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ГАЛИПЬНО-РУСЬНЕ ПИСЬМЕНСТВО

1848-1865 рр.

на тлі тогочасних суспільно-політичних змагань

гАлицько-гуської інтелігенції. уІ

Недокінчена праця

Д=ра Остапа Терлецького.

Видима редакції Літературно-Наукового Вістншш.

У ЛЬВОВІ 1903.

З ДРУКАРНЇ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНИ ШЕВЧЕНКА

під впрядок К.. Беднарського.

т'



/ ”і
кххьэ/



н
ъ
ъ
б
зз
)

2
.9
-

е
ѕч
б
ь
Ч
-І

Перецнє слово.

Отсе, що тут лрукуємо, се друга часть праці пок. Остапа

'Герлецького пн. „Літературні стремліня галицьких Русинів“, якої

перша часть була надрукована в „Житю і „Слові“ 1894-95 рр.

У своїй статі „Остап Терлепький, Спомипи й матеріяли“ (Записки
Наук. Тов. ім. Шевченка, том І.

,

стор. 56-58) я вияснив, як
звільна, ступнево складала ся та праця у покійника, переходила

ріжні фази та перерібки, остатню безпосередно перед друкованєм,

коли то пок. Остап під впливом нагромаджених нових матеріалів

зважився змінити свій первісний погляд на мале впачінє 1848 року

(він висловлений власне в тій частині, яку друкуємо далі, стор. 16-17),

і для вияснепя того значіня заглубив ся в історію того року (гл.
УП у Ж. і Сл. 1895, т. ІУ), а далі в історію панщини та іі зне
сеня, якої йому 'так' і не довело ся скінчити. Занявши ся тою пра
цею, що була відскоком від його первісного пляну, пок. Остап

відложив на бік дальші частини своєї праці (розділи УІІ-ХІІ),
що вже були готові в тзв. другій редакції і навязують безпосе

редно до розд. УІ (Жптє і Слово 1894, т. ІІ
,

стор. 451). Сі дальші,

надруковані доси розділи праці пок. Терлецького знайшли ся в його

паперах, переданих д-ром С
.

Федаком бібліотеці Наук. г1`ов.ім.

Шевченка, і ми вважаємо своїм обовязком опублікувати їх у нашім

Вістнику.
Загальний характер праці покійника, схарактеризований у моїй

розвідці, лишив ся незмінений і тут: перевага розумованя над фак
тичною характеристикою й апалізою фактичних даних, досить об

межений круг використаних матеріалів, намаганє давати всюди го

тову будову, хоч ужиті матеріяли не давали для сього підстави,
_
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все те певно важні хиби. Та вони рівноважуть ся добрими ири
кметами: широким теоретичних осьвітленєм справи і намаганєм

внести якесь суцільне, критичне розумінє в ту добу нашого пись

менства (50-ті роки), що доси майже не була трактована таким

способом, з виємком хиба дуже загальної характеристики В. Ко пов

ського „Огляд національної праці Русинів“ (Зоря 1887, ч. 20-21),
яка зрештою була написана вже по зладженю отсеї праці Тер

лецького. Та коли перша половина отсеі недрукованоі частини має

сьогодня переважно лиш історичне значінє, як більше або меньше

вдатна проба літературно-історичноі конструкції, то друга поло

вина (розд. Х, ХІ і ХІІ, чи пак у нас У-УІІ), написана пере
важно на основі власних споминів, сучасних листів та розмов то

варишів Терлецького, має в великій мірі значінє жерела першої
руки, споминів та зізнань сучасника. Ся частина, написана по тім,

як я читав працю Терлепького в тзв. другій редакції і не була
мені звісна в часі писака студії про нього. Вона визначаєть ся

значно живійшим мальованєм обставин і людий, реальнійшим тра
ктованєм річи; правдоподібно сюди війшов той „роман із житя мо

лодіжи“, якого писанє заповідав мені Остап листом із Відня з д.

18 цьвітня 1883 (Записки Іос. сіі. 48) і якого поодинокі розділи він

читав у Оічн, викликаючи ними загальний еитузіязм. На жаль, наш

рукопис уриваєть ся на найпїкавійшім місці і заставляє щиро жа

лувати, що покійник не дотяг оповіданя хоч до кінця (ЗО-их років.

Іван Франко.



І.

Так розвивала ся і впала перша проба самостійних поривів
літературне-народних між галицькими Русинамид) Для самостійної

праці в тодішній політичній системі не було місця; вона могла-б

була утримати ся хиба лиш тоді, коли-б годна була йти опором

против уряду 1 висших кружків відданого урядови духовенства.
Але до того вона була за слаба; залежні від властий представники

народнього руху швидко почули на собі їх тяжку руку і раді-не

раді мусіли притихнути; літературне экитє завмирало; гадка про

відродженє народа на народних основах тратила ґрунт під ногами

і зданалась пустою, безиадїйною мрією. „Не грай ся золотов на

дїєв, нам грузь орать, в болоті сіять“, сими словами поета мож

би виразити положенє, в якім знайшли ся молоді руські патріоти
після своєї першої, невдалої боротьби.

Се вже само собою було дуже сумним фактом. Ще сумніщим

було те, що іх противники не вміли поставити нічого на місце їх

змагань. Бо як політична система, що зробила їх такими як були,
'так і вони були сильні лиш в неґаціі і слабі до позитивної ді
яльности. В спілці з тою системою, а увластиво в іі службі вони
могли знївечити знаганя молодого поколіня, вбити віру молодої

інтелїґенціі в свої сили і підорвати в неї духа ініціятиви; але

піднести ся до власної діяльности не були годні, бо і в них дух

ініціативи був підорваний, віра в своідсили вбита ілиш віра`
в силу уряду та верховодну систему сильна.

В тій вірі вони виросли, в ній протекла їх молодість і про
минала їх, старість; в ній вони дослужиии ся почестий і пошанівку

1) Мова тут про упадок заходів »руської трійці« в початку 4О-вих років,

(пор. Жшє і Слово 1894, т. ІІ, стор. 451. І Ф.
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і з нею віддавали й себе і свій нарід на услуги урядови, бо лиш
він і його сила могла _- так вони думали _ виратувати від за
гмбелі те, що ще остало ся з колишньої славної бувальщини на

рода. З сього становища і молодечі пориви Маркіянового кружка
видавались ім небезпечними, бо дразнили ту могучу силу і впою

вали їй недовіра до народа.
А ся сила була, а бодай поиазувала ся, справді могучою.

Вона вміла в цілій монархії утримати мертвий супокій саме в таких

часах, коли в цілій майже Европі всьо варило ся і кипіло; а де,

як у Галичині, і в її межі вривав ся несупокій і голосно відзи
вали ся небезпечні стремліня, вона вміла придавити не лиш сла

бенькі печатки народнього руського руху - се би ще не велика
штука, _- але й революцийнуІ польську пропаганду, хоч правда, ан;
по довголітній, трудній і завзятій борбі. Вона немилосерно ни

щила всьо, що хоч би з далека заносило самостійною думкою і ді

яльністю, і була може ще страшніщою задля того, що на місце

вбитого жити не ставила ніякого инчого жити, ніякої инчоі ідеї.
На що-ж при таких обставинах могла придатп ся самостій

ність думки й діяльности, публичне экитє, здібність до ініціативи?

Хиба-ж не були вони навіть небезпечні вже задля того одного, що

могли обернути ту могучу силу проти народности, яка і без того

ледви дихала? _

Але ось - повіяв мартовий вітер 1848 року і ота могуча
сила похитнула ся і впала. Всьо пішло до гори ногами; урядова
система, що так довго давила публичие жита, зникла; настала сво

бода політична. Що-ж з того? Хиба Русини вміли користуватись
нею як слід? Де були іх публичні діячі, а головна річ, звідки
вони мали взяти ся? Що було живіщого між ними, те або згинуло
марие, або було застрашене і знеохочене, а гук істук, з яким
валив ся перед їх очима старий державний порядок, навіть ще
більше придавив і приголомшив іх і вони в першій хвилі навіть

не знали, що робити з „даровапою“ ім свободою. Давніщого опі

куна, як думали одні, а гонителя, як думали другі, не було; він

пропав десь під напором віденських барикад іпатріотичного поль

ського гармідеру ві Львові. Але'хто міг знати, що прийде на його
місце? В німім страху ждала Галицька Русь завтрішнього дня.
Во лиш вона одна могла на тій колотнечі вийти лихо. Уряд усе
таки, хоч з великим трудом і радикально переіначений, бурикав
ся за своє істнованє; але під боком Русинів як а під землі, у все
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оружі своєї сили виросла побита перед двома роками польська ре
волюцийна пропаганда. Без найменчого заходу вона опанувала весь

край і брала ся верховодити ним. Хоч побита вона не була при
бпта; а яка у неї здібність до самостійної діяльности, се вона пе

давно показала в своїй довголїтній конспіраторській борбі. Сеі

борби вона не виграла і не вона повалила урядову систему; але

з тої борби вона вийшла виравлена до публичного житя, завзята,

загартована, скроплена сьвіжою кровю мучеників за своі ідеали.

Вона не була прибита і підкошена як Русини; знала чого хотіла
і знала, як і де брати те, чого хотіла.

Що при таких обставинах мали діяти Русини? 1 хто з них

мав стати до ділаия? Вони не знали, отягали ся і мовчали. „Серед

шуму польських гвардистів, серед численного в'їзду панів-шляхти

і емігрантів цілої Польщі, завязала ся ві Львові вже й польська

Народова рада, а Русини все ще отягали ся і не виступали на

сцену, на якій до тепер з таким розголосом панувала все Польща

та Польща“, каже Дідицький. „Аж 19 квітня, т. з. цілий місяць

після голосного, демонстративного врученя польської адреси, явила

ся у графа Стадіона скромна депутація старших львівських Ру
синів під проводом крилошанина Кузенського, складаючи до рук

цїсарського намісника Галичини свою петицію до Монарха, напи

сану но пїмецьки.“')
АЛЄ ПаВіТЬ ПіСЛЯ ПубЛИЧНОІ'О ВИСТУШІЄНЯ, КОЛИ ВЖВ Можна'

було на певно знати, що старий порядок умер, у них немов два

духи боролись: то рожеві надії на кращу будучність, то непев

ність і недовіра до себе самих і до нових політичних обставин.

„Ѕіті Ѕіе (іеп. еі3епі1іс11 шіі (іеп Єгоѕѕ-Нцѕѕеп еіпе ппсі (ііеѕеіЬе
Ыаііоп ?“ спитав Стадіон руських депутатів.2) Се вони могли з спо
кійним сумлінєм заперечити

_ і заперечили. Але коли прийшло ся
Головній Раді руській писати відозву до руського народа і треба

було заявити публично, хто такий Галицькі Русини, куди і до кого

вони належать, страх мало що не взяв гору над народним почутем.

„Ми належимо до галипько-руського народа, котрий числить 21/2
міліона“, вставили були редактори маніфесту, і лиш на внесенє

і рішуче слово члена Ради Юліана Лавровського признали ся, що

'і Д'Ізднцкій Богданъ, Михаилъ Качковскій н совр. галицко-ругигкан
литература І. Львов'ь 1876 стр. 109.

і

2) Тамэке, сгр. 110.
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вони частина 15-мілїононого народа малоруського. Лавровського
за те уважали тоді Русином „кренким і відважнм" !1)

Здаєть ся, що як би не безтактне та провокацийне поступу
ванє Поляків, то ледви чи рух між Русинами дійшов би був па

віть до такого ступня, як се фактично стало ся. На кождий спосіб

лиш Поляки тому винні, що сей рух прибрав таку рішучу анти

польську цїху. Бо, як видно з поступуваня руських патріотів на

славянськім з*ізді в Празі, велика часть Русинів не мала великих

симпатій до тодішніх представителїв австрійського уряду і задля

поступуваня уряду з Русинами в остатнїх десятилїтях не могла мати.

Поляків, а властиво польську партію акції, зложену з дивноі

сумішки шляхетських і демократичних елементів, переворот полі

тичний в Австрії заскочив також несподівано. Але вони думали,

шо переворот буде рішучий і тривкий і що тепер буде можна не

лише відплатити всім тим, що посередно або безпосередно причи
нили ся до їх невдачі 1846 року, але й осягнути те, що перед
двома роками не вдало ся. Тому то вони так завзято накинули ся

і на захитаний уряд, иадіючись сильним нападом зовсїм звалити
його, і на розбуджуваних Русинів, яких сподївали ся таким самим

способом відстрашити від публичної заяви своєї народної відруб
ности. З початку їм се по троха удавало ся. Уряд був зовсім майже

безсильний, а Русини бояли ся і сиділи тихо. Навіть після перших
несьміливих кроків руських вони своїм тероризмом сподївали ся

заглушити смирні руські голоси, пускаючи про Русинів у сьвіт не

чувані небилицї і клевети, якими страшили невинних людий у краю
і за границею, баламутили навіть самих Русинів, бо сі не маючи

свого органа, не могли публично відповідати і не вміли в цілій

тій масі хаотичних відомостнй дібрати ся до ладу. Аж 15 мая по

явило ся 1-ше число „Зорі Галицької“, хоча концесію на видавництво

руської газети Ставропіі'ія мала ще 16 марта! (Зоря Гал. 1848,

ч. 1). Та конець-кінпем своєї ціли Поляки не осягнулп. Навпаки,
тим нападом, не перебпраючи в способах, вони лиш роздразнили
і звели до купи обі загрожеиі сторони, що хоч не мали для себе

великих симпатій, але для відверненя спільної небезпеки злучили
ся разом. Сим способом уряд, тратячи ґрунт під ногами, знайшов

у самім краю велику хоч непочату силу, на яку міг опертн ся

І) Также, сгр. 112.
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і: борбі з польською партією руху, а Русини, маючи за собою уряд,

знайшли сьміливість виступити публично з заявою тих політичних

і літературних переконань, за які ще недавно мусілп терпіти такі
сильні переслідувана.

. Прихиляючись до Русинів австрійський уряд немов би спов

няв слова Якова Головацького, якими сей при кінці брошури „211
ѕіапсіе сіег Чиѕѕіпепи анострофував Австрію. „Справа Русинів
не стоіть і в Росиі добре", казав Головацкий, _ „вони мало
мають надії для своєї літератури і народности. Московітизм (сіег

Моѕінуіііѕшпѕ) заливає всьо, і скарги на покривджепє прав Мало

русинів чути незвичайно часто. Як сильно Московітизм ширить ся

коштом Русинів, можна бачити зі слів малоруських письменників.

Централїстичнпй росийський уряд мусить кривнм оком дивити ся

на відродженє малоруської літератури. бо найбільша половина ма

лоруських видань виходить під анонімами або псевдонімами... Вся

надія малоруської народности і літератури лежить на Австрії,

що кожду народність береже і боронить. Розумнїщі Русини ро

зуміють се дуже добре. Ііомагаючи малоруській літературі Австрія
могла би мати вплив і на Україну, як через своїх угорських Сербів
має на Сербію, Боснію і т. д.; вона могла би знайти симпатії і на

Україні. Про поміч для малоруської літератури з політичного по

гляду, про іі вплив на Україну написав перед кількома роками
-епископ Гр. Яхимович пропамятие письмо для урядового ужитку,

яке ми несподівано дістали в руки і про яке уряд мабуть ціл
ком забув.

-- Шляхтичі можуть справді богато надіяти ся від
Росиі, бо крім Угорщини ніде арістократія не має таких сильних

плечий як у Росиі.. ніде пан не може так безкарно збиткувати ся

над своїми мужиками як там... Руські мужики знають, як поводить

ся мужикам у Росиі і тому вони тим вірнїйше держать ся свого

цісаря. З усього сего випливає само собою, що Австрія в розпо
-чатім ділі освободженя і піднесеня руських мужиків повинна далі
поступати, розумієть ся, не нападаючи на національне житє, віру
іязик народа. Австрія стоіть і держить ся забезпеченєм жити

ріжних народностий, вона стала сильною безперестанннм толєро

ванєм вір і народностий; але і за кожде відступленє від сеі за

сади вона тяжко покутувала. Сій засаді повинна вона отже остати

~ся вірною і не повинна з давноі дороги ані росийською центра
лізадією, ані пруською системою ґерманїзованя, ані єзуітськими
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змаганями католиченя дати ся звихнути. Галицькі Русини не стра
тили надії на Австрію. Австрія переконав ся накоиець много раз.
зложеними доказами про права вірних і чесних Русинів і признасть.
їм іх у школах і житю, в церкві й державнім уряді, як иньшим

Славяиам _ бо Австрія понад усе, коли лиш сама за
хочет)
Поступуванє уряду в часах революцийної колотнечі у Відні

а особливо ві Львові і в Галичині зробило на представителїв русь-
кого народа вражінє, що Австрія - „хоче“. Аліянс з таким мо
гучим спільником, яким усе таки був уряд, оживив троха руськуІ

інтелїгенцію; маючи задля свого положеня великий вплив на нарід,

вона зрозуміла, що може урядова в його клопотах стати дуже
в пригоді і сподївала ся, що й уряд зі свого боку за іі вірні
услуги стане їй в пригоді. Вона. набрала троха сьміливости і сталау

свої бажаня і потреби виповідатн меморандами, депутапіями, ухва
лами Головної Ради руської. Вона домагала ся поділу Галичини,

сподіваючп ся сим способом забезпечити ся від польської переваги,

домагала ся занеденя руського язика в народиїх і середніх школах

руської Галичини і справедливого рішеня селянського пнтаня, від.
чого очевидячки залежала вся будущина галицьких Русинів.
Але перебуті недавно переслідувана, а також у великій части

власне теперішна спілка з урядом у значній степени затерли сьві

жість і енергію руських народних стремлїнь. Невелпчка в порів
наню з рештою інтелігенції горстка людий, що викликала і утри

мувала попередній рух, підкошена довголїтнїм переслїдуваиєм,

стала ще меньшою; одні повмиралп або пропали марно, иньші зо

всїм знеохотились і прнтихли, а нових прибувало дуже, дуже мало.,

Гадки - давніще, здавало ся, такі блискучі і сьвітлі, тепер блідли.
і меркли і не робили вже такого вражіня як перше.
А спілка з урядом, хоча з одного боку улекшувала борбу

з польськими претенсіями, то з другого боку не позволяла висту
пати руській інтелігенції рішучо в таких справах, що для руськогоІ

народа в Галичині були животними, а власне в справах селян

ських. Замісь підтримувати і розвивати далі розбудженого у му
жиків духа самодіяльности, представителї руської інтелігенції радше

1) НашгуІо Нпѕуп (Як. Голованький), 2пѕіашіе ііег Впѕѕіпсп іп (їв-
Іігіеп. `ІаїігЬіісііег і. ѕіау. І.ііега1пг 1846, сгр. 378, 379.
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старали ся його приспати, проповідуючи йому. і в церковних про

повідях і на окружних зборах повітовнх руських Рад і в Зорі
Галицькій, аби 'в усім спустив ся на розум, ласку і добру волю

уряду. „Богато тепер між народом таких, що його зводять, що

йому богато говорять про права чоловіка, але тим меньше про обо

вязки чоловіка, народа. Але розумно христіянський чоловік каже

на се: Най лиш кождий робить те, що повинен, підданий най

буде послушним, а начальник най дає розкази“...1) В сих словах,
які в 1848 році сказав один руський патріот на проповіди в Ко

ломиї, зложена вся суть поглядів руських на відносини народа

до уряду.
І самі представителі руські так само робили, бо в політичних

справах, винявши, як сказано, відносини до Поляків, не виходили
ніколи з під руки уряду. В рішаючих хвилях вони бояли ся, а бо

дай не могли відважити ся станути по стороні народа; і мнимий

інтерес „висшоі політики", яка на ділі була дуже невисокою та

тїсною, і вихованє, якого головною основою був, як відомо, сліпий

послух урядовим розказам, велїли їм оглядати ся на те, що уряд
скаже і хоче, а не на те, чого хоче нарід. Лиш раз обізвав ся

в Зорі Галицькій сьміливіщий голос чоловіка, що здоровими, му
жичими очима дивив ся на справи народа,2) але то був голос у пу

стинї і пропав без сліду. Задля того поступуванє іх було дуже
слабодушне, иеенерґічне, двозначне. Так наприклад у справі, чи

за знесенє ианщпни має платити ся відшкодованє чи ні, вони в ві

денськім парляменті покинули руських селян; селяни, між якими

відзначив ся Капущак своєю різкою бесідою, що зробила велике

вражінє, самі мусіли боронити свою справу; при голосованю руські
інтелїі'енти не могли відважити ся сказати ні сяк ні так і знер

жалн ся від голосованяз) А про те вони всюди виступали яко

') Ыаиагешіси Апіоп, Ргеіііёі Ьеі Сеіеѕепііеіі (іег атп 7-іеп Ве
сетЬег 1818 ін КоІопіеа аЬЗеііаІіепеп Вапнѕа3пп§ѕіеіег і'ііг (їїе іп Ііаііеп

(іш'сіі (ііе іх. їх
.

йѕіеггеісіііѕсііе Агшее егі'осіііепеп Ѕіеѕе. ІетЬег5, 1849 стр. 4
.

-- Дивись таюке бесїду Р. Моха на вічу окружнім у Дрогобичи 1848, і Зорю

Галнцьку з р. 1848 (політичні статі) особливо: „Бес'вца пбдчась фестину наро

дового руского, бдправленого в'ь Станжславов'їъ дня ЗО-го мая 1848 говорена Грн

горіємъ Шаіпкевпчемъ парохом'ь Угрьтнбвскимгь“. Зор. Г. 1848. Ч. 15. 17.

э'
)

Зоря Галицька 1848. Ч. 13. Іерей Никола: Зъ водки взяли ся ланьг

и паньг. ,

з) Оі'іісіеііе ѕіепоёгаріііѕсііе Вегісіііе ііЬег гііе Уегііапєііппгеп дев бѕіегг.

Веісііѕіадеѕ з року 1848.
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природні проводирі народа, жалували ся, коли селяни вибирали на

депутатів не Русинів з інтелігенції, старали ся в бесідах, голоше

них перед народои, усіми силами позискати його довірє в тім не

реконаню, що ніхто не годен так добре боронити інтересів народ
них, як вони.

Се було по части справедливо. Бо вони були все таки ще

найживіща частина народа; від довшого часу вони змагали ся ви

яснитн собі свої відносини до народа, пізнати його потребиі спо

соби, як іх заспокоїти. Не богато вони тому винні, що їх змаганя

не принесли сподіваного пожитку. 'Гай зрештою не вони одні по

казали ся в 1848 році політично недозрілимн. Всім австрійським

народам
~ винявши хиба одних Мадяр та ІІоляків -- не ставало

тої політичної дозрілости і внутрішньої моральної сили, яку дає

лиш довголітнє уживанє свободи в иубличнім житю. А руській ін

телігенції мусіло її не ставати тим більше, бо вона була ще дуже
молода і невелика, розвивала ся під обставинами попросту убий
чими, була вбога і залежна і перший раз виступала на публичну

арену. В тій страшенній замішанині та колотнечі, серед якої вона

несподівано опинила ся по довголітній гробовій тишині, тяжко було
не стратити рівноваги.

