЯ ФІЛЬОЛЬОҐІЧНОЇ СЕКЦІЇ.

І нас. дня 27 циітнн.

1) Д. Іі. Кокоруда нредложив нереднову д. М. ІІавлика до
кореспонденції Мих. Драгоманова в Мел. Бучипським, яку ухва
лено друкувати в „Збірнику“ секції. 2) Д. Мих. Возняк вреферу
вав свою статю н. п. „Граматика Лаврентін Зизанія в 1596 р.“,

яку ухвалено друкувати в „Записках“.

Зміст статі д. М. Вовпяка:

Здобутки дотенерішніх ваніток і мірковаиь про гранатику

Лаврептія Зиаанія обмежують ся до поданя змістового опису гра

иатикн, а властиво вичнсденя граматичних термінів і до непов

ного порівианя її зі старшою львівською граматикою грецької ноии
п. в. „Адельфотес“ в 1591 р. Все инше поза згадаинми двома

точками вдотенерішиіх замітка: потрібує совісиоіпрсвірки, бо з он

ного боку вадля великої рідкости граматики Зизаиія рідко хто

иав іі в руках, а и другого в руській фільольоґіі до нині нема
спеціяльноі нранј, посвячеиоі граматнці Лаврентія. Автор аналі

вуе текст гранатики Зиаанія в порівнаню із сучасними граматиками
славяиських мов, дальше німецької, латинської і передовсім грець

кої, розунієть ся такими, які знайшов у львівських бібліотеках або

міг добутн в краківськин,г віденоьких чи праськнх бібліотек, чи

вкінці в бібліотеки в Дикові, Курнику та королівської у Берліні.

Аналїза доданого до граматики викладу Господньої иолитвн внка~
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зує, що сей виклад є комиіляцією з польських катихивмових і то

ріжновіроіоиовідних виясиень Господньої молитви. Польські жерела

викладу врадакув уже його мова, повна польонїзмів. І коли можна
вагати ся, чи мав Лавреиіій під руками катихиами Кучборского
та Бренція, користуванпє катихизнами Ґільовского та Бялобжеского

беасумнївле. Переглядиа диспозиція, ясність, простота іі прозорість

викладу роблять честь педаґоґічнону талантови Лаврентія, що

вумів так Іайстерпо перетопити в цїлість зібрані в кількох жерел
думки, що ііого виклад виглядав па першиіі погляд саностіііпим

нисанєм. Що тикаєть ся самої граматики Зизавїя, безсуивївне спо

ріднююче відношеиє иежн нею і деякими граматичними статями,

иадрукованими в „Равсуікдеиіяхъ' проф. Яґіча, та „Адельфотесоґ
з одного боку,а вплив їі на граматику Снотрицького в 1619 р.
і московську гранатику з 1648 р. з другого. Граматична терміно
лъоґін Лаврентія перенята в більшости з „Адельфотеса“, взагалі

більше народна від гранатичвої тернінольотіі Смотрицького.
З грецьких граматик знав Знаанїіі певно якусь псрерібку

граматики Діоиїзія, ґраматики Ляскаріса, Крузія іМелянхтона,
в латинських граматику Меляпхтоиа та дуже нравдоподібно грама
тики Відавското іі Тухольця. Зачислюючи Лаврентіїв вклад Го

снодньої молитви до північпо-україиських памятників, автор виби

рає в иього в формі словарця матеріал, важний для рішеня прп
валежности того викладу, та в додатку до статі передруковує Ла

вреитіїв словарець а 1596-р.

`

зАсїдАня матвмАтично-пРиРодописно -лікАРсЬкоі
сЕкціІ.

І вас. дня 4 січня.

1) Принято до відомости, що 14-иіі том „Збірпика“ кінчить

ся друкувати. 2) Др. Юл. Гірняк предложпв працю асистента по

лїтехпїки В. Калїцупа п. п. „Засада дуалізму в ґеометрії“, ч. І.
Ухвалено друкувати в „Збіриику“ секції.

Зніст праці д. В. Каліцуна:

Автор тїінть працю на трл розділи. В перші! розділі ров
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сіїджув бігуиовий дуалїзп на площі, приймаючи кризу другого
степени за провідну того дуалїаиу. В другіи розділі доиазує, що
сей дуалїзи істиуѕ без огляду на кризу другого степени і перехо

дить роди тої кривої. В третїн розділі дає кілька ирииіиеиь тоі

ветоди трансфорнацнйясї, при чін прийнає за провідну кризу,

коло і иараболю. Вкінцї автор доходить до висновку, що закон бігу
нового дуалізву є загальною иетодою трансфорнацийиою всіх сполу
чевь иетових і деяких сполучені. иетричиих.

11 вас. дня 2 карта.

1) Привято до відовости стан друку „Збіриика“ секції. 2)

Д. В. Каліцун цредложив другу частину праці п. п. „Засада дуа

лїзиу в ґеоиетріі”, яку ухвалено друкувати в „Збірнику“ секції.

З) 'Др. Ю. Гірник подав до відова тинчасовий коиунїкат ві своїх

'дослідів над ковсеквенціянн, які випливають з його експеріиеи
тальних результатів, публікованих у двох осгатиих томах „Збір
пика" секції про вплив теипературн на скорість деяких хевічннх

реакцій і просить дозволу надрукувати сю свою працю в „Збір

дикуц по иінецькн. Постановлено сю справу предложити Видїлови.



. Заеїдакя комісій.

зксідкня Аііхвоі'вкфічноі комісії.

І зас. дня 8 карта.

1) Принято плин УІІІ т. „Паияток“ (збірка легенд), який
предложив др. Ів. Франко. 2))1р. С. 'І'онашівськиіі предложив пляіі

П т. ,,Жерел“, який одобрено. З) Зогляду на те, що І„Меііоріялп
Радвївіла“ видав в цїлости краківська Академія Наук, відступлено
від проєктованого видаваня іх у ХІІІ т. „Жерел“. 4) Принято до
відоііости справоздзиє д. Ів. Крипякевича в занять в архівах

Варшави і Москви.

ЗАОЇДАНЯ БІВЛЇОҐРАФІЧНОЇ КОМІСІЇ:~

І вас. дня 10 іівітня.

1) Вибрано членов ковісіі Володинира Дорошенка. 2) [Іри
нято до відона, що вже вийшов ІІ т. „Матеріалів до укр. бібліо
графії' Ів. Е. Левицькото. З) Д. Ів. Кревецькиіі предложив пляп

збірника стзтий і натеріялів до укр. бібліографії (причивки Я. Бі

ленького, Ів. Левицькото, дра І. Свєндіцъкото, Ів. Кревецького,

дра В. Щурата, дра З. Кузелї, М. Возняка, дра Я. Гордип
ськото). Постановлено просити Виділ, щоби визначив для них окре
Іиіі тон.
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ЗАСЇДАНЯ ЕТНОҐРАФІЧНОЇ КОМІСІЇ.

Іаас. дня 30 цвітня.

