
АКАД. КИРИЛО СТУДИНСЬКИЙ

До історії звязків Куліша з Галичанами
в р. 1869 70.

Дня 1 квітня 1867 р. почала виходити у Львові тричі на місяць
Правда", що була тоді одиноким осередком української громадської

думки в Галичині. Видавано її заходом студентської громади у Львові і
трьох гімназійних громад в Станиславові, Тернополі і Бережанах.
Молоденькі громадяни стяглися з останнього, аби підтримати часопис та
промостити йому дорогу до українських домів. Редакцію повірено Лон-
гинові Лукашевичу. Одначе з передплатою йшло тяжко, а редактор не
вдоволив громадян. Маємо в руках бруліон листу Вол. Навроцького,
писаний дня 29/8 1869 року, мабуть до Мих. Подолинського, що стояв
тоді дуже близько до Куліша, де про сей час читаємо:
Коли Громада львівська зачала видаване Правди без жадної посто-

ронної помочи, тілько своїми силами і громад Станіславської, Тернопіль-
скої і Бережанської, успіла вже зібрати заледве около 160 пренумеран-
тів: число правда дуже мале, але коли зважити, що зібрані вони були
з самого початку видавництва; коли то, по ошуканню пренумерантів
Нивою, Метою, Русалкою, жадне друковане письмо фонетиків на волос
кредиту у пренумерантів жадати не могло; коли зважимо, що з кожним
дальшим, порядочно виходячим числом у публіки наш кредит рости
мусів, коли зважимо, що ми власного закладавчого капіталу мали щось
над 100 ринських, що наше громадське тодішнє діланє самостійне му-
сіло що-раз більше побільшувати енерґію в підпиранню Правди так у
нас самих, як і у позальвівських громадах, котрі забов язалися були до
періодичних вкладок на річ нашого видавництва, то ще до тепер я
того певний Правда мала будучність, т. є повинна була не тілько
удержатися нашими власними силами, але і що-раз ширший вплив по-
зискувати на галицьких Русинів. Блуд оден зробилисьмо, що віддалисьмо
редакцію Правди чоловікові, котрий досі стояв по-за р;ашою Громадою:
Лукашевичові. Той помалу-малу мусів (така вже урода людська, над
котрою ми тоді не погадали) трібувати вийти з такого від Громади
зависимого становиська і ділати на власну руку; а зачав від того, що
помалу відсунув громадян від співробітництва (що кождому редакторові
дуже легко) обернувши свої надії на поміч в тім ділі з України.
Першого доказав цілком, бо не тільки співробітництво устало, але і Правда
почала тратити в Громаді інтерес; який посідала у ній яко своя дитина,
так що наше діло ограничилося на даваню і збираню грошей і поміч у
всіх механічних роботах (бо самолюбства у нас не показалося і доселі,
по тільки ріжних досвідах). Що до другого, то Лукашевич г) зарахувався;
хтось инший перейняв кореспонденцію з Україною на пів дорозі і взяв

г) Лонгин Лукашевич був урядником асекураційних товариств Ацівнди і Газа  а
вкінці Рільничо-кредитового Заведення в Тернополі", де умер 7 VII 1882, року. На
становищі асекураційного урядника перебував у Львові та Відні. У Правді  писав він
полемичні статті і переклав повість Куліша Майор". В р. 1876. обняв він ще раз
редакцію Правди" на короткий час (ч, 5. 12) Діло 1882. Ч 58.
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її в монополь, а Правда в недостатку і тих поживних соків, які її Лу-
кашевич хотів ограничити, мусіла усихати, т. є живитися  (не-
докінчене1).

Нема сумніву, що той чоловік, котрий від Лонгина Лукашевича
перейняв кореспонденцію з Україною на пів-дорозі і взяв іі у моно-
поль , звався Омелян Партицький 2). На зверх, перед властями
відповідав за редакцію Правди4* в р. 1868 Іван Микита, 3), що серед молодого
громадянства визначався віком, бо числив тоді літ ЗО і, як повнолітній,
міг підписувати часопис як редактор, хоч цим цілком не займався. В
дійсності вів перші дев ять місяців Правду" Ом. Партицький, якому
приділила громада до помочи Євг. Згарського, 4) М. Коссака, дра Вол.
Лучаковського, 5) і др. Корнила Сушкевича6). Та із сих членів редакції
тільки Згарський і Лучаковський містили свої літературні твори в
Правді"; два инші, як заможніші люди, служили головно для декорації.

Партицький листувався з Кулішем, одначе не витримав довго під
тягарем його прикрої вдачі. Всеж-таки приходила в р. 1868 на руки
Партацького матеріяльна поміч з України, а окрім сього число тамошніх
співробітників теж зростало.

В місяці вересні 1868 року приїхав до Львова по зложенню іспиту
на учителя гімназії у віденськім університеті Анатоль Вахнянин, один із
найспособніших громадян, що числив тоді 27 літ. Йому поручено
редагування Правди". Як номінальний редактор підписував Правду*4 ще
навіть в р. 1869 (перші п ять чисел) Іван Микита, одначе ціла редакційна
праця була в руках Анатоля Вахнянина, хоч йому також приділено до
помочи Згарського, Коссака, Лучаковського, Партацького і Сушкевича.
З титулом редактора війшов Вахнянин у ближчі звязки із Кулішем.
Вони познайомилися особисто. На бажання Куліша прибув Вахнянин
дня 18. І. 1869. р. до Кракова і тут зустрівся з ним в Grand Hotel-i .
З Кулішем була тоді його дружина Ганна Барвінок, котра одначе
перестерігала Вахнянина: Я Вас жалую, би Ви з моїм чоловіком не довго
видержите." 7).

На ділі воно вийшло таке вже по кількох місяцях, хоча Вахнянин
належав до найточніших кореспондентів Куліша. Від дня 28 січня
1869 р. (дата першого листу Вахнянина) по день 5 липня сього-ж року,
отже по п яти місяцях і семи днях вислав Вахнянин Кулішеві 25 листів,
з дуже докладними відповідями на його питання. 
І Бувало таке, що Вахнянин висилав листи що-два, або три дні,
долучаючи до них точні рахунки. В друку мали сі листи поверх сто сторін

*) Тека Остапа Терлецького стор. 48 9.
>г) Омелян Партицький, почесний член Просвіти** і Тов. ім. Шевченкас:, видавець

німецько-українського словаря, шкільних підручників, автор заміток про Слово о полку
Ігореві", про Скандинавщину в давній Руси", основник Газети шкільної" і Зорі",
учитель учительської семинарії; умер у Львові дня І. II. 1895 року, у віці 55 літ. Дрібні
остатки його переписки з Кулішем в літах 1866 8 видав я в р. 1908 п. н. З листів
П. Куліша до Омеляна Партицького" стр. 1 23 (девять).

3) Іван Микита умер дня 27. VIII. 1876. р. в 38 році життя на становищі судді в
Лютовиськах. Правда 1876 р. Ч. 15. стр. 286.

4) Євген Згарський умер у Відні в січні 1892 р. у 58 році життя. Про нього, як
про письменника див. в Ом. Огоновського*. Історія літер, руської** II. (2)
стр. 315-19.

*). Др. Вол. Лучаковський адвокат в Тернополі ур. дня 19. III 1838, умео
И. IV 1903. р.

6) Др. Корнило Сушкевич, скарбовий урядник і власник реальности у Львові, перший
голова Тов. Шевченка перед його переміною на наукове, умер 1885 р. Гляди  Д і л о **
1885. Ч. 58 60 і Зоря" 1885. Ч. 11.

7) Анатоль Вахнянин: Спомини з життя. Львів 1918. стр. 103 5.
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малої вісімки. *) Та серед незаслужених дорікань Вахнянин остигав у
переписці, а вкінці її перервав.

З рахунків видно, що Вахнянин за працю редактора не побирав
ніякої заплати, а в рубриці мої дрібні видатки  читаємо, що вони винесли
протягом поверх місяця квоту одного гульдена і 16 крейцарів. (стр. 65).
Як побачимо із сучасного листування, Куліш обурювався, що за
редакційну кімнату плачено місячно 11 гульденів (стр. 64.), а се була одна з
причин непорозуміння між Вахнянином і Кулішем, хоч редакція тижневика
без власного локалю ледви чи й тоді була можлива. Вахнянин і сучасне
галицьке громадянство працювали вповні безкорисно, що видно не тільки
із вище наведених слів Навроцького: самолюбства у нас не показалося
і доселі по тільки ріжних досвідах", але і з запевнень Вахнянина, що
писав Кулішеві: Не думайте, Добродію, що ми Галичане, хочемо з Вас
Українців жити. Може хто і з Українців бачив, як Галичанин живе, та
чим він щоденно обходиться? У нас немає людей розгардіяшних, щоб
збиткували; у нас більш бідовання, як гаразду а в громаді нашій
соромивбися всякий брати гріш за яку небудь працю.
Досить йому буде, коли добру славу матиме в других, коли скажуть про
його, що він дбає про нашу справу" (стр. 56).

В Куліша була прикра вдача напастування людей найліпшої волі.
Хоча Куліш знав, що лист Вахнянина до Відня, або ще далі до Венеції,
чи Флоренції йшов кілька днів, він не чекаючи листа, ганьбив Вахнянина
в листі до Микити, так що Вахнянин в VIII з ряду листі, писанім дня
2. II. 1869. р., писав Кулішеві: Коли немає у Вас ніякого до¬
бі р я до мене, то покиньте мене, бо діло не успіє. Я уже
казав Вам, Добродію, що стану тоді простим робітником на нашій
незораній ниві. От, коли треба сказати, то скажу, що тепер окрім мене ніхто
біля Правди" не робить, а є в мене щоденно і 4 години школи і
справляю я на тиждень 50 80 школярських задач німецьких так, що колиб
навіть хотів дещо для себе на історичнім полі зробити нема часу тай
годі. За такою працею гірко мені приходить слухати
докори  а то до того із Вашого листу видна сильна
злість на мене. Хоч Ви сварите на Галичанів, то таки не можу я
cero до їх відносити, бо вони Вашого листу читати не будуть. Усі Ваші
докори звернені проти мене і я інак не можу розібрати Вашої неохоти
до мене, як що листи мої Вас не доходять  (стр. 39.) В XIII листі
з дня І. III. 1869. р. писав знову Вахнянин: у нас діло найбільше
терпить через те, що Ви мені не хочете вірити, хоч
ще того не сказали мені просто в вічі  (стр. 67.)