Коли про те не скриваємо правди і показуємо ті фактичні
помилки, яких допустила ся руська інтелігенція в тім році, то лиш

тому, бо хочемо показати, що иичою вона не могла бути і що

1848 рік в історії розвитку руської
інтелігенції не становить нія

кого перелому і не лишив по собі майже ніяких слідів. Усьо, що

того року робило ся, робило ся з відповідним шумои, маніфестами,

проклямаціями, депутаціями, голосними бесідами і агітаціямн. Не

прихильність польська додавала тій роботі устами польських депу
татів у Відні і польської журналістики ві Львові та за границею
ще більше розголосу. В часах революцийних не беруть ся слова

на вагу. Сей шум і розголос причинив ся може до того, що й руська
інтелїгенція уважає рік 1848 якимсь переломом у своїм житю, від

якого починаєть ся новий період народнього руського житя.

А тимчасом сей рік лиш на хвильку здійняв заслону з неї
і показав, якою вона виросла під впливом попередніх історичних
обставин і якою була в даній мінуті. А була вона такою, що при
найлїпшій волі не могла розпочати нової ери в руськім житю.

Еманципація простого народа не була і не могла бути ії ділом.
Вона була ділом самого селянства, того величезного значіня, якого
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серед революцийноі завірюхи набрав селянин і' яке його в мо

ральнім і матеріяльнім відношеню вивело так високо наперед, як

іще ніколи.') Але навіть використати освободженя селянства в ін

тересї духового відродженя народа руська інтелігенція не була.
годиа, хоча з початку заносило ся на поважну літературну працю,

а політична свобода ожизила була під крилами уряду приморожені
ії патріотичні надії. Журналістика руська з свого року, заложенє

Галицьке-Руської Матицї, бесіди говорені при заложеню сього то

вариства і наукова розправа Якова Головацького показують, що

руська інтелігенція старала ся використати прихильиі обставини

на те, аби перепровадити головні гадки Маркіянового кружка.
З усьоі майже сеі діяльности віє теплий і прихильний для селян

ства дух; його просьвіту кладуть основателї Матиці своєю голов

ною метою; тай руську літературу хочуть розвивати так, аби вона

не стала чужою руському селянинови, але була виразом духового
житя інтелігенції і разом із тим лучила те житє з житєм селянина.

іновому поколїию осьвіченого селянства передавала результати
загальної науки і літератури. Тому вони приймають селянську бе

сїду як язик для своїх літературних праць; Микола Устіянович

у своїй прекрасній промові, а Яків Головацький у своїй Розправі
о язиці южно-руськім рішучо стають по стороні народного язикад)
Але й тут тяжко розпізнати, о скілько і у кого се народне

змагане виходило з внутрішнього переконана, а о скілько і у кого

було випливом політичних обставин, небувалого доси значіня са

мого селянства, а крім того й спілки з урядом, який рішучо заявив

був, що инчого крім народиього стремліня боронити і підпирати
не буде.5) Тай без того навіть на з*їзді письменників руських
ві Львові, які оснували Матицю, можна добачити, що сей селян

ський напрям у літературі знаходив противників; в комісиї, що
мала рішити питаиє, яким язиком писати, відзивали ся голоси

проти народиього язика; і тому Устіянович немов перечуваючи,

що сі голоси наберуть колись великої ваги й значіня, наперед,

з натиском застерігає ся проти уживаня инчого як лише народ-

1) Мо гіи Віііег уоп Оѕігоиі, Вег Ванегпїтгіеє тот І. 1846 іп сіег
оѕіеггеісїтіѕсііеп Ргоніпи Єаііиіеп, “Їїеп 1869. стр. 94-100.

*) Я. Головацкій, Исгорическій очерк'ь основанія галицко-рускоп Ма

шц'їз. Въ Львовїз, 1850.

з) Б. Щвдицкіи, Михаилъ Качковскій;
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нього язика в літературі. На тепер велике значіиє, яке народні
маси дістали через революцію, очевидний факт, що лиш ті народні
маси давали змаганям інтелігенції руської реальну силу і вартість,

не дали анти-вародньому напрямови розвинути ся і перемогти на

прям репрезентований товаришами Маркіяна Шашкевича. Але труд
пости, які стрічали літературні змаганя, відчували навіть найенер
Іічнїщі діячі 1848 року; се відбивало ся в іх бесідах і поступках.
Михайло Куземський у вступній промові при заложеню Матиці сам

призиає ся, що за-для обставин попередніх літ руська інтеліґенція

приступає до діланя слабо приготована; Устіянович накликае зе

мляків до щирої і сердечної служби народови пригадуючи, що

„свобода як відданиця не віддає ся каліці або слабому чолові

кови, лише здоровому і сильвому“.')
А загал інтелігенції розкиненоі по селах і місточках, до

остатньої хвилі без провідної думки, без програми, що поодино

ких людий лучила би в сильну, одностайну партію, без прово

дирів, які би іх поступувапю дали певний і ясвий напрям, дуже
слабо відчував і розумів властиве значінє цілого народнього руху.
Загальна колотнеча і замішанина революцийиа і злучений з нею

народній рух дали особисто кождому з руської інтелігенції, особ

ливо сільським духовним, незвичайний ізовсїм несподіваний вплив;

вони були посередииками між народом і урядом; нарід видів у них

у переважній части своїх природних заступників перед урядом і па

нуючини верствами; уряд, що ще до недавна трактував їх еп Ьа

ЗаіеІІе, тепер схлібляв їм на позір і просив їх помочи, коли треба
було вплинути в якій справі на нарід і успокоїти його, особливо

ведопустити його до активного виступленя проти шляхти. Се дуже

вивело їх у гору, дало ім незвичайну самосьвіпоиість і виробило
в них переконанє, що вони самі собою велика сила, з якою треба

числити ся. Діставши таким легким коштом політичний вплив, вони

думали, шо так само легко зможуть його утримати; вони не при

укладалп ніякої праці зі свого боку, аби скріпити се становище

за собою,.впкористати його як слід і обернути на пожиток народа,

хоч вони безперечно в переважній части щиро любили свій нарід
і були добрими патріотами. Але весь сей наглий переворот поза

вертав ім троха голови. Вони не знали що діяти, за що руки за

чепити і думали, що так як іх самих історичні обставини без най

І) Я. Головацкій, также.



менчого заходу з їх боку підоймили, так само вони й увесь нарід

підоймуть і зроблять незалежним, що все те зробить ся якось само

собою. Задля того не маємо чого дивувати ся, що навіть у такім

горячім патріотичнім часі вони мало змінювали своє житє і на

буті давнїще не-народні привички і що Гинилевич зі славянського

з'їзду з Праги мусів писати до своїх краянів,1) аби вони не гово

рили між собою по польськи, а лише між собою і з дітьми по

_руськи, аби вчили ся добре руського язика, бо прийде може до

згоди з Поляками і тоді Русини мусіли би стдати ся, як би ма
точи забезпечену рівноправність народню не вміли по руськи і не

говорили по руськи. Де-ж почутє народне проколювало ся троха

сильнїще, там воно иноді проявляло ся доволі орігінальним спо

собом, який лиш тоді зможемо зрозуміти, коли собі пригадаємо,

що руська інтелігенція була виховнна не лише в дусі послуху уря
довп, але і в дусі шляхоцькім, панськім, отже й проблиски народ

ньо-руського руху мусіли носити на собі печать обох сих впливів.

Доволі вірний образ 4таких патріотів подав Шехович у своїй зреш
тою маловартній повісти „Попадянка і попаиьо-графянка", напи

саній на тему 1848 року.") На першу звістку про революцію отець

Петро Андрієвич їде до міста і порадившись з ц. к. старостою

купує до своєї хати нові меблі, фортепян, аби таким способом по

казати і зверха те вистпе становище, на яке революція піднесла

руське понівство По думці о. Петра Андрієвича руське понівство

має тепер стояти на сторожі інтересів уряду і руського народа;

має бути головним представником народа і боронити його; має за

ступити місце арістократіі в суспільнім і духовім житю. Се дає

духовенству велике значінє; виступаючи в своїм житю з відповід

ним блиском воно мусить показати, що зрозуміло своє положеиє

і стоіть на висоті свого нового завданя. А хоча такі нові вста
нови дуже не подобають ся старосьвітському сусідови о. Петра,

неприступному для впливів духа часу, то чародійннй їх вплив по

казує ся навіть там, де його ніхто не сподівав ся, бо як завва

жила донька. о. Петра, Анна Петровпа, навіть слуги ведуть себе

пишнїще, від коли почули голос фортепяпа. Між гістьми о. Петра
гадки про його реформи неоднакові; декотрі, як сільський учитель,

1) Лист Гитгплевича з Праги 1848 р. надрукований в газеті „Дііло“

з р. 1884.

2) Шеховичъ, С. Попадянка и Попадё-Графянка, Пов'Іість. Львів.
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під впливом демократичного духа часу припущений до сьвіжо уме

бльованої хати руського арістократа яко гість і утрактований склян

ною кави, думає, що головну увагу треба звернути все таки на

просьвіту, без якої і нові меблі не богато принесуть пожитку. Але
він не міг инакше говорити, раз тому, бо сам був учителем на

роднїм, а надто й тому, бо як признан ся, дав ся був звести перед

роками демократичними ідеями польських рсволюціонерів, ходив

з ними „в иарод“, агітував, убирав ся по мужицьки, молотив із му

экиками і аж на еміграції в Парижі, вчитавши ся ліпше в книжки

і пізнавши властивого духа часу пізнав, що хто любить руського
мужика, мусить сам стати Русином ідбати передовсім про народню
просьвіту. За те иньші гості, як Федір Дмитрієвич, здазть ся ко

місар при „циркулї“, похваляють вправдї по части і просьвіту
і меблі, але передовсім кладуть вагу на те, що попівству і загалом

інтелігенції руській не слід входити в велику' і близьку компанію

в мужиками, що треба тримати ся від них з далека, хоч чемно, не

прииускати мужиків до себе за близько і не затнрати ріжниць

стану. І від иросьвітл він не богато надіе ся, бо аби нарід про
сьвітити, треба би хиба самому вперед зовсїм омужичити ся... А де-ж.

образованому Русинови, ще до того комісареви циркулярному, му
жичити ся!

Навіть демократичний дух 1848 року не міг отже затерти
між письменнили Русииами того відчуженя від простого народа

і тих шляхоцьких поглядів на житє народне і на їх положенє в на

роді, які вщепив у них час попередньої реакції і шляхоцька атмо

сфера, в якій мусів жити і розвивати ся кождий Русин тодішніх
часів. Навпаки; ті шляхоцькі погляди були дуже сильні і навіть

любов до народа й патріотизм відливали ся переважно в формах

і дусі шляхоцькім.

Лиш неминуча конечність, в яку поставив був усіх наглий

політичний переворот, дала на хвильку перевагу колишньому круж

кови Шашкевича і його мужицьким ідеям; а по части также повага

і заслуги людий того кружка причинили ся троха до того, що про
тивний напрям, хоч сильний, не маючи таких здібних людий, усту
пив на часочок.

Ся баламутна неоднаковість у поглядах руської інтелігенції

не мала навіть як вияснити ся. Всі сили пішли на справи полі

тичні, а в тих інтелїгенція не мала вільної голови. Лиш у справах
з Поляками вона могла виговорити ся свобідно, але й тут ді
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яльність іі не мала позитивних результатів, бо до них не допустив
уряд. Поділ Галичини лишив ся ріпш сіеѕісіегінш Русинів. В шкіль
них справах уряд обіцював богато, але нічого не зробив, ба По

лякам удало ся навіть позискати від міністерства декрет з 29 ве

ресня, „аби в очікуваию висшого видосконаленя руського язика

і заким прийде до поділу руських і польських частий Галичини,

запровадити без відволоки язик п о л ь сь ки й по гімназіях і в Львів

ській академії“ (Зоря Гал. 1848, ч. 29.). Русини протестували

проти того і вислали окрему депутацію до Відня; навіть Чехи
обстали за Русинами і казали в своїм органі, в Пражських Нови
иах: „Чекати аж видосконалить ся язик (а то богатий мало
руський), а відіймати йому школу, то значить учити кого пла
вати на суші; а що до розділу польської і руської части Гали

чини, то значить показувати комусь грушки на вербі“ (Тамже).

Грушки на вербі! от увесь результат підлоги, яку давав уряд Ру
силам славного 1848 року, коли він ще найскорше був склонний

до народніх коицесій.

А літературна і наукова діяльність, що одна могла вияснити

суперечні питаня, розширити і укріпити погляди проводирів між

ширшою публікою і дати руському житю тривку основу, була така

слаба і мірна, що навіть не встигла збудити для себе живіщого

інтересу. І вона перенята була на скрізь політичними змаганями
того року і крутила ся коло відносин народа то до уряду, то до
Поляків. Поезія була властиве віршованою публїцистикою полі

тичною, але і то не піднесло іі вартости; бо коли сама властива

публіцистика не дуже була смачна, то ще несмачніщою була вона

в поезії. Порівнанє Поляків із вовком, а Русинів із бараном') не

конче йшло під лад національній гордости і самосьвідомости, яка

устами того самого автора в поезійці „До Перемишлян“ каже:

„О честиі діти, праві сини Руси!
Сьвятоі Руси -- Руси возлюбленной;
Пред лицем Вашим враэкдебпі союзи

Щезнут як пігьма в згари полуденной;

А як не згиие насильність толпава,

1) Див. Николи зъ Ннколаєва (Устіяновича): Вовкъ, баран'ь, лис'ъ. Зоря

Гал. 1848. Ч. 6.

ГАЛИЦЬКО-Ґ'УСЬКЕ ПИСЬМЕНСГВО. 2
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Як ровіллєт ся тернливости иірка,

Знаііде ся скоро козацкая слава,

Знайдеи Богдана, знайдеш Владимірка,

І поспитаєи: „Чия ту з'еилнця?
Чия ту мати? чия ту столиця?“

'

(Зоря Гал. ч. 12.)

„Двоговор“ Луки з Ракова, в котріи Сень (Русин) надіє ся, що

Андрій (уряд) оборонить його від Павла (Поляна) і поможе прийти

до гаразду:

„Під Андрейом ні городи,

Тото чоловічок чесний;

Ми си прийдемо до згоди;

От вже-и сїяв тої весни,

Тай хату си відбудую; ~

Він ии ще самдоиоыоже...
Сварити ся не требуго,

А бити ся, хрань мя Боже. (Зоря Гал. ч. 28.) _
показує хиба політичну наівність автора; а про поему „Братям
Галичанаіи”, то вже нічого й говорити. Ось уступн із неї:

Геіі кто Русин, весели ся! А Ракувів рука сильна
Покинь сиуток, Русь боронит,

Отри сльози, Нашііі вірі
Не жури ся! Єсть ирихильна.

Ще Бог ласкав Галичанои: Хотяіі Галич розвалив ся,
По Днїстреви, Но за тоє

Коло Бута, Львів городок
І над Сянои. Засилнв ся.

Ще не вгибло руске слово І тут нині людьми правлят
Так нам ииле; І Архієреї

Ще го чути С крилошани,

Наоколо. Бога славлят.

Навіть поважнїщим троха поезіям Гушалевича') іі Устіяно

вича2) в сього року кожна привнати лише дуже релятивну вартість,

1) Гушалевичъ Ивант., Стихотворенія. Въ Перемышлц 1848 і його
поезійки в Зорі Г. з 1848 р.

2) Устіяновича посзііікп в Зорі Г. з 1848 р. ›ј[„о Зорп Галицкопє Ч. 14
і иниі.
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бо й вони мало збогатили собою літературу ісьвідчили більше про

добру волю письменників. Старші „ветерани“ літературні або

справді пристаріли ся, або виписали ся і не мали нічого нового

сказати; новторюванє давніх мотивів нудило; нових письменників

не було.
Таке було нубличне і літературне житє 1848 року, така була

тодїшня руська інтелігенція. Річ очевидна, що-иро яку-будь нову
епоху тяжко при таких обставинах і говорити. Інтелігенція руська
не доросла була- до висоти положеня, в яке іі поставив політичний
переворот, бо обставини, серед яких вона виростала і про які ми

згадували в попередніх розділах, не дали розвинути ся ані само

стійним політичним характерам, ані самостійній руській думці й лі

тературі.

Так само зазначили ся часи по 1848 році в розвитку руської

думки й інтелігенції і загалом руського житя. Те, що прийшло по

48 році, було ще сумніще, бо нездібність інтелігенції до живого

діла показалаоь ще виразніще. Скоро революцийний рух проминув,

і уряд ноборовшн і зиищивши революцію не потребував уже по

мічників і міг стояти на своїх ногах, зараз і рожеві надії Русинів
на урядову поміч почали тратити реальну підставу. Правда, уряд
не від разу відсунув ся від Русинів і не від разу Русини спосте

реглн переміну політичного положеня. З початку навіть усьо йшло

давнім способом. Алїянс із урядом по давиому підтримував сьміли

вість і самосьвідомість руських представників, особливо в відносн

нах до Поляків. Так у статі „0 язьгц'і; рускимъ“ Зоря Галицька
(1849, ч. 3, 4) енергічпо домагає ся заведеня руського народнього
язика зі всіх школах і урядах руської половини Галичини. „Нарід
руський, каже вона, єсть тут первобитний і найчислениійший і хоч
не хоче відіймати замандрованим до руської Галичини чужим лю

дям, Німцям, Вірмеиам, Полякам і Жидам, приналежних ім полі

тичних прав, але де йде о язик закладів народних, той у кож
дого первобитногоІ народа іно одинА бути має. В кождій справі
більшість становить суд і право; отже так і у нас на Руси наша

більшість право за собою має. Відкладатн запровадженє руського
язика до шкіл і урядів, аж більше образованим буде, значить обі

цяти господареви його власну рілю повернути аж тоді, як запо
може ся! _ Ба, а коли-ж і на чім-же запоможе ся, коли свого
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р

власного ґрунту не буде уживати? Така обіцяика сходить на сьві

дому пригадку: Обіцяв пан: кожух дам; тепле його слово!и

А в статі: „Як тепер стоіть справа наша галицько-руська“ каже

автор: „Як до того прийшло, що Русини учені, пани і міщани

улягли польщині, але то не всі ще, то прочитайте собі Пани По

ляки проекти свої і права польські на вигубленє Русииів, колись
ки насплєм чинили нас Русинів Поляками, а те пер сил а на ша!-і того далі вже не докажете.“ (Зоря Гал. 1849, ч. 9)
„Наша хата, наша більшість! а в демокраціі чого біль
шість народа захоче, тото має бути правом.“ (Тамже, допись зі

Львова з 28/16 січня). Наівні надії на уряд виражали ся нераз

досить дитинячим способом, і то навіть у важніщих публичиих за

явах, як наприклад у посланію Головної Ради Руської зі Львова

до Народа руського в Угорщині: „Слава Богу Ісусу Хрісту!“
каже Головна Рада, ,,...Вогъ щедротъ возбудилъ добротливого царя

Фердинанда позрвти на кривдьт, котрй неповинне поносилисьмо;

той помилова и воздвиже насъ; бнъ освободивши нарбдъ бтъ пань

щины и всякихъ данинъ пбдданьчнхъ, спасе нас'ь. Але лучило ся,

яко царь добротливій занемоглъ; тогда постави молодого своєго

улюбленного братанка Францізшка Іосифа паремъ въ мвсто себе, _
въ немощи бо єго стало ся владвніе такъ многими народами надъ

сильт утяжливымъ и усунулъ ся самъ въ супочинокъ. Тогдьт

вступивши на престолъ молоденькій, хорошій, добрый царь, а зв'в

давши ся о насъ и о иедоли нашой рече, пріязно: Русннамъ моимъ

подобаєтъ бути знову Русинами, язьткъ рускій красный, а я съ

Русннами по руски розмавляти хочу, а кто не буде з'ь ними по

руски добре бесвдити, не будетъ иичимъ въ земли ихъ и нево

спріймет'ь достоиньства. И въ школахъ подобаєтъ токмо по руски

учити ся и обучати, и Бога най хвалятъ языкомъ рускимъ, бо Ру
синьт люде богоговвнніи и царени в'врніи, про тоє милую ихъ“...

(Тамже ч. 59.)

ІЦо-ж з того, коли всі ті надії якось не сповнялись, а сьмі

ливість руських заяв мало кому імпонувала, бо не мала за собою

ніякої реальної сили, про яку й самі політики руські не дбали, бо

сила іх був - уряд. А уряд, хоч дуже ласкавий і для Русинів
поблажливий, збунав іх по найбільшій части лише солодкими сло

вами, а реальних концесий давав дуже мало ідуже незначні. Дуже
мило Русинам було слухати слова сказані руській депутації в Опо

муцу, що вони „займуть приналежне ім місце між народами ав



21

стрійськоі держави” (тамже ч. 11), або коли намісник Ґолуховский
1849 року при сьвяткованю першої річниці внесена ианщини вий

шовши на балькон ґубернаторського двірця промовив до зібраного

перед двірцем народа по руськи: „Слава нашому Цісарю, а мно

гая літа руському народови“ (также ч. 39), або коли той сам па

місник у честь руської депутації, що прийшла в день ціеарських

уродин зложити перед ннм заяву зичлнвости і вірности для мо

нарха, дав обід і випив руський тост „на гаразд руського народа"
(тамже ч. 70). Висланників Руської Головної Ради 'міністерство

нриймало дуже ласкаво. „Наші справи в Відню добре стоять, ...вис.

