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пАм’яткА ОРАтОРСькОГО мИСтецтвА
мАРкІяНА ШАШкевИЧА

У наш час впровадження до наукового обігу незнаних, маловідо-
мих або забутих автографів Маркіяна Шашкевича, після видання одно-
томників М. Возняка (1912) та М. Шалати (1973), – явище надзвичайно 
рідкісне. Здавалося б, усе з його літературного доробку уже виявлено, 
взято на облік та опубліковано, і подальші пошуки не мають сенсу. І все 
ж продовження таких пошуків інколи приносить несподівані наслідки. 

Нашу увагу привернув німецькомовний автограф “Die Ruthener” 
(“Русини”), що зберігається у відділі рукописів Інституту літератури 
ім. Т. Г. Шевченка НАН України у фонді Якова Головацького (Ф. 104) 
під № 104, на першій сторінці якого зверху рукою Я. Головацького на-
писано: “Собственноручная статья М. Шашкевича”. Напис Я. Голова-
цького, людини дуже близької до М. Шашкевича у 1830-х pp., – досить 
авторитетне свідчення автентичності статті. Не залишає сумніву щодо 
її автентичності і почерк автора статті при його порівнянні, наприклад, 
із достовірно Шашкевичевим почерком у фрагменті тексту з мотива-
цією причин написання “Читанки”. В обох випадках помітне також од-
накове написання автором терміна Halizien, а не офіційного Galizien. 
Автентичність статті підтверджує також і її зміст, цілком суголосний 
творчості М. Шашкевича й інших членів “Руської Трійці”, який до того 
ж може пролити світло на обставини її появи. 

Рукопис статті виготовлений готичною рукописною графікою на 
двох аркушах (трьох сторінках) паперу мануфактурного виробництва 
формату в половину листа. У кількох випадках на полях автор дописав 
вставки до тексту. Стаття немов не закінчена. Текст обривається на кон-
статації значення “Правди Руської” як джерела до історії її доби. Мож-
ливо, через свою графічну специфіку (рукописну готику) автограф, на-
скільки відомо, донедавна залишався поза увагою дослідників творчої 
спадщини “Руської Трійці”. 

Автограф, складений в дусі засад українського романтизму, має ха-
рактер народознавчого нарису, завдання якого – ознайомити потенцій-
ного читача чи слухача з походженням, ареалом розселення, чисельніс-
тю, особливими прикметами й історією руського (українського) народу 
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та його галицької гілки в порівнянні з іншими націями. Автор відзна-
чає слов’янське походження руського народу, окреслює етнічні межі 
“прекрасної країни русинів” (“від середини Галичини геть за Дон аж до 
Кавказу, від Тиси, Карпат і Чорного моря до Литви”), констатує спіль-
ність для її мешканців мови, народних вірувань, звичаїв і обрядів, од-
норідність способу життя, суголосність “серця” й “душі”, наявність 
для їхньої ідентифікації різних етнонімів (русини, червоноруси, мало-
роси, козаки), але однієї самоназви (русини) та іменування своєї бать-
ківщини Руссю. Наводяться статистичні дані про чисельність русинів 
(до 14 мільйонів, з яких близько 3 мільйонів у Галичині, у східній час-
тині якої вони є головним етносом, та Угорщині – на Закарпатті). Наго-
лошується на наявності у русинів безсумнівних особливих прикмет у 
мові та характері, які відрізняють їх як від поляків, так і від великоросів 
і, отже, на неправомірності ідентифікації їх із цими етносами – в цьому 
автор поділяє погляди авторитетних фахівців того часу. Стверджується 
наявність у русинів, як і в інших народів, славного історичного минуло-
го, хоч і недостатньо відображеного в історичних пам’ятках. 

За основними прикметами автор виділяє в минулому русинів три 
головні епохи: 1. “епоху повної сили і діяльного життя” в княжу добу; 
2. “епоху присмерку нації або її страдницької історії” (тобто XIV – кі-
нець XVIII ст.); 3. “рожевий світанок” національного відродження піс-
ля опанування Галичини Австрією у 1772 р. Так само М. Шашкевич в 
одному із фрагментів передмови до якоїсь мовознавчої праці виділяє 
три періоди в історії руської словесності: “первий, середущий і пос-
лідній, або, лучше розмеживши, – величественний Боянів, запорче-
ний польський, движущийся народний. Бояновим чудуються ще й нині 
(“Слово о полку Ігоревім, Ігоря Святославича”)1. 

Княжа доба постає зі сторінок рукопису як найсвітліша епоха в іс-
торії руського народу, яка видала великих мужів, героїв, мудрих держав-
них діячів, розумних законодавців, розсудливих та енергійних держав-
ців, які нічим не поступаються перед найвидатнішими володарями інших 
країн: Карлом Великим – творцем Франкської імперії, однією зі спад-
коємниць якої стала Німеччина, Пісістратом у давній Греції, Гаєм Юлієм 
Цезарем, Марком Антонієм і Тітом Флавієм у стародавньому Римі. 