1) Др. Іляр. Свапцїцький подав плип передиони до гоносїпь.
ІІостаповлепо, щоб готову передиову предложив до апробати сек

ції. 2) Принято до відоности, що д. Д. Бараиюк із Варшави при
слав до друку збірку мельодій в рос. Поділя. З огляду, шо колі

сія иає ще збірку нельодій е Холищини Я. Сенчика, постановпено

обі сї збірки друкувати в однін тоиі. Др. С. Людкевич підняв ся

переглянути абірки і евептуапьно заняти ен їх редакцією. З) При
пято до відоиости, що за старанеи секретаря харківське „Исто

рико~филолог. Общество" відступило коиісії збірник пісепь І. Ман

:кури'до опублікована; так саио готов віддати під пенпиип упо
ваии до друку своіс збірку пісень д. Петро Івапов іа Купянска.

4) Принято до відоиости, що вже вийшли всї виданя комісії ва

1910 р. (Етп. Збірник, 28 і 29; Матеріали до укр. етн. т. 13).

5) Принято ось такий плян видань копісії па дальше. На І9ІІ
рік: Етиоґр. Збірник, т. 30 буде иістити решту иатеріялів
із Бачки В. Гнатюка; т. ЗІ буде иістити похоропні голосїня, аре
даґонапі І. Свєпцїцькии, і похоронні обряди, аредаі'оваиі В. Гна
тюкои. - Матер. до укр. етн., т. І4, буде иістпти решту
мельодій дун, які вредаґує Ф. Колесса. На |9|2 рік: Етноґр.
Збірник, т. 32 (і евеит. 33) вайнуть колядки і щедрівки, які
приладить В. Гнатюк. - Матер до укр. етп., т. |5 зайнуть
иельодіі Д. Барапюка і Я Сенчика, яких редакцією вайиеть ся.
0. Людкевич.

А

1

зАсїдАня язиковоі комісії.

І вас. дня 10 цвітня.
_ 1) Принято до відопостп плян праці дра І. Свєицїцкого п. н. „До
історіі галипько-украінської ыовп ХУ-ХЧІ от.“ 2) Др. В. Щурат
предложив матеріали д. Широцького п. и. І,Бурсацькиіі жарґон на

Поділю.“ Передапо для другого перегляду д. В. Дорошенкови.

З) Принято до відомости, що о. Юрій Кніт вголосив для евенту
ального збірника комісії „Словарь бойківського говору'. 4) По
стаповлепо звернути ся до дра Ів. Копача в пригадкою в справі
реферату про спірні питапя української правописи.

___-___



участь Товариства в Шевчеивівсьвім святі в Москві.

Комітет, що уладнтував сього року ювилейні Шевченківські

свята в Москві, запросив до участи в иих також Наук. Тез. ім.
Шевченка. Товариство звернуло ся в просьбою до свойого дій

сного члена, проф. А. Кримського в Москві, наступати' його на

святі, а крім того вислало на адресу комітету такий привіт:

/

Високоноважані Панове!

Наукове Товариство ім. Шевченка у Львові приймає радо

вапросипи до участи в святкованю 50 лїтпої памяти смерти свого

патрона Тараса і просить рівночасно свого дійсного члена проф.
А. Кримського реирезентувати Товариство в часі самого обходу.
Тарас Шевченко не тілько великий артист слова, артист

кисти, одушевлений борець за загально-людську, суспільну рів~
иість і політичну волю; його імя так тісно снлело ся з долею

украінського народу, що стало синонімом його національної ідеї.

Отсе виачінє великого борця ще бітьше тому, що й досі істпують
ті самі умови громадського й національного жити, що й до його

смерти; задля них Україна не в силі помявути свойого найбільшого

Сина у власнім серці.
Честь Вам, Панове, що не вагували ся в таких обставинах

підняти імя найбільшого Українця до прилюдної манїфестаціі',
змагаючи до його ідеалу:

У

„Щоб усі Славяне стали

добрими братами...“

Ііересилаючи отсей привіт висловлюємо бажано, щоб той

ідеал як найшвидше здійснив ся, та щоб у ІОО-лїтиу річницю

уродин поета змогли нредстзвителі усіх частин украінського на

роду зібрати ся у стін його памятника в Київі, та поклонити ся

йому і вшанувати, як пристало на такого великого поета, як

Тарас Шевченко.І

За Виділ:

М. Грушевський, В. Гнатюк,
голова. секретар.



НЕКРОЛЬОҐИ.

Павло Житецький.

у
В ночи на о карта 1911 р. помер по довгій і тяжкій хоробі

один із останніх представників громади учених українських шість

десятинків, відомий учений і недаґоґ Павло Ігн. Житецький. ііо
кійиий родин ся 23 грудня 1836 р. у Кременчузі; по скінченю

сенінаріі вчив ся якийсь час у київ. дух. академії, звідки

після студентських заворушень перейшов у киін. університет, що

в-ті часи (кінець 50-х рр. ХІХ ст.) був більше гостинний для
нолодіжи, як дух. акадеиія. Ііо нокінченю історико-фільольоґіч
ного факультету Житецький віддасть ся вчительованю в середній
школі й продовжує наукову роботу. В 1876 р. нонвляють ся на

світ його перші наукові праці - „Опнсаніе Пересопницкой руко
писи ХУІ в.“ й „Очеркъ звуковой нсторіи малорусскаго нар'Іічіґ;
останню в тих праць прийняв київ. університет як магістерську

дісертацію й ІІ. Ігн. в тім же році оснгнув степень магістра
рос, мови і словесности. Продовжуючи дальше свої наукові до

сліди, Житецький одначе через ціле своє жите лишаеть ся вільним

ученим, „поном без парафіі', як він любив жартобливо говорити

про себе саиого; умови росийського житя не дали йому змоги при
класти свій педагогічний талант до упіверситетських викладів

й зорґаиїзуватн роароблюванв історії української мови й літера

тури в ріднім університеті, якийтілько богато літ опісля, в 1908

році. ношанував свойого вихованка, імеиуючи його доктором ііо

погіѕ саиѕа, вже після того, як Академія Наук, оцінюючи наукові

заслуги Жнтецького, вибрала його своїм членом-кореспондентом

(1898 р.) .
' '
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/

Наукове Товариство ім. Шевченка 'вибрало його своїіґдій
спиім членом 18 лютого, 1903 р. Віхсилаючи читачів до ширших
статий про житє й праці покійника (Записки Укр. Наук. Това

риства в Київі, ки. Іі. 1908; Записки Наук. 'Тов. ін. Шевченка

ь.

уЛьвові,кн. 102, 1911), тут аааначуємо тілько важиійші його праці,

які зєдиали йому привианє в иауковім світі:

1) Описапіе Пересопницкой рукописи ХУ'І в. Київ, 1876.

2) Очеркъ авуковой исторіи налорусскаго нар'іьчія (Киів). 3) Очерк'ь

литературной исторіи малорусскаго нлр'івчія въ ХіГІІ и ХУІІІ
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в'Ькагь (вип. І, Київ, 1889). 4) Къ исторіи литер. русской р'іічи
в'ь ХУІІІ в. (Иавізстія Акад. Наукъ, 1907). 5) МьІсли о парод
инхъ дуиахъ (Киів, 1893). 6) Заи'втки о равиьтхъ иетодахъ изу
чеиія народ. иалор. дуиъ (Эгиогр. Обов-р'йиіе, ІУ, 1895). 7) Эиеида
Котляревскаго и древигёйшій ея сиисокъ(Киїи, 1900).В „Записках“

надрукована його праця: 8) Острозька трагедія (Львів, 1908).
Багато дрібиих праць поровсипуиаио по журналах, особливо „Кіев

Старииї“.
В кождій праці покійпого вченого иозкиа. підкреслити дві го

ловиі риси: иїколи по сииияти ся иа иівдоровї і сиіло йти иа ву

стріч правді, іґиоруючи вчеие'иариовірстио, а в другого боку
-

иильио обиииати те, що тхие дехаиївиоґ. Типовий фільольоґ
гуиаиїст, перейиятий щирого любовю до свойого народу і своєї

праці - Житецький студіює обяви людської творчости у цїлоиу
і ио задоволений лише аиалїзои - дае часто чудовий сіитев,
иатхиеиий ґеиїяльиою іитуіцією.