Остоточно Вахнянинові не стало терпцю і звязки між ним та Кулішем
розбилися. Дійшло до такого зірвання, що обоє звернули собі листи.
Вахнянин не скопіював, на превеликий жаль, листів Куліша і віддав їх,
згідно з його волею, Вол. Барвійському, а Куліш звернув листи
Вахнянина одначе не всі. В однім із них загрозив Вахнянин
Кулішеві судом, коли не вирівняє рахунків, які сам покрив із власної
кишені. В другім подав Вахнянин рахунки з ведення Правди" та
виказав недобір, спричинений порученням Куліша друкувати П ятикнижжя
Мойсея" і т. п. Бувало, писав Вахнянин у своїх Споминах", що в
один тиждень, замісць одного аркуша видано два і півтретя. Куліш обіцяв
на все те присилати гроші, але у тім був він дуже неточний, фінансові
клопоти мучили мене. Ставропігія, де друкували Правду", впоминалася

Анатоль Вахнянин: .Листи до Пантелеймона Куліша (1869) видав К.
Студинський. Львів 1908. стр. 1 11 (переднє слово) і стр. 13 120 (листи).
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грошей за кожне число зокрема, а з передплати самої сього гроша не
було. Нараз і арештовано нам число, доки не придбали ми гроша на
викуп. Я писав і писав до Куліша, та не міг діждатися грошевої при-
силки. Через те заквасилися наші дружні відносини А додам, що
для контролі, я не вів сам адміністрації а зложив її з академиків".
(стр. 104.)

Про сю прикру справу рахунків між Вахнянином і Кулішем хочу
подати де-які пояснення на основі сучасної переписки та власних помічень.
При кінці 1869 року писав Іван Пулюй, що стояв тоді дуже близько
до Куліша, Андрієві Січинському, *) між иншим таке:

Вахнянин, най так на злих людей", (до яких і я маю честь належати) не нарікає.
Має Р  (атай) право ждати поліку з 1100 р. без, злих людей. Колиб і Вах. був на
місці Р., то не потрібував-би аж злих людей," щоб жадати від когось поліку. Лучче
най-би Вахн. одвітив сам собі, чим спонукав Ратая, що той написав в листі до Под(олин-
ського): Анатоль боїцця, щоб Вам крила не поросли". Про віден. злих людей  певно
таке не писав Ратай. Стара правда, хто під ким і. д.  3 його я луччого не надіявся,
тож не дивує і журить мене його верзякання. Досвідчився сам на йому Р., досвідчився
і Ти, коли ще го^не знаєш, досвідчитеся і Ви всі. Його я" у його перше чим що."2).

Оскільки отже ходить о гроші, Вахнянин мав здати звіт Кулішеві
із 1100 ринських, чи рублів. Якби ми прийняли, що се були рублі, то
треба додати 10%, отже ціла квота винесла-би приблизно 1210 ринських
(гульденів). В р. 1869 вийшло 48 чисел Правди". Видаток на одно
число виносив 34 гульдени, отже за 48 чисел нормальних, без ніяких
додатків, заплачено 1632 гульдени. Три числа 6, 8 і 11 були збільшені
і за них доплачено ЗО гульденів, так що друкарня побрала за Правду"
1662 гульдени. Треба, що правда, зазначити, що де-які числа, як 9 і 48
вийшли у зменшенім обсязі, за те додано до часопису на головну
карту і зміст творів, у нім вміщених, отже рахунок лишився-би без зміни.
Редакційні видатки у двох перших місяцях з льокалем дійшли до квоти
153 гульденів і 89 кр., як-би ми взяли округло квоту 150 гульденів і
помножили її на 6., то за цілий рік (12 місяців) вона зросла-би до 900
гульденів, а разом з коштами на друк Правди" видаток дійшов-би до
квоти 2562 гульденів; до чого не були вчислені видатки на
Пятикнижіе", Псалтир" і т. п.

Передплата впливала слабо, бо принесла в перших двох (звичайно
найкраших) місяцях, 185 гульденів і 20 кр. Як-би сю квоту помножити
на 6, то вплинуло-би до редакційної каси 1111 гульд. 20 кр.

а по дочисленню грошей з України 1210
весь прибуток виніс-би 2321
а видаток на саму Правду" . . . 2562
отже недобір сягав-би квоти . . * 241

Нема сумніву, що він був значно більший, бо передплата ідеально не
впливала, а годі навіть на хвилю припускати, аби молоде українське
громадянство в Галичині було в силі зложити протягом року 1869 квоту
1111 гульденів і 20 кр., навіть з евентуальною дуже дрібною
передплатою з України.

В листі Ів. Пулюя до Вол. Барвінського, писанім в рік пізніше, дня
12. XI. 1870. р., коли Вахнянин поставив Кулішеві свій ультиматум,
читаємо:

0 Андрій Січинський був урядником прокураторії скарбу у Львові, а по спенсіоно-
ванню кандидатом адвокатури в Перемишлі, де умер дня 27. VI. 1893 р. Діло 1893.
Ч. 133 4 Зоря 1893 р. ч. 13.

2) Тека Терлецького стр. 50.
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Прочитавши Твій лист, п. Р (атай) сказав тільки; От, які ваші Галичане. Потім
виняв гроші 49. Гульденів і дав мені послати до Тебе. Оддай їх Наталеві вкупі з 255
талярами, що Ти одержав з Венеції. Я читав у Wechselstuąe: 250 талярів коштують
451 р. 25 кр."

У листі твоїм стоїть, що Наталева шкода сягає 500 ґульд*4. Отже сі 49 Гульденів
укупі з 250 талярами становлять 500 Гульденів, як се Ти побачиш з карточки, що
міняйло видав, розмінявши сьогодня п. Р. 100 талярів. Листи Наталеві посилаю на Твоє
імя сьогодні таки фрахтом, і прошу зараз, як одержиш, вислати на моє імя росписку
Наталеву, листи и рукописи пана Р. Листи пана Р. . переглянь, чи не достає котрого
римського числа Р. S. Наталеві скажи на самоті, що ти не зрозумів листу з Венеції
у котрому не сказано, щоб ти Наталеві не казав про гроші ,,250 талярів", котрі до Тебе
прислано, а тільки, щоб не казав сього при Третьому, перечитай лист з Венеції, то
й побачиш. Тепер же йому скажи, на самоті, не при третьому, що опріч тих 250 талярів
маєш єще 49 Гульденів, котрі посилаютця Тобі аѵіэо-ю проти Твого листу, де Наталь
словесно заявив свою претенсію к 500 Гульд....  *).

У звязку із що-й но наведеним листом Пулюя стоять ще два листи
Куліша до Вол. Барвінського. Дня 29. 10. 1870. р. писав Куліш до нього
з Венеції:

Разом із сим листом посилаю Вам, друже Володарю, 250 талярів для Наталя Вах-
нянина. Одержавши гроші, йдіть до Вахнянина та говоріть з ним так, щоб не було коло
Вас третего, и всі ті кондиції, під якими я сплачую іому іого ледачу претензію, іому
вислобезуйте. Коли він усе те зложить у Вас, що в іого є, почавши з моїх листів, тоді
оддасте іому гроші. Кондиції, прописані в листі, котрий укупі з грошима. Опріч іого,
ніхто, щоб не чув од Вас, що Ви одержали гроші для іого аж поти, покі вся справа між
вами двома не скінчитця . * 2 3) В другім листі з дня 18. X. (очивидно по старому стилю)
1870 писав Куліш Вол Барвінському з Венеції:

Сі 250 талярів прошу Вас, Друже Володарю, передати Наталеві Вахнянинові, коли
він зложить у Вас:

а) , мойі листи, перенумеровані римськими числами від 1-го до останнего (1869 іюль)
на синему папері один, чи два без римського числа).

б) , мапи України,
в) , книги, що оддав іому в Кракові й ті, що переслав через Сушкевича,
г) рукописі моі: Пісня над піснями, Кіевські міщане, про книгу Нова, и все, що

печаталось у Правді,
д) Третій рочник Правди и Св. Письма, скільки в іого є.
Листи моі і всі рукописи моі пришліть у Відень (на адр. Пулюя). А все инше, що

передасть Вам Вахнянин, держіть у себе".
Як говоритимете з ним, то щоб не було між Вами трейтёго і листу cero нікому

трейтёму не показуйте, и щоб ніхто од Вас не чув, опріч Вахнянина, що гроші прислані
для іого. Колиб Вахнянин чого не вернув, або що, то ми сі гроші обернемо куди инде,
а ёму не дамо".

Перш ніж одержить од Вас гроші, нехай Вахнянин дасть росписку, що не має до
мене ніякої претензіи по редакцій Правди и що ввесь кошт видавництва ії через Ваші
руки виплачено іому. Самогож листу cero іому в руки не давайте, а тількі з своїх рук
покажете, а що краще, коли одбудете іого грошима, а листу не показуватимете. Такого
шахрайства у нас трудно найти, яке показали Партицький та Вахнянин, галицькі па-
триоти! Остерегайтесь добре, як розмовлятимете з ним и не давайте іому грошей, покі не
передасть Вам усего того, що я від ёго требую. Не йміть іому віри ні в одному слові .

Коли в сіх 250 талярах не ставатиме чого по рахуванню Вахнянина, то скажіть,
що більш не дам; бо він пропивав гроші з Партицьким, не лічачи, а потім прислав міні
видуманий рахунок*1 3)

Признавши претенсію Вахнянина, Куліш погуляв ще не раз їдкими
словами проти Вахнянина і Партицького та не раз і не двічі обкидував їх
епітетами в роді сього: ,

Отож спершу обманювали мене і тратили по лакейськи мої гроші Партицький та
Вахнянин  *).

Чи поступок Куліша був справедливий? се бачили ми в части із
зіставлення приблизних рахунків Правди  за рік 1869, та побачимо ще
із дальших помічень.