На тлі цих видатних державних мужів, законодавців-реформаторів, 
речників культурного прогресу автор дає лаконічну, але дуже влучну й 
багатовимірну характеристику чільних репрезентантів руської княжої 
державотворчості – князів Олега, Володимира Святославича та Ярос-
лава Володимировича. Якщо стосовно Олега він обмежується лише 

1 Маркіян Шашкевич. Твори. – Київ, 1973. – С. 140. 
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скупою згадкою про його діловитість та войовничість, засвідчену пере-
можними походами на Візантію, то князів Володимира і Ярослава зоб-
ражує високоідейними й далекоглядними політиками, ініціаторами й 
організаторами широкомасштабних суспільно значимих діянь. 

Князь Володимир, за М. Шашкевичем, в пошуках “вищого світ-
ла” вславився впровадженням християнства на Русі, заслуживши 
цим на ім’я великого і рівноапостольного, та створенням могутньої 
східнослов’янської монархії, яка, однак, не встигнувши зміцнитися, 
була поділена на уділи між його синами. Натомість Ярослав – це і хо-
робрий воїн, і врівноважений та справедливий державний будівничий, 
і дбайливий сіяч вищої культури, фундатор шкіл, покровитель писем-
ності, пильний книжник, кодифікатор права і творець зведення держав-
них законів – знаменитої “Правди Руської” як свідчення високого рівня 
правової культури давньоруського суспільства. Перелічені якості дали 
підставу авторові величати цього князя Ярославом Законодавцем. 

Імовірна недокінченість статті, на жаль, не дає змоги сказати щось 
конкретніше про можливе Шашкевичеве трактування двох наступних 
епох руської історії, і про нього можемо здогадуватися лише з корот-
ких назв, які дав їм автор: “епоха присмерку нації або її страдницької 
історії” (тобто XIV – кінець XVIII ст.) і “рожевий світанок відроджен-
ня”, який для галицьких русинів почався у 1772 р. Проте навіть у тако-
му вигляді вона дає достатнє уявлення про контури загальної концеп-
ції автора. 

Порівняння змісту автографа з відповідними місцями інших творів, 
а також епістолярією М. Шашкевича та його побратимів засвідчує їхню 
напрочуд виразну суголосність. Візьмімо, наприклад, справу етніч-
ної території русинів. І. Вагилевич у “Передговорі” в “Русалці Дніст-
ровій”, як і автор статті “Русини”, визначає ареал розселення руського 
народу “з-поза гір Бескидських за Дон”2, а в листі до М. Максимовича 
від 7 березня 1837 р. це визначення дещо конкретизує: “Ми всі – із-за 
Бескиду, від Тиси, з-поза Сяну і по Серету – з братією нашою задніпро-
вою складаємо одне существо”3. Так само І. Головацький у передмові 
до “Вінка русинам на обжинки” (1846) етнічну територію русинів ви-
значає “від Сяна, Висли і Буга аж по Дон і Донець, а поза Бескиди, 
Дністра і Чорного моря ген ген за Припець і Десну”4. Я. Головацький 
у першій редакції трактату “Язик южноруський і його наріччя” (1848), 

2 Русалка Дністровая. – Київ, 1987. – С. 33. 
3 Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький. Твори. – Київ, 
1982. – С. 195. 
4 Вінок русинам на обжинки. – Т. 1. – Відень, 1846. – С. 8. 
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виголошеного на першому з’їзді української інтеліґенції у Львові, аре-
ал замешкання русинів – носіїв руської мови також окреслює “по обох 
убочах Карпатів і по цілій Южній Россії, від Ондави і Попрада в Уграх, 
а Вепря в Польщі по середній Дон, ба аж по Кубань під Кавказом, від 
устя Дністра та Дніпра і Чорного моря аж по Прип’ять, недалеко к же-
релам Десни, Сейму і Донця”5. 

Подібне визначення етнічної території русинів засвідчили й деякі 
сучасники “Руської Трійці”, зокрема М. Малиновський (“від підніжжя 
Карпат і Дністра до Стиру і Прип’яті”)� та Й. Лозинський (українсь-
кі землі у його візії – це Мала Русь, Червона Русь, Буковина, частина 
Угорщини, тобто Закарпаття)7. 