Іван Ясеницьний.

Для 26 сїчпя с. р. покер по довгій педузї довголїтвий член

Впдїлу Наук. Тов. ін. Шевченка (від 1903 р.) і його член осво

ватель (від 1894 р.) Іван Яоепицький. .

Покіїший родив ся 1848 р. в Гнплііі, Турчапського пов., до

його батько був парохоы. До ґіпвазії ходив у Самборі, де його

відобралп а УІІ ґінн. клясп до війська. ІІо півторарічній військо
вій службі дістав відпустку, по чім верпув назад до ґімнааії в Не

2
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ремишлн, де й зложнв натуру. По матурі записав ся на фільосо

фічний видїл львівського університету, де слухав протягом трьох
лїт викладів із матеиатики, фізики й нриродонисних наук. Коли

у Львові засновано лїсову школу, вступив до неї на однорічииіі

курс, а одержавши стипендію, виїхав до Відня до внсшої лісової

школи (Носііѕсішіе їйг Восіепішіінг), яку покінчив, по чім всту
пив до служби при зарядї державних дібр і лісів у Галичині. Як

елєв лісництва служив у Ясеневі, а потім у Гриняві, де аваизував
на асистента, а потім на управителя. В службі визначуван ся все

докладним сповиюванєм обовяікіа і великим фаховим злаиєм. Задля

того політичні і судові власти буковинські ноклнкували дуже часто

покійного на знавця. Остатиий раз иокликував його на знання

враз із одним професором віденського університету радовецький

суд. Оба виавці видали під ирисягою справедливо свідоцтво, але

не дуже бажано для міністра рільиицтва. Наслідком того львів

ська дирекція вілкликнла покійного з Радовець,- судову комісію

перервано, а його перенесено до Молодлтина. Ще й звідти но

кликали покійного буковинські власти на знавця, але львівська

дирекція не давала йому відпустки і не вважаючи на знамениті

кваліфікації омипала його від тоді при аваисах та ледви в 1910

р. імеиовано його радником лісництва.

Покійиий брав усе визиачну участь у народнім жнтю, а ие~

ренесений до Львова, став діяльннм членом львівської української

громади. У Виділі Наук. Тов. ім. Шевченка був зразу касієром,
потім контрольором, крім того належав іще до дирекції укр. р.

Видавничої Спілки. Ііриняті обовяаки сновняв усе сумлінно і брав
иильну участь у всіх засїданях. В кругах людей, в яких обертав
ся, завсїди тїшнв ся великою синпатією й довірєм.

Честь його памяти!



Кароль Беднароьний.

`

Довгонїтний директор друкарнї Товариства, під якого варя

дон зросла вона в маленьких початків і дійшла до нинїшного

стану роввою, Кароль Веднароьвий, уродив ся у Львові
дня 4 надолиота, 1848 р. Вже в молодих лїтах вступив він на

науку друкарської штукиі дин 2 серпня, 1866 р. виписав он

в Ставронигійсъкій друкарня на скиадача. Працював у тій дру~
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карин до 1871 р.і таі складав також голосну свого часу бро
іпуру Б. Дідицького: „Въ одииъ часъ научится иалорусипу по

великорусски”, про що пшпїйше нераз любив згадувати, коли

побачив яке видане, пнсане „язичізм“, іропізуючи, іцо пе

так легко приходило ся охочих внучувати росийську мову в прак

тицЂ як голошеио в теорй.1іілий 1871 рік(ві1 лютого до грудня)
пробуи у Віпии в державній друкарни,по чім повернув назад до

Львова і працював у друкарни Ґромаиа й Добрниьского, покп пе

перейшов до друкарні топйннього „Товариства ім.ІПевченка“,якоі

став управптелем по Чт Сарницькім у 1878 р. Віг того часу про

бував на сіи стаповищи аж до смерти, що наступила 23 пвітня

сього року. Як урядпик 'Говариства визначав ся покійний все пра

цьовитістю і великою чесністю та солідпістю. Нераз поручувапо
йому з боку 'Говариства до переведена ріжпі важиі справді функ
іпй а він вивязував ся з них усе па загальне задоволена Виділу.

Через те й шаповано його загально, а у друкарияпсго иерсонаию
мав постійно великі симпатій Звістку про смерть його принято
а глубоким жатек, а іЗнділ не тілько пошанував його память па

насідапю і зложпв вінець на гробі, але й виплатив зара: удові

посмертпу запоиогу в висоті тримісячноі пепшї покійпнка та ви

значив ій місячну пепсікд відповідну до засобів Товариства

Честь його памяти!



(іправоздонє з оіоліотеки

за час від 1 оїчня до зо цвітпя 1911 р.

1 відділ.
(Книжки, часописи, карти й ин.)

а) Загально. В часі від 1 січня до ЗО цвітпя 1911 р..внп
сапо в альфабетичиий картковий катальоґ й інвентарну книгу І-ого

відділу 864 гнових _чисел (2.0.186-21.050) у 1153 томах і випу
сках; нових періодиків і томів дописано до давнїйших 1081. Ра

вом вписано в~ катальоґ 2234 нових книжок і випусків.

До відділу І-шого закуплено: книгарською дорогою 156 тво

рів у 182 тонах, брошурах і випускав + 55 укр. переп. карток
ва 653'01 кор. (156'20 К + 192'20 рб. + 6'50 фр.); антиквар
4 ською й приватною дорогою 249 тв. у 653 т., бр. і в. ва 135389 К

(402'57 К + 222'64 руб. + 326'48 кор.). Разом: 405 тв. у 835 т.,
бр. і в. -і-'бё укр. н. к. за 2006-90 кор.
З обміну (виданими й дублєтами) в науковими іиституціямн,

редакціями й приватними особами бібліотека дістала 867 т., бр. і в.

3 дарів прибуло: 1544 т., бр. і в. + кілька збірок листк.
друків + З мапи + 145 укр. н. карток.

'

Разом в купиа, обміну й дарів (І відділ): 3246 т., бр. і в.›
' + кілька збірок листк. друків + 3 мапи + 200 укр. п. карток.