х) Тека Терлецького стр. 172. Франковий Збірник рукоп. Nr. 89.
2) Тека Остапа Терлецького с. 172.
3) Тека Остапа Терлецького с. 172.
J) Кіевская Старина 1898. том 63 с. 106.
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Хоч в місяці липні 1869 р. перервалося листування Куліша з Вахня-
ниним, останній видавав далі Правду", не вважаючи на те, що Куліш
та його найближчі віденські приятелі Іван Пулюй і Мих. Подолинський
про нього думали. Та все ж таки ворогування Куліша проти редактора
Правди" не могло принести добра. Евентуальна відмова підмоги з

України, яка йшла через руки Куліша, мусила-би відбитися на дальшім
існуванні Правди". Розумів се добре Вахнянин, розуміла львівська
громада, на чолі якої стояв тоді Вол. Навроцький. Дня 17 жовтня 1869 р.
післала львівська громада листа до Куліша на руки Подолинського у
Відні, який не заховався, а коли відповідь скоро не приходила, нав язала
вона переговори з Вахняниним, про які Навроцький *) писав дня 5.12.
1869 р. до Мих. Подолинського:

Сердечний приятелю! Спішу Вам донести о щасливім уложенню цілої
справи з Вахнянином. Позавчера на виділі громадськім (до котрого і Вахнянин
належить) на наше жадане він висказав своє становиско і взаїмно собі сказалисьмо, що
ділати будемо. Сконстантувалисьмо, що єсть три можливосте Або 1) Правду" не підо-
пруть Українці і тогди упаде; або 2) возьме видавництво Правди" на себе Громада, за
підмогою Українців під деякими умовками; або 3) Вахнянин лишиться при видавництві,
з підмогою Українців, без жадних умовок і буде Правду видавав, як до тепер. Ходить
єму, як казав, тільки о те, щоби вона не упала з кінцем року; на другий рік уступить
нам видавництво, если буде певний, що ми чи то власними силами, чи підмогою
Українців, успіємо її удержати. Єслиж ми не дістанемо, а він дістане від Українців
поміч і покажеться, що Громада власними силами Правди удержати не зможе, то він
лишається при Правді і буде її видавав і дальше цілком після волі Українців, як до тепер.
Обі сторони (так ми, яко Громада, як і Вахнянин) дришлють на Ваші руки незабавком
дотичні предложення; ми в нашім программі, не для нас самих, як думають Українці,
але зі взгляду на публіку Правди, жадати мусимо деяких (дуже малих) змін у формах і
правописі (щоб напр. не писано ф в чужих словах через хв.: хвилозохвія, х в акть,
сох в а, і т. д.). Подрібний програм наш перешлемо Вам, як скоро перейде через всі
конститутивні фактори" у нашій громаді. Сушкевич підпишеся адміністратором і

головним помічником Правди і буде відповідав за рахунки і всі матеріяльні справи
видавництва перед Українцями; за всьо инче правдоподібно голова вибрати маючого ся виділу
редакційного; виділ редакційний, розумівся, випаде так, як ми собі у виділі громадськім
уложимо і громаді запропонуємо. Одвічального редактора найдемо собі
мальованого", хотяб прийшло за то єму місячно з кілька Гульденів платити, причім мігби він

ще експедицію, або коректу провадити**1 2).

В п ять днів пізніше 10.12. 1869 р. вислав Вол. Навроцький до Мих.
Подолинського не тільки програму Правди" на рік 1870, але ще й листа
такого змісту:

Шановний Пане! Посилаємо обіцяний програм, як єго виділ Гром. виробив а
Громада на вчерашнім зборі приняла і просимо, щобисьте єго в цілости предложили
Українцям. (Уживаємо cero назвиска так ту, як є программі для того, що згодилисьмося
в Виділі на те загальне називане, щоб перед цілою громадою не виявляти поодинчих
имен) і щобисьте ще з своєї сторони ім вияснили, що коли деяких змін жадаємо, то не
для своїх власних якихсь пересудів, або галицько-сепаратистичних тенденцій в літературі,
але що зміни сі вважаємо за доконечні, коли Правда має на ціли ширене і поступ нашої
гадки в Галичині; коли не хочемо, щоб вона вічно потребувала грошевої запомоги від
них і щоб той гріш був вічно викиданий на дурно. З Вахнянином прийшлисьмо до такої
угоди: Що він узнає право громади до властительства Правди і що уступає її грома u
цілком, если вона буде мати певність запомоги від Українців; єслиж Українці на наше
предложенє не пристануть, тогди він за згодою і підмогою Українців підоймеся дальшого
видавництва цілком після волі Українців без жадних условіе, як до тепер; задля того
рівночасно з нашим предложенєм вишле і своє на Ваші руки. Єсли не приймуть Українці
одного, то най приймають друге. Колиж би навіть і приняли Українці предложенє Вах-
нянина, то він все такой обовязуєся Правду громаді уступити кождого часу на її жадане,
єсли тільки буде певність, що громада її дальше сама удержати успіє. Послідної евен-
туальности дуже боятися не треба, бо як звісно, Громада такими средствами не розпо-
ряджає, щоб Правду" сама удержати змогла. Будьте ласкаві об сім звістити Українців.

1) Вол. Навроцький, визначний статистик і етнограф умер 16.ІІІ 1882 р. в Рашеві
проживши 36 літ.

2) Тека Терлецького с. 51.

Україна, кн. 1 2. 6



82 Акад. Кирило Студинський

Від Виділу Гал. Громади Навроцький. Пренумер. жадаємо тому 400 по 4 рубл. що...и
(недокінчено) 1).

Я зауважив був вище, що лист львівської громади з дня 17 жовтня
до Куліша не заховався до наших часів. Але зміст його знаємо з инших
джерел, на які за хвилину покличемося. Одначе дійшла до нас відповідь
на листа з 17 жовтня, писана Подолинським, без жадного сумніву під
диктатом Куліша, майже в три місяці пізніше (25.12. 1869 р.). З неї
бачимо, що не зважаючи на те, що Вахнянин перервав листування з Ку-
лішем, останній поставився до нього з незвичайною прихильністю і
пошаною. Відповідь ся така інтересна для історії взаємин Галичан з
Українцями і для психіки Куліша, що подаємо її в цілості. В ній читаємо:

Проти громадського листу зі Львова 17 лат. жовтня 1869. Панове Громадо! Що
Українці самі на Ваш лист не відписують, так се через неможність корреспондувати з
Вами: через неможність гранишню звідсіля і нездужання та клопіт і всякі праці
звідсіля. Розумний нехай зрозуміє, що так воно мусить бути".

Щоб Ви, панове громадо, не турбувались марно, знайте, що пренумерувати Правди
нема способу на Вкраїні і пяти примірників; а Ви рахуєте на 400 і на сій мрії будуєте
свій проект видавання. Україна незадоволена Правдою та вбачає, що инше тепер не може
річ стояти, коли по той бік границі і сам Р.(атай) її не одержує, а по сей так мало в
нас людей тямущих і вимовних да й ті порізнені між себе хатніми колотнечами. Єдино
тільки задля тієї слави, що рідне слово не замовкав, до слушного часу, дають вони
грошеву запомогу, і се не багатирі, а такі люде, що від свого рота одіймають. Багатирям
українським рупить не рідне слово, а світові роскоші, або щоб дано їм дулю, хоч
маленьку, хоч пів дулі, аби тільки під самую пику . Та невеличка купка людей, що стоїть,
за своє рідне і борецця за надане від Бога право, повина мати в Ваших очах більш ваги,
аніж Ви браття їм даєте. Історія їх не забуде. Глядіть же, щоб Ви не були в історії
тільки мороком і туманом на прибільшанне їх сяєва. Оце ж я виявляю Вам, як воно є
проти того, як Вам здаєцця. Имѣяй уши слышати, да слышитъ!

Н а 1870 рік Правду зоставлено в руках Наталя Ba х нянина. Чи
багацько, чи мало він заслужився, а все більше, ніж хто закаде-
м и ц ь к о ї молодежи. Засмучувати такого чоловіка нетреба, а його
мусимо хіба тим оправдувати, що так наша піч пече. Колиб же сам п. Наталь найшов
чоловіка дотепиіщого, то Українці впевнені, що задля свого самолюбства, не кривити ме
душею, а задля важкої ролі редакторської радніщий буде с своїх плечей перевглити
тягар на инші. Подані єму і кондиції, чесні, патриотичні, що до них змушені Українці
овоїми тай нашими обставинами, а тим самим і він мусить на їх згодитись".

 Що Ви, Панове громадо, миркаєте на п. Наталя, се нас не дивує, бо не знавши
по чому хліб і сіль почім , Вам здаєцця, так би не трудно всю річ на добрий лад

навернути. Отже, коли хочете судити його судом правим, то не вражаючи його поваги, рос-
питайтесь перше в його (скільки він має право звіритись), як воно є, дак тоді
судитимете инше .

Українці листом моїм з 12(24) грудня наказали пану Наталеві ублагати п. Навро-
цького і п. Целевича до підмоги не йому а самому ділові, а він щоб вияснив їм усю
річ і впокоривсь перед ними яко мужами громадськими, забуваючи своє я.
Колиж ні він сього не зробить, ні вони не відкриють йому свого уха і серця, то спов-
ницця над Галичиною те, що гетьман Мазепа сказав про Україну:

През незгоду всі пропали,
Самі себе звоювали"

По сім слові бувайте панове громадо, здорові і Господові милі, а до нас ласкаві.
Р. Б. 1869 грудня 13/25 дня з Відня- Мих. В. Подолинський" 2).

Така відповідь Подолинського, з якої найвиразніше промовляв сам
Куліш, не до смаку була Вол. Навроцькому та ще й де-кому з
львівської громади. Навроцький її не чекав, а сам. готував цілком инші плани.
Він оглядався вже в половині вересня 1869 р. за иншим редактором
Правди^ та звертався дня 16.9 з проханням до Мелитона Бучинського,

аби він зайняв се місце.
Коханий Мелітоне, писав Навроцький до Бучинського, справи готовляться важні у

нас ві Львові, лучшеб ти зробив, якбись не їхав до Відня а лишився у нас. Тобі тільки
одному до відомости: річи йдуть до того, що Правда прийде знов у руки і під безпо-

1) Тека Ост. Терлецького с. 52. 2) Тека Ост. Терлецького с.с. 52 3.
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середний кружок Громади, так Ти можеб взяв на себе редакторство, діставши ѵепіат
aetatis? розумівся, що Strohredakteur не бувбись, а мавбись Sitz und Stimme в раді
редакторській і veto; про фонди не потребувавбись также журити. Багато я Тобі не можу
написати, бо розписуватися тяжко, ще більше не можу, бом доселі ще звязаний словом;
ліпше, як будеш ві Львові, розкажу. На тепер тільки те, що Вахнянин ще не знає, що
на него готовиться кара, зза того я й прошу тя, не говорити про се нікому, що ся
називає; теперішня диктатура перейде в олігархію,  бо понимаєш, багато річей не мож
нашій Громаді львівській, як вона тепер є повірити; редакція буде повірена 5 6 певним
людям, котрих ми потім, по fait accompli (чи се значить* факт довершений?) Громаді
заоктроюємо яко виділ редакцийний, вільними голосами вибраний. Такий підступ кождий
чоловік усправедливить, коли возьме на увагу, що се єсть conditio, sine qua Правда
гримне, як довга і що тую conditio не ми (виділ ред. in spe) ставимо. Розумієцця громада
мати буде верховний надзір. Так мені ся се представляє, коли через мої окуляри
подивлюся в будучность; чи акуратне се все так цілком буде, як я кажу, яко чоловік
смертельний і темний не знаю на певно  !).