Близькі погляди М. Шашкевича та його сучасників і на чисель-
ність руського народу. Якщо в трактаті “Азбука і абецадло” (1836) він 
оцінював число русинів у 8 і більше мільйонів8, то в статті “Русини” 
– до 14 млн, спираючись при цьому, очевидно, на дані П. Й. Шафари-
ка з його “Історії слов’янської мови і літератури” про число україн-
ців на території російської України – 10 430 тис. та відому йому з дже-
рел цифру близько 3 млн русинів в Австрійській монархії. Додамо, 
що В. Копітар у цензорському висновку на рукопис альманаху “Зоря” 
(1834) подавав чисельність українців у 9–10 млн9, із них у складі Авс-
трійської монархії близько 3 млн, анонімний автор (1835)10 і Я. Голова-
цький в листах до Г. Петровича (1837)11 та К. В. Запа (1848)12 – 15 млн, 
П. Й. Шафарик (1842)13, а за ним Й. Левицький (1843)14 і Я. Головаць-

5 Возняк М. До вияснення національних поглядів Якова Головацького в 
1848 р. (Перша редакція “Розправи о язиці южно-рускім і єго наріччях”). – 
ЗНТШ. – Т. 121. – С. 148. 
� Marinelli-König G. Polen und Ruthenen in der Wiener Zeitschriften und 
Almanachen des Vormärz (1805–1848). – Wien, 1992. – S. 159. 
7 Loziński J. Grammatyka języka ruskiego (małoruskiego). – Przemyśl, 1846. – 
S. I–II. 
8 Шашкевич M. Азбука і абецадло. Передрук з унікального оригіналу з 
1836 р. – Вінніпег, 1969. – С. 17. 
9 “Русалка Дністрова”. Документи і матеріали. – Київ, 1989. – С. 52. 
10 Berichtigung der Umrisse zu einer Geschichte des religiösen und hierarchischen 
Zustandes der Ruthener // Ergänzungsblätter zur Oesterreichischen Zeitschrift. – 
1835. – S. 1–14. 
11 “Русалка Дністрова”. Документи і матеріали... – С. 122. 
12 Студинський К. П. Й. Шафарик і українці. – Варшава, 1935. – С. 5–6. 
13 Šafařik Р. J. Slovansky narodopis. – Praha, 1842. 
14 [Левицький Й.] Доля галицко-русского языка // Денница / Jutrzenka. – 1843.– 
№ 1. – С. 189. 
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кий (1848)15 – 13 144 тис., Й. Лозинський (1846)16 та І. В. Терлецький 
(1849)17 – 15 870 тис. 15-мільйонним визначала руський народ і Головна 
Руська Рада у відозві 1848 р.18 Шашкевичева цифра, отже, була близька 
до поширених у той час визначень чисельності русинів, що засвідчує 
його достатню обізнаність з демографічною ситуацією свого народу. 
Щоправда, подана ним цифра (14 млн), як і 15 і більше мільйонів у ін-
ших авторів, включала в себе й число білорусів (близько 3 млн), оскіль-
ки тогочасне народознавство не виділяло білорусів із загальної маси 
русинів, а їхню мову приймало за діалект руської (української)19. 

Можна простежити також і схожість трактувань етнічних коренів 
руського народу. Вислів автора статті про слов’янське походження ру-
синів і найкраще збереження ними первісної (слов’янської) подоби має 
свого незаперечного відповідника в словах І. Вагилевича: “Нарід русь-
кий, один з головних поколінь слов’янських,.. найщирше задержав у 
своїх поведінках, піснях, обрядах, казках, прислів’ях все, що єму пере-
двіцькі діди спадком лишили” (“Передговор”)20. 

Запропонованої М. Шашкевичем періодизації руської історії та 
письменства з виділенням трьох епох фактично дотримувалися також 
інші діячі “Руської Трійці”. І. Вагилевич виділяв у минулому княжу 
добу, коли “руський нарід під верховодом Великого князя в одно тіло 
ізріс” і “Руська земля честь і славу мала”, потім добу “ужасної неволі”, 
коли цей народ у тяжкій боротьбі з ворогами “іскав привернення пе-
рішніх щасливіших веремен” і, нарешті, добу сучасну йому, коли поча-
ла відмолоджуватись історична пам’ять народу й сивочолі кобзарі, ото-
чені молоддю, гордо прославляли “минулі літа і минулих витязів”21. 

Я. Головацький історію і словесність Південної Русі також поділяв 
на три періоди: перший – від прийняття християнства на Русі до втрати 
самостійності руського народу і руських князів та їхнього об’єднання 
з Польщею чи Литвою (IX – середина XIV ст.), другий – від початків 
польського і литовського панування до появи творів нової малоруської 
словесності, започаткованої І. Котляревським, отже, період козаччини 
(середина XIV – друга чверть XVIII ст.), і третій – від І. Котляревського 

15 Возняк М. До вияснення національних поглядів Якова Головацького... – С. 151. 
16 Łoziński J. Grammatyka języka ruskiego... – S. I. 
17 [Терлецький І. В.] Słowo Rusina ku wszej braci szczepu słowiańskiego o rze-
czach słowiańskich. – Paryż, 1849. – S. 74. 
18 Зоря Галицька. – 1848. – 15 трав. 
19 Гербільський Г. Ю. Розвиток прогресивних ідей в Галичині у першій поло-
вині ХІХ ст. (до 1848 р.). – Львів, 1964. – С. 92. 
20 Русалка Дністровая. – С. 33. 
21 Там само. – С. 35, 37, 39. 
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до середини XIX ст. У період перший, за Я. Головацьким, “Русь жила 
життям ісключно своїм, під впливом гречеського образованія, духом 
віри християнської”22. 