міністерство ко руському народови доброжелательно росположене

єсть“, писали вони до Зорі Галицької. Бак приймав їх дуже чемно,

Шварценберґ сказав, „що правительство по тих доводах прихиль
ности і вірности народа руського для Русинів усе можливе учинитн
должно“. При розправах над визволенєм ґрунтів мужицьких і над
новою організацією Галичини „маєм спосібність наочно переконати
ся, як міністерство боронить нарід наш напроти иокривджепя і як

міністерство народови руському спріяє і добре учинити хоче“, пи

сали руські висланники (тамже ч. 80).
Але конець-кінців із тої муки мало було хліба. Що комен

дант Львова генерал Гамерштайн нозволив „во взгляду на вірний
спосіб мисленя руського народа“, не вважаючи на воєнне поло

женє Головній Раді Руській ві Львові і окружним Радам руським

сходити ся й далі на наради (тамже ч. 7), се не богато значило,

бо не лиш рівночасно розвязано деканальні і сільські руські ради,
але й наради Головноі Ради не мали значіня. Ще менчу вартість
мав дозвіл на утворенє баталіона руських стрільців у народнім

строю (тамже ч. 29). В часах воєнного положеня се була зовсім

дитнняча забавна, особливо задля того, що командант баталіону

і переважна часть офіцерів були Німці. Що-ж до шкільництва, то

тут концееиї були дуже мірні. Заведенє польського язика викладо

вого міністерство відкликало, то правда; але натомісь „аж до часу,

поки руський язик виобразує ся“, заведено німецький язик, а ру
ський язик зроблено лише предметом обовязковим для учеників

(тамже ч. 29). Провізоричний декрет до обох консисторій з 4 лю

того 1849 р. заявив: що є перешкоди до запровадженя руського
язика яко викладового в школах, бо не стає руських учителів
і книжок і молодіж не знає руського язика; най отже консисторіі

займуть ся щиро курсами препарандів. В школах народних має
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бути руський язик; у школах головних німецький язик, поки руський

виробить ся (тамже ч. 17). Народні і головні школи в руській
Галичині перейшли під руську консисторію (тамже ч. 71). Але

за те декрет міністеріяльний з 12 вересня 1850 запровадив

у Галичині аж 5 польських гімназій (в Бохні, Тарнові, Санчу,
Ряшові і Кракові), а ані одної руської, лише у гімназіях руської
Галичини запровадив руський язик як обовязковий предмет для

всіх учеників (Зоря Гал. 1850, ч. 83). А хоч і сей декрет не
`
довго удержав ся, як загалом усі мінїстеріяльиі декрети тодішніх
часів, то все-ж таки на Русинів таке поступуванє уряду мусіло

робити прикре вражінє, а то тим більше, що ,,доси преподавали

ся предмети богословія для руських і латинських слушателів окро
мішне по семінаріях; по приказу же міністеріяльнім соєдинили ся

дня 21 січня 1850 слушателї обох обрядків і предмети всі, а за

тим і герменевтика, которую доси крил. Ґеровський по руськи пре
подавав, кромі одної пасторальноі, по латині преподають ся“ (там
же ч. 8). Аж пізнїйше декретом мінїстеріяльним з 17 лютого 1850

установлено тимчасово провізоричну руську суплєнтуру для догма
тики (тамже ч. 30).

`

Проти сього постепенного усуваня руського елементу не бо

гато важило теоретичне основане епископства в Станіславові (тамже
ч. 83), основаиє 20 стипендій для Русинів по сто ренських (тамже
ч. 83), або дозвіл на отворенє руської читальні ві Львові (тамже
ч. 47). А уділенєм похвальних листів для Куземського, Григорія
Шашкевича і Литвиновича, та удїленє Куземському комтурного

хреста ордена Франца Йосифа (тамже ч. 77) здаєть ся, і самим
'
сим трьом руським дїячам дало до пізнаня, що на сьому концесиі

для Русинів кіичать ся.

Бо урядова політика йшла своєю дорогою і мала свої від

рубні цїли, які старалась осягнути не оглядаючи ся на те, чи від
того її спільникам буде тепло чи холодно. Чим більше уряд ставав
знов паном положеия, чим більше увільняв ся від зобовязаиь, які

на нього вложило було клопотливе і ирикре положенє 1848 року,
в тим прикріще положенє приходили представителі руського народа.
З кождою дниною і в тій мірі, як успокоювались розгойдані хвилі

народних мас, вони ставали чим раз менче потрібними урядови,
і тратили через те для нього політичну вартість, бо те, що ім да
вало реальну силу перед урядом, не було вже небезпечним. А не
маючи в своїх змаганях на кого инчого оперти ся як лиш на уряд,
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не маючи ніякої внутрішньої, від уряду незалежної сили, яка-б

могла заступити місце урядової помочи, вони тримали ся й далі

уряду і ставали чим раз більше залежні від нього. Аби хоч як

будь ратувати себе від цілковитого політичного упадку, вони стали

потакувати урядови навіть там, де він очевидно йшов проти руських

інтересів. Так замісь прихильного їм або хоч безсторонного чоло
віка Русини скоро побачили в ґубернаторськім двірці ґрафа Ґо

луховского, який, як каже Вальтер Роґґе, „ненавидів Русииів, так

сказати, подвійно, раз яко Поляк, а другий раз яко шляхтич“.

А про те Головна Рада Руська на засіданю 26 січня 1849 по
становила вислати до нього депутацію, аби йому „іменем Ради
і Руського народа честь віддати“; депутація „привитала го щире
і сердечне, бо го знаємо яко чоловіка справедливого, з єго слів

всего доброго можемо ся сподївати.ц Окрім того на засіданю 29

січня Рада Головна постановила „Єго Величеству за імеиоваиє

п. Ґолуховского начальником краю подяку зложити, що умів для

краю вибрати чоловіка здатного і безсторонного на начальника“

(Зоря Гал. 1849, ч. 9.). А тимчасом граф Ґолуховский поквапив ся
показати свою безсторонність перед усім тим, що 12 липня 1849

уповажнив окружні власти політичні до уживапя насильних спо

собів проти селян, коли-б вони не хотіли добровільно робити панам

жпива і то ледви рік по знесеню панщини і ледви два місяці по

тім, як з балькону ґубернаторського двірця підносив тост „на мно

гая літа руському народови!“ А хоча сей наказ із порученя ради
міністрів 31 липця відкликав, то все таки показав тим, чого від
`
нього можна сподівати ся (тамже ч. 63). -- Про шкільні справи
ми вже згадували. І тут Русини попадали в чим раз більшу ібез
надійну залежність від уряду, а все таки не бачивши инчого ви

ходу для себе потакувалн йому. Коли Ргеѕѕе в 291 числі з 30/11
1849 подавши відомість, що міністерство просьвіти рішило, аби

науку доґматики для руських богословів викладати по латинї, ска

зала, що Русини в тім рішеню бачуть покривдженє рівноправности
і що через се стали недовіряти, то Зоря Галицька в 100 числі

застерегла ся виразно проти сього. „Русини як вперед так і тепер
сильно тримают з правительством і завіруют му цілком, бо лише

від него исполпенія своїх желаній надііот ся“ (тамже ч. 100). В ок

тройованій конституції з 4 марта 1849 поставив уряд такий ви

сокий ценз виборчий (500 р. річного податку до 1 палати, б р.,

евентуально 10 р. до 2 палати), що се очевидно крнвдило інте
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реси руського народа. Куземський на засіданю Головної Ради 18

мая звернув па се увагу і Рада ухвалила просити зміни (тамже
ч. 41), але се не богато було би помогло, як би ціла ся консти

туція не була лишила ся лиш на папері.
'Га все таки ся чим раз більша залежність від уряду, почутє

своєї безпомічности перед ним, та безплодности своіх заходів бу
дило і між Русинами глухе невдоволенє, що сям то там, так ска

зати, мимоволі проривало ся на верх. Воно прориває ся наприклад

у заяві, якою Зоря Галицька ваперечувала звістки при бурливе
засіданє Ради Руської з 16 марта 1849,'де заступник голови, Бо

рисікевич, критикував тільки що наведену конституцію (тамже
ч. 23). Була чутка, що в тій критиці Борисікевич „оказував опір
правительству“, що задля того був арештований чи до віддаленя
зі Львова завізваний, що Рада Руська розвязана, бо критику Бо

рисікевича приймила „тромогласними нохвапами“. Чутку сю Зоря
називає ненравдивою, але додає, що „не згоджуємо ся з Борисіке
вичом, що в тій конституції вже рішено не ділити Галичини, але

згоджуємо ся, що будуть Русини завше на дорозі нравній посту
пати“ і признає, що критика, отже й невноволенє було, хоч може

не в такій формі, як оповідали звістки. Невдоволенє, хоч ватаєие,

показує ся і в сатирі Луки Данкевича „Надгробноє карті з 4 марта
1849“, що хоч написана в тих часах (1851 р.), номіщена була аж

в 1865 р. в станіславівській рукописній учеиицькій ґазетці „Зірка”
і звідси передрукована І. Фрапком у Ділі. (Дтіѕло 1885.)

Списала ся карта, Щоби ій стеречи

Четвертого марта, Як дорогі речи.
110 не мало сварок „Бо з неі ионоли

Людем на подарок. По довгой недоли
Писали ю з серцьом, Виклюєть ся доля
Посипалв перцьом, Міст давиого горя!“
Звали якось сьмішної), Лежала два літа

Розіслали спішно. Не виділа сьвіта.

Читано ю з криком, Потім писареньки,

Завязаио ликом, Премудрі, сіденькі,

'Гай сирятано в ляді; В карту заглянули,
Сказано громаді, Головов кивнули,

1) Костуся
-
додає нотку автор, себто здрібніле з >›конституція«.
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Бо доля завмерла „Вже долі не буде,

І ноги простерла. „Най ударят в звони,

Тай сказали люде: „Творят похорони“!

Невдоволенє, таке безсильне, що мусіло майже само перед
собою укривати ся, провадило конечно до зпеохоти й апатії. Вже

на засіданю 27 липня 1849 голова Руської Ради, Михайло Кузем
ський, ставить внесенє, аби „для много зайшлих обстоятельств“

засіданя Ради зупинити. „Просилисьмо, каже він у своїй промові,

щоби руські сьвята сьвяткувати; церкві руській рівні права з ла

тинською надати; урядників не ворохобників настановляти, але

таких, котрі-б Русинам сприяли; щоби були руські надписи на

улицях; совіт шкільний щоб був зложений з руських людий; щоб

_при упорядкованю краю на руські потреби мати взгляд; проси
письмо о зниженє виборчого ценза, о 3-ту епархію і т. д. Кіль

ко-сьмо зробили, не прилично нам самим ся величати. Мір весь р
і потомні віки не відновлять нам справедливости. Руське імя в Га
личинї охоронилисьмо від заглади, руському імени приверпулисьмо

славу і честь перед лицем нашого монархи і перед австрійськими
народами. Мові нашій родимій руській привернулисьмо приналежні
права, основали Матицю, полк руських стрільців, заведено катедру

руського язика, створено місце переводчика при уряді краєвім,

появились руські газети, вийшло більше книжок, як перше в цїлім

столітю. Словом, через наше діланє устелилисьмо дорогу нашому

народови до дальшого розвою по дорозі просьвіщенія основаного

на підставі пароднїй.“ Але сам бесїдник якось не дуже вірив свому

представленю і не сподївав ся знайти богато віри між публікою,

бо каже далі: „Коли-сьмо не всі бажаня наші осягиули, то не упа

даймо на дусі, терпім; тадже-ж Русин многі віки учив ся терпіти,

а хто терпеи, той спасен. Що ся нам вчера, що ся нам днесь не

удало, удасть ся завтра или позавтрі. Оставмо женам нарікати,

останмо дїтем зачатую річ покидати; ми мужі, ділаймо по муже
ськи; щосьмо раз узнали за добре, допинаймо жваво, диппнаймо

всїми нашими силами...“ Що-ж, коли мужеська бесіда скінчила ся

дуже не мужеським внеском: „Гадавбим, що було би тепер по

радно, для много зайшлих обстоятельств і ждучи пожаданнх рі
шеній на наші поданія, наші вспільні діланія на якийсь час заста

иовити“ (Зоря Гал. 1849, ч. 61). Рада пристала на се, але хоч

опісля знов стала збирати ся, то вже на засіданю 26 листопада
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Куземський ударив у сю саму струну, та спм разом ще характе

ристичнійше, бо серед оборони згоди і спілки з урядом. Він про

тестує проти того, що хочуть поріжнитн Русинів із урядом і уряд
никами, протестує і проти підсуваня шизми, бо вже до того значінє

руської народности починало слабнути, що їй як за давних добрих
часів противники могли з немалою надією на успіх підсувати при
хильність до „шизми“, а при кінці вириває ся йому з грудий така.

мимовільна скарга: „Ми не маєм наших заступників у правитель
ства, котрі би були в состоянію за нами промовпти. Ми нових про
шеній не ставим,'о давнє ся домагаем, о прошенія, о котрих сьвітІ

і самое міністерство казало, що суть найуміркованьшіі. Ще заледво

рік минув, а вже всі мовят, що ми си дуже розбираєм. В чім? чи

що маємо? чи нам яко Русинам що дали, кромі тих звалискїдї)
Єсли просимо о справедливість, то до того маем право, і знаєм

і надїєм ся, що ряд нашого милостивого Моиархп справедливости
нам не відмовит“ (тамже ч. 97).

Знаєм і надїєм ся! Здаючи справу з подорожі до Відня, куди
він із Прокопчицом їздив яко депутат від Головної Ради Руської,
він сказав при кінці: „Часу не марновав-єм і річп певне не за
спав-ен; який скуток того діланія буде, Бог вість; бо на тепер,

*

як звикле, знову ино много надій привіз єм“ (тамже ч. 100). А на

засіданю Ради 28 мая 1850 він сам на питанє, чи посилати депу

тацію до Відня в справі поділу Галичини, заявив: „Посилалисьмо
3 рази 1848 і 49 року, тепер вже годі; післалисьпо лиш поданє“

(Зоря Гал. 1850, ч. 47). А на засїданю з 10 грудня 1849 той

сам Куземський протестує проти „шизматицьких” викидів (Зоря Гал.

1849, ч. 101). Ще раз, 5 серпня 1850 приходить під обраду вне

сенє на розвязанє Ради (Зоря Гал. 1850, ч. 65); і хоч тепер
у хаотичній дебатї над сим впесеиєм, де голова нопирав іпротив
ників і прихильників розвязаня, Рада руська ухвалила не розвя

зуватись і далі вести свое незавидне і безхосепне жите, то полі

тичні терпіня руських патріотів уже не протягали ся довго; в 1851

році мабуть сам намісник розвязав Раду і заказав Зорі Галицькій

обговорювати політичні питаня.

І) Натяк на даровані Русинам руїни університету, з яких вони власним
коштом півнійгпе здвпгнулп >>Народяпй Діми. І 'І'н
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ІІ.

Всі оті переміни, почавши від надій на урядову поміч аж до

незадоволеня і знеохоченя відбились і в літературних змаганях сих
часів, в яких зрештою, як і в 1848 році, бє в очи передовсім ве

ликий брак оріґінальних творчих думок і велике вбожество форми.

Бо так само як спілка з урядом і залежність від нього звя

зувала руським діячам у політичних справах руки і спиняла роз
виток самостійних політичних заходів, так само й руські письмен

ники мало коли годні були вийти з зачарованого кола спілки з уря
дом, що опанувала була житє народа, кермувала його діланєм і ми

сленєм. Брак вищих ідей вплинув своєю дорогою і на фору, в якій

виражались мисли письменників, так що змаганє
_
бути народними

і говорити до народа сходило часто на трівіяльну пародію народних
пісень або оповідань. Не всюди і не все було так; показувалнсь
часом і не дуже мірні таланти, але й на них відбивав ся непри
хильний вплив часу й обставин.

Ось візьмім для прикладу віршик Григорія Боднаренка „Ліс

дубииа“ (Зоря Гал. 1849, ч. 16). „Морози розсїли ся, каже автор,

і зима минула, і вітри студені не віют; сонце ся піднесло, весна

повернула і мушки до сонця вже мріют. Лугп калинові вже ся роз

винули, ліси трепетові вже цвптут; і сади вишневі білий цьвіт до
були, запах свій премилий в сьвіт несут. Лиш лїсок дубовий сумно

стоїт і думає, в листє ся не вбирає. Чому? чи морозу ся боїт?

Тому, бо ніхто мя не жалує, _- каже лїсок, - кожднй мя рубає,
сонце ще як треба не гріє. Инча садовива стоіт на полудни, її
водою полимают, а я стою на північ, і в день мені мрачио як би

в ніч і рідний брат мене сушит. Але потерпи лиш трохи, маю і я

ще в Бозї надію, колись і я зелений листок свій розстелю, кра

соту природну одію...

„Соловій иташина гукне голосами

З під листка мойого на ввесь сьвіт;

Замаю я землю і край дубровами
Бо й Царю вірненький єсть мій квіт".

Або ота „Піснь радости“ І. Б. (тамже ч. 8) каже до руської
землі: „Радуй ся нипї Галицка земле, бо надійшов час многой ра

дости. Чорная хмара покривала тебе, мгла ідовита гризла твих чад

кости! Але нагло
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сьвітле сонце прозріло,

Темної хмари прогнало їдь,

Очарованим очам відкрило

Землі твоєї прекрасний вид.

Фердинанд, цар наш всемилостивий

З трону свойого зсилає вість,

Що й Русин може бути щасливий

Бо вже ріжииці народів ність...

Для того в перше Богу честь даймо

За той великий, знаменит дар,

По тім весело всі заспіваймо:

„Най жиє в многі літа наш цар!"

Як богато тратить на тім форма народної пісні, коли її на

кручують на копито хвилевих потреб щоденної політики, вндко

з отсеї „поезійки“ (тамже ч. 19):

Коломийка з Бистроі-Гори.
Пане брате товаришу, ніщо ся бояти,

Би тут Угри бунтовники могли ся дістати.

Всюда плаї зарубані, в горах снїги впали;

А в камени чепаш густі суви присипалп
Би їх було десять тисяч, всі би там пропали,

Потоу би лиш вороии над ними кричали.
Хоть по Юрю зима згине, снїги іскнпнїют,

Нехай же ся бунтівники на то не надіют,

Аби могли сеі зими перейти границю,

Бо вже кожний засохтував косу і ручницю.
Кождий Гуцул стрілец добрий, трафит хоть не мірит,
А кого пхне він косою, лиш зуби вишкірит.
Наші стрільці жваві хлопці опришків ловили,

Тото само врагам буде, що Уграм служили.

Будут стрільці на граници, піщо ся бояти,
'

Не допустят они врагів до нашої хати.

Тепер старі і молоді, всі на брань готові,
Нехай же ся не турбує старшина ві Львові.

Бо ми хочем всі краєви вірненько служити,

Бисьмо могли в нашім краю щаслино прожити.

Не більшу вартість має одна, як каже редакція Зорі, народна
пісня, що її скомпонував, здаєть ся, якийсь дячок-рекрут і яку
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співав по лк Нассау „на дуже відповідну свойому змістовиінутуа

(Зоря Гал. 1850, ч. 24).

Ой там в селі люде біжут, стают пред жовнєром:

„Ви від котрих, пане вояк з червоним ковнером?“
Я від Нассау, _ каже вояк _ хочеш більше знати,
Пійди к Відню запитай ся, там можут сказати.

Нас і Угри добре знали, добре нас почули:

Де но з пушок загукали, ваші хлопці були.

Під Коморно цісар іде, перед Нассау стає;

Ож нас пізнав в громах бою, ож нас памятає.

А там в лісі з під Коморна було що глядати:
Стромит Угрів хмара чорна, мают штурмувати.
Не даремно наших хлопців з Браупом там післали;

Три раз Угри штурмом вадят, три раз повтїкали.
Шлїк надіїхав тай віддає вдяки нашим зухом:
Око собі обтирає, маха капелюхом.

Гай! то кождий, що но здолав, пхае ся до нього,

Чако підвіс, віват волав, бо там було чого.

Під Сегдином коли прийшло наперед ступати,

Яблоновский нам закликав: „На багнети брати!“

Що то, шанци вадят мало, коли зачне брати;

Що не впало, повтікало _ лежали гармати.
Не одного з наших хлопців мила не зобаче:

Бо піи лежит в чужій земли, вона дома плаче.

Котрий остав, тому жити, кожда донька знає:

Хто уміє врага бити, перше право має.

Таких поезій назбирав би більше; всі вони на один лад ро
блені і одна у них думка. Така пісня: „До охотниківц (Зоря Гал.

1849, ч. 17), така „Співаночка“ (тамже ч. 41) і т. д. Безпомічна

підлеглість урядови і в нолітичнім житю дуже разить і болить;

але в поезії вона робить іще нрикріще вражінє, особливо коли до
неї знижують ся навіть такі таланти, як Антін Могильницький у своїй

ширшій баляді „Русин-_вояк“ (тамже ч. 29-35).

Троха вище і що до змісту і що до форми стоіть тих кілька

віршиків, в яких автори покладають свої патріотичні надїі'не на

підмогу і ласку уряду, але більше на сам иарід, на злуку до гро
мадської праці для народа. Особливо коли автор з троха живіщим
талантом уміє підійти під лад народної поезії, або зачерпнути глубше
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з жерела народних переказів, повірок і оповідань, то виходять до
волі вдатпі твори, яким і тепер ще не можна відмовити вартости,

бодай релятивної, в порівнаню з усім тим, що тоді було писаие

і друковане.

До тих ліпших літературних проб можна зачислити дві-три
поезійки Луки Данкевича: „Плач та потїха Руської Матери“ (ко
ломийка тамже ч. 28), а особливо його патріотичну колядку з 1849

року (тамже ч. 2) і „На день З. Мая 1849“ (тамже ч. 38). На
веду кілька уступів із сеі остатньоі поезійки:

З рабів невільних від року свобідні,

З всіх кінчии злягли, щоб сьвіт увірити,

Же за дар вдячні, же свободи гідні;

На гріб неволі знак побіди вбити,

На вічну память, щоб знали правнуки,
Же то зділали розковані руки.

Тп Зелемеию, Чорногори брате!
Піднеси в хмари голову спваву;

Глянь за Бескиди, за ліси, за бори,

Вісти незчетним братям руску славу:
Бо Галичане синів Коріята

Миром витают, як рідний брат брата.

Щосьмо си рідні, по бесіді знати,

'Га що одна нам всюди була доля,

Бо як одна нас породила мати,

Так пам в уділї всім була неволя.
Но зоря сходит над Галичом ясна,
Вже днина блпсне всім Русинам красна...

І ти Хіоса. красава дівице,
Ти величава золотими вратп

Володиміра нредавна столице!

Славна церквами по сто чтирекрати!

Мир з над Дністра Ти, з над Сяну, з Карпатів,

Мир Ти з синами від Галицких братів.

Глянь там, де Галич, наклони там ухо,

До твоїх братий, як твоїй родині:
Вже тут не темно, не німо, не глухо,

Як було сумно, нуждно аж до нині!
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На иебосклонї аорн нам яснїє,
Вона благий день на всю Русь розсїє.

Вісти лицарям там за Порогами:

Що Галичани за рускую справу

Борют ся різко, прут ся з ворогами,

За імн рідне, мову, предків славу;

Піднеси голос, кажи сьвіту снами,

Що ще жиємо, щосьмо Русинами!

Най гримят грізно скали Запорожя,

Липарсков славов козацкой дружини,

Оьмілих Богданів і князів Острожя,

Най жизнь явит ся рускої родини,

Та тверда воля иай ся обнвлнє,

Що жити єно в свободї желає.

Сюди належить стишок М. К...вича: „Голос руской матери

до дітей!и (Зоря Гал. 1850, ч. 87) і кілька менчих поезій Устія

новина, прим. „Жебрак“ (З. Г. 1849, ч. 5), „Вістка з чужини“

(тамже ч. 14).