Часописий приходить до бібліотеки 100 (майже всі украін
ські, декілька росийських, польських, ніпсцьких, білоруських,

чеських). _

До І-ого відділу бібліотеки дарували отсі особи, інституції
й видавництва:

'

.д_іЭ



1) Х. Алчевська (Харків) _ 2 т. і бр.; 2) др. Н. Антоне
вич (Львів) _ 6 бр.; 3) проф. Д. Багалїй (Харків) _ 1 т.;
4) Е. Бачинський (Париж) _ 5 бр. + збірку листк. друків; 5)
К. Бедиарськиіі (Львів) -- 6 т. і бр.; 6) Вібл. „Гроъ Голосу"
(Львів)
_ 1 бр.; 7) ,,Бібл. для рускоі иолодїжґ (Колонна) _

1 бр.; 8) Т. Вилиикевии (Волчківцї) _ 21 бр. + збірку лнстк.
др.; 9) Ів. Бопруґ (Віннїиеґ) _ 2 т. і бр.; 10) В. І. Божик (Ка
нада)
_ 3 бр.; 11) Бюро Патронвгу для спілок ощадиости і но

зичок при кр. Видїіі (Львів) _ 12 т. і бр.; 12) оо. Василіани
(Жовква)
_ 3 т. і бр.; 13) М. Василишив (Матків) _ 1 т.; 14)

др. Г. Величко (Львів) - 1 бр. 15) Я. Весоловськніі (Львів) _
1 т.; 16) Вин. Сп. укр. учительства (Колоиия) _ 1 бр. 17) Вид.
Чииа св. В. В. (Жовква) _ 4 т. і бр.; 18) В. Винниченко (Львів)'_ 7 т.; 19) Е. Вітошннсьиий (Варшава) _ 4 бр.; 20) Із.
Возняк (Львів)

_ 56 бр. + збірку лист. др.; 21) М. Возняк
(Львів)
_ 39 т. і бр.; 22) проф. Е. Вольтер (Петербург) _ збірку

часоіь; 23) Е. Гвоииик (Віннінеґ) _ 2 бр ; 24) пр. ІО. Гірник
(Львів)
_ 1 бр.; 25) В. Гнатюк (Львів) _ 4 т. і бр.; 26) М.

Грінченко (Київ)
_ 3 т. і бр.; 27) Ред. „Гром Голосу'І (Львів)_ збірку часон.; 28) о. Й. Ґродськнй (Львів) _~1 т.; 29) Ред.

„Дїла“ (Львів) _ 2 бр.; 30) 0. Діхтяр (Диканька) _ 2 т.: 31)
Вид. „Дністер” (Кавянець Под.) _ 2 т.; 32) Тов. „Дністер”
(Львів) _ 1 бр.; 33) В. Дорошенко (Львів) _ 43 т. і бр. -1
вбірку лист. др. + 109 укр. пер. карток; 34) Д. Дорошенко (Ка

терииослав) _ 1 бр. + вбірку листк. др.; 35) Друкарня І. Ай
хельберґера (Львів) _ 11 бр.; 36) 0. Дусаиськнй (Київ) _ 10 т.
і бр. + збірку часоп.; 37) С. Єфреиов (Київ) _ 1 т.; 38) Б.
Загаіікевич (Львів) _ 3 т.і бр.; 39) Закорд. Ґрупа У. С. Д. Р. П.
(Львів)
_ 3 т.; 40) М. Залізняк (Львів) _ 2 бр.: 41) А. Жук

(Львів)
_ 3 бр.; 42) др. Р. Кайндль (Чернівці) _ 1 т.; 43) Б.

Калїцун (Львів) _ 1 бр.; 44) Канцелярія Кр. Соііну (Львів) _
194 т. і бр.; 45) проф. Е. 9. Карский (Варшава) _ 2 т. і бр.;
46) Вид. Книжок Мнсійннх (Львів) _ 9 бр.; 47) М. Коваленко
(Київ) _ 1 т.; 48) В. Козловський (Львів) _ 1 бр. + 32 укр.
п. к.; 49) Гр. кат. Консисторія (Львів) _ 1 бр.; 50) Гр. кат.
Кснспсторів (Перенишль) _ 1 т.; 51) Гр. кат. Консисторія (Ста
нїславів) _ 2 т.; 52)~М. Коць (Львів) _ 2 бр.; 53) Ів. Ко
цюибас (Курнтиба)

_ 7 бр.; 54) Ів. Кревецькиіі (Львів) _ 4 бр.;
55) Ів. Крижановський (Бучач)

_ 1 бр.; 56) ІВ. Крипякевич
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(Львів) _ 8 бр.; 57) МіікІоѕ КиЬіпуі (Будапешт) _ 1 бр.; 58)
др. З. Кувеля (Чернівці) _ 1 т.; 59) о. С. Кульчицький _ 16р.;
60) В. Левннськнй (Львів) _ 1бр.; 61) Ред.. ЛЕІВістнпна (Львів_
Київ) _ 5 т. і бр.; 62) М. Лозинський (Львів) _ 2 т.; 63) В.
Матвіїв (Харків) _ 168 т., бр. і в.; 64) С. Матяк _ 2 бр.;
65) Л. Мельников (Новоросийськ)

_
збірку часоп.: 66) др. М.

Мурко (Ґрац) _ 1 бр.; 67) Ы. Ы. (Америка) _ 1 бр.; 68) Ы.
Ы. (Аперпка) _ 2 бр.; 69) 1\Т. Ы. (Америка) _ 2 бр.; 701 Ы. Ы. -
(Віниі'пех')
_ 1 бр.; 71) Ы. Ы. (Житонір) _ збірку. часоп.; 72)

Ы. Ы. (Львів) _ 5 бр.; 73) Ы. Ы. (Москва) _ 1 бр. + збірку
лнстк. друків; 74) 0. Нлааріїв (Львів) _ 2 бр.; 75) Вид. „На
родна біблїотека“ (Чернівці) _ 1 бр.; '76) Ред. „Нашого Голосу"
(Львів) _ 1 бр.; 77) Ред. „Вашої Нівн“ (Вильпо) _ 4 бр.;
78) Ред. „Нашої Шволи“ (Львів) _ `1 бр.; 79) А. Новак (Віп
піпеґ) _ 15 бр. + збірку листи. др.; 80) др. М.`Новаковський
(Богородчани) 67 т. і бр.; 81) ІІ. Огоновський (Львів) _ 1 т.;
82) Ред. „0сновн“ (Львів) _ 7 пр.; 83) Панчук _ '7 бр.; 84)
В. Пачовськнй (Львів) _ 1 т.; 85) Л. Ііахаревський (Київ) _
1 бр.; 86) Тов. Покутський Союз (Коломия) _ 7<бр.; 87) РоІѕікіе
Тоту. Ешідгасујпе (Краків) _ 1 бр ; 88) ІІ. Понятенко (Київ) _
12 бр.; 89) Тов. Праця (Бучач) _ 1 бр.; 90) Тов. Руська Рада
(Чернівці) _ 6 бр.; 91) Ред. „Русского Слова“ (Львів) _ З т.
і бр.; 92) А. Савка (Іегѕеу Сііу) _ 1 т.; 93) др. Іл. Свєнцїц
“в (львів) --11 вр. і в.; 94)~Ред. „сввтъс (ню йорв) __ 1т.;
95) Ред. „Свободґ (Львів) _ 1 бр.; 96) Тов. Селяпська Каса
(Чернівці) _ 4 т. і бр.; 97) К. Тов. Сільський Господар (Львів)_ 8 бр.; 98) Тов. Сокіл (Львів) _ 16 бр. -1- збірну лпстк. др.;
99) І. А. Соколяпоький (Евпаторія) _ 1 бр.; 100) О. Солтис
(Тернопіль) _ 2 бр.; 101) Г. Степура (Варшава) _ З бр. +
збірку листк. др.; 102) проф. М. Супцов (Харків) _ збірку ча
соп.; 103) Вид. ,,'І`орбан“ (Львів) _ 9 бр.; 104) Тов. 'Груд
(Львів) _ 1 бр.; 105) Укр. р. Вид. Спілка (Львів) _ 9 т. ібр.;
106) Е. Упзіпґ (Норепишль) _ 58 бр.; 107) Акц. Об-во „Упіо“
(Унґвар)
_ 1 т.; 108) Г. М. Фідровськнй (Балгская _ ІІасицелн)_ збірку часоп.; 109) Філія „Просвітґ (Тернопіль) _ 5 бр. +