Навроцький, очевидно вірив, що гроші звідки-сь прийдуть, найімовірніше
з України, спеціяльно від Куліша і коли лист львівської громади з дня
17 жовтня лишився місяць без відповіди, він, Андрій Січинський і Алекс.
Барвінський написали листа просто до Куліша, що саме тоді перебував в
межах Росії. Куліш був сим поступком молодих громадян подражнений,
бо побоювався, що часте листування з ріжними людьми з Галичини може
викликати на нього ' всякі підозріння царських властей або й напасть.
Окрім сього між листами Навроцького, писаними протягом 3 місяців
рівно-ж до Подолинського, були певні ріжниці в бажаннях, які Куліш і
його віденські повірники вважали неконсеквенціями . Про се писав Бу-
чинський з Відня в поч. грудня 1869 по розмові з Мих. Подолинським
Навроцькому, а цей відповів йрму дня 9. 12. 1869 р. отсими словами:
Неконсеквенції мині не можуть закинути, об сім я му (Подолинському) писав вже, а

лист безпосередний до Ратая був певно осторожніще писаний, як певне Пулюєве по-
сланиє , до него до Варшави з тамтого року; подаю копію: І про адрес непотрібно оба
(Подол. і Пулюй) бояться, бо адрес знаємо ані від Подолинського, ані від Ганкевича,
тільки від когось третего, именно від Барвінського (Александра), котрий з Р. также
стоїть в переписці. Пишемо рівночасно до Подолинського від виділу громадського, посилаючи
програм, принятий Громадою до видавництва Правди4*; я му не пишу приватно, бо жду
від него сими днями, листу, в котрім він (Подол.) правдоподібно виступить з жалями.
І з-відки то має бути недовірє, если ми, не маючи ЗО день відпису від Подолинського, а
міркуючи, що час утікає, новий рік не далеко, а колибисьмо хотіли ще писати до Відня,
а з Відня допіро до Р., Правда" тимчасом закінчить свій живот богобоязливий, если ми
periculo in mora, рішились написати 3 4 вірши до Ратая самого, без єго адресу, без
ніякого титулу, без підпису жадного і жадного прізвища і виразно подаючи причину, чому до
него просто пишемо? Що до спімненої неконсеквенції, то річ була така. У першім моїм
листі до него про справу Правди", (котру я сам порушив), писав я до него, що зачуваємо,
що Ратай хоче Правду" (серед року) покинути, бо недоволений Вахнянином, то я
з моєї сторони пересвідчений, що Вахнянин конечно мусить зістати при редакції Правди
до кінця року, бо инакше шкандал: Правда" упаде, бо Громада ані на таке неприго-
тована (щоб з власної волі і на власну руку Правду*4 до року дотягнути), ані її врешті
тогди (в вакації не було). Колиж ми дальше зайшли з Подолинським в ширшу
кореспонденцію, коли я вирозумів цілу ситуацію (бо перший лист писав я навгад, на підставі
люзьних чуток), коли показалося, що й так з Вахнянином дотягнуть до кінця року і
колиж побачив, що Українці не жартом тільки гадають о змінах, що спосіб
видавання Правди через Вахнянина їх, так само, як нас не вдоволив, згадав я
порадившись з Андрійом устно а з Барвінським (стоявши тогди в коресп. з Ратаєм) письменно,
зробити пропозицію радикальної реформи, але вже не на сей рік (бо в половині року
такі радикальні зміни не суть можливі) тільки аж на рік, від нового року. І коли, в першім
листі, коли ходило о поратованье валячогося будинку (на сей ще рік) я пропонував (для більшої
певности Українців, що все йти буде в лад, і для того, що вони з самим Вахнянином дальше
кореспондувати не захочували), колиж тоді пропонував тільки придати від Громади Вахня-
нинови виділ помічний, в дальших листах, коли вже ходило о усталене Правди на бу-
дуще, йменно на рік 1870, пропонувавєм Вахнянина від редакції відсунути і все
видавництво передати Громаді, котра єго вести буде через 4 5 людей певних. Щож ту за-
неконсеквенція?".

*) Тека Ост. Терлецького с.с. 58 9.
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З дальшої частини листа довідуємося, що програму, вироблену
львівською Громадою, для редагування Правди" підписали Навроцький,
Січинський, Ганкевич і Барвінський, що Вахнянин (який належить до
Виділу через наївність семинаристів вибраний") знайшовся досить
тактовно", та що при програмі жадано, від Українців яко підмогу:

.,300 пренумерантів по 4 рублі, що чверть року з гори платячих і зміну в формах:
хв в чужих словах не писати намість ф; с і з не змінювати на ш і ж і не уживати слів:
огулом, до щенту, вонтпити е с., за що ми розширимо програм,

видаватимемо що тижня \1!ї аркуша і рахунки точно будемо вести через Сушкевича". х).

Дня 29. 12. 1869 р. не було ще у Львові ніякої відповіди на листи
Навроцького і громади, коли того ж дня писав Навроцький Бу-
чинському:

Відповіди від Українців жадної, від Подолинського теж. Я не уважаю за потрібне,
Подолинського перепрошувати листовне і чекаю, чи він до мене не напише, а може до
кого инчого з громади. Коли ні, ну кождому своя воля навіть і в гніві. Чи дістав він які
листи з України? Правдоподібно, ні, і минапоміч Українців в видавництві
цілком зрезиґнували. Великої консеквенції в їх діланю, розумівся, годі нам
добачити, алеж знов годі нам оглядатися на них. Ми рішили громадським коштом видавати
Правду, значить вложити на сей рік крім пренумерати ще 600  700 зол. р.;
на те отворились мо у себе субскрипцію і єсть (крім каси громадської, котра по
вплаченю всіх приступивших буде виносити 150 П.) уже підписаних сто fi. в семинари а
коло 50 fl. на світі; недобір значний, котрий ледви чи дасться цілий покрити з підписки
на провінції і у Вас і тих наших, що тепер роз'їхалися на свята. Помимо того узнати
мусілисьмо видаване Правди конечним для нашої справи; видавати гадаємо в випусках
місячних (8 °) 3 аркушевих в обкладці а 3 р.. річно; програм розшириться. Вахнянин
тимчасом лапаєсь, як потапаючий бритви свого титулу властителя. Відкликує своє .усту-
пленє і каже, що доти нам Правди не передасть, доки не'^прийде му відповідь з України.
Ми му поставили термін до освідченя на 1. лат. січня. А що то (не) помагає, прийдеся
з ним розправляти, як з Лукашевичом. Скажи Подолинському, най принаглить Ратая, чи
кого там, щоб єму як найскорше дав відповідь, чи відмовну, чи яку небудь: бо через таке
відтягуване тільки нам робять неможливим порядне видавництво на другий рік. В загал
не розумію, як собі ті всі люде такі справи легковажать

Навроцький не успів ще вислати згаданого листа, як зайшла нова
подія. Вахнянин дістав відповідь від Подолинського. писану, без сумніву
під диктатом Куліша, котра дуже не мило вразила Навроцького і його
найближчих товаришів. Бачимо се з дальшої частини листа Вол.
Навроцького з датою 31. 12. 1869 р. В ній читаємо:,

Стосунки (наші) дуже интересні і важні. Вчера був збір громадський... Перед
збором в Виділі" обявив нам Вахнянин з радосним лицем, що має вже відповідь від
Ратая. (А справа йшла вже так круто, що з друкарні приніс був машиніста свіжий №
Правди, а не діставши грошей за друк, відніс назад до друкарні). Перечитав нам лист,
писаний Подолинським, диктований Ратайом. З Вахнянином ся перепрошують, дають му
500 рублів субвенції річної, видатки цілком ограничити, важнішчі артикули не друкувати,
не давши їх до удобреня 1- ш о г о редактора (Ратая)...; гроші і всю адміністрацію
передають. Сушкевичови. О нас Громаді розуміється, бесіди нема; тільки о якійсь
молодежи, з котров Вахнянин мав обходитися не згорда (що за парзуна!), котра ще
дурненька, котрій треба сказати, що ми ся сподівавмо по ній колись мужів, котрі (аж
колись) нашій справі поможуть." Цікавий я, хто був-би знав о таких мужах", як напр.
Вахнянин, що небудь, колиб тої [дурненької молодіжи не було? О мині був ласкав
виразитися, що Навроцького упрохати, щоб помагав у редакції (кашамстер дінер) і най
він на укірки Вам (Вахнянинови) не робить," бо та справа не Ваша, а народня.
загальна", так якби я чим небудь ставав на укірки з редакцією лПравди . Очевидно, се з
Ратая говорить або Вахнянин, або борше Подолинський і я не Занехаю єго, коли приїде
сюда, запитатися, чи він показав хоч оден лист мій або громадський Ратаєви, чи може
волів оповісти з них тілько те,як єму єго фантазія і деякі єго самого, або єго і Вахнянина
інтереси представити казали; листиж писалися не для Подолинського а для Ратая і
Українців. Лист Ратаїв багато дав нам до мислення о Подолинськім і .Вахнянині" 2).