Найкраще-ж, що написали наші письменники в 50-тих роках,

то безперечно оба оповіданя народні Миколи Устіяновича: „Месть

Верховинцнц і „Страстний Четвер“'), далі „Окит Маннвский“ Ан

тона Могильницького, написаний 1849, а виданий 1852 рокуг)
і кілька думок Івана Гушалевича з кінця 1850 рокуз) І язик у них
доволі гарний і чистий, хоч особливо в оповіданях Устіяновнча

і в Скитї Манявськім видко, як тяжко йшла народна бесіда не
вправним до неі осьвіченим Русинам, нривченим думати по нї

мецьки, а говорити по польськи, і як туго народні повіря Скиту
Маннвського давали ся натягати на чужу народному духови форму

Ч Див. видане Партицького: >>ПовІІѕсти Николая Усгыановича. Во Львові;

1979.« Месть Верховинця надрукована перший раз в Галпчо-рускім В'Ьсггнику

1849; Страстный Четверъ вЪ Зорі Гал. 1852.

2) Скш'ь Манявокій. П'Ііснотвореніе епическое основане на пов'Іістє-хъ про

стонародных'ь русских'ь сочипене Антоніемъ Ліобичь Могильнпцнимъ. Часть І. Въ

Перемышлп 1852.

з) Введеніе до думъ. (Зор. 1
`. 1850. Ч. 91), Надт. Ґаличемъ, Ч. 92. Дума

над'ь могилою, Ч. 98. Вопросъ, Ч. 98. До торбана Ч. 99. Дума па/гьднііотров
ская, Ч. 100.
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класичної німецької поезії; і дух у них здоровий, сьвіжий, не по

псоваиий офіціяльиим патріотизмом, так убийчим для письменника

і для літератури, особливо молодої.

Але ті проблиски самостійної народної літератури не протри
мали ся довго. Невдачі в політичних змаганях руських патріотів

швидко підкосили іх; вони відбили ся і на пнсьменниках, що вда
ривши з разу в сьвіжі та здорові струни надії і громадської праці
закінчили пісню виразом смутку, розчарована і знеохоти, а врешті
замовкли.

Уже в декотрих поезіях Устіяновича пробиває ся те розчаро
ванє, як на приклад у віршику: „Вістка з чужиии“; але найбільше

того розчарованя в думках Івана Гушалевнча. Так співає лиш поет,

якому реальне житє не годно дати нічого окрім сльозавих спо

минок і туги за тим, що було, а чого нема; якому злидні сього

житя та його невдачі являють ся лиш немов продовженем злиднів

минулих; у якого надія на кращу будучність така слаба, що ви

ливає ся лише сльозами, від яких і йому не лекше і охота до

праці пропадає. Наведу тут два такі віршики.
›

Над Галичем:

І.

Чорний ворон краче-краче; Чи на віки заніміли _
Умолк вітра шум, Скажи же, скажи!

Місяць в хмарі сів і плаче Або з вітром крізь пілпічку

Кругом-кругом сум. Кинь вість коротеньку,

Тепер думо, житя мого Або з зірков з подружницев

Супруго вірненька, Скрізь хмарку темненьку

Щебетюхо жалослива, В моє серце ізболїле
З легка з помаленька, Глянь надійов, глянь,

Защебечи, де ся дїли Над Галичем опустілим

Галицкі часи, Стань часнику, стань!

ІІ.

Чорний ворон краче, краче _: Ще сумиїйше мнї,
Умолк вітра шум, Повіствує із тихенька:

Місяць в хмарі сів і плаче Ніт надії, ні!

Кругов-кругом сум. Бо надія давно зимиа

Іде дума, йде сумненька, Як мертвец лежит,
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Дармо за нев, милий друже,

Серденько тужит.
Тяжкі врати без устанка

Тут на сей земли

Під Галичем гріб коиали

Чорний ворон краче, краче;

Умолк вітра шум,

Місяць в хмарі сїв ірплаче,

Кругом, кругом сум.

110 Днїстровю кости сяют,

А усоншіі дни
Як 'тїнь амерлих иомигают,

С ними давні сни.

Нема твоїх, Галичино

Диесь рідних батьків,

І в гріб го вергли.
Затужила лебедиця

Руская земля,
Все загибло, но недоля

Лишилась одна.

ІІІ.

Про них одна піснь лиш жив

У твоїх синів.
А сироти за номерших
Гіркі слеви ллют:

Чей полегча свому горю

Во слезах знайдут.
Але скоро слез не стане

І не стане дум
Серце висхне, очи висхнут,

Но зістане сум!

Вопрос
Чи тебе родино, бідна сиротино,

Стара русска ненька

В недоли скупала
І щастя не дала,
Що-сь така бідпенька?

Такая бідненька! такая нуждненька!

Що в своїй хатині

Горенько ридаєш

І кута не маєш
4

Давно
_ не від нинї.

І кто-ж хоть одную тугу кручиную
ІІодїлит с тобою?

Всі тя поругают
Тобою-св встидают,

Бо ти сиротою!

Бо ти сиротою, до того нїмою!

В досьвітї зараню
Мов би о пілночи

ІІроилакавши они

Ходиш в отчаяніо!

ГАЛИЦЬКО-РУСЬКЕ ПИСЬМЕНСТВО.
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Та не пише в тім лежала причина безхосенности руських за

ходів, знеохоти і розчарована, що уряд чим далі тим більше став

відвертати ся від Русинів. 'Гратячи такого могутнього спільника

як уряд, інтеліґенция руська все таки могла би була з немалим

пожитком служити свому народови, а то тим більше, що літературні
змаганя не находили вже таких перешкод, як перед 1848-им ррком

іРусинам бодай у сьому згляді далеко лекше було дихати як

давніще.

Причина лежала переважно в самій інтелігенції, у внутрішній

недоспілости її, яка й робила її такою залежною іподатливою для
кожного уряду. Не так у тім, що не могла й далі опирати ся на

уряд, але більше в тім, що не могла оперти ся сама на себе, на

такий запас моральних і духових сил, який би зайвою робив уря

дову поміч і опіку. Та сього врозуміня властивоі дороги, сього

запасу моральних і духових сил власне не ставало руській інте

ліґенціі. До витревалої і серіозноі праці над народною просьвітою
вона була зовсім нездібна задля браку серіозноі осьвіти і критич
ного мисленя. Правда, Русини заложили Матицю, що мала попу

ляризувати науку, але крім Читанки Маркіяна Шашкевича і Антона

Добряпського тай церковного молитвословця Матиця нічого більше

не дала народови. Шкіл народних, хоча вони тепер прийшли під

догляд руськоі консисторії, заложено дуже мало, - до 1852 року
щось лише 70. (Зоря Гал. 1852, ч. 6). 'Гай то крім букварів ті

школи не давали ученикам нічого.

В економічних справах руська інтелігенція через аліянс із уря

дом мала звязані руки. Та хоч би й не се, то судячи з голосів

у Зорі Галицкій і в Головній Раді Рускій не багато хісна було би

з її заходів.') Свою вузкоглядність ііоказала вона особливо в розви

1
) Дни. Зоря Гал. 1849. ч. 19 передна статя; ч. 43, 44, 46, 48: Зъ Ради

Головнон до Честныхъ Гроіпадъ (Прошеніе Головнои Руекои Радьі зъ причины
бтнятыхъ селянамъ грунтбвъ до Сейму подане); ч. 49: 93-ос зас'Іѕд. Головной

Руской Рады дня 3/15 червня 1849; ч. 50: Прошеніе Головной Рады з'Ь при
чицьі бтнятя трунтбвъ до В. Міністерства подане; ч. 51: 94-ое зас'ізц. Головной

Руской Рады дня 10/22 червня 1849; ч. 57: 0 потребі; утворена закладовъ по
жичновыхъ для селянъ (гадка лиш сей оцпн раз порушена в Зорі і не прий
мила ся); ч. 53: Слово Рады Рускои Головнон до честныхъ рускнхъ гроііад'ь;
ч. 103: Фундушъ на банкь народный въ каждбіиъ селт. въ восточной частн Га

лиціи (більше раз не порушена гадка, не приймила ся) і т. д.
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неній на широку скалю пропаганді „тверезости“. З усьої дїнль
ности руської бО-их років нїщо не є так поучаюче для мислячого

чоловіка, а заразом нїщо не робить такого нрикрого і убійчого
враткіня, як се „тверезенє“ цілого великого народа. Воно викли

кало цїлу, доволі богату літературу, що перемагає всі иньші літе

ратурні нрацї і проявила ся в численних статях, проповідях, ві

дозвах, в поезії, повісти і навіть у драмі. Брали в ній участь
майже всі значнїші письменники і публіцисти, так що вона нере
хонила в формальну манїго. Тому-то й історик літературних стрем
лїнь не може поминути сеї характерної галуви тодїшної літератури,
коли хоче подати вірний образ духового житя руського тих часів.

Як погляд на економічне питаиє, що виразив ся в тій лїте

ратурі, так і форма й тон її були зовсїм трівіяльні. А відзначив
ся в нїй особливе Рудольф Мох своїми драмами й поезіямн; він
тннічний її представитель. Його драма „Справа в селї Клекотинї“
відома, здаєть ся, всім; окрім неї він написав ще другу „Тернен
спасен“, що була виставлена на сцені в часї руського фестину

у Львові 1849 р., а її частина надрукована була в Зорі Галицкій
того-ж року.

Ось 7 сцена другого акту сеї драми:

(Ворон Пявкис, арендар входить гнївний до корчми, де Хая

жінка і чотирох господарів у розмові.)

Ворон: Бачу ви поваріовали! кождий з вас дуріє!

Балу, балу, балу, балу, вже нійшов і ранок;

Жити мені не даєте, гляньте, повний шанок!

Голова менї облізе - такий клопіт маю,
Вже платити треба рату, а відки? не знаю.

Ви сумлїня не маєте, на що тілько нлести?

По що тії баналюки ту до корчми нести?
'

Олїпотуп: Ворон! вже нам на вабавку жалуєш години?

Ворон: Ви ся бавте так у пана, але не у мене;

Бодай того Вовколабу напало всьо злоє,

Же ми нині рано т'алґан щастє дав такое.

І-шш'і господар: Не кленїт но, пане Пявкис! та ми христіяне!
Не журіт ся, на горівку ще часу нам стане;

Випнлисьмо но келїшку, на що-эк другий пити?

Ворон: Що то келїшок для мене? в чого мені жити?

Уважайте, порахуйте, за тих ту стїн штнри,
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Олїпотуп :

Ворон :

Що кварталу двіста риньских _ білі цванциґери.
Булки, рибу, 1'уґель, мясо, всьо з аренди брати,

Сли-ж не хочут хлопи пити, як шпікілювати?

Знайте, же я ту в громаді маю потоловне:

На ґосподара єдното мусит бочка повна
Виточити ся горівки, бо збанкритовавбим.

а .

Що казати до сіііпого? а як раз но зміру,

То рехтельно бути мусит. Слухай Сліпотупе!
Уважай си, що я скажу, небудь дуже глупий:
Ііан Бог зробив чоловіка, а Жид чоловіком,
А Жид не хлоп, щоб жив клейом або вовчм ликом.
Пан Бог Жидови дав розум, Жид ннм шпікілює,

Де хлоп оком не зобачит, Жид там носом чує.

А що чує, то зторгує, заплатит рехтельно,
А що купит, з того має профіт неомильно.

о а в е .

З помеже таких товарів найперша торівка _
Бо горівку кождий любит, парубок ци дівка:

Ґосподині ци ґоснодарь, ба пани, жовнєри,

Кухар, писар, льокай, от сказати щире:
З паньства, з віри і з уроди нема чоловіка,

Ци учений, ци невчений, здоров пп каліка,

Ци то свіпкий ци духовний ~~ всі си в ней смакуют,

Ото-ж то Жидки розумні так красне гандлюют.

ІІерерву Вам, пане Ворон! не всьо справедливо:
Ксьондзів, пань, панів я знаю, же не пют як живо.

Пют розолї, тарак, каву, мед, вино, гербату,

А горівки ані в зуби -- ні за жадну плату.
Вибачай ми, Сліпотупе! ти сліпий публіка;

Видїв ти як пан Біт родит в світі чоловіка?

Знай небоже` же ся люди родят всі однако,

Але як попідростают, для єдних суть фраки,

Камізелі, бурнус, сурдут, контуші, шпенцери,

Реверенди, рикля, кітля, куртка і чемери
-

А пані ся уберают вчинки і сальопп;

В фартух, сірак, полотнянку і в холошпі _ хлопп.
Слухай! ци би то не була страх брехня велика:

По одежи посудити серце чоловіка?
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Оже ту так, ній иебоже: панські сукні, фраки,

Сут розолі, мід, чай, кава, вино і араки;
Ваш рантух, сїрак, холошні, чиста полотняика,
То є як кристаль горівка, що ту пєте в шанка.
Різні сукні, а єднаке тіло нокривают;
Різяий трунок, а єднако ним ся упивают... і т. д.

Думаю, що сей невеличкий уступ зовсїм вистане, щоб подати

вірний образ думок і літературного стилю пропагандистів. Стиль

сей спільний їм усім. Так виглядає і стих Моха: „Розпука арен
дарска над селянами, котрі до розуму приходяти (З. Г. 1849, ч. 1),
так поема Гр. Савчинського: „Іван Наконечнийи (тамже ч. 10,

11), безіменна коломийки: „Горілочка“ (тамже ч. 25), „Згода
в корчмі“ (тамже ч. 73), „Кватирочка пекла дочка“ Михаіла Ох

нича, дяка в Дубні (тамже ч. 77, 79), Данкевича „Савин Бір
в Краснолуці“ (тамже ч. 97), Габр... „Русскій напиток“ (тамже
ч. 97) і т. д.

А зміст? І зміст однаковий! Причиною всього нещастя ру
ського селянина є горівка. Вона і найбогатших ґаздів, найстаточ

ніщих людий, ба цілі маючі села веде до недолі, до моральної
і матеріальної руїни. Як би не горівка, всі люди жили би в га

раздї й достатках, хвалили би Бога, шанували би себе і мали би
пошанівок у иньших; були бн вольні і щасливі, не знали би, що

смуток і сльози, що журба і клопіт; одним словом: був би рай на.
землі за жити, а по смерти царство небесне у Бога.

Такий рай на землі, таке безграничне щастє і гаразд бачило

від давніх давен село Липовипї, як нам розказує оповіданє: „Село
Липовині, або як то легко мож в нещастє впасти; повість в старих

паперах записана, тепер знов пасьвіт видобута, кому треба на но
каяніє най служит; на білий папір перебрав Лев Трещаковский,

парох з Рудного“ (З. Гал. 1849, ч. 70_74). Але злий дух, що
де може старає ся навести людську душу на блудну дорогу і на

погибель вічну, завидував тому щастю -і задумав його зруйнувати.
Внадив ся він до найбогагшого ґазди в селі, Івана, за наймита

і служив йому так вірно, що Іван не знав, як йому відплатити ся.

Такого наймпта і робітника ще не було в селі! Дарма, що налягав

на одну ногу, бо звичайно, чортова душа, мав одну „козячу лабку“.
Розбогатїв Іван ще дужче, як перед тим, а наймит каже: „Що
таке богацтво! Я`вас, ґаздо, зроблю ще богатшим, коли лиш позво
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лите зробити, що я схочу“. „Роби“, каже іазда. Взяв ся наймит до

роботи, привіз із міста котел тай зачав варити сивуху. Зварнв,

спросив гостий із села: всїм сподобала ся. ІІосипали ся гроші як

з рукава в Іванову скриню. Але недовго трівав той гаразд. Люди

сподобавши собі сивуху-горівку розпили ся, перестали ґаздувати.
Розпив ся й Іван; село збідніло. Завела ся коршма з арендарями,
а з ними пропав гаразд села Лнповицї. Богате і щасливе як рай
божий село стало посьміховищем усього сьвіта, а все через най

мита-діявола Луця Перовича і його горівку. Аж одного разу їхали

якісь старі черцї і довідавши ся, що всьому лиху причина Лунь,

„узяли і його слови сьвятими заклялн. В ту хвилю Лунь там де

стояв, мазею ся розілляв так смердячею, же на три милі вширш

і вздовж аак до міста далекого було того смороду чути.“

„Тут мені, кінчить автор своє оновідаиє, ще позістає коро
тенько описати, що ся з селом і з декотрими газдами заможнїй

шими стало.

„Іван розпнв ся, продав ґрунт чужим ва безцїну, гроші

стратив і пішов з жінкою і дітьми в сьвіт за очи, так же і слух
за ним згинув.

„Пропь ішов няний раз до дому через став, впав в полонку
тай утонив ся.

„Михайло пропившн весь маєток і худобу, пішов у ліс і но

вісив ся.
_

„[Іетро, як йому через горівку не стало вже до чого взяти

ся, а иужда начала докучати, ходив на дороги людий обднрати
і розбивати. Раз зловили його, в кайдани оковали, під суд дали,
тай в місті на ринку мечом стяли.

„Павла пяного коні розтратували.

„Грннь упивши ся раз дуже, пішов з лголькою до стодоли,

по півночи вибух огень і спалив усе і його.

„В Николї горівка ся займпла і його цілком спалила; діти
як рано встали, тілько попіл з него застали.

„Оиуфрий на люру так ся задовікив, же прийшли Жиди, ґрунт
полїцитували, а його голого з дітьми вигнали.

„Дмитро вапав через горівку в ііухлину, імолодий марне зій

шов із сьвіта.

„З Костьом було найсьмішііїйше: як тверезий, то чоловік

яких мало, і розумний і господар, але як ся упив, не нрнступай
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до него, кождого зачепив. Так раз ішов уже над-діднен до дому
пяний. В брамі стояв стовп; він гадав, же чоловік, тай ануж
з стовпом сварити ся, чоиу ся з дороги не вступит. І сварит ся
і лає, і знов сварит і лав. На конец як видит, же стовп таки не

вступаєсь, відійшов трохи назад, розбігнув ся, і як вдарив в стовп

добовий головою, від разу застиг на місци.

„Настя, Парашка, Ксеньва від горівки подихавичіли і не нало

дїтей в злогах подушили.

„З Яковом не знаю що ся стало, не міг єп ся дочитати,

Здає ся, же также такий мав конец, як тамті піяки...“

І як би на доказ, що подані в сїм оповідапю припадкн не

пуста видуика автора, почали в Зорі Галипкій появляти ся до-у

писи, де оповідано подібні факти з житя. Так в дописи: „І тепер
дїют ся дивніі річи“ (З. Г. 1849, ч. 100) оповідає дописуватель,

що в селі Рудні „славний ніяк Федько“ шлюбував з жінкою не пити

горівки, але того самого вечера пішов з нею до коршни і став

собі з шлюбу кенкувати. На другий день занедужав і уиер. Його

брат Іван шлюбував также, але не дотримав присяги і ошалїв. Пе

ред весілєм один жених учииив также шлюб мірности. На весїлю

його знайомі Штефан і Бартек стали насьмівати ся з присяги
і з жениха собі кенкувати. За те Штефан, коли лїз через пліт,
скочивши упав на руку і зломив ії так, що кість крізь опаичу пе

ребила ся; Бартек послизнув ся на леду коло порога, впав посол`
на камінь і розбив собі його на пласток. А дописуватель і.

:

Дева

тири коло Рави руської в статі: „Так єсть! Ітепер дїют ся дивиіі

річи" (З. Г. 1850, ч. 11, 12) оповідає, що господар Василь пішов

по великодній сповіди до коршми і втопив ся в Чорнім лувї. З вин

мало не втопила ся його жінка, ледви її дотерли. Один чоловік

Гаврило повертав підпитий з иньшипи ґаздами і сьміяв ся з ксьон

дза, що навчає, аби люди на горівку шлюбували; за те покер
паглою смертю. Парубок Михайло підиив собі на хрестинах івер
тав пяний пізно в ночи до доиу; на другий день знайшли його

вже скостенілого. А в дописи з Дубна: ``0, і у нас дїют ся дивніі
річи“ (тамже ч. 21, 23) оповідає дяк Михайло Охнич, що один

ґазда повертаючи з села з деревон і заснувши не зважав, що коні

звернули з пороги тай дишель у иліт вбили. Мороз був великий,

а горілонька так його залюляла, що не тяиив о собі і аж рано по

бачив, що одна рука відмерзшн зовсім відпали, а з другої повід

падали пальці. Другий о заклад випив кварту горівки і зараз
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~ житє скінчив. Третий шлюб зломанши так упив ся, що на другий
день умер. ц

За те де громада поправить ся, птоісине горівку пити, як там

зараз гаразд підносить ся, заводять ся порядки, ціле житє йде до

ліпшого! І сей щасливий образ, сю так сказати іділлю тверезого
села показала нам література; оповідане „Село Гараздівці“ (тамже
ч. 55-64) малює нам ті ідеальні порядки, які тодішні руські ми
слителї мали на думці пропагуючи „твереаість“, і той образ, в якім
вони представляли собі народний гаразд. „Бач но Николаю, яке

отсе село! Там-то маєток, там-то гаразд! Які красні хати, що там
хліба тай всего!“ каже один иодорожний ґазда до другого, коли

із свого нетверезого села заіхали до Гараздовець. Коршми там

нема; була перед конститупією, але тепер є вже лиш гостиннипя,

де горівки ні на лікарство не дістав би. Подорожні здивували ся,

_ коли, ім шинкар сказав, що горівки в нього нема. Але ось побачив

Василь „якогось чоловіка високого росту в сїрій довгій сукмані,
вишиваній красненько, нідперезаного шовковим синожовтим поясом,

в чорнім, новім тоненькім капелюсі з палицею з срібною оковою,

поступаючого поважним і певним кроком к гостиннипі.“ То був
війт. „Завтра неділя, сказав він шинкареви, а крім того торжество
рожноє; будуть ся бавити наші парубки і дівчата, пан отец позво

лили юношеству нашему аж доч одинапятоі години в вечер погу

ляти. Коли лучит ся який подорожний, то скажіт, що завтра в не

ділю не мож їхати, хиба би яка потреба нагла, і то аж по вечірни“.
А побачивши подорожних запросив іх на празник рожний. Що таке

празник рожний? Зараз будемо' знати; а тепер ходім з нашими по

дорожними подивити ся на село. За мостом церков; серед села на

горбочку біліє ся громадський уряд; коло церкви школа, а троха

далі наведена для калік і бідних, бо тим по селу жебрати не

вольно. Кождий, хто в тім заведеню, мусить робити; одні прядуть
прядиво, другі вовну, треті шиють сорочки... Широка улиця виса

джена з обох сторін рівненько красними деревами; хати з ґанками,

з брамами, а всюди як у саду. Всюди муровані комини; дахи де

ревляні. По дорозі дітоньки красненько і біленько позадягані іпо

розчісувані поздоровляюгь подорожних, що аж любо було. Але

ось ми вже коло громадського уряду. Зайдім до него; там нині

важна нарада над'завтрішиим празииком. Ґазди і газдині посхо

дили ся; декотрі розмовляють між собою, другі читають Зорю
і Вістник. Старшина сидить на кріслах, иньші ґазди на лавах. Війт,
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якого ми вже знаємо, починав нараду; від него довідуемо ся,

що то за празник завтра. „От посходидисьмо ся, честна громадо,- каже він, _- обібрати на завтра за княгиню рож дівчину, ко
Іторую всі узнают за невинну, над всі чемну, робочу, господарну

і примірную... Я вже давно сказав, а нині в короткости повторю
ціль того празника, щоби всякий знав, о що тут іде і по совісти

-своій вибирав. Отож празника сего ціль єсть, благонравіє в нашім

селі може женьским полом укріпити. Пол тот, як всякому звістно,
-есть основою тілесного і нравственного блага роду людзкого. Дів
чина зіпсована, розлядащена, і хотяй віддасть ся, не буде ніколи

щирою і доброю супругою та чувствительною матерю. Так само

_лїнива, недбала, иечемна, негосподарна зістане такою і за мужем,

-та і діти так воспитуе. Отже аби якусь принуку мали у нас дів

чата до всего доброго, установляем той праздник рожовий. Що

року одна дівчина вибсрає ся, котору всі за найчестнійшу узнают,

-без розличія, чи то она сирота, чи дочка богача, чи красна, чи

уменше краспа, так, щоби лише истинна цнота розрішала. Тую дів

чину прочіі ровесниці в неділю рано уберают в красненький рож

иий вінец, і так провадят до церкви. Вже то і наш пан отец до

того скажут красне слово о тім, як дївиці мают сохраняти чистоту

тїлесную і чистоту духа, а по службі Божій знова відпровадікує
ю юношество до дома, де як на весілю забавляют ся. По вечерни
єсть обща забава в гостинници... Окрім того дівчина має дістати

подарунок, найліпше в грошех...“
¬ Здает ся, і сих виписок досить, абиие лиш показати в вір
нім сьвітлі ідеальні порядки тверезого села Гараздовепь, „чистоту

'тїлесну і чистоту духа“ громади, але й високість позитивних іде

алів народних тодішноі руської інтелігенції. А побачивши їх зро
зуміємо, чому зразу з урядом, а потому без уряду ся інтелігенція

була нездібна до реальної служби народови і не принесла йому
майже ніякого пожитку.