Слова рукопису про наявність у русинів у княжу добу видатних де-
ржавних мужів перегукуються з подібним трактуванням М. Шашкеви-
чем представників тогочасного письменства: “мали і ми наших півців 
і наших учителів” (“Передслів’є”), “Мала Русь своє письмо, мала Русь 
свою словесність, а слава із неї досі гуде світом слов’янським” (фраг-
мент “До читателя”)23. Слова про створення Ярославом Законодавцем 
“Правди Руської” виразно збігаються з Шашкевичевою приміткою до 
вірша “Згадка”: “Ярослав Володимирович (1019) зчинив збірку прав 
руських, знакому під іменем “Правди Руської” та фразою І. Вагилеви-
ча про те, що “під верховодом Великого князя “ “правду з простих сер-
дець і давніх поведінків установлено” (“Передговор”)24 й що “першим 
пам’ятником літератури руської єсть “Правда Руськая”, то єсть книга-
устав, редакції великого князя Ярослава” (“Замітки о руській літера-
турі”)25. Зазначимо, що М. Шашкевич уважно студіював цю пам’ятку, 
свідченням чого є те, що він протягом 15 днів у грудні 1832 – січні 
1833 р. отримував її для опрацювання в читальному залі бібліотеки Ін-
ституту Оссолінських 22 рази26. Гордість автора за славне минуле наро-
ду знаходить також свої відповідники у висловлюваннях інших членів 
“Руської Трійці”. Зокрема, в І. Вагилевича (“Руська земля честь і сла-
ву мала” – “Передговор”)27, Я. Головацького (“Южна Русь верховодила 
на цілім сіверовостоці Європи” – “Три вступні виклади о руській сло-
весності”28). 

Деякі місця автографу виразно нагадують думки Шашкевичевої 
статті “Старина” в “Русалці Дністровій”. Наприклад, слова початково-
го абзацу статті про потребу пізнання рідного народу дуже співзвучна з 
відповідним місцем у “Старині”: “Сесе всьо для нас не бридня. Чужина 
нас займає, чому ж би нашина не прилягла до серця, не промовила до 
душ наших сильним словом”, а фразема про суголосність серця і душі 
у мешканців на всій українській етнічній території – з думкою “Стари-
ни” про властивість старовини відкривати перед нащадками серця й 

22 Писання М. Шашкевича, І. Вагилевича і Я. Головацького. – Львів, 1884. – 
С. 334. 
23 Маркіян Шашкевич. Твори. – С. 140. 
24 Русалка Дністровая. – С. 35. 
25 Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький. Твори. – С. 190. 
26 “Русалка Дністрова”. Документи і матеріали. – С. 18–23. 
27 Русалка Дністровая. – С. 35. 
28 Писання М. Шашкевича, І. Вагилевича і Я. Головацького. – С. 337. 
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душі батьків та дідів, наповнювати серця “солодким чувством” і радо-
щами, піднімати душевний настрій і засівати в душах почуття пошани 
до предків29. 

Присутній у статті “Русини” пієтет щодо рідного народу наскрізь 
пронизує також авторське пояснення спонукальних мотивів створення 
“Читанки” і “Русалки Дністрової”. Подаючи на розгляд цензури “Чи-
танку”, М. Шашкевич у супровідному листі від 2 грудня 1836 р. вис-
ловлює сподівання, що, якщо хоч трохи прислужився нею своїй “любій 
руській нації і бодай частково сповнив сподівання й бажання нашого 
добросердого і ласкавого австрійського уряду, якому так близьке до 
серця добро його галицьких підданих”, то зробив це з Божого благо-
словення30. У самій “Читанці” упорядник наголошує, що держава, до 
якої належать його краяни, “зоветься Австрія і є цісарство, а в тій Авс-
трії є королівство Галицьке і Володимирське, а в тім королівстві Гали-
цькім живемо ми, русини”31. Подібним чином пояснював М. Шашке-
вич мету створення альманаху “Русалка Дністрова”: “Я випробовував 
свої сили руською мовою, оскільки це моя рідна мова, ... і хотів за-
ложити наріжний камінь для її дальшого розвитку і тим самим зара-
дити нестачі руської літератури”32. Співзвучність багатьох місць статті 
“Русини” з текстами “Русалки Дністрової” дає змогу датувати ймовір-
ний орієнтовний час її написання періодом укладання “Русалки”, тобто 
приблизно 1835–1836 роками. Це був час підвищеної активності “Русь-
кої Трійці” та зростання її впливу в семінарійному середовищі, засвід-
чених збільшенням числа прихильників М. Шашкевича (за словами 
одного з польських конспіраторів – Д. Мохнацького, тоді в семінарії з 
ініціативи “Руської Трійці” – “руської партії” “здобула перевагу руська 
мова”)33, виданням трактату М. Шашкевича “Азбука і абецадло”, прa-
цею над укладанням “Читанки” і “Словника руської мови”, граматики, 
збором пам’яток фольклору, архівними розшуками, перекладами з ін-
ших слов’янських мов, врешті упорядкуванням альманаху. 