В иншім листі з дня І. І. 1870 р. писав Навроцький Бучинському:
Вчера в вечер в річи дісталисьмо письмо від Подолинського, у відповідь на наш

лист громадський, у котрім ми подавали свій програм Українцям. Лист, уложений Ратаєм

0 Тека Ост. Терлецького с.с. 60 1. 2) Тека Ост. Терлецького с.с. 61 2.
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і Пбдолинським тільки переписаний, то пізнати по першім слові; лиш ти сього (що ми
ся догадуємо) не кажи нікому, а нікому бо й ми у відповідь хочемо написати Подолин-
ському деякі слова правди. О громаді, о рівности всіх у ній, чи то акадбмиків, чи Вах-
нянина і т. д. понятя не мають, говорячи о якійсь повазі Вахнянина, котрої уражати
не треба. Але в другім місци за те сказав більше, як миб зробити хотіли, або без
великої бурі зробити могли (щоб В. упокорився як перед мужами громадськими). Се,
очевидно, вони октроюють Громаді виділ редакційний; то раз, але то менчс;
найважнійше те, що Вахнянин (помимо того, що вони на него так уповають) с своєї
сторони, ані нас поминутих, ані Громади о сім не завідомив; що дальше ані я, ані видитъ
ми ся Целевич до такої ролі не спосібні, яко такі, що (як з листів віденських видно)
лично ми ему не подобаємося; ми врешті сподіємося, що Галичина тим, коли се все не
станеся і статися, сдаєся, не може і ще не пропаде, ані навіть не станеся меже нами
жаден роздор, о котрім нам ся і не снить; ніхто в Громаді проти Вахнянинови, яко гро-
мадянови не піднісся ні одним словом; у всім він тепер від довшого вже часу стосуєся
до волі громадської, буваючи на її зборах, як і кождий громадянин'*.*)

Очевидна річ, що Подолинський і Пулюй давали перед Бучинським
инше освітлення справи, коли Вол. Навроцький писав в днях 8 12. 1.
1870 Р-

Я би справді не розумів, щоб і до чого помогло Под-му і Пу-ви з умислу брехні
пускати, котрі знають, що я кореспондую с Тобою і Ти кождого часу можеш о правдивім
стані річей знати. Тим я собі цілу річ толкую так: Дійсно, зі становиська Ратая він нам
(Громаді) поробив своїм листом нечувані, превеликі уступки. Тілько, що він нашого
парляментарного язика не розуміє, так, як ми єго абсолютистичного. Так прим, він
признає нам, щоб Вахнянин перед Навр. і Цел., яко мужами громадськими упокорився !?!
А ми зовсім того не потрібуємо,  ми потребували тільки, щоб Вахнянин з
вибраними громадою людьми складали виділ редакційний, котрий би о всіх справах
редакції рішав більшостю голосів. Ціла річ у тім, що ми єго, а він нас не розуміємо. Він
виріс у Росії, а ми у свободній Австрії". Громаду нашу він має за якусь череду,
за якесь збіговиско академицької молодіжи", у котрій він видить лиш Целевича і мене
(мене за те, що я своїми листами Под-му і єму спокою не давав) з котрими говорити
дасться, як з людьми. О якійсь зорганізованій інституції він і не думає: певцо він за
голову би взявся, колиб знав, що ми навіть держимо порядочні збори, на них голосуємо
і що навіть  маємо свій писаний статут! Що напр. я вийшов головою громади з
вольного вибору, о сім він певне похибуєся дуже, а думає борше так, як о якім Panduren-
hauptmann-i з часів Валєнштайна, що звербував собі сотню і пускаєся приставати або
до Валєнштайна або до Шведів. Словом, цілком патриярхально - росийсько-царські
понятя. Тому я надіюся, що ще все добре може бути: стоїть тільки труда, самому
Ратаєви без посередництва Под. або Пу. представити річ так, як вона ся має. Ти зле
зробив, щось всього не порушив, щоб з ним самим зійтися. Те, що говорили Тобі Пул.
і Под. мусять бути власні погляди Ратая. У чім вони блудять, то у сім, що
єго нехотять, чи не можуть вивести з так фальшивих понятий. В таких річах, де оден
чоловік, хочби й найрозумнійший, ані людей, ані містних обставин не знає, там він в
своїх ділах залежить у найбільшій части від своїх дорадців; і коли він що злого зробить
то не винен він, а вони"...

На лист Под.-Ратая я від виділу відписав їм, що нам на удержаню Правди
залежить більше, як їм; на Вахнянина не ми а Українці зачали миркати", а ми тільки в
їх духу ділали дальше; з Вахн. ми не жиємо у  колотнечі",  противно він єсть у сім
самім виділі; він був при зробленю програму" нашого, котрий ми післали по зреченюся
Вахнянина редакції Правди, а після котрого ми, Громада, обіймати хотіли редакцію
Правди, сли нам Українці запевнять 400 пренумерантів. Тепер коли. Українці вже
справу з Вахн. залагодили, то і ми (хоч уважаємо Вахн. кепським редактором) маємо
справу за скінчену, лишаючи Українцям, де вони тільки хотять, їх волю. Від помаганяж
духовного ніхто з Громади по своїх силах і часі не відмовляється, а навіть матеріяльну
поміч хочемо Правді дати тим, що возьмемо часть плати за хату (котрої Ратай
Вахнянинови платити не казав) і експедицію і коректу на рахунок громадський. Що до акад.
молодіжи", то відповідаємо, що акад. молодіжи у Громаді нема, так як нема професорів,
урядників, а єсть тільки громадяне; тим і не розуміємо слів єго листу: не вражаючи
єго (Вахн.) поваги"; у нас всі рівні. Що до порівнювання заслуг Вахн. з заслугами
молодіжи акад., (котру він ідентификує з Громадою), то на се не відповідаємо, бо о сім
мігби судити тільки такий, що не належить до жадної з обох сторін і знає всі тутешні
події з близька і від довшого часу".

До сього листа додана ще дописка:
12. І. Кинувши сей лист у кишеню, забув я за него, аж нині найшовши знов розпе-

чатовую, щоб подати тобі найсвіжшу новину: Ратай роз гнівався на Правду (за

1) Тека Ост. Терлецького с. 65.
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що, то ще річ мені цілком не ясна) і поїхав до Варшави; грошей жадних
давати не буде, ані жадних стосунків з нею мати не хоче (так пис. Под.
Сушкевичови). Наслідком того на вчерашнім зборі Г ромада взяла par
f orce видавництвонасебе; видатки покривати буде пренумератов
ісубскрипціов (всеминариуже 107 fl підписаних); до редагованя
вибраний виділ редакц. з 8 члені в, межи котрим и і Вахнянинз
правом вета, .яко підписуватися маючий редакто р...  *)

В дійсності під хвилю, коли здавалось, що справа дальшого
видавання Правди" остаточно поладнана, наспіла з Відня звістка, що
Куліш на неї погнівався і відцурався її\ Навроцький, що з того міг бути
найменше вдоволений, вписав у своїм дневничку:

Понеділок 3 Січня 1870. Правда удержиться. Українці (роз. Куліш) преці розумні
люде. Лист до Вахнянина і лист до громади писаний ніби від Подолинського, але з кож-
дого слова у них обох говорить Куліш, чи Ратай. А навіть лист до нас очевидно
написаний насамперед самим Ратаєм а переписаний Подолинським. Не* хоче, щоб знали, що
він у Відні, тількиж єму, такі підступи не удаються"...

Але вже 23 дні пізніше вписав Навроцький у дневничку: Середа
26. 1. Дуже добре удержиться! Ратай поїхав розгніваний, не лишивши
грошей. Вахнянина махінації". 2)

Нема одначе сумніву, що підозріння Навроцького на адресу
Вахнянина були неправдиві. Причини поступку Куліша були инші.

Мел. Бучинський писав до Навроцького з Відня дня 2. 1. 1870 року:
^ Українці (себ-то Куліш) від більше десяти день у Відні; про їх лист до Вас, ні про

відпис нічого не знаю, тільки через люде дізнаюся, що вони на виділ голосуючий
(видавничий) згодитись готові, програм приймають, лиш для українських творів незмінену
правопись жадають, та і надіються більше, як 500 р. в році і с часом на руки
адміністрації зложити. Сам з власного досвіду нічого не знаю, бо пропозицію: на в і д ї з д і
завтра в вечер прийти поклонитися відкинув, не бачивши с хвилевого вид-
женя користи ніякої". 3)

На мою думку, відмова Бучинського від побачення з Кулішем у Відні,
Куліша сильно вразила і була першою причиною зірвання звявків з
Галичиною.

Иншу причину поступку Куліша бачив його повірник Іван Пулюй,
що в листі з січня 1870 р. писав до Андрія Січинського:

Теперішний наш стан най Вас не лякає; я маю надію, що Ратай не відцураєцця
нас зовсім. Коли будуть у нього гроші! Тисячі, які давав Р. (не були гроші скла-
дані, а його власні і Білозерського), то не відкаже він нам свої підмоги, така моя у його
віра; тепер не було у нього гроша (но що нас покинув, були і свої
причини, о яких писав Кошовий (Мел. Бучинський). Він обіцявся приїхати в літі, тоді і
надіюся, увіриться він, що Правда пішла правою дорогою, а не манівцями, як її
проводир... Читав я щось чи не в 3 листах п. Навроцького, де він вставляєцця з Бучинсь-
ким, начеб то хто йому не довіряв та важні діла перед ним в тайні держав. Мав сього
дійти п. Н. з листів Бучинського і Пюрка. Тому не зарадить ні п. Н., ні ми... Коли я
хтів звести го з Ратаєм, то він не хтів; і хтож сьому винен, що він справді менче
знає від мене"... 4)

Для нас інтересно знати, які то ще були свої причини", про котрі
згадав Пулюй? Вияснює нам се питання Мел. Бучинський в листі з дня
17. 1, 1870 р. писанім з Станиславова до В. Навроцького:

Не знаєш, на що і для чого Р(атай) з Відня дмухнув, тай слідочки забрав"? А ч о м у ж
Ви не змовчали єму а відповіли і відкрили єго Nothlugen, відповіли на мирканє
против Вахн , о котрім він сердечний добре знав, що сам миркав, а тільки невинно
обернувши кота фостом, тай грим, най дурним, коби чим, далі на Вас з клеветами, щоб
з-за них мов сонце з-за темряви туману тим краще єго ласка засияла" і пунктум тай
малчать і паслушать, марш, чи рада, чи не рада, гайда громада!"

Ще у Відни казав мині Пулюй (о котрім нище) in einem unbewachten Augenblick,
тогді, коли відпись від вас не надходила, роспачав Р(атай), а роспачаючи, говорити став...
Від десяти день відпису від них дожидаю і мині се, і мині!? Кину Правду" і одвернуся

од Галичини, що у друге здраджає Україну, так, як колись зрадила пристаючи до Суз¬

*) Тека Ост. Терлецького с.с. 65 6. 2) Т е к а Ост. Терлецького с. 67
Життє і Слово. Львів 1894. Т. II. с. 342. 3) Тека Ост. Терлецького стр. 67.
4) Тека Ост. Терлецького с. 67.
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даля!! Та одвернувшись од Галичини, привернусь иґ вам, иґ Січи (alias иґ Подол. і Пул.)
і будем далі друкувати etc  і друкувати, здаєсь, будуть, мимо того, що заповів я без-
глядний протест против всіх силкувань під фірмою Січи".