збірку листк. др. 110) др. Ів. Франко (Львів) _ 2 т.; 111) С.
М. Хвостов (Москва) _ З бр. + збірку лист. др.; 112) СовілІ
Холп. ІІрав. Св.-Богор. Брацтва (Холп) 1 т.; 113) Г. Хоткевич

(Львів)
_ 1 т.; 114) М. Чайківський (Тернопіль) _ 2 бр.;
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115)-Ів. Чунрей (Яблоиів) -- збірку лист. др.; 116) із. Шнит
ковський (Перемишль) _ 1 бр.; 117) др. В. Щурат (Львів) -
1 бр.; 118) Л. Юркевич (Львів) - 1 т.; 119) Б. Япуні (Львів)_ 1т.;'120) по нон. Ів. Ясевицькім (Львів)-563 т., бр. і в. _1
3 мапи + збірку часоп.
До дублвтів відиииено при внисуваню 506 т., бр. і в.

б) Старі друки. У відділі стародруків прибуло в часі від
1/І~30/1\7`1911 р. 52 чисел у 82 томах: церковно-славянськнх
й українських 21 ч. у 21 т., чужих 31 ч. у 61 т. Разом дн. 30

цвітия 1911 р. було: І. церковно~славянськнх й українських ста

родруків 167 ч. у 168 т.; ІІ. стародруків чужих 381 ч. у 489 т.
Разом усіх: 548 ч. у 657 т.

в) Карти. Карти (мапи, атлясн й ип.), яких у бібліо

теці призбирало ся досить значне число, пе були виділені в окре

мий відділ (як се зроблено по всіх більших бібліотеках). Причи

ною сього була тіснота льоканю, в якім прийшло ся містити ся

зразу нашій кпиговбірні. Що йио розширене (незначне внравді)

бібліотечних убікацій, яке иастуннло в останніх часах, зробило

бібліотечній Унраві можливим приступити до вилучеия іх в окремий

відділ. Роботи коло сього почали ся з початком 1911 р., і що йио

по їх закіиченю будуть подані докладні цифри для сього відділу.
. г) Ёесс'епісіапи. ііодібпо як під в) нристунлено також до за

лоікеия при бібліотеці окремого відділу т. зв. Шевченківського.

У відділі сім мають бути зібрані разом т. зв. Ѕетёепіхіапа
- все

друковане, що відноситься беаносередно чи носередио до нашого

поета Отже: всі виданя творів Шевченка (в українській і чужих

мовах), праці й замітки про нього, друкн звяаані в його іменем

і т. д. На відділ сей звертає Управа бібліотеки спеціальну увагу
нашого громадянства й просить присилати туди кожний (найдріб
нійшнй навіть!) друк, в якім згадуєть ся імя поета. Друків таких

иоявило ся передовсім у теперішнім ювилеіінім 1911. р. таке велике

число (в Росії, Австрії, Америці й ип.), що для бібліотеки -пашоі

просто фізично не можливо мати іх усіх у повній евідепціі, не

зважаючи на установлених а іі рамени спеціальних для сього роду

літератури колекціонерів в Австрії (у Львові, Кракові, Празі), -

Росії (у Киіві й Петербурзі) й Америці.



и відділ.
(Рукописи, автоґрафи, дипльомати)

З початком 1911 р. прпступлепо до дальшого катальоґованя

відділу рукописів. В часі від ІІІ-301117 с. р. внисано 11 чч.,
так що нині відділ сей числить 215 чч. Робота коло сього відділу

поступає вже постійно дальше.

Куплеио в тім часі рукописів ва 120 кор.:
`

1-2) два полєиічні твори відомого поборпика православя на
Угорській Руси о. Мих. Орнсвиґеші, аііаѕ Апдроллі (Мпговк) аі

ХУІІ в.; З) Співапник (повий);у 4) Співапппк (ХЧІІҐ в); б-б)
лва уривки Ірмолоґіопів з ХУІЦ в.; 'Ї-Ѕ) дві 'Гріодп цв. (ХЧІІ
р.); 8) Еваигеліє (ХЧІІ в); 9) Анеологіон (ХУІІ в_)1); 10) Аи
еологіоп (ХУІІ в.).2) -

Дарували отсі дд.: 1) Х. Алчевська (Харків) - 1 р. (нов.);
2) Др. Іл. Бачинський (Стрий) - З листи М. Качковськото до
дра Іл. Бачингького (ѕеп.) з рр. 1867-68; 3) Т. [Іерейма (Ро
пиця Руська) - РгоіосоіІ-Огдіпаііопеѕ Ѕсііоіаѕіісае іп_ ЄггаЬ

1817-1853; 4) Д. Стельмах (Коршнлів) фраґмент Ірмолоґіона
(ХУІІІ в.). ` І
' Всім Ви. Жертводавцям Управа бібліотеки складає щиру

подяку.
У

`

Фреквенц'іл.
15 часі від 1/1-30/1У 1911 р. виѕичепо в бібліотеки:

І

от. на ревсрсів

“°
“653315” _

1806

І

. “4
до дому

'
793 625

разом ІЅЭЭ І 169

Управа бібліотеки.

1) Рукоп. ѕпЬ 1.-9 всі в Угорської Руси. 2) в Галичини.



(іправозданє з Музеи

за час від 1 січня до ЗО цвітпя 1911 р.

В сін часі одержав Музей від д. Луки Гармнтія на замовлена

такі річи:
Модель гупульськоі церкви.
Модель гунульськоі хатн в „оґраждою“;

Модель копибн.

Три бардки.
`
Ііять келефіа.
Оден кінь (палиця з мосяжною ручкою в формі коня).

Одна палиця.
' '

,,'І`еліж“, мисливський прилад до ловпеня „живих сери за

ногу".

„Вершка“ на рибу в потоках.

Старі ткацькі нити й берда (тканьке пачннз й блятп).

д. Ф. Андрусезич подарував до Музеи:

Два обруси.

Один ручник.

д. 6. Бурпо подарував до Музеи:

Один альбум (74 фотографії) видів з Гуцульщини.
Пять фотоґрафій.

0. Лаврецький з Варнжа подарував:

Пять австрийських монет ХУІіІ в.
Двайцять пві польські монети ХУІІ-ХУІІІ в.

д. м. Федюшка подарував:

Дві австрийські монети початку ХІХ в,



д. Тимочко подарував:

Одну срібну німецьку монету 1766/р.

Одну срібну німецьку монету 1663 р.
`

Д. Гринїв подарував:

Пять мідяних монет.

Одну срібну.

д. Роман Кульчицький подарував: і

Одну монету (два польських золотих а 183! р.)

Одну мосяжну обручку.

д. В. Гнатюк подарував;

Одну італійську монету.