У цей же час з ініціативи церковної ієрархії та керівництва семі-
нарії як противагу польській патріотичній пропаганді і спробам втя-
гування української молоді до політичних антиурядових конспірацій 

29 Русалка Дністровая. – С. 154. 
30 Нахлік О. Педагогічна діяльність М. Шашкевича і Я. Головацького // Шаш-
кевичіана. Збірник наукових праць. Нова серія. Вип. 3–4. – Львів, 2000. – 
С. 110. 
31 Шашкевич М. Читанка // Возняк М. Писання Маркіяна Шашкевича. – Львів, 
1912. – С. 152. 
32 “Русалка Дністрова”. Документи і матеріали. – С. 94. 
33 Там само. – С. 204, 207–209. 
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започатковано практику залучення досвідченіших семінаристів до ви-
голошення у стінах навчального закладу щомісяця у присутності його 
керівництва і професорів, представників консисторії, митрополи-
та, керівників структур губернського управління, а також усіх семіна-
ристів урочистих публічних вірнопідданських щодо правлячої династії 
промов. Промови звичайно виголошувались німецькою, латинською і 
польською мовами, з вкраплюванням в прозовий текст поетичних ряд-
ків, а їхні тексти надсилались до консисторії34. За спогадами Я. Голо-
вацького, М. Шашкевич став ініціатором виголошування таких промов 
руською мовою, заручився підтримкою керівників семінарії і зголосив-
ся сам першим виступити з промовою. Для цього він написав “статтю 
в мові, в якій звичайно писав свої твори, ректор схвалив її і промова 
вийшла блискуча”35. 

Промова була виголошена 12 лютого 1835 р. у день 67-роковин від 
дня народження цісаря Франца І. Донедавна дослідникам не вдавалося 
виявити прозової частини промови, і вона поки що науці не була відо-
ма. Зберігся лише написаний народною мовою вірш (у версії Я. Голо-
вацького – “Слово к питомцям семінарії руської у Львові”), який зго-
дом, очевидно, завдяки його художній якості, був виданий у Львові 
(1835) тиражем 250 примірників під назвою “Голос галичан”. Дослід-
ники творчості М. Шашкевича М. Тершаковець, В. Щурат, М. Шала-
та та ін., враховуючи наявність такої практики у пізніших промовах, 
схильні вважати вірш поетичним компонентом виступу М. Шашкеви-
ча, його кульмінацією36. 

Порівняння тексту “Голосу галичан” зі змістом статті “Русини” 
якраз і навіває думку про їхню взаємопов’язаність. Із тим місцем стат-
ті, де автор порівнює видатні постаті княжої доби з найвидатнішими 
історичними діячами країн Європи, законодавцями-реформаторами, 
речниками культурного поступу, явно перегукується четверта строфа 
вірша, в якій ідеться про те, що народи, святкуючи день уродин цісаря 
Франца І, моляться і просять Бога, котрий нагороджує держави царями, 
що ними “всяк народ, страна вся щасна”, послати цісареві многії літа37. 

34 Студинський К. Львівська духовна семінарія в часах Маркіяна Шашкевича 
(1829–1843). – Львів, 1916. – С. XCIX–CVII. 
35 Письменники Західної України 30–50-х років XIX ст. – Київ, 1965. – С. 258–259. 
36 Тершаковець М. До життєписи Маркіяна Шашкевича // ЗНТШ. – Т. 105. – 
С. 106; Щурат В. На досвітку нової доби. – Львів, 1919. – С. 100; Шалата М. 
Маркіян Шашкевич: життя, творчість і громадсько-культурна діяльність. – 
Київ, 1969. – С. 50. 
37 Щурат В. Голос галичан. Автограф першої друкованої поезії Маркіяна 
Шашкевича. – Львів, 1911. 
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Для автора вірша, отже, вагу мають ті володарі, які ощасливлюють на-
роди – цей мотив виразно звучить і в статті. Саме за таких володарів 
варто молитися – так можна прочитувати підтекст вірша. Примітно, що 
закоренілий консерватор Франц І був рішучим противником будь-яких 
реформ, і авторове побажання йому многоліття можна було розціню-
вати як закамуфльований натяк на довгоочікуване від нього (або і його 
наступників) ощасливлення підвладних народів, серед них і українців. 