Оже й пішов, звідкиля прийшов
У далекую дорогу,
А нас полишив, а нас понехав
На святую Покрову

 Плюнувши на Галичину лукаву, на Содому злую, у котрій ність чоловіка праведна)
разві двох, Пулюя і Подолинського. Але щоб подати ілюстрацію до тої апотеози (Куліша,
у торішній Правді", чи до того, як хто хоче, некрольоґу за житя *), додаю ще де-що
до схарактеризованя людей і часу, почавши від сонця, а скінчивши на всіх фостатих
его кометах, на планетах ех minorum ordinum. Справедливо назвав Ти Р(атая) вихованцем
царату, неволеним і радим неволити і се єсть шкода одна з найбільших, які від Росії
терпим, що вихованєм у субординації з малку кривить характери, вбиває самоисний
розвій і дійсну просвіту тай рівність нівечить, ту повагу межилюдську, до котрої всякий
правий і правен. Додати до того, що Р(атай) є ще розпущенов, пещенов дитинов, розпу-
щенов безвольними українцями усіми, пещенов цілим поколіньом молодих письмаків,
народом пустим і мізерним, що для слави бути друкованими здавались на ласку рогат-
ника, авторітету, інстанції єдиної і найвищої, доки такого викохали, що як сам хвалитця,
у жадній громаді місця не загрів, що, як нині видим, все посвятити готов своїй
слабости, видіти і мати всіх сліпими орудями в руках у себе. Не мавши опору на Україні,
як у нас давив вольного духа так і Москалів полохав, яко страшний, злосливий, плачений
рецензент, шакаль літерацький, що анонімно воюючи, не мало за гріш наруйновав у моск.
словесности, навертаючи і одвертаючи по волі попит книгарський".

Тілько позитивного знаю о сім чоловіці, знаю, що нині, як і перед тим терплять
добродушні українці єго заступство єдине, складаючи у его руки твори словесні для
перегляду а гроші для безодвічального заряду, це і Вам широко пишу, щоб розгадали
і порішили, чи не терпівши далі cero шкідливого автократичного блазеньства, шукати нам
чи ні окремої стежки на Украйну. Шанси булиби: Доволі маєм за кордоном людей неза-
вислих, та багато із них правди не знавши, махають як Нечуй головами до всього: laisset
aller їх девіза"...

Подолинський і Пулюй боялись дсГсі запитатись К. о людей наших, Кониськ. Антон.
Костом., єму очей не отверали, бо самі поучеця уникають... і не здоліли би в мислі
гр. (?!) говорити і поступати, бо самі у громаді ніколи не бували, противно Подол.,
бувший у Львові в епічній періоді Мети ниньки до знудження всякому оре і... править...
Задержуючи зрештов status quo, свою вигоду мають; Подол. вади Куліша бачить та удер-
жуєсь в єго ласці, щоби, як пускає нам фімфу колись мати за знакомими дорогу на
Україну отверту". Пулюй комплетний непотріб, махає тільки головою до всього, що Под.
говорить, як кінь у Петрівку. Пишеш, що повинен я був порушити всі пружини etc.;
мова мовиться, але де тих пружин і взяти, не вказуєш. Річ така була: чотирі дні перед
моїм виїздом, питаєся Пулюй, а потому Подолинський, коли від їжджаю. В понеділок,
кажу. Та можебись на відїзді видівся з Ратаєм у понеділок в вечер? Відповів, що ко-
ристи не бачу з хвилевого видженя, ще у чоловіка, упередженого добре о мині. Що до
змисного Пулюя, то змислив він був лиш комітет голосуючий і затаїв мирканє перед
нами. Тако окончашася Панькова чтенія і се конець тій елегії сердечно глупій... 2)

З хвилею, як Куліш вирікся Правди", львівська громада, як знаємо
з листа Навроцького, рішила видавати її далі своїм коштом під
редакцією Вахнянина. Обіцяли допомогти Правді" матеріяльно ще дня 28. 11.
1869 р. також віденські студенти, але грошей довгий час не присилали.
Тому написав Остап Терлецький дня 19. 3. 1870 р. Бучинському.

Дуже мині прикро, що мушу Ваш райський спокій переривати немилими вістками
і немилими мині обовязками. Відень обіцяв грошей без ліку і без міри, та на нещастє
нічого єще не прислав спасибі йому а Львів не має викупити чим перший аркуш тре-
того випуска тої нещасливої Правди". Так, пане брате, не нарікаймо на наших ворогів,
що нам крадуть домашний спокій і волю. Ми не варт її, бо сами власними своїми
руками вяжемо собі руки і ноги. Коли не пришлете хоч яких ЗО 50 Гульденів, так ла-
годьте грошей на похорон Правді". 3)

Та віденські студенти не були також з багатирів. Вони зібрали що й-но 1 липня
1870 р. квоту 25 Гульденів, яку прислали враз із покликом: Панове Громадо! Усі ми

11) Мова тут про Жизнь Куліша" друк, в Правді" 1868 р. Ч 2 4 і 24 8 без
підпису автора. В Жизни" так багато даних, відомих тільки Кулішеві, що не помилюсь,
коли завважу, що писав її не хто инший як сам Куліш. Промовляє за тим також мова
статті.

2) Тека Ост. Перлецького с.с. 69 70. 3) Тека Ост. Терлецького с. 73.
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одної гадки: не дати упасти Правді"! Поклик підписали Юліян Недведський, Мих. По-
долинський, Мел. Бучинський, Олександр Стефанович і Іван Пулюй. 1)

Одначе ся дрібна поміч не була в силі продовжити життя Правді".
Дня 20. 7. 1870 р. писав ще, що правда, Навроцький Бучинському:

Подякуй пп. Громадянам за прислані гроші і донеси їм от-що. Брак грошей і
заразлива апатія позальвівських Громадян до нашого видавництва змусили нас були
думати на правду, наше видавництво закинути! Але нам ясно стояли перед очима ті
нещасливі наслідки, які за собою потягнув-би упадок Правди". Колиж до того ми
одержали від Вас письмо, з котрого дізналисьмося що і Вам Правда" лежить на серцю,
коли і виділ Просвіти обізвався до нас з горячим завізванєм, щобисьмо держали Правду
(хоч від него, як сами зміркуєте, матеріяльної запомоги жадати не можемо), то і
рішились ми довести діло до кінця року у кріпкій надії на всю можливу поміч
усіх громадянів без ріжниці, чи вони сидять у Львові, чи *поза Львовом, так як ми і
нині вже її досвідчили, одержавши від Вас 25 зол. р. Грошей не маємо жадних, бо ті
25 р. не вистають ще і на останнє (6) число cero півроччя, Задля того оголошуємо, що
перестаємо видавати Правду через час вакацій (тому, що редакція роз їздиться), а по
вакаціях видамо всі 3 числа разом у одній книжці 9 аркушів. На час вакації
звиваємо редакцію цілком (щоб хати не платити). Перед недавним часом був ту
Українець Старицький, (звісний під именем Гетьманця) з жінкою. Не бачив я єго, бо саме був
час для мене горячий антагоніст Куліша. Щось він там также обіцяв для Правди
зробити, але я вже тримаюся .тепер засади, не будувати на жадних обіцянках звідтам, аж
поки мене хто намацально не пересвідчить о чім другім; тим гірше, що тепер знов
комунікація з закордоном перерветься цілком: принаймній наші Поляки лагодяться до війни
з Москвою"... 2)

Хоча Навроцький обіцяв, що львівська громада доведе видавництво
Правди" до кінця 1870 року, то всеж таки приходиться ствердити, що
він сам в сю обіцянку не вірив. Брак грошей та просто вороже
становище Куліша до Правди" унеможливлювали дальше видавання. Про
Куліша читаємо в листі Мел. Бучинського, писанім з Відня дня 31. 5.
1870 р. до Навроцького:

Ратай біснується зіло і нині і оногді у лцсті до Подолинського дивуєтця, що
П равда" щене впала. На то Подол. його запитує, що має відповідати людем, ко-

торі дивуютьця Ратаєвій штуці с Правдою і всіляко її толкують. Ратай: ^Мовчіть і робіть!"
Подол.: Алеж бо дуже забігають тай домагаютця люде, щоб їм сказати Нечуєву адрессу.
Хочуть поза Вашими плечами з Україною вязатися". Ратай: Не давайте, не давайте
адресу, я сам їду до Відня!" Дожидаєм!" 3)

Та по день 28. 8. 1870 р. Ратай не приїхав. 4) А всеж таки хотів
небавом Куліш перепроситися з Правдою", бо се лежало в інтересі його
амбіції. У Львові почав виходити двічі в тиждень від дня 7 жовтня
1870 р. часопис Основа", що був органом партії віцемаршалка сойму,
Юліяна Лавровського. 5) В році 1870. вийшло Основи4* чисел 27., в році
1871 112., в р. 1872 64 чисел, почім вона перестала виходити. Побіч
Основи" згромадилися старші громадяни, а молодші стали осторонь від

неї. Куліша вразило дуже се, що ужито для часопису назви
петроградської Основи" з р. р, 1861 2. Тому звернувся він до Пулюя у Відні з
бажанням, аби видавано далі Правду", а Пулюй повідомив про се
Бучинського і Андрія Сочинського. Одначе намір Куліша був вже сильно
опізнений. Навроцький відповів Бучинському дня 12. 9. 1870 року:

Разом з Твоїм листом до мене приспіло также до нас. (до Андрія) письмо п.Пулюя
і я спішуся на їх обох відповісти, як слідує: За ходатайство у п. Ратая для
нашої Правди ми Вам дуже вдячні; тількиж шкод а, що вже з него
користуватись не можем. Звісно, що ми задля браку грошей через літо застановили
видавництво і що за те обіцяли ми читателям (щоб оминути eclat очевидно без надії
обіцянку виповнити) на 1. Октобра видати всі 3 номера разом у одній книжці. Слідує

*) Тека Ост. Терлецького с.с. 79 80. 2) Тека Ост. Терлецького с. 80. 3) Тека
Ост. Терлецького с. 74. *) Тека Ост. Терлецького с. 80 коресп. карта Навроцького
до Мел. Бучинського з дня 20. 8. 1870 р. 5) Юліян Лавровський свідомий Українець,
заслужений політик умер дня 4. VII. 1873 р, на тиф Днем раньше умерла його дружина.
Смерть обоїх викликала у Львові глибоке вражіння. Слово 1873. Ч. 48. Прегарний
некролог вмістила Прав да 1873. Ч. 6.
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з cero, що Правду можемо видаватц дальше тільки тогди, коли наперед видамо обіцянку
зборову, книжку в 9 листів. Стоялоб нам се до 190 зол. р..., на що ми не маємо ані
цента; пренумерати сподіватись не можемо аж по виданю, або аж з кінцем року, як се
у нас звичайне дівся. Так скажіть нам будь ласкаві, як ми можемо думати о видаваню
Правди", маючи на се усе хиба тільки частину згаданих Вами 100 р. в переспективі?