З таким запасом критики народного житя і з такими ііози

тивними ідеалами його відновленя інтелігенція очевидно не могла

дати собі ради серед політичних обставин, у яких мусіла жити.

Безплодпість її змагань мусїла бути конечннм наслідком ії непо

радности і низького стуііпя її осьвіти. І розчарованє і знеохота

випливали не в того, що надії на уряд показали ся марними, а вла

-стиво були внпливом нездібности самої інтелігенції і швидко по

чали відбивати ся на публичнім житю руськім. Небогато помагало
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те, що за ініціативою Трещаковського Рада Головна ухвалила за

ложити Дім Народний (З. Г. 1849, ч. 49) і що уряд подарував.
на його заложене звалиска колишнього університету (тамже 1850,

ч. 104), та дозволив на отворенє руської читальні. Не богато ио

могло заложене „славянськоі читальніи в Коломиї, яку оснував
сьвященник Н. Синовідський (тамже ч. 78), і якої ціль основа

тель вияснив ось як: „Відомости о нашім отечестві і наших по

братимцях уобщити і так всюди розпостерати, аби сьвідущество

історичне в краснім заясніло цьвіту; мову нашу родиму совокупним

промислом піднести і так вигладити, аби в сьвітлицях і в театрі,

в письмах і в школі, на казалницях духовних і мовницях полі

тичних толпе виступила яко мова народа просьвіщенного;
- се

єсть ціль тиха і честна чительні... 'Гії дві сили: мисль і слово
становлят зброю і державу чоловіка-народа-людскости... Тілько

нарід темний дає ся неволити. Нехай же письма тутейшіі і чуже-

стороннії не закидают пам в очи, що ми сьвященники рускіі єсьмо

„обскурантамґ тай же о долю наших людей цілком не дбаємо.

Вже час стрясти тоту нечесть, вже час двигнути ся з тої мілизни,

Де ЗагрЯЗЛа НарОДОВІСТЬ Паша П_УСТИТИ СЯ СШІИЫ ШИІІОТОП На

вздогін з другими народами... Найліпші політичні устави і заклади

нічо нам не поможут, єсии з азіятицким безсилієм обвиснут нам

руки!
-
Користаймо затим із книгопечатні; собираймо то, що

другіі посіяли. Не на сесе словянськії коріфеі здоровля івік свій
стеряли, аби іх діла в великих книгохранилищах ковпотом тай па

вутиною припадали. Тіі духовіі Славяи плоди пізнати, іх ся ра
днти, їх кождого часу під рукою мати не мож инакше, як лиш

носполу, совокупним подвигом, совокупними силами, а найлучше
-

в славянській чительиі округовій. Нехай же русска правда, як ве

лично иаш віщун голосит:

Нехай засьвітит як красноє сонце,

В кожду хатинку, в кождоє вікоице
“
(З. Г. 1849, ч. 77.)

Що-ж, коли інтелігенції руській справді „з авіятицким без

силієм обвисли руки“. Не лиш про львівську і коломийську чи
тальню нічого більше не чути, як лиш те, що завязались, - але
і давяіщі прояви літературного та публичного житя марніли і гибли.

Літературне письмо „Пчола“, що почав був у 1849 році видавати

Іван Гушалевич, мусіло з 19 числом перестати виходити, бо мало
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лиш [25 пренумерантів. „Зоря Галицкаи з 1849 роком стратила

500 пренумерантів, а з ІІ' кварталом ще дальших 300; на че

твертий квартал мала іх уже лиш 282. „Галичо-рускій В'встннк'ь"

мав ледви 190 пренумерантів і тримав ся лиш тим, що був урн
довим органом і мав від уряду підмогу. „З того показує ся, _
каже редакція Зорі Галицкоі, -- що наші Русини на селах значно
на дусі уііали і вже до того степени охолодніли, що ім тяжко при

ходит одно якоє будь письмо утримати. Народом хочемо бути, хо

чемо аби нас усі за нарід уважали, а не хочемо мати тілько за

милуваня до свого, абисьмо один орган удержали, котрим порозу
міти ся можемо, як і що ділати маємо? Другіі народи хотяй на

числі далеко слабшіі, напрнмір Лужнчане, що лише над стотисяч'

душ числят, по кілька писем часових утримуют; ми числимо ся на

міліони, а і одному жити дати не хочемо? Чи і наш запал также'

такий як той огонь із соломи, що швидко обнвит ся, але ще швидше
і гасне? Ми судимо, що наші на селах не сут аж так убогими,
аби іх на кілька реиьских на якоє письмо часове пе стало -і при
чину того явища нокладаєм лише в недбалости, відразі до читапя...“

(З. г. 1849, ч. та).
Таким способом отже мілкість народних ідеалів, бездарпість

літературних праць і стремлїнь почали виробляти убийчу байдуж
ність публіки, а байдужність публіки з свого боку мало могла за-`

охочувати до живіщоі літературної діяльности.

Відчували се по части й тодішні діячі і в піднесеню осьвіти

самої інтелігенції виділи одипокий ратунок від конечного упадку'

патріотичних стремлїнь. „Хотяй дорога прямісенька аж стелит ся'

перед нами, каже Зоря Галицка в статі: „О потребі просьвіщенія

для руского народа" (1849, ч. 82, 83), хотяй наконечная ціль єі,

общее народноє просьвіщеніє ясно маячіє ііеред нашою зріницею,

а язик наш рідний, богатий і плодовнтий аж ііросит ся, аби его

справляти, обробляти і мислями засівати, щоби принаймній коли не

ми самі, то хоч потомки наші діждали ся хосенних жнив і внтравноі

поживи для лакнучего духа,“
- то таки трудпостий ще богато.

„Уже досьвідченєм вторічного года могли ся нашії краяне поучити,

що без науки не можна дійствнтельно і успішно нараджуватн ся

о общім добру свого краю; без науки годі заглянути в глубину
і безчисліє наших потреб, годі привести в жизнь свободних законом

приречеиих установленій, годі ся надіяти правдивого з них хосна
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і, добра. Уже тогди бачилисьмо, що нашіі посланникп по більшій

части лише молчки прислуховали ся иарадам так важпим, так

близько нас дотикающим. Но і тоє дало би ся ще вибачити, бо там

толковало ся чужим для наших краянів язиком, которого годі ся

було кождому так виучити, аби міг достойно і полезно виступити
меже ученими чужинцями. Але звернїм но увагу нашу поблизше

нас; не за довго може наступнт хвиля, же прийде нам собирати
ся на краєвпй сойм, де уже своїм родимим, а не чужим язиком бу

демо могли бесїдоватп і нараджовати ся; розважмо, чи будемо в силі

остояти ся словом і ділом против наших соперників, єсли завчасу
не будемо поучати ся, розмишляти над собственним добром і над

средствами до него ведущими; если не будем нриготовляти ся з че

стю і хладнокровієм на тую хвилю, в которій має ся основувати

вся наша будущая доля.

„Правда, же на тоє уже не повчасї ходити до школи, на тоє

не можна уже від буквара зачинати, але кромі собственної школи

єсть єще школа пожптя, взаімним удїленієм поучающа, школа влас

ного застановленія і розмислу, і наука із существующих почерп

нута книжок. Для того кому з нас послужила судьба виучити соб

ственнії школи, нехай приймає ся всїми силами до сеї практическої
школи животноі. Нехай перейме ся духом народним в самій глу
бииі сердця, нехай изслїдує і обробляє свій язик, доходит свою

історію і срівнає с общими дїяніями рода человіческого; нехай об

знакомляє ся з обичаями, звичаями, відвічними установами общества

нашего народа, а слід за слідом, крок в крок дійде він прямо і до
найважнїйших і конечних єго потреб, знайде і становище даюче

єму вглянути в будущину і не забракне ему певне ні мисли ні слова
в удїлеиію єі.

„Уже виділисьмо, з якою охотою учит ся наша молодіж ро

димого язика і потїшає нас своїми успіхами і вамилованєм до него
і подає надію, що тії хоть еще вутліі но торонкії і густії щепки

розростут ся колись в буйну садовину, зацвитут прекрасним цьві

том і видадут плоди... Але ба! коли они молодії щепочки, а літо

росли народів не ростут иї роком нї десятю, но они ростут ві

ками! Чого-ж тут нам і надіятись, скаже може не одев сомнитель.

Ба та і Кієв не від разу збудований - то би і нам годило ся
пождатп. Правительство робит, що зможе, а проче мусимо зробити

ми, Русини - вся громада, общество, весь нарід руский; і то ще
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добре треба рук приложити і иадсадити ся всіми силами, бо мовляв

той: без праці не будут колачі. Ми Русини самі мусимо учитися,
на учителей приспособляти ся, аби було кому молодіж провадити,
і в нїжнім єї сердцю заіценляти любов к народу, к єго язику
і обичайности.

,,Правда, що не єден собі подумає Русин, же то в нашім

простім язицї дуже тупо будут поступати всі відомости, бо тут все

треба ново творити і видумувати і до понятій народа прилагоджу
вати. Но ми кажемо, же всім просьвіщенним народам був первий
початок тяжкий, а справив не єдному борцеви справи народної

гірку неделю. Але праця, неутомима праця все переможе. А до
того ми Русини єще не со всім осиротіли на сьвіті, не самі ми

стоїмо, но в дружестві і сусідстві ідушевній взаїмности так з ино
гими австрийскими як і заграничними, котрі нам могут бути про
відниками на сей терневій но благоносній пути. Розгляньмо ся ли

шень, а певно кождому з радощій аж заграє серце і найсьвітлій
шою розвеселит ся надією.. Погляньмо лише, як далеко в тім

взгляді поступили уже нашії родственники і сусіди Чехове, що за

обширноє поле, яка чудесная ріля для руского слова, і яких пре

красних плодів можемо ся надіятн із сеі душевної взаімности! Лиш

аби добра воля і тверда праця, а Господь поблагословит!“

На добрій волі Русинам пе збувало, але не було твердої
праці і томуҐ „Господь не поблагословив“. Ще як би справді хоч

октройована конституція не лишилась була на папері, як би де

кретоване заведенє краєвих соймів війшло було в житє, і через те

отворилось було поле до широкої громадської праці, то може

й послабаючі руки руських патріотів були би загріли ся до праці
бачивши з неї безпосередний, практичний хосен для народа. Але

з конституції не вийшло нічого; поле для ножиточноі праці зву

жувало ся, поки не зникло зовсім. А без него і праця, а ще до
того „тверда“, здавала. ся безцільним марнованєм сил, патріотичні
вмагаия непотрібною дитинячою іграшкою. Знеохота брала верх;
навіть нредложенє Иосифа Лозінського (З. Г. 1849, ч. 83), аби по

кілька люднй складало ся на пренумерату Зорі, або аби декани

ПЗЫЗВЛЯЛИ ЗЗМОЖНЇЩПХ ПОПІВ ДО ПрВНуЫЄраТИ, ПО ЫОІ'ЛО уСТОЯТИ СЯ;,

запрошуючи до пренумерати на третій квартал 1850 року редакція

Зорі мусіла загрозити завішенєм видавництва. І хоча Зоря і далі.
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дихала, то безперестанні переміни редакторів і напрямів часописі

ясно доказувал, що для маси осьвіченоі публіки народні справи
чим раз більше тратили інтерес і вартість. На всі патріотичні ві

дозви, просьби і завізваня публіка оставала ся глухою й німою.

ІІІ.

В тій мірі, як політична свобода глухла і завмирала і поле

для пожиточноі праці зникало перед очима патріотів; в тій мірі,

як загал публіки через те почав тратити інтерес для народніх
справ, а з другого боку література і просьвітиі змаганя задля

браку орігінальних творчих думок і внутрішної живої сили не могли

підтримати остигаючий запал і піддати йому иньші способи поважної

народної служби; в тій мірі й цілий народній рух руський став

упадати не лиш що до своєї внутрішної, моральної вартости, але

також що до свого обєму. Із справи загально-народньоі, якою інте

ресував ся цілий нарід а бодай уся його письменна верства, він

-чим раз то більше ставав лише справою невеличкого числа поо

диноких людий, які чи то з ііривички, чи з замилуваня не поки

.дали раз вибраної дороги. Байдужність інтелігенції для їх змагань

вони почали відплачувати такою-ж байдужністю для неї; а народня
маса, яку по іх думці так тяжкобуло оживити і піднести, яка так

легко і скоро підпадала під економічний і політичний вплив про
тивників народа, була темна і непросьвічена і як вони думали,

може й не здібна до просьиіти. Причин байдужности пнсьменноі

публіки і неписьмепного мужиптва вони не годні були пізнати
а тим менче усунути, бо й самі стояли на дуже низькім ступні

образованя; і тому вище духове житє здавалось ім можливим лише
в тіснім кружку вибраних, високовчених людий, за яких вони ува
-жали себе самих. Маса народа була добра яко підвалииа до того

житя, яко жерело, з якого вони, вибрані мужі науки, можуть чер
пати матеріял для вчених розправ, дослідів і книг, але сама жити

іх житем вона не може, навіть розуміти того житя не може, пі

тепер, ні ніколи.

Яке-ж було те вище духове житє? І тут показує ся великий
упадок народного руського духа, бо в сім невеличкім кружку лю
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дий, переважно львівських Русинів, стали винливати на верх ті

гадки, що, після першого з'їзду руських учених і заложеня Ма

тицї стратили були, здавало ся, зовсім ґрунт під ногами і згибли.

В перших роках по заложеню Матпцї про них справді не було
нічого чути; вони уступили були місце народньому змаганю і не

проявляли ся публично. Тепер же, коли народне змаганє в літера

турі не давало сподїваних результатів, пиділо і завмирало, пока

зало ся, що протинні йому акті-народні, або лагіднїще сказавши,

ненароднї стремліня не заверли були, лише придавлені історичними
обставинами усунули ся на задній плян. Ті ненароднї стремліня не

були одностайні; не кермувала ними одна гадка; спільного мали

властиве лише стільки, що байдужно або з погордою відвертали

ся від мужика, його бесіди і просьвіти. Таких змагань було два;

і хоч вони були доволі близькі до себе, то з початку розвивали
ся осібно, і аж пізнїще, в половині бО-тих років, стали поволи

зближати ся і змішувати ся з собою.

Перше стремлінє було церковне, яке не лише старало ся між

галипькими Русинами відживити знанє і замилуванє до церковного
язика яко до язика богослужебпих книг і церковних традицій, але

уважало його на стільки живим і розвитим, що він міг стати ще й

тепер літературним язиком. Церковний. язик, як знаємо, по упадку

Йосифових реформ, у часах політичної реакції і поголовного опо

ляченя руської інтелігенції, попав був у велику поневірку навіть

між руським попівством. Мало хто вмів по церковному читати або

розумів церковний язик. Не знати і не розуміти його належало до

доброго тону, було признакою вищої товариської оглади і циві

лізаціі.

„Былъ собі; Грицько родомъ зъ Коломьги,

Учился барзъ мудро на философіи;

Пятнадцять л'вт'ь въ письмі; гмирал'ь,

А все по латиив гдиралъ;
На шестиадцятбмъ році; богословье здалъ,
А перечитати псалтьірки не зналъ!"

сьміяв ся якийсь коломийський дячок з тодішнього попівства, що
навіть псалтирі не вміло прочитати без помочи дяка.')

1) Богданъ А. Д'вдицкій, Антоній Добрянскій, его жизнь п д'ізя
тельнбсть въ Галицкой Руси. Львбвъ 1881, стр. 27.
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І Очевидно і зовсім природно, що перші проблиски руського

відродженя в Галичині звертали ся до того, щоби вернути церков

ному язикови належне йому в церкві місце. Сюди звертали ся по

части змаганя Івана Могильиицького` митрополита Михайла Ле

вицького і перемиського епископа Івана Снігурського. А хоча з по

чатку переняте шляхоцьким духом попівство опирало ся тим зма

ганям, хоч настановленого 1834 року учителем церковного язика

д-ра Івана Ільницького, львівські семинаристи при першім виступі
обкидали полінами і кричали до него: „Со іо! оп сіісе паѕ игоЬіс
Таіагаті, Аиуаіаші, Мопзоіашіі Ргеси 2 піт, ргеси 2 Ісуш Моп

ЅоІеш-Та1агзупеш!“ (тамже, 28); хоча і в Перемишлі настановле
ного від ен. Сиігурського учителем церковного язика крилошанина

Лавровського ученики збували кпинками, обдурювалн „студентськими

штуками“, аби лиш викрутити від нього першу клясу (тамже ст. ЗО),

то таки удало ся скоро перемогти антипатію проти церковщини,

особливо коли настали такі вчителі, як у Перемишлі віденський

вихованець Антін Добрявський, ученик Копітара, вихований під

впливом ініціяторів славянського відродженя. В зовсім иньшім сьвітлї

показав ся церковний язик руському попівству, коли Добрянськнй
став йому розказувати, що наукою церковного язика займають ся

такі вчені, як Добровский, Конітар, Юнґман, Шафарик і що вони

„красоту того же языка по правдивому достоипству по пбдъ не

беса превозносятъ“ (тамже ст. 30-82). Бо як у кождоі інтелі
ґенціі, що стоїть на дуже пизькім ступні розвою, так і у тодішніх

Русинів авторітет чи то в науці, чи в иньших справах публичного
житя заступав місце внутрішнього переконана і критики. „Шафа

рик, то такий учений, аж сум побирає нагадати, як може чоловік

стілько в своїй голові помістити“, казав один руський духовний

чеському письменникови Заповид) Скоро отже прихильники цер
ковного язика могли покликати ся на авторітет таких учених як

Копітар і Шафарнк, від яких ученосгп Русина „аж сум поби

рав“, то вже половина їх діла була зроблена; церковний язик

швидко приймав ся між руським попівством, не так може з любови,

як із покори перед авторітетом.

І) КагеІ-Уіакііѕіау 2ар, Сеѕіу а ргосііаиіху ро Наіісіхё неті.
У Ргаие 1863, отр. 113.
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Але прихильники церковного язика не обмежали ся на тім,
аби йому вернути приналежне в Церкві місце. Вони хотіли зробити
його язиком свойого літературного відродженя. Се була по части

причина, чому вони так завзято накинули ся на кружок Шашке

вича (про иньші причини ми згадували на своїм місці). Подібні

змагаия подибуємо також і у иньших славянських народів грецької

віри. Шишков між Великорусами, а особливо „славено-сербське“

стремлінє в перших часах народиього сербського відродженя дуже

близькі до сього стремлїня галицько-руськх церковників. Але

в Сербії „славено-сербське“ стремлїнє не могло на довго спинити

здорового, народного руху, що літературним язиком зробив язик

сербського мужика, чи там, як казали „славено-Серби“, сербського

„свинопаса“. Бо народній сербський рух опирав ся на мужицтво
повне народньої самосьвідомости і сили, що піднявши ся проти

Турків тільки що вибороло собі було державну самостійність; не

інтелігенція його, але воно інтелїґенцію оживлювало, і тому й духове
житє Сербів швидко піддало ся тій великій притягаючій силі, яку
має в собі живий народ. Тому-то робота Караджіча і його при

хильників була релятивно дуже легка. А крім того Караджіч був
не лише першорядним ученим, що своїми етноґрафічними працями,

особливо своїм збірником сербських пісень історичних надав серб
ським народнїм стремлїням розголос по цілій Европі, иозискав для

них симпатії таких людий як Ґете, Ґріми, Гумбольдт і т. д., але

був також зовсїм незалежним від провідників церковної славено

сербської партіі, бо жив далеко від них, у Відні, куди не сягали

їх громи. Тому й побіда народиього стремлїня над церковним на

ступииа тут скорше.')

Далеко незавидніще було положенє піонерів народиього руху
в Галичині. Галипько-руський мужик був зовсїм ирибитий; про

таку ролю, яку відіграв мужик сербський, він не сьмів ані поду
мати; а кружок Шашкевича складав ся з молодих, зовсім залежних

людий, що не мали ніякої наукової слави і авторітету і з ними
легко було упорати ся. Як круто ім прийшло ся від таких пред

І) Див. А. Н. Пыпинъ, Панславизмъ в'ь прошломъ и наетоящемъ. (Віксг-7
никь Европы 1878. Тоиъ У. стр. 328-331).

ГАЛИЦЬКО-РУСЬКЕ ПИСЬМЕНСГВО. . 4
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ставителів „славено-церковної“ партії, як професор і цензор ру
ських книэкок Венедикт Левицький, ми вже бачили.