д. С. дзюбинський з Канади подарував:

Одну рпмську монету Аиґусга.

д. Роздольська подарувала:

Вісїмиайцять ріжиих нідлиих монет.

~
д. дорошенко подарував:

Ж-гтон, впбптий з иаголн свнткованя ювнлею Ів. Котлярев
ського в Полтаві.

М. Залізняк.



Товариства и івстітуціі,

що приступили до обміну виданими.

Внсіареѕі. Маѕуаг 'Гшіотапуоѕ Аііадсшіа..
Київ. Ред. журнала „Искуство“.
Льві в. Ред. часонпсп „Впё'д
Львів. Ред. час. Церковний Восток'ь.
Ііловднвъ. Ред. час. „Родіопскн Напр'іѕдъв'ь”.
Вініпеґ. Ред. часоиисн „Хата“.

І



Нові видана Товариства.

Записки Наукового Товариства імени Шевченка. Наукова
часопнсь, присвячена іередовсім українській історії, фільольоґіі
й етнографії, виходить у Львові що два місяці під редакцією Мн

хайла Грушевського. Рік ХХ. Р. 1911, кн. І. 'Г. СІ. Львів, 1911.
Ст. 244, 80. Ціна. З кор. Зміст: 1. Зміст тому ст. 3_--1. 2

._
_

Гра

матнка Лавреитія Зизанія в 1596 р., написав Михайло Возняк,

ст. 5-38. З
.

Студії над українськими народнімн нісиями,-ио,1ає

Іван Франко: ХХХІІІ. Хмельиищина (думи, пісні та вірші).(далі),
ст. 39
- 62. 4. Економічна політика роснйсьвого правительства су

проти Украіин в 1710-1730 рр., написав Іван Джиджора (далі),
ст. 63-100. 5

.

„Сама собі в хаті господивя“ (картина 'Г. Шев

ченкл), подав Кость Щироцький (а фототипією), ст. 101_108. 6
.

ІІавлип Свєнціцкий, публіцистнчна, наукова та літературна його

діяльність, написав Володимир Радзнкевич, І-ІІ, ст. 109-129.

7
. Міѕсеііапеа: а
) Кілька старих вірш, под. В. Перетц; б
) За

пнска Гендльовіка про банатськнх Занорожців, под. І
. Линпиченко,

в передм. М. Грушевського (з малюнком); в
) В
. Серґєєвіч, иекрод

льоґічна замітка М. Грушевського, ст. 1807-148. 8. Наукова хро
ніка: Причинки до студій нагнашою еміґрацією, под. 7Зенон Ку
зеля, ст. 144-158. 9. Бібліоґрафія: нреісторія, археольоґія, істо

рія штуки, історія політична і культурна, література, етнографія,

(реєстр ширшнх обговорень див. ст. 195), ст. 159_196. 10.'[10
каачик до тт. ХСІІІ_ХС\ЇІІІ Записок Наук Тов. ім. Шевченка
(річник ХІХ), ст. 197_222. 11. Зміст тт. І-ХСУІІІЗаписок (по
німецька), ст. 223-238. 12. Оголошеня, ст. 239 - 244.

АЗаписки Наукового Товариства імени Шевченка. Наукова.
часопись, присвячена передовсім українській історії, фільольоґіі



80

й етноґрафіїі, виходить у Львові що два місяці під редакцією Мн

хайла Грушевського. Рік ХХ. Р. 1911, ки. ІІ. Т. СІІ. Львів, 1911.
Ст. 240, 80. Ціна 3 кор. Зміст. 1. Зміст тому, ст. 3-4. 2. Памяти
Павла Житецького, подав Володимир ІІеретц, ст. 5-10. З. Гра
матнка Лаврептія Зизаиія з 1596 р., написав Михайло Возняк (до

кінченє), ст. 11-87. 4. З минувшини м. Бродів (нричинки до істо

рії иіста в ХУІІ в.), написав Іван Созанський (докінчене), ст. 88
-115. 5. Неонравдані докори. До історії т. зв. „Руського Інсти
туту" (Ѕішііппт гпіііеппт) на львінськім університеті, подав Іван
Кревецький, ст. 116¬126. 6. ІІавлин Свєицїцкий, публіцистична,

наукова та літературна його діяльність, написав Володииир Радзи

кевич, ІІІ- І\Г, ст. 127-147. 7. Міѕсеііапеа: а) „Ргојеіхі іхопі'е
(іегасуі сіііорѕіхіејіі, под. Ів. Шнигковський; б) Варіанти до Коб

заря 1800 р , под. Ол. Новицький; в) Іван Созанський, посмертпа
згадка, под. С. Томашівський, с. 148-164. 8. Наукова хроніка:
Етноґрафічна теріторія угорських Україиців-Русииів, под. Ол. На

заріів, сг. 165-191. 9. Бібліографія: історія політична і куль
турна, мова, бібліографія і бібліотеки, житє суспільне і культурне
(реєстр ширших обговорень див. ст. 238), ст. 192-239. 10. Ого
лошеня, сг. 240.

Збірник Фільольоґічної секції Наукового Товариства імени

Шевченка. Том ХІІІ. Переписка Михайла Драгоманова з Меліто
ном БучииськииІ 1871-1877. З портретами й факсімілїями корес
пондентів. Зладив М. Павлик. У Львові, 1910. От. ХІЧ-І-ЗЫ, 8".
'Ціна 4 кор. Зміст: 1) Передмова М. Павлнка, ст. МІІ-ХШ. 2)
Листи, ст. 1-380. З) Додатки, ст. 331_334. 4) Показник, сг.
335 - 353.
`

Збірник' математично-природописно-лїкарсьноі секціііНау
кового Товариства інени Шевченка. Том ІМ. ііід редакцією Івана
Верхратського, Дра Володимира Левицького і Дра Стефана Руд
ницького. У Львові, 1910. Ст.«142-і-ІІІ+2З+3+4+78, 80. Ціна
б кор. Зміст: 1) Микола Чайківськвй -- Метациклічні рівняни і іх
групи, ст. 1-144. 2) Др. Юлїяи Гірияк - Вплив температури на
скорість декількох хемічних реакций (донониенє), ст. 1-7. З) Ва
силь Калїцун _ Про закон бігунового дуалізму ґеометричних тво
рів, ч. І, ст. 1-23. 4) Микола Чайківський - Приблизна кон
струкція правильного семнкутника, ст. 1-3. 5) Микола Чайків
ський -~ Метода Ііегтііе'а іптеґрованя виміринх функций, ст. 1-4.
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'іш--д-д-Щ

0) Микола Чайківський _ Покавчик до Збірника мат.-прир.-лік.
секція Наук. Тов. ім. Шевченка. Т. І-ХШ, ст. 1-77.
Украінсько-Руський Архив. Вндає історично-фільософічна

секція Наук. Тов. ім. Шевченка. Т. УІ. Рукоииси львівських абі
рок. Випуск ІІ. Опис рукописів Народного Дому з колекції Ант.
Петрушевича. Частина друга. Зладив Др. Іляріон Свендіцкий.
У Львові, 1911. Ст. [Х+294, 80. Зміст: 1) Передмова, сг. У;ІХ.
2)-Житя святих, ст. 1-94. З) Ііутники, хроиікарсько-вемленисиі
статі, ст. 94-96. 4) Ііоучепя церковні, ст. 96_121. 5) Бібліо
тека Свідзінськото, ст. 121-174. 6) Зборники, ст.