Осудити нас за те, такий осудить, хто знати буде, що ми аж по 4 роках праці і матері*
яльних жертв через остатного року примушені борикатися з ріжними преріжними
перешкодами так від чужих, як і своїх, видавши власних до 300 зол. р. в сім останнім часі,
без жадної инчої помочи; аж тепер, коли показалося, що помимо всего того наша справа
і на крок не поступила (бо без грошей нічого путнього зробити не можна), аж тепер
хочемо собі сказати: годі!; годі тратити час і сили без жадного видимого хісна; ліпше
взятися за яке вдячнійше діло. Чи ми єго уже знайшли? то друге питаннє; але фактом
єсть, що те, що я рік тому назад в листах до п. Подолинського передсказав, уже ся
сповнило. Нам здається тепер уже вдячнійшим полем для нашої праці
П росвіта  і політика Лавро вськог о; нам Галичанам, відрубаним

від України, лишеним від неї в с (я к о ї помочи матеріяльної і
морально ї .

П. Ратай мігби взяти видавництво Правди" на свою руку до
Відня; ми будемо її, кілько в наших силах, тут підпирати; п. Ратай мігби видати своїм
коштом спімнену книжку зборову, чи ту, чи у Відни; ми і наших кілька цілорічних пре-
нумерантів булиб єму дуже раді. Але ані прозьб, ані пресії, якої небудь уживати ми уже
не хочемо і не будемо. Об сім усім просимо завідомити п. Ратая і не показувати єму
ані стану Правди, ані нічого у рожевім світлі, як се нам велике диво здаєся, пішло у
Вас в звичай... Клонімся перед льоґікою фактів"... 3)

Ледве чи Куліш мав вже сю щиру сповідь Навроцького в руках,, а
вже хотів усунутися від обіцянки 100 р. на Правду", коли дня 18. IX.
1870 р. писав Пулюєві:

Д о львівців заховайте мовчанку. Г роші, що маєте, держіть у себе. Не-
чуєві повісти не печатайте й з Ваших рук не випускайте..." до Основи" Лавровського
не давайте ніякого матеріялу, коли в Вас є між моїми паперами; а що попадетця иншим
робом йому в руку, про те не озивайтесь. Діло, як бачите, стало так, що вони собі ок-
роме, а ми собі окроме... Вахнянинові гроші заплатимо; нехай тільки дасть добрий вилік
та верне всі листи, що я писав до його".

В два дні пізніше (20 9. 1870 р.), мабуть, вже від впливом листа
Навроцького писав Куліш Пулюєві: З тих грошей, що в Вас є, не
давайте ні Гульдена нікому. Тепер хоч би Правда" й
захотіла встати, то не підіпремо її нічим. Нехай
живуть своїм коштом і своїм розумом!"

Ще в кілька днів пізніше (25.9. 1870 р.) писав Куліш Пулюєві: . . .
Тимчасом, поміркувавши між собою, надумались ми асигнувати

на Правдуu 600 Гульденів, як бажає Володарь (Барвінський) а редакцію
оддати кому небудь з Барвінських, чи Александрову чи Володареві. Се
Вам пишу тільки для потіхи Вашого, як певно знаю, засмученого серця,
а Ви дальше Михайла Подолинського сю новину не пускайте. Нехай вони
видають галицьку Основу" без нашого гріха. Нехай Правда"
зовсім замовкне! Свого часу я напишу до Барвинських, що коли мають
людей до роботи, то нехай устають із правдивою критикою против
Основи", несподівано видавши нове число Правди" * 2).
Куліш одною рукою давав, а другою відбирав обіцяні гроші. Через те

Правда", завдяки Кулішеві, закінчила своє життя на 6 числі в половині
1870 року і в р. 1871 не вийшла. Обіцяних 600 р. на Правду" брати Бар-
вінські не дістали, хоч він їм також обіцяв їх в листах з дня 6, 10 і 11.X
1870 року, коли писав: Знайте тількі, що 600 Гульденів запомоги на Правду"
буде Вам, як Ви бажали. Мусить Правда" стояти й проти Ляхівського

* попруду на здеморализуваннє Русі через Лавровського. Нехай не вважає
на ціль псевдо-О с н о в и повалити Слово, а б є на те, яким робом
вона піднялась до cero діла. Назвавшись О с н о в о юи кинула вона ка¬

0 Тека Ост. Терлецького с. 81.
2) Користаю із збірки листів Куліша до Пулюя, які в р. 1927 видасть Наукове

Товариство ім. Шевченка
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мінь на тих, що видавали Основу українську. Поки там довідаютця, що
се Ляцький підступ до Руси, дивитимутця скрива на наших людей, а
газети московські підхоплять новину і перекрутять по свойому. Опріч того,
яка арроґанція у Лавровського и К-о. Узяти назву, заслужену чужими
їм людьми, и перемінити їх правопись і мову! У 1-му числі Правди, як
видасте, мусить бути протест Ваш. Не вважайте на те, що воювати мете
ніби проти своїх людей і заводити мете (як може хто казати ме) усобицю.
Не проти людей, а проти їх ледарства і темноти воювати мете; колиж
сього не зробилиб, та провинилиб перед рідною справою лицеприяством.
Правда перш усього; сим ви одрізнитесь від псевдо-Основи". Так и
титулуйте в Правді, а другу Основу титулуйте Основою українською ;
бо вона почала обманом і держатиметця їм, яко ґазета Ляхівська під
руською личиною. Число за числом перебірайте Основу Лавровського й
що в їй не гаразд, виставляйте на громадський суд. Так само чиніть й
з Просвітою. Се Вам дасть свій колер, й ніхто не буде користувати
Вашою заслугою перед народністю, як оце вже сягонула до неї псевдо-
Основа... Не опасуйтесь також й того, що воюючи з псевдо-Основою
не дасте їй повалити Слово. Повалите Ви й сами іого свого часу..." ')

Та хоч Куліш воював словами проти псевдо-Основи" і хоч молодше
громадянство в листі Навроцького до Бучинського з дня 14.10. 1870 р.
застерігалося, що ані Громада, ані громадяни не мають і не мали в
Основі" жадного уділу, найменчого" а Сушкевич, що взяв був

адміністрацію на себе та Вахнянин вже Торік виступили з громади" і
Сушкевич вже нині кається і взиває нас на ратунок, щоб ми видавали Правду"
і заявилися против Основи" 2), вона спокійно виходила далі, не
деморалізувала нікого, визначалася гарними політичними статтями, ширила
українську думку та виконувала те завдання, яке могла виконувати у
меньшому об ємі Правда", якби її не добив був Куліш. Була се велика
заслуга для українства в Галичині з боку Лавровського, що своїми грішми
його підтримав і не віддав на наругу русофілам із Слова", що щиро
тішились-би, як-би українська ідея не мала жадного захисту в сучасній,
галицькій пресі, ані жадного осередка, яким від 1867 р. була Правда".

Правда" почала виходити знову що-й-но 27 квітня 1872, але вже без
участи Куліша. Його заступив у звязках з Галичиною, з великою
користю для українства хто инший, а саме Михайло Драгоманов.

У моїй статті про звязки Куліша з Галичиною в р. 1869 70, де
вияснено один важний епізод в житті галицького українства, дав я голос
майже виключно самим сучасним діячам, їх листуванню. Одначе се
листування, ведене під свіжими вражіннями та побоюваннями, що одинокий
осередок українства в Галичині Правда" упаде, могло зробити не
одному діячеві кривду, тому й додаю ще кілька власних помічень.

Миркав" Куліш на Вахнянина, а молоді галицькі громадяни як Нав-
роцький, Ганкевич, Січинський і Барвінський почали також миркати" на
нього перед Подолинським, Пулюєм і самим Кулішем. Накидалися вони
на нього, що з Вахнянина кепський редактор" та хотіли зложити
редакційний комітет. Може навіть були певні, що Партацький і Вахнянин
витрачали Кулішеві гроші по кав ярнях. А була у сих громадян найліпша
воля служити українській справі, та щире бажання коли не виставити
найкраще редагування Правди", то бодай не дати їй упасти через
ворогування Куліша з Вахняниним. Як у молодих людей, був у їх душах
великий оптимізм, що Правду" зможе утримати українське, галицьке гро-

*) Тека Ост. Терлецького с.с. 169 70 і Іван Франко: Із переписки П. Куліша з
Галичанами 1870 1. Зап. Тов. ім. Шевченка Т. 26. Miscellanea, с. 8 10.

2) Тека Ост. Терлецького с. 82.
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мадянство, зложене з невеликого числа віденських Січовиків4*, із
нечисленних студентів світських і духовних львівського університета, із
молоденьких учеників гімназій та малого гуртка старшого громадянства, що
прихилялося тоді до української ідеї.

Між тим вони незабаром переконалися із листів Подолинського-Ку-
ліша, що головним редактором Правди" уважав себе Куліш, котрий
диктував Вахнянинові, що має містити в кожному числі. Куліш не думав
взагалі віддавати Правду" якому-небудь редакційному комітетові, а коли
миркав" на Вахнянина, то тільки тому, що така була його вдача. Коли ж

молодіж вказала на потребу заведення редакційного комітету, Куліш
назвав себе виразно першим редактором, а другим призначив Вахнянина.

В Правді,, за рік 1869 було багато гарного і цінного матеріялу, та
годі таїти, що вона виглядала-би инакше, як-би не завалювано цілих
чисел Кулішевим перекладом Нова", або Довбушем" Федьковича, що
могли вийти друком в додатку до Правди", а без потреби забирали
місце інтереснішим, літературним, етнографічним, чи науковим статтям.
Хутко переконалися також молоді громадяни, на власнім досвіді, як мало
можна було числити на передплату з боку їх молодих товаришів, що
давали багато, більше може, як могли, але з сих прибутків годі було
утримувати Правду", навіть без трачення грошей по кав ярнях. Та і Вахня-
нин і Партацький дали у свойому життю стільки доказів безкорисної
праці, що закид Куліша про пропивання по лакейськи" його грошей
можна тільки взяти на рахунок його подражненої амбіції.