Але змаганя церковної партії так різко противили ся потре
бам живої теперішности, що навіть такий не дуже живий чоловік

як Йосиф Левицький був їх завзятим противникомд) А Яків Голо
вацький називав іі представителів по просту „псевдо-Руссами“, „ду
ховими убійцями народа“, „Геростратами“.*) Тай сильні вони були
лише в неґації, в нищеню. Бо коли прийшло ся до. позитивної

праці для своїх гадок, то з під їх пера вийшло всього-на-всього

5 маленьких статий по 7-14 карток, що появились у шематизмах
Перемиськоі епархії від р. 1837-45, тай то написані були _
по польськи або по латинїіз)

Розумієть ся, що з таким малим запасом экивотних сил се

стремлїнє не могло утримати ся серед руху 1848 року, хоча Вене

дикт Левицький майже з слїзми в очах заклинав руських учених,

аби не робили кривди церковному язикови'), і хоча один бесідник

на народнім вічу в Дрогобичі 1848 року сказав: „Кажуть, що ми

не маємо літератури; але-ж ми маємо богослужебні книги, а хиба-як

вони не література ?“ Воно мусіло уступити стремлїню народньому
і було би, зпаєть ся, зовсїм вигибло, як би література народня не
ноказалась була такою вбогою і політичні обставини не остудили

були патріотичного запалу серед руської інтелігенції. Але тепер
воно знов почало піднімати голову і озивати ся так, що було би

„вссіѕмъ многотрудно и докучливо єднымъ славеноцерковнымъ язы

комъ съ Вогомъ, а другимъ рускимъ, може коломьгйскимъ съ Ру

1) Див. його статі в ЛаіїгЬіісІіег і'ііг ѕіаш. Ъііегаіпг. 1844. Ваѕ ЅсІіісІхѕаІ

(іег гаІІіиіѕсЬ-гііѕѕіѕсііеп Ѕргасііе пші Ьііегаіпг, стр. 183_185, 206-210. Дальше
в тім самім річнику: Впѕѕіпіѕсііе Ьііегаіиг іп Єкаіііиіеп, стр. 224-92'7, і в р. 1846:

Егиіісіегппѕ аці' кііе Вешегішпёеп ііЬег сіеп Агіііхеі: Ѕсііісіхѕаі (іег ѕаіііиіѕсіі
гпѕѕіѕсііеп Ѕргасііе иші Іиііегаіш', стр. 181-186.

2) Нашгуіо Ршѕуп, 2пѕіап<1е (ієг Впѕѕіпеп (ІаіігЬіісііег і'. ѕіау. І.іі.
1846, стр. 370, 378).

в
) Богданъ Дйдицкій, Михайль Качковскій и совр. гаішцко-руткая

литература І
. Львов'ь 1876 стр. 75, 76.

. ') Я. Головацкій, Исторпческій очеркъ основанія _галпцко-рускои Ма
тИЦ'Ь. Въ Львов'і'з, 1850.
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синомъ бдъ Сяна розправляти“'), або що „Словено-церковный
языкъ былъ всегда и можетъ бьіти еще живымъ посередникомъ въ

общенію словесном'ь... Розняти два языки, Словено-церковный
-и рускій, невозможно. Они сросли ся другъ съ другомъ во всей

жизни нашого народа. Розняти ихъ значило бы розорвати' самую
жизнь нашу на дв'і; половины“.2)

Але навіть на мертвій ниві тодішнього галицького житя се

змагаиє не могло удержати ся в своїй теоретичній чистоті. З оче

видною насьмішкою, щоб доказатн неможливість його практичного

перепровадженя, Дідицький вкладає в уста прихильника сього стрем
ліня ось яку промову серед приватних нарад літературних 1848

року: „Азъ состарівхся надъ чтеніемъ церковныхъ и сицевыхъ
книг'ь, во нихъ же пріобргіѕл'ь есмь не токмо правильность и л'в

поту языка, но такожде устройственность 'видовъ и правописанія
или ореографіи. И всуе премізнывати ныи'в оныя, яже сотвориша
старіи, сирізчь древніи. Подвизанія же младьІхъ суетны и ничтож

ны. Язьікомъ церковнымъ убо глаголаху русьстіи Словене, иже жи

вяху во Галичі, иже во Лв'вград'в, иже во Ііремышл'й. Народ'ь же
во весвхъ живущій извергоше многая словеса, акы ему безпотреб
ная, и повреднше многіи виды: чесо ради простор'іічіе его отнюдь

не требв нарицати правильнымъ; еже аще убо онъ сохранише
и'іячто правильное, есть токмо „Отче нашь“ и „Візрую“, какъ свя

тая моленія вся и вси на Руси глаголютъ. Чесо ради мндвніе мое

сицево: водворити и воцарити древлесловенстій, сир'іѕчь церковный
нашъ языкъ не токмо во книзізх'ь, по и во уст'ізх'ь русьскаго га

лнческаго народа! Азъ рекохъ и рвчь свою совершихъ". (Зоря
Гал. 1853, ч. 13).

0 скільки живе, хоч чуже, розумніще від свого, але давно
мертвого, о стільки розумніще було друге ненароднє стремлінє,

великоруське.

Від давніх уже літ жив і ділав між галицькнми Русинами
чоловік, який із самого початку свого діланя виробив собі був про

Ч »Візстннкь« 1850. Ч. 58 цитований в Зорі Гал. 1850. Ч. 63 в статі:

›0 нменахъ грамматикальвъіх'ьє. '

2) Зор. Гал. 1853. Ч. 4. (Посланіе о первомъ наіпоп'ь письменномъ язы

ців. ч. 1-4).
`
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руський патріотизм і руську літературу зовсїм иньші переконана,

як т
і,

до яких із таким запалом признавав си Шашкевич і його

товариші. До чого вони лиили з такою любовю, за що так довгі

літа терпіли всякі переслідувана, тим він гордував, те він ува
жав злочинною, дитинячою играшкою. Руський мужик був в його

очах підле сотворінє, „скотопас“, обовнзаннй робити панщину івн
готовляти для вищих, вибраних людий засоби для вигідного житя.

І,Наших'ь крестьян'ь, нежелавшихъ и педумавших'ь, осво
бодили на чужій коштъ отъ обязанностей работой исправляе
мьтхъ для пом'ьщика...“ жалує ся він в однім листі до Погодинаї),

десять літ по знесеню ианщиии! Разом з тим він був також вели

ким противником народньої просьвіти. Як нїякому розумному чоло

вікови не прийде на гадку просьвічати свій робучий інвентар,

своїх волів, коний, бо се неможливе, так і брати ся до просьвіти

мужика можуть лиш люди „сумасшедші“. Найбільша уступка, яку
він робив, була та, що позволяв мужикови читати молитовпик, ка

техізм і псалтирто; більше нічого. А язик мужицький! Хотіти` аби
вчений і розумний чоловік писав язиком „галпцкой черни“ можуть
лише „мрачньіе изступленники или скор'ве низкіе невізжды, въ

лізни досел'в проживавшіе, пренебрегавшіе всякую науку собствен

наго языка, употреблявшіе чуждое нар'вчіе, прислушивавшіеся только

простонародному разговору собственныхъ слугъ и работниковьп)
Його ідеалом державних і суспільних порядків були часи до 1830

року, в яких він сам виховав ся і виріс, в яких виробив ся його

політичний і суспільний сьвітоглядз) Тоді було всьо ясно і в по

рядку; нїякі злочинні змаганя не підривали спокою пануючих вер
стов; нікому не приходило в голову рівнати мужика з шляхтичем,

говорити про права тих людий, що мали лиш обовязки, або про

обовязки тих, що мали лиш права. І він був чоловік „шляхетного”
роду; і з внутрішним задоволенєм і гордощами рахував себе до

І) Письма къ М. П. Погодину иа'ь славяпскихъ земель (1835-1861) сь

предисловіемъ и приігвчаніями Нила Попова. Москва 1879-80. Листи Зубри
цького _ лист з 21/4 1858 стр. 609.

2
) Мих. Др агомаиов, Переднє слово до Повістий Федьковича. Кіевъ
1876, сгр. ХХІІІ, ХХІУ'.

з) Видно се доволі виразно з його листів писаних до Погодина в 50-тих

роках: лист з 19/6 1826 стр. 598, лист з '7/11 1856, лист з 21,4 1858, з 19112

1858, з 31/1. 1861.



53

тих, яких уже сам Бог поставив понад чернею. Душею і тілом він

приймав переконаня тоі суспільної верстви, до якої числив себе,

з якої ноходив. Прірви, що від тоі верстви дїлила не лише

„чериь руску", але й письменного Русина, для нього не було; його

з тою верствою лучили звичаї, обичаї і привички житя; язик іі не

був для нього, „чуждое нар'іічіе", але язик свій, питомий, язик лю

дий шляхетних і вибраних, до яких прецїнь і він належав. По

крайній мірі язик сей був йому близший і рідніщий, ніж язик

руських скотопасів; він говорив і писав аж до 50-тих років ви

ключно по нольськи.
Своїм шляхоцьким перекопаням він остав ся вірним до самої

смерти. Ніякі політичні перевороти, ніякі змаганя руської інтелі

генції пе годні були навчити сього чоловіка любови для руського
мужика; не годні були навіть тоді, коли історичні памятки й до

кументи, в які він закопав ся, навчили його, що сей руський му
жик, то остаток славної і великої бувальщини того народа, до я

кого і він помимо свого шляхоцького походженя належав. Ні, він
не хотів допустити, що руський мужк, то єдина надія і опора

руської народности в Галичині, бо тоді мусів би був хоч троха

скинути своїх панських поглядів і зблизити ся до нього, полюбити

його, зжалувати ся над його тяжкою недолею. Для таких сенти

ментальних почувань у його серці не було місця. Лиш один одні

сінький раз в 1846 році, коли мужики стали против революціо
нерів, як він думав, в обороні консервативних ідей, він як би в над

городу за те радував ся, що уряд хоче їх увільнити від самоволі

панів і поправити іх долю. Але-ж бо сим разом мужики боронили

консервативні ідеї против революції! А революцію і загалом за

хідні ідеї, поступ, він як правдивий консерватор щиро ненавидів.

Революція то „д'вло городскихъ тунеядцевъ и площадньїхъ бро

дяг'ьи (ор. сіі. 580, 581, лист із 28 цьвітня 1846). „Намъ надо
'вло древное и мы тщиися ивобрвсть что то новое лучшее, но до
селі; напрасно...“ (стор. 598). „Древнее, долговременнымъ суще
ствованіемъ упроченное устройство устраняется; новое едва про
зябает'ь... есть же то время предпринимать коренное преобразо

ваніе государства? и разрушать всі; основньїя начала?“ (стор.

601) - жалує ся він в листах до Погодина на державні персміни
в 50-тих роках. А про конституцийнпй рух 1861 року пише він:

І,Настоящее время едва ли не хуже 1848 і 1849 годов'Ь. Какая

то зловредная шаль вавладівла умами жителей вс'вхъ провинцій;
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всі; волнуются, требуютъ дерзко какой-то народиости, автономія,

сеймовъ, исключительнаго употребленія своего нарізчія въ присут
ственныхъ мтстахъ и школахъ, собираются на сходки, шумятъ,

толкуютъ, хулятъ Нтвмцев'ь, порицаютъ правительство. Важную

роль въ сего родаїзборищахъ играютъ парни студенты, коихъ съ

умноженіемъ выше потребности училищ'ь, число несоразм'врно увее`

лвчилось!... Я бы желал'ь, чтобъ Россія обнеслась каменной китай

ской ст'іъной отъ зараженной Европы западной, ибо тл'іэтворная
ея язва уже обложила окрестности Россіи... Прошу Бога, дабы оиъ

спаслъ святую Русь отъ сего рода искуса, который испытываетъ

Австрія как'ь посл'вдствіе необдуманного торопливаго преобразова
иія...“ (стор. 617-620).
Але він був шляхтич руський; дома в його батька говорили

по руський) Він угнув ся перед авторітетом церкви і історичних
памяток і признав ся, що він Русин, не Поляк. Але ніколи в сьвіті

він не був Русином „посиолитим“, і коли признан ся до Руси, то'

лиш до тої, яку бачив у памятниках, якої порядки йшли під лад

його консервативним поглядам і всьому тому, з чим зросла ся вся

його природа, всі його думки й переконана. Що тої Руси в Га

личині давно вже нема і ніколи бути не може, про се йому було

байдуже. Що кастова ненависть до мужика мусіла ізолювати його

між усіми живими Русинами, також його мало обходило. Чим більше

був сам, тим менче уступок мусів робити иньшим, тим вищим чув
себе від усьоі тої письменної дрібноти, що повзає по землі як

.чернь, бідує, плаче, журить ся з нею, а часом сподіває ся для неї,

любить іі, в любови своїй плутає ся „сумасшедшая“, як Вагилевич

і Головацький, „въ опасныя сіѕтн“ і пориває ся до змагань, від

яких ,,благородна“ душа мусить відвертати ся з холодною погор

дою... „Въ В'іѕн'в нам'вреваются издавать періодическіе записки на.

малорусскомъ язык'іѕ
- да радуются и веселятся ваши малорусскіе

ревнители, у нихъ будетъ уже непрем'ізнпо собственный журналъ.

Даже и долговремениые сиоры о правописанін малорусскомъ, на

чиная отъ Максимовича до Левицкаго, въ Галиціи веденныи, р'із
шены: будутъ печатать латинскими буквами!!...“ пише він 1843

року з іронічним насьміхом до Погодина (стор. 568), а 1858 року

1
) Я. Головацкій, Денись Зубрицкій. Некрологь. (»Слово« 1862. ч

9-12). Ч. 11. .
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каже: „Есть мн'внія, чтобъ перевести на простонародный языкъ

древнія славянскія книги. Какая радость для сочинителя малорус
ской Грамматики Г. Кулікша! Посовізтуйте ему, чтобъ онъ пересе~
лился къ нам'ь,~его будут'ь зд'всь превозносить!“ (стор. 612).

Що у иньших творило всю суть патріотизму, то в нього

було внайлїпшім разі лиш матеріялом науковим, який „можетъ
быть иригодится на что.“ „Хорошо что онъ (Куліш) занимается

собираніемъ простонародных'ь пвсней, былей, сказокъ и пр.; это

можетъ быть иригодится на что; но какая же ц'вль въ составленіи

граматики? Въ одной Руси дві; русскія граматики, сл'вдовательно

два языка, дві; литературы, дна народы и конечно дві; державы.

Пусть болтаетъ простолюдинъ какъ его мать научила, а языкъ

словесности долженъ быть одинъ въ цвломъ народ'в. Добрый па

тріотъ долженъ сбпрать, соединять и сливать въ одну ц'влость
всі; народныя стихін, а не раскалывать, разд'влять. Полезнсве бы

было обунать свонхъ земляковъ сколько возможно великорусскому

языку...“ (стор. 614). у

А прецінь і сей чоловік був руським патріотом, ба, як він
думав, єдиним „добриґ руським патріотом, якого погляди на на

родність були вірні і правдиві. Які були ті погляди, видимо з на

веденого уступу. В глубокій старости він узяв ся писати історію
тої Руси, яку він любив, у тій надії, що розкрившн перед пись

Іеиною дрібнотою пишну картину історичної Руси, з усім блиском

і славою князівських подвигів, боярської могутности і державної
сили наверне заблуканих із мужицьких манівцїв на правдиву дорогу

руського патріотизму, не лише відверне їх від простої черні, але

запровадить туди, де ще й тепер як давніще сьвята Русь живе

в такім самім, а навіть більшім блиску і слані, де політичні і су
спільні иорядки такі близькі до порядків австрійських перед 1830

роком і такі симпатнчні для благороиного, „доброго” патріота...
І він також плакав над упадком Галицької Руси і старав ся при
кладом і наукою піднести її і показати, в чім властпве лежить
той упадок. „Я самъ наставляю нашихъ нев'ііждъ священниковъ,

како подобаетъ слагатн персти при изображеніи св. креста, что

нмъ досел'в было неизвізстно...“ Дякуючи Погодинови, що казав

виймати „частицу“ за його здоровлє, каже далі: „Я не въ состо

яніи описать своего восторга по прочтеніи зтихъ словъ - съ уми
леніем'ь, со слезами лобзалъ Вашъ почерк'ь... Священньтй этотъ

обрядъ не соблюдаетсн -у насъ: не столько въ сл'вдствіе уніи,
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сколько отъ равнодушія, индеферентизма и нечестія духовенства.
У насъ проскомидіи не отправляютъ по закону, ни агнца ниже ча
стицъ не вынимают'ь. Овлщенникъ или дьячекъ прияесет'ь въ штан

номъ карманф просфорочку и на ней совершается св. служба!
(стор. 607, 608). „Мы стали съ отцемъ Головацкимъ печатать Ли

тургію С. іоанна... съ польскимъ н н'вмецкимъ переводомъ... Ц'Ізль
предпріятія, чтобъ и наши священники, изъ коихъ едва десятьій

челов'вк'ь разум'ветъ церковно-славянскій язык'ь, и Поляки... поу
чались и удивлялись превосходству, великол'впію и красот'іѕ сла

вянско-восточнаго богослужеиія... (стор. 603) Оимпатіі для князів

ської і царської Руси з її боярами, для росийськоі держави з її
підневоленими кріпаками, з її політичним і літературним центра
лізмом, питаня „како подобаетъ слагати персти при изображеніи

св. креста“, як відправляє ся по закону нроскомидія і як виймати

„агнца и частицьт“, _ се все такі справи, що нозволяють бути
„добрим“ руським патріотом, від яких можна приходити „въ во

сторг'ь", в „умиленіе“, над якими можна плакати, не уближаючи

шляхетному походженю і благородпій чести. В сих рамках і Денис
Іванович Вінява із Зубрицї Зубрицкий ~ бо про нього тут бе
сіда _- був щирим руським патріотом.
Що така квітка виросла на руськім полі, се не тяжко буде

собі вияснити, коли пригадаємо, в яких обставинах виростала руська
інтеліґенція в перших 30 роках ХІХ-го віку, яку пропасть ті об
ставини виконали між народом і інтеліґенцією, як вони ломалн і де

моралізували всьо, що підносило ся хоч трохи понад мужика. Треба

було мати незвичайно живий характер і здорового духа, щоб не

окалічіти морально серед тих обставин. А Зубрицький, хоч і під
носив ся що до своїх здібностий понад пересїчну мірку звичайних

людий, та за те був більше під впливом тих тяжких обставин, що
як на мягкім воску відбили на нім свою печать і злїпили з нього

те, що зліплювали і з міцніщих від нього людий.

Як ми вже згадували, він був шляхетного роду; його батько

був посесоромд) З відношень, які тоді панували між дідичами або

посесорами і народом, він мусів винести перші своі погляди на

мужика як на робучий інвентар упрівілейованих верстов. Послу

1) Біографічні дати нодаю з вшпче наведеної посмертноі згадки Го

ловапького в Слові 1862.
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живши якийсь час у Сяноку при маґістратї, він 1809 року вибра
ний був секретарем заложеного Поляками провізоричного уряду
військового під егідою Наполеона; потому був юстіціярієм у ІІе

ремнськім і ииьших округах і в сім судовім уряді могли лише ще
більше виробити ся його неприхнльні для мужика переконана, бо

юстіціяр був урядник платний ізалежний від панів, і його функції
не богато ріжнили ся від функцій мапдатора. Був далі опікуном
малолітних дітий ґрафів Пініньских, Гумніцких, Яворских, заводив

_у іх маєтках „образцевую економику“, за що від графік Пінінь

ских дістав одно село на дожнвотє. І в тім селі заводив він взір
щеву госиодарку, а коли 1820 року переніс ся задля слабости

жінки до Львова, то взяв від львівського маґістрату присілок Сиг

іпівку в аренду. Велика часть його житя, і то як раз та, в якій

-вироблює ся сьвітогляд чоловіка, пройшла в сільськім господарстві
тодішнїм, де він або посередно або безпосередно стояв проти му
жика як чоловік упрівілєйований супроти підданого. Що значить
-в часах панщини заводити „образцевую економіку", чейже кожному
відомо. З сього відношеня виробила ся його антипатія до мужика
і його строго-консервативні, аристократичні переконаня, що стали

Аугольним каменем усьоі його дальшої діяльности. Іколи він потому
-став інтересувати ся руськими справами і працювати для руської
народности, то се могло бути лиш для такої, що містила ся

в рамки його політичного і соціяльного сьвітогляду і була з ним

у внутрішній гармонії і звязи. Річ очивидна, що та народпість не
могла бути иародність українська, бо вона була наскрізь мужицька.
У його батька говорили, правда, по руськи, по мужицьки, бо инакше
не вміли, але він скоро, бо ще в 1809 році, коли стояли в Гали
чині росийські війська, почув великоруську мову, купив собі кілька

«великоруських книжок, познайомив ся вже тоді з великоруською лі

тературою (а яка була вона тодіі) і приймивши уряд росийського
переводчика при апеляцинім суді вправляв ся в-одно в велико

руськім діловім язиці.,
А коли він опісля став членом Ставропигійського Інститута,

коли почав порядкувати його архів, коли дістав у руки Карамзина,

.а далі познайомив ся з міським архівом у Львові і його історич
ними памятками, то се вправді скріпило його симпатії для руської
народности, але знов не до тої, що перед його очима стогнала

в такій тяжкій неволі. Славні часи князівської Руси, її державна
сила, а в пізнїщнх часах борба за віру і церков наповняли його
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ентузіязмом, бо в них не було нічого, що стояло би в суперечноствї
до його консервативного сьвітогляду. З правднвим запалом кинув;

ся він до студіованя тих памяток; при. їх помочи розкривав ся перед
ним образ історичної минувшини, сьвітлоі і блискучої, а тодішня

історична критика і література показувала, що та минувшість вла

стиве і не минувшість, а жива теперішність. Бо й тепер істнувала..
руська держава, яка не лише щодо своєї внішноі могутности
і блиску могла заспокоїти вимоги найбільшого національного шові-`

ніста, але й що до свого політичного і суспільного устрою мусіла.

радувати серце кождого консерватиста. .

Але історичні акти і документи, хоч піднесли його ученість`
і зробили з нього здібного археольоґа, не могли дати йому здіб

ностп для зрозуміня живих питань теперішности народа` що жив.

коло нього. До того треба було великого запасу сьвіжоі думки,

здорового, любячого серця, що вміє переломатп всі перегороди на-/

громаджені привичками житя і пересудами кастового вихованя;

Оьвіжу думку, коли яка була, ті памятки зовсім присипали поро-.

хом, а полюбити в теперішнім народі він міг лиш те, що ще лишило

ся з історичної минувшини описаноі в памнтниках: церков і обрядг
і що мало ще хоч яких-таких сьвітлих репрезентантів у митропо
літах, епископах і т. л.

'

Знайомість із Ііогодиним добила його до решти. Погодин бут
не лиш його вчителем в історії, археольоі'іі, не лише підпомагав;

його наукові змаганя присилкою книжок,1) але й остаточно розвив

іукріпив його політичний сьвітогляд. Як у зеркалї відбили ся
в його голові всі фантастичні гадки сього незвичайного пропага¬

тора державного росийського централїзму. Гадки ті2) навіть у Росії
не приймили ся; не приймив їх уряд, бо були противні прінціпамІ
Сьвятого Союза; не приймила іх мисляча публіка, бо вони гаравду

народиього шукали не в свободі народів, не в свобідних політичних:

інстітуціях, але в розширеню зверхнього блиску й могучости дер
жави і в борбі проти поступових ідей західної Европи. 'Все-ж.