Якщо прийняти, що стаття “Русини” і згаданий вірш відобража-
ють зміст промови М. Шашкевича, то виникає питання, чому стаття 
німецькомовна? На нього можливі кілька варіантів відповіді: 1) текст 
статті (ймовірної прозової частини промови) німецькою мовою був 
призначений для подання, як це водилося, для апробації в митрополи-
чій консисторії, де мовою діловодства і кореспонденції була німецька; 
2) прозова частина промови виголошувалась по-німецьки, а поетична – 
по-українськи. Приклади українсько-німецькомовних промов також 
відомі (Р. Пасічинський). Тільки мова прозової частини, хоч її зміст, 
без сумніву, не міг не зворушувати, в пам’яті сучасників призабулася, 
зате запам’яталася високохудожня українськомовна частина поетична; 
3) текст прозової частини, призначений для апробації, був поданий ні-
мецькою мовою, а виголошений по-українськи без відома або з мовчаз-
ної згоди ректора. В такому разі це могла бути фактично репетиція акції 
з виголошенням не апробованих консисторією руськомовних пропові-
дей у день св. Покрови 14 жовтня 1836 р. у трьох львівських храмах – 
св. Юра (М. Шашкевич), Успення пресвятої Богородиці (М. Устияно-
вич) та св. Параскевії (Ю. Величковський)38. Щоправда, акція ця була 
одноразовою. Те, що вона більше не повторилась, як і те, що після про-
мови М. Шашкевича в семінарії у 1835–1841 рр. із 51 зареєстрованої 
промови лише три виголошувались по-українськи (Р. Пасічинський – 
по-руськи і по-німецьки, А. Могильницький та Р. Мох по-українсь-
ки)39, свідчить про те, що такі випадки не дуже заохочувались і були 
радше винятками з правила. 

Свого часу В. Щурат висловив думку, що у промові М. Шашкеви-
ча слухачів-семінаристів мав приваблювати не стільки її зміст, скільки 
і насамперед її українська мова40. М. Шалата, продовжуючи цю думку, 
стверджує, що промовець мав двояку мету: духовенству довести, що 

38 Устиянович Н. Возрождение Галицкой Руси и Маркиян Шашкевич // Роди-
мий листок. – 1880. – № 1–4. 
39 Студинський К. Львівська духовна семінарія в часах Маркіяна Шашкевича 
(1829–1843). – С. СII, CIV, CV.
40 Щурат В. На досвітку нової доби. – С. 100. 
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українська мова здатна виразити навіть найвищі патетичні речі, а семіна-
ристам нагадати, що рідну мову пора вводити до культурного вжитку41.

На нашу думку, не менш привабливим для слухачів міг бути й 
зміст промови. За свідченням очевидця, вищезгаданого конспіратора 
Д. Мохнацького, промови, які виголошували зазвичай кращі семіна-
ристи, відзначалися тим, що вони “вихваляли щастя краю за панування 
старих російських [тобто руських] князів, а епоху польського пануван-
ня змальовували як найбільш нещасну. Це тривало доти, поки вони вре-
шті не переходили до належного [в таких випадках] прославлення його 
величності”42. Сказане Д. Мохнацьким цілком можна віднести до зміс-
ту промови М. Шашкевича. Я. Головацький у статті-спогаді “Пам’ять 
Маркіяну-Руслану Шашкевичу” у “Вінку русинам на обжинки” (1846) 
також звернув увагу на публіцистичність виступів М. Шашкевича: він 
“чи стихом, чи словом ко питомцям і соученикам старався погострити 
увагу краян своїх. Одне було в нього завсігди на думці: свій рід, свій 
язик, своя словесність, своя народність!”43

Таким чином, промова М. Шашкевича – не просто слухняне ви-
конання волі духовної верхівки чи данина моді, а свідомий виступ із 
відповідним політичним підтекстом – привернути увагу сучасників до 
свого роду, своєї народності, рідної мови і словесності, отже, своєрідне 
маніфестування українства. Стаття “Русини” для цього надавалась як-
найкраще. Адже її зміст як гіпотетичний зміст прозової частини промо-
ви (хоч і збереглася стаття, може, не в повному обсязі) – це справжній 
романтичний високопатріотичний, до того ж виразно соборницький, 
панегірик рідному народові. Натхненна розповідь про руський народ, 
народ великий, з неозорими просторами рідної землі, з власною мовою 
і ментальністю, які відрізняють його від великоросів і поляків, гото-
вих його поглинути, народ з багатою історією, з наявністю в минулому 
власної державності – могутньої монархії, видатних державних мужів, 
давніми традиціями прилучення до християнської цивілізації та євро-
пейської культури аж до створення власного кодексу законів, народ, за-
хідна гілка якого після кількасотлітнього винародовлення в польських 
оковах під покровом Австрії одержала шанс щодо підвищення людсь-
кої гідності і перебуває на світанку свого відродження (а за світанком, 
зрозуміло, має надійти полудень – повноцінне життя нації), не могла не 
викликати ентузіастичного сприйняття промови, засвідченого її слуха-
чами, принаймні з оточення “Руської Трійці”.