7) Пасіі, ст. 187-192. 8) Оріѕапіе ијаисіп па ѕупод до Ььуоша
1629 В., ст. _192-194. 9) Польське-руські вборники і нісеиникп,
ст. 191_266. 10) Копії в друків, ст. 266-271. 11) Показник, ст.
271-293. 12) Зніст, ст. 293-294.

Матеріали до української бібиїоґрашії. Видав бібаїоґрафічна
комісія Наук. Тов. ім. Шевченка. Т. ІІ. Українська бібліоґрафія
Австро-Угорщини ва роки 1887-1900. Уложив на підставі автоп
сіі Ів. Ем. Левицький. Т. 11 (роки 1890-1891). У Львові, 1910.
Ст. 262, 80.

`

_

ЕТНОҐраФічний Збірник. Видає етноґрафічиа комісія Наук.
Тов. ін. Шевченка. Т. ХХІХ. Еіпоі'рафічиі матеріали в Угорської

Руси. Зібрнв Володимир Гнатюк. Т. У. Казки з Бачки. У Львові,
1910. Ст. УШ-І-ЗіЅ, 80. Ціна 4 кор. Зміст: 1) Ііередие слово,
ст. Ш-УІІ. 2) Тексти казок, ст. 1-805. З) Напріпюііге (іег
Магсііеп, ст. 306-316. 4) Зміст, ст. 317-318.

Українське-Руська Біблїотека. Видав фільолъоґічна секція

ІНаук. Тов. ім. Шевченка. Том. У. Ііисаня Оснпа Юрія Федько
вича. Перше повне і критичие видане. Том четвертий. Матеріали

до житєииси Осина Юрія 1`ординського-Федьковича. З нерволруків

іавтоґрафів зібрав, упоряпкував і пояснив Др. Осип Маковей.

У Львові, 1910. Ст. ХІІ-14354, 8°. Ціна 5 кор. Зміст: 1) Перед
мова, ст. Уе-ХІІ. 2) Переписка Федьковича, ст. З ~ 335. 3) Доку
менти і спомини про Федьковича, ст. 337-375. 4) Недруковані~
писапя Федьковича і варіанти, ст. 375-496. 5) З иедаі'оґічноі ді
яльности Федьковича, ст. 496-Ь4О. 6) Поезії, невістки і варіанти,
ст. 540-1593. у 5) Руский лірник. Побожні пісні для руского на

рода, ст. 593-686. 8) З астрольоґічннх праць Федьковича, ст.
сво-043. о) Зміст, ет. (на -оѕа

174-18'7.І
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>
Хроніка Наукового Товариства ін. Шевченка у Львові. Р.

1910. Вин. ІУ. Ч. 44. Сиравоздане за иісяці: вересень-грудень.
Львів, 1910. Ст. 34, 8°. Ціна 30 сот. Зміст: Засідаия Видїлу. -
Засідапн секцій. (Ів. Созанськнй - З минувшиии иіста Бродів.
Гнат Хоткевич _ Кілька поправок в матеріалах до історії Хмель
ниччини. Ів. Франко _- Студіі над українськими народ. піснями.
(ХХХШ. Хнельииччпна. Дуии, піспі та вірші). Вол. Гнатюк _
Легенда про три жіночі вдачі. Ів. Джидікора _ Екоиоиічна полі
тика російського правительства супроти України в 1710-1730 рр.
ів. Крипякевич - Рєферснларські суди в ііольщі. М. Грушевський- До питаия про розселепє Вятичів. Ів. Крнпякевич - З історії
м. ііідгородя. М. Возняк - Сніванник Пашковського. М. Чайков
ський - Метациклічні рівнаня і їх ґрупн. Тойже - Приблизна
конструкція правильного 7-кутникз. Тойтке

- Метода Гераіга ін
тет'ровань. Др. .ІО. Гірняк - Вплив тенпературп на скорість де
кількох хемічиих реакцій). _ Засїдапя комісій. - Справозданз
з етноґрафічноі екскурзіі.

_ Участь Товариства в ювилею проф.
М. Грушевського.

-~ Вііозва бібліоґрафічноі комісії. - Снрааоз
дане з бібліотеки. -- Снравозданз з музея. - Товариства й інсті
туції, що приступили до обміну виданяни. - Нові виданя Това
риства.

Хроніка Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові.-Р.

1911. Вин. І. Ч. 45. Снравозданє за 1910 р. Львів, 1911. Ст. 72,
8°. Ціна І кор. Змість Діяльність Видіду. -- Діяльність секцій
і комісій. _ Наукові виданя. _ Члени Товариства: Ііочесні
члени. Дійсні члени. Члени осиователі. Звичайні члени. - Члени
комісій. -- Заряд Товариства. -- Інстітуціі, що обмінювалн ся
внданями з Товариством. - Часописи, які діставали бібліотека
протягои року. _ Стан музея. _ Рахунок наукових видань. -
Касова сиравозданє.

>

Сітгопік (іег нісгаіпіѕсііеп Ѕеусепіко-Сеѕеііѕсііаіі (іег і/Уіѕѕен

ѕсііаііеп ін ІіешЬегѕ. Неі'і ІІ. Іаіігвапд 1910. ІЧг. 42. Вегісіті
іііг іііе Мопаіе: ЩаппегдАргіі. Львів, 1910. Ст. Зі, 8°. Ціна 30
сот.. Зміст: Ѕііинпвеп (іеѕ Анѕѕсіінѕѕеѕ. - Ѕііинпвеп (іег Ѕеієііо
цеп. (Іу. Ггапіхо -- Чаіег паті Тосіііег. Аіех. Нгпёеуёкуј

и;

Нінсіііу нпд Ьеіэесіуп. Ѕі. І)пјіѕігјап§і<уј -- Ыаііопаіііёіепѕіа
ііѕіііт, ТІ. ІІ. Мах. Несіііег _- 2пг Ртадсе йЬег (ііе ішіінгеіі “тії-іт
ѕсііаіііісііе Поііе (іеѕ (ігнпііітеѕііаеѕ. Місіі Нгнёеузіхуј _ Ѕсіпуе
(ііѕсіі-пітгаіпіѕсііег Внпсі іт З. 1708. М. Ѕраітуёітуј - Еіпе пепе
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_АгЬеіі ііЬег Іаѕіеііо. Місіі. Ьоѕувёкуј ппсі Уіасі. Осіігутогуё _
Аиѕ (іеѕ “Ґаіііѕіаііѕііік Оаііиіепѕ. Іу. Кгеуеёіхуј - Віе Ргаёе дег
'Геііппє Єгаіівіепѕ іп (іеп 1.' 1846 --1850. Уаѕѕ. Рапејйо _ Ріа
ііопаііѕтііѕ нпд Веајіѕшпѕ іп бег Веігасіііппёѕшеіѕе (Іег ѕогіа
Іеп Егѕсітеіпппєеп. Міг. Ѕаііѕпјаік ± Ше Ітіпѕігіе іп (іег ѕйёіі
сііеп Шкгаіпа. Уіаіі. Вогоёепію _- Оіе ііпапаіеііе Шігіѕсітаіі
ипсі (Ііе біхопотіѕсііе Роіііііс (іег ЅсшѕіуоЇѕ (Ьапсіѕіапсіе). _Ѕі.
Вагаіі -- Апѕ (іет (ЗеЬіеіе (іег Ыаііопаіііаіепѕіаііѕіік іп (іеп Єа
Іівіѕсііеп Міііеіѕсішіеп. Мігоп Котсіпіэа - Вег Катрі' пт сіеп
роіпіѕсііеп Тіігоп