таки в устах Погоднна гадки ті мали хоч які-такі позори слуш
ности і консеквенціі. Коли він, в'еликоруський прихильник держав-4

І) Див. увага Н. Попова в ›Письиа к'ь Погодинуз стр. 542 і порозкиду~
вані звістки по листах Зубрицького до Погодина.

и) Див. Пыпинъ, Панславизиъ... Віѕстн. Евр. 1878. У. стр. 751-756.
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ного 1 національного централізму, не хотів звати нічого в Росії як
лиш одну офіціяльну народність, віру й літературу, і для тоі єд
ности вимагав від иньших народностий „по необходимости тяже

льїх'ь жертв'ь“,') _ то можна з сим згодити ся або нї, але якої
такоі поверховноі льоґічности сій гадцї відмовити не можна. Він

був переконаний, що держава має творити „одну огромную махину,

расположенную самьїмъ простьїмъ, удачнымъ образомъ, управляе

мую рукою одного челов'вка, рукою русскаго царя, который во

всякое мгновеніе единьїм'ь движеніемъ можетъ давать ей ход'ь,

сообщать какое угодно ему направленіе и производить какую угодно

бьІстроту“, - і в його устах ворогованє проти народностий не
пануючих могло мати змисл. Але який змисл могло мати ворого
ване проти народностий, проти автономії, соймів, уживаня рід
ного язика в урядах і школах в устах Зубрицького, галицького Ру
сина, якому без народньоі автономії грозила неминуча загибіль?

Коли Погодин могучости і слави Росії шукав у тім, аби вона злу
чивши під собою славянські народностн стала до борби з ,,тле

творним і гниючим западом“, якого поступі ідеї він ненавидів,

довершила й увінчала розвиток людськости, - то який же вмисл
був у тім, коли й галицький Русин став ворогувати проти про
сьвіти, проти поступових ідей, без яких для руської народности
в Галичині нема найменчого ратунку?

Нема отже чого дивувати ся, що сей чоловік „не наслаждал

ся общою понулярностію своихъ современниковъ", що „многіи изъ

совремевньїхъ не поняли его“.2) Справді, в ЗО-тих і40-вих роках
він був доволі зізольований в живій части руської інтелігенції,

що о скілько жила, жила гадками Маркіяна Шашкевича.

Але з початком 50-тих років він став поволи осередком, коло

якого збиралась і кристалізувала ся нова громадка людий з по

дібними як він поглядами на нарід і мужика. Важко згадати, що

до тоі громадки стали приставати також люди з колишнього кружка

Шашкевича, що хоч були й давніще знайомі з Зубрицьким, усе-ж
таки держали ся зовсїм противних переконань і любили в народі

власне те, що Зубрицький топтав ногами. З таких людий назву лиш

Якова Головацького, який ще 1850 року видав свою „Росправу

1) Замітка Головацького в його статі Енѕіашіе (іег Внѕѕіпев, сгр 378.

2) Головацкій, Дение'ь Зубрипкій. Слово 1862. Ч. 10.
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о юікноруськім язиці“ і „Три вступительні преподаванія“, а вже

в найблисших роках
_ коли саме, не вмію сказати _ покидає

свої переконаня і в 1856 році числить себе до І,Погодинської ко

льоніі“, якої „атаманом“ підписує себе Зубрицький в листі з 19

червня 1856 (Письма 597, 598).

Сумний се факт, що велика частина колишнього Шашкевиче

вого кружка в 50-тих роках почала приставатн до Зубрицького
і його ненародних стремлїнь. З великим трудом такі люди як Го

ловацький усніли продерікати ся зі своїми переконаяями до 1848

року. Рік сей не лише скріпив їх привяпі надії, але дав їм надію
на поміч і опіку уряду, що доси був ім противний. Але коли за

другим наворотом політичної реакції уряд в особі графа Ґолухов
ского знов викинув ся на народний руський рух і став йому ста

кити перешкоди, а сам рух показав ся в літературі таким бездар
ним і не міг оперти ся на своі питомі сили, підсьвіжені на хвильку

надії згасли і з Головацького, товариша Шашкевича, став Голо

вацькиіі` товариш Зубрицького й Погодина! Ііоляками ті люди

не могли і не хотіли бути; в нарід, серед якого жили і якому

доси служили, перестали вірити. Але все-ж таки від руського імени

вони не відстунали; покинувши нарід вони вчепили ся власне за

імя як потапаючий за бритву. Окрім іх мужицького руського на

рода їм від давна такі люди як Зубрицький, а через нього й 110

годин показували иньший руський нарід, не приневолений і не упо

корений як вони, але могучий, самостійний, а сильним царствон
і з доволі розвиненою літературою. До сього руського народа
вони й пристали тепер. Хоч як би пішли політичні обставини в Га

личині, все таки ім лишила ся та відрада, що через те ще Русь
не вагине, бо Русь велика і могуча, і ніякі галицькі клопоти й не

щастя не годні зломати іі снли. Що значать галицькі вороги ру
ського народа проти такої сили як Русь від Камчатки до Чор
ного Моря? Навіть сьмішно порівнувати!
А при тім відступлеиє від дотеперішиого народа не було

в іх очах навіть відстунленєм. Їм позволяли прецїнь лишити ся

при нім; адже-ж не лиш вони, але й цілий їх нарід був лиш ча

стиною, атомоп тої великої Руси, хоч правда, частиною нонсова

ною, скошлявілою, ополяченою, яку треба було очистити і яку
лиш підневоленє під велику Русь могло правдиво відновити і від

родити. Баламутні листи Максимовича писані до Галичан з но

чатком сорокових років дуже влекшували їх відступлеиє. В листах
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тих що найменче не було жадноі льоі'ічности. Ми Українці, писав

Максимович, приймили яко свій народній літературний язик - язик
Великої Руси, пишемо і говоримо ним, так що у нас не може бути
7навіть бесіди про українську літературу, а можуть бути лиш від

дільні книжки писані по украінськи. Лиш у вас Галичан літера

тура жива мусить бути на вашім живім народнїм язицї. Чому-ж
лиш у Галичан? Чому і не в Українців? А коли в Українців нї,
то очевидячки і в Галичан ні. Давніще, в сорокових роках, коли

жив іще Маркіян і живі були надії на відродженє мужицької Руси,
сї недобровільні двозначности Максимовича не звертали уваги;

але тепер на них мож було покликувати ся, і в пізнїщих роках

Головацький справді покликував ся на них. Що таке нідновленє

і відродженє через велику Русь мусить допровадитн в Галичині
так як тепер допроваджує на Україні до духового каліцтва і смерти.
того руського мужика, якого вони самі хотіли піднести і відро
дити, про се їм тоді було байдуже. Най мужик руський гине;

Русь велика все таки не загине!
І от доволі з`ізольоваиий до недавна Вінява із Зубрицї

Зубрнцкий побачив коло себе невеличку громадку людий, зломаних

вправді, прибитих і нездібних уже до ніякого енерґічного діла,І

але за те тим покірніщих і услужнїщих.
Але й се друге ненародне стремлінє, всликорусьне, годі було

перепровадити в цілій його теоретичній чистоті. Бо не лише для

читаючої публіки воно було зовсім новим, так що її треба було до
нього прилагоджувати, але й ніхто з прихильників його не вмів по

великоруськи. Навіть Зубрицький немилосерно калічив великоруський.
язик. А крім того вони не мали й відваги виступити публичио
зі своїми переконанями. Рекомендуючи 1856 року ІІогодинови Ше

ховича яко редактора Оемейпої Бібліотеки Зубрицький так каже:

„Мы нуждаемся въ сего рода дерзкомъ смвльчак'в. Правительство
не запрещаетъ откровенно издавать журналецъ на чистомь, сколько

намъ возможно, русскомъ язык'в, но оно покровительствуетъ ки

риллипу и хохлацкое нар'вчіе, желая внушить, что мы иный рус
скій народъ, а не тотъ который въ Россіи, и потому небрежио было

бы челов'вку им'вющему состояніе или чинъ выставляться на неу
довольствіе, а можетъ быть и гоненіе, такому же какъ Шехович'ьу

вертопраху все равно
_ а намъ хочется им'ізть журналец'ь".

(Письма, 596.) Хоч мораль у сих словах не дуже висока, але вона

показує, що й прихильники великорусизну, хоч їх погляди на око
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дуже енерґічні і сьміливі, мусіли рахувати ся з обставинами і хо

вати кінці в воду. Обставини зложили ся так, що їм се дуже легко

було зробити. Прихильники церковного стремліня самі бачили, що
ввести церковний язик до літератури годі. Аби зробити його хоч

троха стравнїщим, треба його конче було підбавити народнїми сло

вами. Вийшло отже в результаті таке, що хоч вони сліпо тримали

ся уряду і урядової народности,-для_якої міністерство казало ви

давати окрему газету, звісний „Ввстник'ь для Русиновъ Австрій

ской державы“, хоч вони відкидали однаково і 15 і60 міліоновий

нарід і знали лиш нарід руський З-міліоновий, що жиє в Галичині

і має кождочасному урядови бути вірним і послушним, то все таки

писати стали язиком подібним як кружок Зубрицького, з яким іх

ще до того лучила ненавистьдо демократичних, народних стремлїнь.

Ще більше зближили ся оба кружки, коли против їх стрем
лінь піднеслись протести з боку народнього івивязалась між при
хильниками і противниками народнього стремліня горяча язпково

правописна полеміка. Аби устояти ся против стремліня, яке публіка

'капець-кінцем усе таки ще найбільше розуміла і любила, яке мало

утаких поважаних представителів, як Иосиф Лозівський, Антін Мо

гильницький, Лука Данкевич, Устіянович і иньші, треба було висту
пати разом.

О скільки я міг прослїдити, полеміку, з якою нам тепер при

ходить ся близше познайомити ся, викликав 1850 року Яків Го

ловацький, тоді ще, здаєть ся, прихильник народнього стремліня.

_Русини сподївали ся, що руський язик буде допущений до урядів,
і тому Головацький опублікував в Зорі Галицькій в статі „Дещо
о д'вловбмъ языцв у нас'ь на Русп“ гч. 17) дві купчі грамоти
Снятинські з р. 1625 і 1750 як образець ділового язика мало

руського і додав до них ось яку замітку: „Языкъ (сих грамот)
чистый, народный, ясный; форма докладна, такъ- що може омаль

и нынвшнымъ писарямъ громадскимъ за образепъ діѕлового слога

служити... Правописанье такожь одностайно, малымъ ся розличає
бтъ правописанья, якого мы нын'їѕ во обще ужнваємъ. Отъ и пе

ресторога для нашихъ декотрихъ радикалбвъ въ правописанію

(притик до Лозінського, що мав свою правопись і. писав без а),

ккотрй голову ломлятъ надъ тымъ, як бы видумати новый совсіѕмъ

доси въ словенщинс'з невидапый спосббъ писанья, не уважаючи,

що такымъ новымъ правописаньемъ перервалибьт нитку, котра насъ

из'ь старымъ бытомъ народньтмъ вяже, безъ уваги на словопроиз
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.веденіё, на аналогію другихъ словенскихъ языкбвъ, безъ нагляду
на давніи забытки языка ивъ тыхъ временъ, коли языкъ нашъ

мавъ ширшу просторонь, коли бувъ близшій своєму кореиеви; ко

три пбдслухуютъ нростолюдина въ своимъ рбднбмъ селв, и на

тбм'ь лёзилятъ утлу будову грамматики свого родимого закутка,
иавываючи єго народным'ь, простуютъ лбдля свого не завсвгды

правого слуху або мудроваия слободпо ростущу на широкбмъ сло

вянскбмъ пни былинку руского языка, незважаючи, що тымъ про
стованьємъ, обрвзоваиьємъ прешкаджаютъ взростови народного ру

-ского языка. Зъ другои стороны въ сихъ грамотахъ могутъ мати

поученіє въ другу крайнбсть внадающй грамматикове (притнк до

Йосифа Левицького), котрй такъ страшно горо'вжатся на „въ“ въ

правопнсанью зам. „лъ“. Най ся тіи подивлятъ, що єще нередъ
стома и двґвстома л'вты въ минувшбмъ времени пе только выгово

рювано, але и писано „въ“: признавъ, уживавъ, садивъ. _ Сло
вомъ суть сіи грамоты дуже важнй

- є то новый доказъ, що
можна такимже словом'ь (ще свіэжим'ь) рускимъ хотьбы заразъ про

.должати судоведенія по русски
_- якъ тоє намъ пограничный меже

давною Польщею а Волощиною, меже Унією а Православіємъ го

родъ Онятынъ въ живбмъ корени доховавъ, на которымъ нын'в

сввжо защеплена л'второсль возрастати має".

В статі „Пересторога для перестережених“ (З. Г. 1850, ч. 20)
відповів насамперед Лозінський від імени „радикалів“. „Видит иап

ся", каже він, „же никто думати не буде, якобы в котрим будь
живим языц'в ортоі'рафія або колись давнгвйши осягнула, або ко

..лись пизн'вйши досягнути могла совершенности, бо ту нема

.ничого досконалого, ту лиш поступати можна... И тоє не по
:требує доказу, же давнґвйшіи писма рускіи не держали ся бесіѕды

наропнои 'але ортоґрафіи книг церковних. Тоє уже былобы доста
точноє переконати каждого, же давнізйших писи ортоі'рафія як

тогды не в'вдповвдала народнбй бесіѕдіі, так тим біільши для нас

взором быти не може... Що-ж то єст тая нитка, о которой Вби
споминає? Так як мы всі; тепер пишемо, не писано давн'вйши,

одже тая нитка уже перервана, але тоє єст корыстев для языка,

же покинув старіи и невіідповтідаючіи му форми, а старіи писма

на тим ничого не утерпґвли... Необмежепный ужиток (етимологіи)

запровадив бы нас совс'вм сл'вдственно до ортоі'рафіи инних на

р'вчій и затер бы характер нашого нарізчія...у Як то, мы не для себе,
не для хосна нашого народа пишемо, але для подббности с дру
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гимн '?... Та щож ми з того, же если напишу отъ, то мя Москаль

ланн'вйши норозуміѕе, коли мя мой брат Русин не порозуміьє? Чи

чтирнадсять міліонив народа маєся виречи самостоянно и
правописи для аналоґіи с другимиїд... Що ся пише, то ся пише

для хосна жіючого народа, а не для хосна старих книг... Нехай

никого не лудит слободно ростуча былинка руского языка на ши

роким словяньским пни, бо если ся давнои ортоґрафіи держати бу

демо, то нема для тон былинки свободы и посгупу; а если вона
свого в'вдличія и характеру не унержит, то на широким пни
словяньским совсвм щезне _ межи инним гильом знати ей не
буде... Всґв, которіи сут за посту пом (радикали), чуют потребу
держатися общои устнои бес'ізды... Але реакціонери, которих за

садою давнбсть и навикненье, сут найбильшими тамами
одиостайности в писмт; и в правдивим поступь. ІІишит як хочете,

але народна бес'вда за вашов ортоґрафіов не пбйде...“

Левицький, що основою своєї малоруськоі граматики по

ставив був, як він каже, „язик народний, який здоровою критикою

треба відріжнити від того, що в декотрих сторонах через кілька

віків спольонівовано“,1) своєю здоровою критикою так прочистив

народний язик, що він мало в чім ріжнив ся від язика церков
ників. На замітку Головацького він сказав, що „именемъ вс'вхъ

приверженцввъ тон системы (що пише лъ зам. въ) мае честь по

четному авторови наганутого артнкула вбтъповізсти, що тіи два

документа недоказуютъ правильности граматическои, лишь суть до

казом'ь, що и въ тоє время самоуки не вмвлн розрбжнятн время

нрошедшое... зотъ дзвепричастія... и втогды Снятнньсиій самоукъ
зле пбдслухал'ь ся и не читалъ авторбвъ русскихъ передъ собою,

котрыиілвпшій мали слухъ, и лишь въ дтєпричастію
_ въ _ чули.

Граммотьг приведенныи добре писаии, но не со вс'вм'ь; бо „В'іѕст

никъ для Русннбв'ь австрійскои державы“ лівпше пише; тому за

его повагою тра намъ добремыслящим'ь нти...“ (З. Г. 1850, ч. 24).
А одному дописуватели з Перемишля, що йому закидав, що вн
кладае язиком малозрозумілим (тамже ч. 25), відповів гнївно, `,що

ум'ветнбсть вченого языка домагае ся; простымъ же языкомъ вче

1› Ьешісігі .І оѕеріі, Єгашшаіііт сіег гпіііепіѕсііеп одет Іхіеіпгиѕѕі
ѕсііеп Ѕргасііе іп (Заііиіеп. Ргиетуѕі 1834. (Граиіиатика языка русского в'ь Га

лиціи. Єгаттаіуіха јеиуіха гцѕіхіеѕо “І ЄаІісуі.) стр. ХХ.
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ному Русинови простоитъ лишъ на єдині; съ простолюдином'ь гоЬ

воритн. Мы идемо за прикладом'ь Цолякбвъ, и незва
жаемо такъ якъ и они на нростакбвъ; бо на щожъ
было брати ся до языка русского, ели лишь жарґономъ быти має,

а не щирорусскимъ, основающииъ ся на живыхъ фориахъ народ
ныхъ и выраженіяхъ библіїіныхъ или церковныхъ? Таже хочемо,

щобы языкъ літурґіческій сробнти срозумґвльшимъ, якъ до сихъ

поръ го священники розум'іѕли; щобы знали, що сптзваютт. и чита

ютъ, а нарбдъ розумЪлъ, що слухає. А можежь быти л'Іѕншій спо
сббъ, якъ тотъ, сли натомтзстъ подьскихъ унотребляємо перковныхъ

выраженій ?...“ (тамже ч. 29)

Против того, щоб іти за язиковою повагою тодїшнїх віден

ських Русинів, виступила різко допись І,Зъ пб1ъ Галнча“ (тамже
ч. 28). ,,...См'вємо ся нынче, и дуже справедливо, зъ нашихъ нео

бразованыхъ рекрутбвъ“, каже вона, „але же переводчики в'вдень
скін позваляютъ соб'в на подобіе писателей за великого Петра
языкъ питоиый кааити, вычудовати ся не можемъ. Чому то они

не хотятъ ити за голосомъ языка малоруского? чи не пбзнаюгъ

его богаптва и практичности, же ажъ зъ другихъ языкбвъ барба

ризма берутъ, абы лише найотвтзтн'вйше малоруске не унотребитн,

бо хахольске? Якже думают'Ь, сли намъ обывателям'ь рускимъ

прыйде въ суд'їѕ стати, чи будемо тогди за Шмидтовими словарями

глядгвти, аби гамъ яке слово незрозуміле Малорусинови вынайтн?

Тымъ д'вломъ жадного народови хбсна не принесутъ, а нарбдъ
якъ бувъ такъ и надаль буде безъ словесности, сли и'всто свого

питомого або чужій або давно вже змерлый языкъ образовати ся

буде... Чи може они высшіи розвинули понятія и думають, же на—

рбдъ нашъ, ихъ высокоумпыми писмами восхищеный, перейие ся

ихъ духомъ и покине свбй питоиый языкъ - языкъ чей не ма
лого народа, явыкъ звучный и чудесный,

_ а возьме ся чвпати
чужого або змерлого? То не стане ся! Мы, которіи для народа
хочемо двлати, будемъ плекати его языкъ, той, которій въ устахъ
многихъ милліонбвъ живе, въ которбмъ звенитъ духъ народа и его

исторія, которій есть великмъ, глубокимъ жерелом'ь покр'внляю
Щимъ и засолоджающииъ силы наши въ благополезнбиъ образо

ванью его... Кблькожь то л'втъ языкъ церковный общословеньскій

употребляєся въ Церкві; и въ наукахъ Церковныхъ, 8. однако на

рбдъ своимъ говоритъ язЫком'Ь и по нашбмъ мн'Ьнію в'вчне ним'ь

ГАЗ'ШІІЬКО'РУСЪКЕ ПИСЬМЕНСГВО. 5
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говорити буде. 'Го єсть доказомъ, же малорускій языкъ „становить

свою свойствепную цівлбсть и своє властивоє пятно має, и хоче

яко особа одна, окром'вшна свою осягнути паль, до которои
всі;

народы зближаются. Также булобы уже на час'в, печатати бук
вами гражданьскими.“ (,,Мы вже на тоє давно були готовй, лише

ведля денекотрыхъ рускихъ гарцопфбзъ задержалисьмо доси кири
лику“, долає від себе Редакція Зорі Гал.)
Погляди ненароднїх стремлінь стали з особливим натиском ви

повідати ся в Зорі Галицькій, коли вона від 1852 року перейшла
в іх руки. „Не утаиваємъ обстоятельства такого, которое ставится

великимъ препятствіємъ къ развитію нашей словесности", пише

Михайло Малиновский в статі: „Могутъ ли Галпцкіи Русины
илізти свою словесностьіг" (З. Г. 1852, ч. 17.) „Сіє обстоятельство

не єсть чтось новое, у насъ единственно возникшеє. Съ такимъ же

вреднымъ обстоятельством'ь боролися и борются также иніи на

роды. О немъ велся уже споръ въ обонхъ часописяхъ нашихъ.

Оно касается самого языка нашего и правописанія. Думаютъ пу
ститися старо-славянского языка, пуститися всей превной словес

ности нашой. всей помощи отъ иныхъ словянскихъ языков'ь, пу
ститися филологического и исторического правописанія и занури
тися въ простонаропіє, въ языкъ простого народа, дабы там'ь, якъ

кажутъ, изъ самого источника, отъ самого кор'впя почерпнути слова

н способъ писанія. Тутъ, кажуть, все богатство, и вся достаточ

ность. Но приміічаємъ, что никто иный, а они дали причину го

ворити па наст., что мы хочемъ ввести 1і11§пап1 ріеЬеапі (се його

найбільше болїло і гнївало), тізмъ самымт. недостаточну и опасную
для высшой науки. Если бы простонародный нашъ языкъ им'вл'ь

всю достаточнссть для наукъ, то поиеже слова суть свидіѕтель

ствои'ь степени просвііщенія, народъ иашъ стоялъ бы уже на вы

сочайшомъ степени просв'вщенія. Почто ему тогда наукъ? Не зна

читъ ли то, пренозносити наш'ь народъ надъ всі; народы, когда
и безъ наукъ вся внаєтъ, и ничего учитися не имізєтъ? И так'ь,
по такому мн'внію готова уже вся словесность, готовы всі; книги

науковыя, а однако никто изъ тізхъ крикуновъ єще и не началъ

пхъ писати! Опі шиі'шш (іегпопѕігаі, піІ1і1 (іешопѕігаі.