41 Шалата М. Маркіян Шашкевич. – С. 47. 
42 “Русалка Дністрова”. Документи і матеріали. – С. 209. 
43 Там само. – С. 256. 
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Я. Головацький, який не був присутній під час промови (перебував 
тоді на навчанні у Пешті), у статті “Пам’ять Маркіяну-Руслану Шаш-
кевичу” (1846) залишив, очевидно, з третіх рук, лаконічну згадку, що 
“Слово к питомцям”, виголошене руською мовою, “з великим восхи-
щенням прийняте слухателями”44. Пізніше у спогадах він писав, що від 
виступу М. Шашкевича “вся семінарія була в восхищенії і руський дух 
піднявся на 100 %”45. Натомість М. Устиянович згадував, що ода “Го-
лос галичан”, надрукована лише в 250 примірниках, “задзвеніла в сер-
цях руських як позавна, що кличе мерців з гробу. Розхоплена лакомо як 
невидана новість та й сама собою гарна і цікава, ходила вона з рук до 
рук, поки її відчитати було можна”46.

Як слушно зауважує М. Шалата, перша українська промова в 
семінарії, репрезентована “Голосом галичан”, створеним народною 
мовою, на тлі тогочасних чолобитно-челядницьких панегіриків мало-
зрозумілою словесною мішаниною, була подією новаторською й ста-
ла доброю спонукою до ширших позасемінарських виступів47 рідною 
мовою, або, кажучи словами В. Щурата, до нових національних мані-
фестацій48. Не менш спонукальним до таких маніфестацій міг стати, 
однак, і зміст прозового компонента промови, відображенням якого 
можна вважати статтю “Русини”. А до числа наступних маніфестацій 
слід зачислити чергові українськомовні промови в семінарії (Р. Пасі-
чинського – 1837 р., А. Могильницького – 1839 р., Р. Моха – 1841 р.), 
одночасні українськомовні проповіді у трьох львівських храмах на 
свято св. Покрови у 1836 р., видання трактату М. Шашкевича “Азбу-
ка і абецадло” (1836), укладення ним же “Читанки” (1836), підготовку 
і публікацію “Русалки Дністрової” (1836–1837), збірки “Галицькі при-
повідки і загадки” Г. Ількевича (1841), статей Я. Головацького “Вели-
ка Хорватія або Галицько-карпатська Русь” (1841, 1847), “Мандрівка 
по Галицькій і Угорській Русі” (1841–1842) та І. Вагилевича “Гуцули, 
мешканці східного Прикарпаття” (1838), “Бойки, русько-слов’янський 
люд у Галичині” (1841), “Лемки, мешканці західного Прикарпаття” (за-
лишилась у рукописі), нарешті видання братами Головацькими “Вінка 
русинам на обжинки” (1846–1847, т. 1–2). 

Про тексти промов, виголошених у семінарії після виступу 
М. Шашкевича, збереглося мало відомостей. Але вже навіть те, що на 

44 Там само. 
45 Письменники Західної України 30–50-х років XIX ст. – С. 259. 
46 Устиянович Н. Возрождение Галицкой Руси и Маркиян Шашкевич. 
47 Шалата М. Маркіян Шашкевич. – С. 50. 
48 Щурат В. На досвітку нової доби. – С. 103. 



1�

сьогодні доступне, дозволяє добачати виразне відлунювання в них ду-
мок М. Шашкевича. В. Щуратові був відомий зміст промови Романа 
Пасічинського (1837), фрагменти якого він навів у своїй розвідці про 
перші публічні виступи М. Шашкевича. Вони повторюють у дещо ви-
дозміненій і погіршеній формі основні тези Шашкевичевої статті з тією 
різницею, що русинів промовець називає русланами. Ось його слова: 
“Галіцкая земля жіє, жіють на ней таже руслани, котриї ажъ надто доб-
ре знаютъ, що ся колись дhяло, а що ся тепер дhє... Памятаймо, братя! 
же русланами єстесьмо... Голос галічань розлягаєтся зъ радосты, ну-
титъ ехо о Карпаты щастя подъ отческом панованіємь австрійскихъ ца-
рей... Що за щастя спотикаетъ нас, братя, отъ року 1772! Погребшіи би-
лисьмо, воскресшіи нынh”49. Залежність виступу Р. Пасічинського від 
змісту Шашкевичевої статті очевидна і це може бути додатковим свід-
ченням пов’язаності змісту статті і промови М. Шашкевича. 