Але не можна сказати, аби у такому легковаженню, яке виявив Куліш
супроти галицьких діячів, та в посуджуванню їх за розтрату грошей, не
були без вини люди, що стояли найближче до Куліша, а саме Іван Пу-
люй і Мих. Подолинський. Коли Вахнянин листувався з Кулішем,
висловлювався завжди з поважанням, чи то про Партацького, (с.с. 12, 25, 46,
73) чи про Танячкевича (с.с. 48, 60) чи про Олександра Барвінського.
Останньому з них був він посередником у навязанню звязків з Кулішем
(с. 93). Не таким був Пулюй *).

Як нежичливо відносився він до Вахнянина, маємо зразки в його
листах, які я помістив у статті у дрібних виїмках. Пулюй вірив у те, що
йому говорив Куліш, а не провіривши його слів, сам підтримував наклепи
та пускав їх у світ між молоде галицьке громадянство. Не було у Пулюя
відваги на те, аби висловити Кулішеві свою думку, через що у
сучасного громадянства втерлося пересвідчення, що він комплєтний непотріб"
та махає тільки головою до всього, що Под. говорить, як кінь у
Петрівку". А хоча Пулюя в язали з Кулішем дуже тісні взаємини, що
виявлялись у спільній праці над перекладом св. Письма і у незвичайно
широкому листуванні, то всеж-таки й Пудюй не стерпів прикрої вдачі Ратая
і відсунувся від нього цілком в р. 1886 та що й-но по його смерти в
р. 1897 відозвався сердечним письмом до його дружини, Ганни Барвінок.

Не умів також впливати корисно на Куліша Мих. Подолинський 1 2).
Замісць лагодити, він часто підострював відношення Куліша до Галичан.
Зложилося так, що Куліш в р. 1869 прислав для Січи" 200 Гульденів
на руки Подолинського із застереженням, що господарити ними буде
Подолинський. Частину грошей, около 80 Гульденів Січи" виплачено.
Куліш прирік також в дальших роках складати Січи" таку ж квоту.

1) Іван Пулюй, учений фізик умер на становищі проф. німецької політехніки, у Празі
дня 31.1. 1918 р.

2) Мих. Подолинський подорожував багато по Европі і друкував на сю тему інтересні
фейлетони, перекладав твори із всесвітньої літератури друковані в додатках до Діла". Учив
німецької і французької мови в гімназії у Львові і Бродах. Умер дня 5.1. 1893 р. у Львові.
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Як відомо, Січ  бувала з часта у тяжкому матеріяльному стані, тому
три Січовики", Недведський, Ганінчак і Бучинський зажадали від Подо-
линського рахунків і грошей, а коли останній від того і другого
відмовився, загрозили, що звернуться до Куліша, причім заявили, що тими
грішми не мав права розпоряджатись на инші цілі ніхто, навіть Куліш,
бо про їх призначення Січ" повідомлено.

Хто знає, чи Січовики" були-би написали до Куліша та Подолинський
уважав за відповідне дня 18.9. 1870 року повідомити про се все листовно
Куліша, що перебував у Венеції, додаючи несмачні помічення:

Як отже бачите добродію п огано гріє наша піч. Я за своїх земляків за
найлутших товаришів перед Вами стидатись мушу. Коли згадаю, що се я їх Вам
поручив, то ледві не трісну з жалю і стиду. Колиб я нинька зачинав, то не
почулиб Ви від мене иншого слова, як се послідне, що я Вам перед від їздом сказав:
Працюйте, добродію, над письмом святим та науковими річами і не сягайте широко, бо

в нас нічого не зачереш . Мині жаль, що як ні від першої хвилі нашого по-
знакомлення малював я Вам стан річей чорно і старався відвести Вас від
гадок великих, так що не зумів я охоронити Вас від таких приключок, як ось сьогоднішня.
За теж пив і пю сю чарку з полуном до дна і мабуть не випив ще усієї .

Колиб мав гроші, то кинувби їх їм, наче тій собаці, кинув та пішов в
другий бік. А то мушу слухати таке, що ино йди та втопися. Звідки воно пішло, що аж
тепер вхопились мене, а дотепер лиш поза плечими гавкали, наче злющі собаки
ще сам добре не знаю, бо річ захопила мене дуже ненадійно; томуж не мав я ще
часу роздивитись добре по полі .

О скілько міркую з бесід Медведського та Ганінчака, то крім старої зависти на мене
і гніву на Вас, що Ви не прийшли питати ради у ї х у славної
громади; то розлючені вони на Вас за Правду**, що не дали їй більше
як 100 Гульденів. Сих сто Гульденів, що вони є у Пулюя, уважає наша вуща гро
мада** вже своїм добром і леда день готова зажадати від Пулюя, щоби віддав їй гроші
Ось вже ниньки лютився Медв., що Пулюй хоче частинами слати гроші до Львова, коли
у Львові треба зараз 190 П... ,.Н а м царів не треба, не то царикі в . До
того причиняєся Ваша справа з Наталем. Усі держать сторону Наталя і
уважають мене інтриґантом, а Вас чоловіком, що глядає зачіпки. На-
талеві приятелі ідуть так далеко, що радіби мене зробити Вашим ворогом. Як ні я кричу
і говорю усім, що Пулюй переймив по мині діловодство лиш тому, що я не маю часу, та
що Ви і нині для мене ласкаві і я Вас уважаю за свого добродія: так навчають мене люде
що се все неправда, що Ви побачивши в мині самостійного чоловіка (абож не знають по-
хлібляти?) кинули мною як помелом, та терпите мене лиш поки що, щоб вчинити зі мною
невдовзі те саме, що вчинили, кажуть з% Партицьким та Наталем. Бачите одже,
добродію, я не друг Наталя, а Ваш друг, коли радби, щоби Ви закінчили справу з сим
чоловіком. Окрім Правди4, Наталя та зависти мусить за сьогоднішнім виступленнєм моїх
товаришів бути ще якась інтриґа, котрої я ще не знаю, та про котру я таки розвідаюся*1.

Зважіть одже, добродію, се, про що Вам пишу і придумайте спосіб, яким би могли
ми оба вийти цілі із сеї справи. Грізьб дурнів я не боюся і якими
дурнями вони ні були, так зрадниками по тямці вони не суть: но скоро вони сполучать
свій зойк з Наталевим і стануть хочби у вущих кругах підносити жалі на Вас та на мене,
так не тяжко, щоб се і до Слова** не дійшло, а сему тільки того треба 1)...

Куліш мав дуже прикру вдачу, але чи можна дивуватися, що
прочитавши такий акт обжалування Січовиків", писаний Подолинським,
назвав в листі до Вол. Барвінського з дня 23.9. 1870 р. відносини, в яких
опинився кльоакою"2). А треба тямити, що Юл. Недведський, пізн.
проф. політехніки у Львові (умер 6.1. 1918 р.), Ганінчак (пізн. інж.
залізниці) і Бучинський (пізн. адвокат, умер в Станиславові дня 25.4. 1903 р.)
були в цілім своїм життю високо характерними людьми, а церший із них
подарував свій значний маєток Товариству Просвіта".

Завважу, що й Подолинський розійшовся небавом з Кулішем. Вже
дня 23.10. 1870 писав Мел. Бучинський Навроцькому, що Подолинський
пішов у неласку і листи міг тільки через Пулюя руки відбирати, бо зі
мною мешкав", але якось і Пулюєви урвалось надіяне: урвався друк св.
Письма і за коректуру друк. Молитовника його власного. При моїм від-

1) Тека Ост. Терлецького с.с. 167 8.
2) Записки Наук. Тов. ім. Шевченка Т. 26. с. 8 Miscellanea .



До історії звязків Куліша з Галичанами в р. 1869 70 93

їзді (11 с. м.) лишив я спілку у глубокім Katzenjammeri, але надіятись,
що ті люде не так легко дадуться відбити від товстого сала" *)

Одначе Подолинський таки відбився від Куліша, і дня 20.12. 1870 р.
писав до Бучинського, що перебував в Галичині:

... Прошу Тебе для того, мовчи і Ти, позондуй Барвінського, ци і
що знає він про моє зірване з Ратаєм. Думаю, Ти для мене се зробиш,
бо певно не схочеш, щоб я за свої труди, за свою добру волю і за
потерине імя независимого чоловіка був трактований Кулішом так, як він
трактував Партацького, або Вахнянина передімною. (Вахнянин має вже
свої гроші). Колиби одже п. Ратай звав мене перед Барвінським так, як
звав сих передімною, тоді не зо злоби, але з обовязку против моєї чести
і будучности відівчу я Ратая дуже легонько від його злих звичаїв. Але
поки що треба ждати і слухати, як він співатиме, що б не робити з него
непотрібно мученика, чого він вправді бажавби" 2).

А що думав Куліш про Подолинського знаємо з його листа до Вол.
Барвінського з дня 12.5. 1871 р. Накидуючись на Партацького і
Вахнянина, писав Куліш: Після сього почав я оддавати гроші на руки Мих.
Подолинському. Сей показав себе ще гіршим лакеєм, ніж ті львівські:
бо розтратив більш 500 Гульденів моїх грошей, а як побачив, що вже
більш не вкраде, то пристав до тих людей, про котрих сам до мене
писав, що у них нема нич святого" і вкупі з ними завів усякі против мене
інтриґи" ).

Близших пояснень до сеї справи ми дати не уміємо. Стверджуємо
тільки факти, що Куліш розійшовся по черзі з Партацьким, Вахняниним,
Вол. Барвінським, Подолинським, ГІулюєм, а навіть Олександер Барвін-
ський переписувався з Кулішем тільки від 1869 р. до 1890 р. з перервами 4).

Чи від р. 1890 97 не мали вже оба між собою жадних наукових і

літературних інтересів? 11) Тека Ост. Терлецького с.с. 82 3.
2) Тека Ост. Терлецького с. 83.
3) Кіевская Старина 1898. Том 63, с. 106.
4) Порівняй: Ол. Барвінський (умер 24.12. 1926 р. у 80 році життя). Образки

з громадського і письменського розвитку Русинів14 Том І. с.с. 175 330, де поміщена
переписка Куліша з Ол. і Вол. Барвінськими і Т. II. с.с. 3 16.