- пасіі (іепі 'Госіе Уіасіівіауѕ (іеѕ ІЧ. Уаѕѕ. Ра

пејію - Ацѕ (іег (Зеѕсііісіііе нпд Ѕовіоіоёіе бел ЫаііОпаІеп
~ Катрі'е. Уіасі. Вугёаі: - Ваѕ Ьуиапііпіѕсііе Кігсііепііеіі ппіі (іаѕ
Ьіесі Чоп сіет Неегеѕапве Іііог'ѕ. Ін. Етапйо - Ѕіпсііеп йЬег
(Ііе иікгаіпіѕсііеп Уоікѕііеііег). * Ѕііиппдеп (іег Коттітіѕѕіогтеп.
~ Вегісііі йЬег деп Ѕіаті ііег ВіЫіоіііеіт. - Вегісііі ііЬег (іеп
Ѕіапіі (іеѕ Мпѕецтѕ. - беѕеііѕсііаііеп пті Іпѕіііпііопеп, іііе
сіет 'Гапѕсіінегітеііг пет РпЫійаііопеп Ьеіёеігеіеп ѕіткі. - Ыеце
Рпыіігаііопеп (іег Єеѕеііѕсііаіі. ч

Сіп'опік (іег піттаіпіѕсііеп Ёегёепііо-Єеѕепѕсііаіі (іег “Їіѕѕеп

ѕсііаі'іеп іп Ьетііегрп Неіі ІІІ. Іаіігё. 1910. Пт. 48. Вегісііі і'йг
(ііе Мопаіе: Маі-Апєпѕі. Львів. 1910. Ст. 22, 8°. Ціна 30 сот.
'
Зміст: Ѕііиппёеп ііеѕ Аиѕѕсішѕѕеѕ. - Ѕіівипёеп (іег Ѕеіхііопеп
(У. Ьурупвікуј _- Пег Агіапетіаё` ви Куѕѕеіуп іп Уоіупіеп іт
`М. Маі 1638. М. Нгпёетёйуј - Єеѕсіъісіііе (іег Шпаіпа'Вив, Всі.
ЧІІІ, В. І. К. Ѕугосйуј -¬ Макеєіопіеп уоп Ы. Р. Копііайоу.
Уіаіі. Ваіівуікеууб - РапІіп Ѕујепсјіёітуј, еіпе Йііегѕісііі ѕеіпег
рпЫіиіѕііѕсііеп, хніѕѕепѕсііаіііісііеп ппсі іііегагіѕсііеп Таііёіхеіі.
'Гііеотіог- Когё -- Еіп Веіігад шт Оеѕсііісітіе сіеѕ пікгаіпіѕсііеп
асіііѕіІЬієеп Уегѕеѕ). - Ѕііиппёеп (іег Коттіѕѕіопеп. - Вегісііі;
йЬег деп Ѕіапті сіеѕ Миѕеитпѕ. -- Єеѕеііѕсітаііеп цпсі Іпѕіііпііо
пеп, (ііе пет Тапѕсітуегіхеііг сіег РиЫіііаііопеп Ьеієеігеіеп ѕіті._ Ыепе РпЬІіікаііопеп (іег ЄгеѕеІІѕсітаіі.
Сіігопік (іег ийгаіпіѕсітеп Ѕеуёепіхо Єтеѕеііѕсііаіі сіег “Їіѕѕеп

ѕсііаііеп іп Ілешііегз. Неі'і ІУ. Іаіттдапё 1910. Ыг. 44. Вегісііі.
і'йг (ііе Мопаіе: ЅеріетЬег-ВеиетЬег. Львів, 1911. Ст. 36, 80.
Ціна 30 сот. Зміст: Ѕіівипёеп ііеѕ Аиѕѕсішѕѕвѕ. - Ѕіівппєеп (іеґ
Ѕеікііопеп (Іу. Ѕоѕапёкуј _ Апѕ сіег Їегвапдепііеіссіег Ѕіасіі
Вгогіу. Нпаі Сітоіітеууб _ Еіпієе Вегісіііідппёеп іп (іеп Маіе
гіаііеп впг (Зеѕсііісіііе (іег ЕеііСіітеіпусйуј'ѕ.Іу. Ёгапіхо - Ѕіп
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(ііеп йЬег (ііе нікгаіп Уоіікѕііедег (ХХХПІ. Сіішеіпусівуј'ѕ Ееіі.
Коіэѕагепѕапѕе, Ьіесіег нпіі Ѕсішісіісііінпвеп). УІад. Нпаіјніт _
'Ьеѕешіе йЬег сііе (ігеі Ггапеппаінгеп. Іг. Вйуііаога _ “ЇігЇ
ѕсііаШісііе РоііііІк дег гнѕѕіѕсііеп Везіегнпє сіег Швгаіпе дедепй
Ьег іп деп І. 1710-1730. Ів. Кгурјаітевуё _ Веїегепсіагєе
і'ісіііе іп Роіеп. М. Нгпёеуёікуј _ 2111' Ггаєе йЬег (ііе Ѕіедіип
4цеп (іег Ујаіуёеп. Ів. Кгурјаікеууё _ Апѕ (іег Єеѕсііісіііе (Іег
Ѕіаєіі: Рігіііогогіј. М. Уоѕпјаіс _ Ваѕ Ьіесіегішсіі (іеѕ Раёікоу
ёікуј. М. Сајіюувиуј _ Меіагуікііѕсііе (ііеісішпѕеп шиї Єгпрреп
дегѕеІЬеп. Вегѕ. _ Аппаііегпсіе Копѕігнсііоп еіпеѕ гевніагеп
ІЅіеЬепесікѕ. Вегѕ. _ Негшііе'ѕсііе Меіііосіе (іег Іпіедгіегнпвеп.
Вг. .1_Нігпјаік _ Вег Еіпіінѕѕ сіег Тетрегаіиг ані' (ііе Єге
~ѕс1шіп<іі31<еіі еіпієег-сііетіѕсііеп Веаітііопеп). _ Ѕіівнпдеп дег
ЕКоттіѕѕіопеп. _ Вегісііі йЬег еіпе еіііпозгаріііѕсііе Ехішгѕіоп.
_- Віе Апіеііпаііше (іег Єеѕеііѕсііаїі ап сіег ІІпізііё'штѕіеіег (іеѕ
1Ргоі'. М. Нгпёетвікуј. - Вегісііі йЬег (іеп Ѕіаші (Іег ВіЫіоіЬеік._ Вегісііі йЬег ііеп Ѕіапсі (іеѕ Миѕентѕ. _ Єеѕеііѕсііаі'іеп цші
Ппѕіііпііопеп, (ііе деш Тапѕсііиегікеііг (іег Рныіікаііопеп Ьеієе
_ігеіеп ѕіті. _ Ыене РнЫіваііопеп (іег Єеѕеііѕсііаі'і.