Так само відгомін Шашкевичевих думок відчутний у прозовому 
“Слові о повинностях к цісарю і отечеству” Антона Могильницького, 
виголошенім у семінарії 19 листопада 1839 р., зокрема, коли він гово-
рить про “землю нашу від високих Бескидів аж по тихий Буг і Збруч, 
від Сяну і Вісли аж по Дністер і Прут”, про “нарід руський отечест-
ва галицького”, про рідну мову як найдорожчу пам’ятку, успадковану 
від батьків, про повагу, любов і вірну службу предків руським князям 
та колишні “кріпкі городи”, заможні “квітучі міста і села”, які тепер 
у розвалинах, що “землю Галицьку так густо покривають, голосно до 
нас промовляють”, про “славу отців наших”, далі про “сумний образ 
многих бід і тяжкої неволі, які нарід руський через кілька віків трапи-
ли”, “коли отці наші в гіркій недолі дні свої провадили”, та збереження 
пам’яті “тих нещасних часів у жалісних думках і поведінках простого 
народу” і, нарешті, про зміну долі руського народу на краще, щасливі-
ше “під солодким і доброчинним скіпетром австрійським”, який “взяв 
посирочений нарід руський в свою істинно отцівську опіку і охорону”, 
за що йому належить глибока пошана і вдячність, вірність і любов. На 
закінчення автор із схваленням висловлюється про одержану семіна-
ристами змогу “стараннями і трудами піддвигнути честь і славу роду 
нашого”50. 

Виступ А. Могильницького, як і Р. Пасічинського, свідчить про 
те, що започаткована виступом М. Шашкевича практика використання 
нав’язаних семінаристам зверху публічних вірнопідданських промов 

49 Щурат В. На досвітку нової доби. – С. 102. 
50 Твори Николи Устияновича і Антона Могильницького. – Львів, 1913. – 
С. 457–472.
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для захисту доброго імені свого народу й нагадування про його славне 
минуле заради кращої долі у сучасному і майбутньому продовжувалася 
ще тривалий час після його відходу з семінарії. 

Те, що автограф “Русини” зберігся в архіві Я. Головацького, може 
свідчити про те, що він для нього мав непересічне значення, що він ним 
дорожив як документом епохи, як пам’яткою про видатну і резонансну 
подію в житті духовної семінарії у його студентські роки, якою і була 
промова М. Шашкевича. 

Вище сказане є, таким чином, достатньою підставою припускати, 
що Шашкевичів автограф “Русини” відображає зміст прозової частини 
його першої українськомовної промови у Львівській духовній семінарії 
12 лютого 1835 р. 

Стаття М. Шашкевича “Die Ruthener” публікується мовою оригі-
налу і в перекладі українською мовою вперше разом з його поезією 
“Голос галичан” як гіпотетична композиційна цілість.

Феодосій Стеблій



Фраґмент першої сторінки автографа М. Шашкевича
“Die Ruthener” [“Русини”]
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     Маркіян ШАШКЕВИЧ
ГОЛОС ГАЛИЧАН

Фотокопія автографа*

* Автограф Шашкевичевого “Голосу галичан” зберігся у професора гімназії 
в Бродах Івана Созанського. Після його смерті (1911 р.) він опинився у його 
родича о. Юрія Кміта, який передав його професору Василеві Щурату. Остан-
ній опублікував його фотокопію в книжці “Голос Галичан. Автограф першої 
друкованої поезії Маркіяна Шашкевича. Пам’ятка з сотих роковин уродження 
поета. Львів, 1911”, звідки її передруковуємо, додавши переведення тексту на 
гражданський шрифт та на сучасний правопис. Заголовок “Голос Галичан” дав 
сам М. Шашкевич в першодруку у Львові 1835 р.

————————
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     Маркіян ШАШКЕВИЧ

ГОЛОС ГАЛИЧАН

Що то всім світом за краса зацвіла?
Ци сонце ясне з-під небес сступило?
Ци небо землю звіздами покрило?
Зоря ли світом по земли сь росплила?
  Не сонце, звізди, ранная зоря то;
  Нарід велике днесь святкує свято!

Куда веселий люд сей в тлумі скорит?
В одежах всяк святочних ся являє?
Ци ангела труба на суд взиває?
Ци Боян віщий князям пісни творит?
  Не пісни Бояна, не труб то звуки,
  Се люди* в храмі к небу взносят руки!!

Що то за голос світом сь розлягає?
Ци ангел піниє плине воздухами?
Ци чудни море грає голосами?
Ци соловій вже весну розвиває?
  Не ангели, не птици піснь ту творят;
  Народи всердний пацір враз говорят!!

О мудрость вічна, доброто прекрасна!
Що з віка водиш світи воздухами!
Що ублажаєш царства ту** царями!
Котрими всяк нарід, страна вся щасна,
  О милость безконечна, жрідло світа!
  Ще Францом крільом в многа тіш нас літа!

* Або: Народ то …
** Або: все …

————————
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