„Боятся и кажут'ь: „Высокое правительство можетъ намъ по

дозріѕвати, єсли мы не ограничимся на самый языкъ простого на

шего Галицко-русского народа и на єго выговоръ.“ Але чи-ж

австрійські Німці або австрійські Поляки ограничують ся лиш на
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лїтературу аветрійську і на явик їх простого народа ‘В... Кажуть:

„Словесность не нрйймется между народомъ, когда не будетъ осно

ваніємъ ей языкъ простого народа.“ Алежъ кто усуваетъ сте осно

ваніє? И мы хочемъ созидати словесность нашую на нашомъ на

родномъ язьщіѕ. Однако не хочемъ ониратн ся на томъ, что и между

народомъ не есть общее. Также то, что есть между народомъ, хо

чемъ оперти на общія филологическія правила, дабы такъ соста

вити согласйе выговора и пиоанія... Славянскій яаыкъ киигъ на

шихъ церковныхъ есть къ нашему въ самомъ ближайшомъ срод

отвёз и онъ въ теченіи в'вковъ уже водворилея у насъ. Честніи

Господинове! Потребно конче учити ся и не оставати ся въ про

стонародіи. Дерево природное тешутъ, и тогда оно гладкоє. Уже

не видати по хатахъ столовъ и лавокъ иаъ неотесанного дерева.

Єгепегоѕоѕ апішоѕ ІаЬог пни-Ц; 1аЬогеш ѕі гесиѕеѕ, рагцш еѕѕе

роіеѕ. Ыоп еѕі уігі, йшеге ѕисІогеш, сказалъ Сенека".

Ще внразнїще зазначив становнско сього стремлїня Іван Здер
ковськил в статї: „Наше огремленіє при образованью языка“ (тамже
ч. 39). „ _.Щобъ вводити церковно-елавннокій языкъ въ ц'вломъ его
объем; между народомъ яко литературный, о томъ не мыслитн бо

лее. Диесь бо неспособность совершенного унотребленія помянутой
новы русскимъ ученымъ столь явная, що хоть бы якъ жаркою па

пегирикою кто за него приговорювалъ и самого Демостена красно

р'Ьчивыми даже мопніями ю ващищалъ, однако не воспалитъ онъ,

ниже преклонитъ когда нибудь кого зъ нихъ къ своей мысли...

Столько же мало видится полезнымъ уепізваніє нашихъ новомод

иыхъ писателей, задумавшихъ изъ нагой такъ называемой поввтов—

щины безъ поеобія старославянщины языкъ народный устроити...
Но къ счастію розвывается на поляне родимой словесности про
сторифйшйй, болчве умеренный и отъ множайшого количества уче
ныхъ нодкр’впляемый усп'Ьхъ, именно обраеованіє языка народного
на основі; старинной Славнньщины. Рвшившйеся къ сему концу не

чуждаютея со всемъ церковного языка; ибо пребываютъ въ удо
етовізренію, что чсвмъ онъ такъ народное нарвчйе есть отросткомъ

произшедшимъ изъ означенной старословенщины и ради воздви

женія тояже соками должно кормитись и что снособъ образованы
новы простонародными употребляемый писателями, не въ силахъ

усн'ввати къ высшему воспоренію изяществу классицизма...“

„Кой то у Васъ несчастникъ Єрмака Хомякова на только пе

орудовалъ?“ — каже врештї один угорсько-руський дописуватель,
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(тамже ч. 50), якому Скоморівськпїі своїм переводом Єриака, а Мо

гильницький своїм Скптом Маиявськии допік до живого. _ „Якій
то яаьік'ь? Якая грамматика? Не выйдемъ ли мы никогда изъ екс

перииентовъ наііиаче столь соблазнительныхъ'Р... ІІредословіє къ

„Скиту“ нвпяєтъ сочинителя его ужаснымъ фиистерлингомъ. 'Гакъ

то наґь салоны исвлючити въ обравованіи нашего языка? и тру
дамъ прочеі русской словесности и жизни для насъ мертвыми оста

ватнся? „_Такъ наиъ ивъ букваря и букварноіі литературы ни~

когда не вытти! _„Намъ двигати яаыкъ изъ порока сельской гру
бости, не утопати въ грязи фразеологіи мужнковъ, такимъ обра
аомъ намъ на всякія десять села особноіі грамматикн н особнаго

словаря нужио.“

А редакція Зорі Гал. додає: „Вся нужда въ томъ, что не

различаютъ вцсшаго, школьнаго ученія отъ иростоиародньіхъ книгъ.

Первое ученіє требуєтъ строгаго наблюденія иравидъ етимологи

ческихъ, и также помощи старославянского языка и письменной

нашей литературьі, именно древной. Лпшати Русинови себе сеіі по

нощи аначитъ, отнииати себтѕ возможность высшаго лптературнаго
житія. - Еасательно простонародиыхъ ннигъ. то и въ тізх'ь хо

тьти писати по иростоиародному вначитъ, никому не угодити, ио

неже въ нростонародіи каждая страна, каждьія десять села им'в

ютъ своя собствениая, и равное право къ своєму собственному.

Тогда н'всть литературы... И такъ нать или им'вти литературу по

иравпламъ етимологическимъ на основаніи древной пребогатой ли

тературы и на основаніи общого уиотребленія, или не им'вти...

хотяіі будутъ многія книги, янъ и безъ труда єсть самородиьш
хопты, бодаче и тернпна.“

Таким способом вела ся ааввята полєміка між народнїм і не

народиїм стремлїиєм: таким способом виявляло ся поволи се останнє,

переважно великоруське, з своїми гадками. Але воно на полєміцї

не стало; позитивного працею воно старало ся докавати свою жи

вучість і перевагу над стремлїнєи иротивиим. Маючи за собою

Зоріо Галицьку воно справді опанувало лїтературне жптс в Гали

чинї; народне стремлїнє вамовкло майже зовсїм.

Узявши на себе від 1853 року редакцію Зорі старав ся пе

редовсїм Богдан Дїдицькиїг, що вже перед тим пробував своїх сил

у літературних працях, провести і сиопуляризуватн гадки свого

кружка між читачами Зорі, яких число було зрештою дуже нале.



69

Але він хотів іще більше. Обережним, делікатним поступуванєм він
хотів, о скільки можна, злагодити ваввятість полєміки і навіть при

горнути й противників до своїх переконань, про якх иравдивість
був щиро переконаний. 0 скілько ті переконаня дозволяли, він

старав ся не дравнити противників, хвалив навіть часом те, що ім

було дороге й миле, хвалив народні пісні, навіть українських пи

сателів. Розумієть ся, се було можливе лиш до певної границі, бо

оба стремліня були такі противні собі, що й найтонша дипльоматія
нічого не могла номогти. Але й на тій границі, на якій конче

треба було нризнати ся до свого переконаня, він ще немов би
жалує, що не може стати по стороні симпатичного йому зрештою

противника, сподіваючи ся може, що коли потому висловить свої

справдішні погляди, противник порушений таким обєктивним посту

пуванєм стане приступніщим для його аргументів і перейде на його

сторону. „Я потвердилъ мн'Ьніе Пана Раевича касательно Маруся",
велить він говорити О. Ігнатієви, героєви своєї повісти „Отец'ь
Игнатій" _ „которую всегда уважалъ за найлучшую пов'всть, яку
досел'в проиввела не только Украина, но и вся Русь Малая. Со

жал'вл'ь однакоже надъ т'вмъ, що вся новая украинская словес

ность заключается толко въ сказкахъ, пов'встяхъ и п'вспях'ь; и не

смотря на то, що въ Кіевіз писал'ь Несторъ и ины славныи

д'влатели старинной нашой словесности, новізйшіи украинскіи пи

сатели не старались обогащати языкъ свой неизчерпаемымъ сокро
вищемъ староруского, не тщались сд'влати его соотвіітнымъ выс

шому требованію нын'Іішного просв'вщенного візка. И того ради не
появилась на Украиніз дотоль ни одна вівдомственная книга, ни

одинъ вышестепенный учебник'ь, с'ь той только, думаю, причины,

понеже украинское наріѕчіе, переховано лишь простолюдиномъ,

нспорчено къ тому вліяніем'ь сосіідного, не подасть уже нын'в

словъ къ высшимъ понятіямъ.“

І немов би на те, щоб о скільки можна злагодити той тяжкий
васул, на який по його переконаню історичні обставини засудили

Україну й їі малоруський' язик, він велить другому героєви сеі по
вісти, галипькому письменникови Раєвичеви вияснити причини сього

конечного засуду, приложити цілющоі води до рани і предложити
їй свого рода літературний компроміс. „Хотяй много правды въ

томъ вашемъ замґвчаніи, достойный 0тче“, каже Раєвич, „одна

кожь я, яко преданнтѕйшій любовник'ь всего, що касается Украины,

боронити ю долженъ передъ вами. Украина сд'влала уже такъ много
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для словесности и общого просвґвщенія, що желати отъ ней больше

не ножно. Въ старину былъ Надцн'впрянскій край средоточіемъ
всего образованія и могущества Руси; къ сожал'вніго, благосія

тельное св'втло Кіева потухло вскоргв под'ь насиліемъ Монголскихъ

дикарей. Но в'ь другой половині; средовізчія вовсіяла Украина
св'вжимъ блескомъ славы и просв'Бщенія; ретивыи сердца Коза
ковъ защищаютъ милуго отчину отъ вліянія и нашествія Литов
цевъ и Поляковъ, а меже тізмъ Бурсаки Кіевскіи вас'вваютъ
широкое поле Руси сґвменами ум'внія и благочестін. Украина, столь

в'вков'ь борющаяся за свой бытъ, за в'вру праотцевъ, истощи
лась наконецъ совершенно и въ груди ей остала только
великая тоска и глубокій жаль за погибшего свободою, которыи

иногда вырьгвали ся ивъ подъ сердца тяжкимъ вздохомъ и тужли
вою п'вснію. Къ тому выдала Украина довольно знаменитыхъ лю

дей, заслужившихся въ новвйшое время и у своихъ сос'вловъ. Цо

мяну только про Богдана Залеского, Гощинского, Максимовича,

Орезневского, Бодянского, а сколько еще прочихъ! Ото великіи

заслуги и подвиги Украины, котора поле умствованія
радо уступаетъ Галичанамъ, придерживая собі; всегда
п'вти на свой прекрасный ладъ и псвніями своими восхищати пле

мена сосіѕдственныи. И так'ь: да вічно иоетъ Украина, а
разумуютъ Галичане!“
„Я нич'вмъ не могъ опровергнути р'взкихъ доказательствъ

приведенньіхъ во оборону Украины Паномъ Раевичемъ и призналъ

ему неоспоримую правду“ кінчить отець Ігнатій (З. Г. 1853, ч. 5).

Застерігши собі таким способом „поле „умственностґ Гали

чани -_ а під ними Дідицький розумів прихильників свого кружка
_-
справді взяли ся скоро до літературної праці і то тим скорше,

бо треба було локазати свою вдібність до такої праці і показати

позитивні результати. Праця була дуже трудна івелика, але „поп
еѕі уігі іішеге ѕшіогеш", сказав уже перше Михайло Малинов
ський і сам лав доказ на се. Ще в Зорі в 1852 року він помістив

кілька своїх росправ: „О судів человізческомъ и Божіємъ“, „Обо

зр'вніе исторіи церкви Русской“, „О обществ'в державном'ь или

гражданскомъ“, „0 міріґ', які показують нам многосторонність
його таланту і літературних заходів. 0 скільки його працями збо
гатила ся наука, особливо науки державно- політичні та астро
номія, побачимо найліпше, коли прочитаємо собі хоч би невеличкі

уступи з них.
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Ось уступ із державно-політичних наук: „Начало обществъ

державныхъ или гражданскихъ. Общества державныи или граждан
скіи ведутъ свое начало отъ Бога, который положилъ заповедь въ

природ'в, въ сердп'в челов'нва, и обв'встил'ь оную ветхимъ и новымъ

зав'втомъ: ‚Чти Отца твоего и матерь, да благо тебя; будетъ и да

будеши долгол'втенъ на земли“. На сей чести и власти отца надъ

родиною, родоначальника надъ племенемъ, почнваетъ устройство

державное или гражданское и по слову св. Павла „нтвсть власти,

аще не отъ Бога, и сущія власти отъ Бога учинены суть“. (Рим.
13, 1). Такъ Богъ есть виновникъ общества гражданского и вер
ховной власти его, а тая заступаетъ Єго мґвсто. (Прем. 6, 4. Сир.
10. 4. Іоан. 19, 11, 1. Петр. 2, 13.) Слова вт. титле владетелей

„Милостію Божією" онначаютъ начало власти ихъ, и въ нихъ со

держится основаніє союза между влад’втелемъ и гражланами (3. Г.

1852, ч. 34).
А ось уступ і; астрономії: „О томъ, что реченіє „міръ“

означаетъ. Реченіє „мір'ь“ (Іоан. 1, 9, 10, 17, 5, 1. Кор. 7, 31, 1.

Іоан. 2, 17) означаетъ землю, луну или м'всяцъ солнце и вв'взды
или зори и въ совокупности и въ частности и со всемъ въ нихъ.

Сіе реченіє пишется двояко: „мйръ“ и „миръ“, и т'їѕсніѕйшое вна

ченіе его есть тоеже самое, якое реченій: покой, согласіє, благо

устройство. Дабы же употребленіе его точнгве опред'влитп, то оно

писанное буквою „і“ им'ветъ употреблятнся къ означенйю земли,

луны, солнца и зв'Бздъ, а писанное буквою „и“ пм'ветъ употре
бляти ся къ овначенію покоя, согласія п благоустройства... Суть
и иныя названія міра. И такъ онъ называется: „небо и земля“

(Быт. 1, 1. 2, 1. Пс. 33, 5. Одиссея 1. 52-54. Иліада 15, 189

—193) „небо и земля и море и вся, яже въ них'ь, и все испол

неніє ихъ“ (Быт. гл. 1 и 2. Пс. 115, 15. Д'вян. 4, 24. 14, 15.

17, 24, 2. Петр. З, 7.). Речеиіє „небо“ означаетъ, воздушное и вол

ною парою и мракою исполненное пространьство, окружающое

землю; также оаначаетъ луну, солнце и вв'взды; также овначаетъ

Ангеловъ, Святыхъ и жилище ихъ блаженое (Быт. 1, 1. 2. Кор.

12. 2.), понеже они яко твари ограниченныя не суть подобно Богу

вездесущими и надъ нс'вмп“... (тамже ч. 43).
В Зорі в 1853 року визначив ся знов иньший письменник,

Туряп, своїми лїтературно-критичними розправами „Беллетристика“
і „Афорисмы о народной словесности“. Мусимо і а ними познайо

мити читача:
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І. Народная мова. „Вола рогами, человеке словами; —

а человтзка и человека, бесс‘вдою...

„Чимъ краснтзє будешъ говорити, т'вмъ тя будутъ просв'в

щеннївйшимъ человґвкомъ почитати. И что скажется о одиоиъ лицу,
то само будетъ говоритиеь и о всепъ коимъ либо народів.

„А и мы Русины народъ, и о насъ можетъ нівчто сказатись...

но лучше будетъ, воли въ иередъ сами о оебт; будемъ скааывати...

внередъ пріукрасим'ь собственный дворокъ, чтобъ иасъ входнщій

чужозепецъ не осудилъ...

„Досыть иасъ судили... досыть учили, куда путь въ горохъ !...

а мы познали куда. путь до словеснаго нроевёвщенія.

„И что намъ остало?...

„Нисколько книжокъ, на воихъ ломимъ голову, чтобъ разу
и'ети ихъ ґ- днесь завтра было уже и мовы отрекати ся матер

ныя, — учити ся ей мало, а обрааыватн ю никто не хотълъ...

„Но она однакожъ востала.

„И теперь приходитъ намъ пора, пойматн ся до ней, безъ

которой всегда только останепъ ашрШЫиш, кое днесь чернакъ,

завтра бабка, позавтру приберется иними барвамп и будетъ мо

тыль, а на четвертій день останетъ ргоєепіеѕ поз чіііоѕіог.

„Тая по крайней м'Ьр'в судьба наша, ежели до народной иовы

не поймемся и движеніями ея движеніє словесности и поб'Ьду про

св'Іэщенности не проивведем'ь.

„Но гдежъ найдемъ поприще, на коемъ бы можно выступити
и боротись съ чужедушнымъ провинціяливмомъ словеспымъ?

„Где найдемъ великій словарь для словесности, который намъ

не слова еще, но и пределы употребленія мхъ появитъ?

„Где найдемъ источнивъ, съ коего неоскудтзваеио почерпи
вати будемъ вещество н'вкое

— якбы оливу _ на иепрерпвное
блестаніе нросвтзщенія словеснаго?

И ноприще и словарь-сливу знайдемъ въ литературе

„11. Литература.
„Что єсть то за чудо?

„есть ли то орелъ, который летитъ прямо до солнца, и ле›

тит'ь до высоты челов'Ьку недовримой?

„Нтзтъ. Литература не двигается выше людей, и блескъ свой

вп'встослистительныхъ солнечныхъ лучей зъ темныхъ вомнатъ,

снорошеныхъ музей, и отъ одныя малоцйэнныя св'вщи получаєтъ...



„Єстьли то ачей золото, кое богато и ценно,
— и можно ли

нимъ даже Ц'Влаго человтвка покунити?

„Н'втъІ —- Литература не есть только про богатого, як зо

лото, -— и нею не будешъ скоро богатымъ, хотя банкротировати
может...

„Что же за чудо она?

„Зри тамо!

„Зри тое поле великое и пространное; предсела н'втъ! Где

поглянешъ, цв’етъ и опять цв'іѕт'ь... Но зри, се приходитъ двое

творепій животныхъ. Одно летитъ рябыми крилами
_
другое ма

ленькое и преврізнноє двигается на маленькихъ крилцяхъ, а третое

спускается зъ былипи на былину.

„Зри дал'вй!

„Тыя три творенія животная становляются на цв'іѕтах'ь, и ку
шаютъ аропаты ихъ... равное лакомство, равныя плоды земли,

и коли цовертаютъ домовъ, то несетъ пчелка солодкій медъ... па

укъ горкйй Ъдъ отравы... а пестрый мотыль якъ пришолъ тавъ

пусто ссалъ...

‚И то есть Литература! - . . . к‘ (Зоря Гал. 1853, ч. 5.)
1 то лїтература! скажемо й ми. 1 такими та тим подібними

працями непародне стреилїпє брало ся показати свою живучість
і свою вдібиість до піднесепя народа й його осъвіти а упадку!
А падїї кружка були пе малі. Особливо Зубрицький сподївав

ся богато з його заходів. А„Что касается нашей литературы, обра
зовапія п пругихъ обстоятельствъ, _- нише він Погодпнони — не
взирая на препятствія, запрещенія и недостатокъ книгъ, хотя и ме

дленно, все‘ поступаетъ къ лучшему, и будущее покол'внйе сулптъ

намъ прекрасные плоды. Юношество читаетъ съ восхищепіемъ рус

скія книги, вникаетъ въ языкъ, понимаетъ его и подрпжаетт; ему,
и теперь хотя бы и запрещено было преподавать русскйй языкъ,

что можетъ быть и посл’вдуетъ, то уже равъ возникшее стреплепіе

не остановится... Изъ отличающихся у насъ русскихъ учителей
есть Яковъ Головацкій, онъ преподаетъ языкъ и словесность, Ма

линовскій и Гушалевичъ обучаютъ въ гштпазіи и университет}; за

конъ Божій. Они священники, употребляютъ по части Церковный,

по части чисто Русскій, а чтобъ изб'ізжать упрековъ, по части и хо

хлапкихъ словъ...“ (Письма 588) „.,.Мы напьемся, что когда—то
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и на нашей улицв будетъ праздникъ, _- ибо не взирая на пре
пятствія отъ своихъ нев'вждъ и отъ чуждыхъ, число молодыхъ

любителей русскаго слова и русской словесности, хотя и мало по

малу, но все таки умножается. Въ Университетв преподаетъ нашъ

Яковъ Головацкій русскій яеыкъ и словесность на довольно чи—

стомъ нардвчйи. Въ другихъ училищахъ сбучаютъ закону Божію

и грамот‘); по русски, накъ кто можетъ и ум'ветъ. Многіе студенты

превосходятъ уже своихъ учителей. На сей часъ довольно и того,

а въ сравненіи съ нрежнимъ очень много...“ (‘Гамже 590).
Найбільше-ж сиодївав ся і кружок і сам Зубрицький успіху для

своїх стремлїнь від Зубрицького Історії Галицького княжества. Бояв

ся він лише, „чтобы меня не пренудили перед'влать или выпустить'

н'Івкоторыя статьи или же печатать Крилицею и переол'вть свое

сочивеніе изъ Русскаго въ Хохлапко-польское платье; а я старалъ
ся по возможности изб'їзгать и Хохлацизмовъ и [Іолонлвмовъ.“

(тамже 585, 586). „Главиымъ нам'вренйемъ писать ее было позна

комить Галичанъ и съ Русской Исторіей и, сколько возможно, и съ

Русскимъ языкомъ.“ ‚Если же мы усп'вемъ бросить въ народъ н'в

сколько сотъ екз. Исторіи, тогда мы упрочимъ на всегда русскую
стихйю“ (тамже 588). А Іван Здерковський каже про сю Історію
в Зорі Галицькій: „Еще къ радости нашой увсвнчается въ ско

рости посл'вдноє успївваніє знаменитымъ сочиненіємъ, которое без

спорно полярною будетъ зв'вздою для колеблющихся, а въ одно

время свтзтлостйю, ивясняющое имъ путь и мтэру къ выд'вливанію

языка народного, безъ чего словесность наша въ мрачный и не

обятный хаосъ потонуіи грозитъ. А такое д'вло въ нашей разо
драной литературїв, и мужъ такій ч'вм'ь оного сочинитель прио

бр'ввшій себ'в посрели русской Вальгаллы напередъ неувядимый
втзнец'ь... суть теперь єн найбольшимъ сокровищемъ и ващищеніем'ь.“

(З. Гал. 1852 ч. 39).

Блискучі надії одначе зовсїм не сповнились. Не лише Зу

брицькому не вдало ся „упрочить русскую стихйю“, але цїлий кру
жок, а в ним і його стремлїнє, розбив ся і розпав ся скоро. Книжка

Зубрицького розходила ся слабо. Перший том мав ледви 400 пре
нумерантів; дальші не мали навіть і по 200. Ще в 60-тих роках
лежала більша половина в магазині Отавропигійського Інститута
не розпродана.') А хоча в Росії її читали „на расхват'ь" (Письма

1) Головацкій, Денисъ Зубрицкій. Слово 1869. Ч. 11.
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594), то се не могло наступити невдачі в Галичині, для якої вона

переважно була призначена.

Інакше не могло іі бути, бо стремлїнє се, поминувши не дуже

зрештою великі переслїдуваня з боку уряду, само в собі носило

народи смерти. Роауміє ся, ми не хочемо ирацї Зубрицького класти

на рівні в нрацями його літературних прихильників. Він був чо
ловік справді очитаний і вчений; найбільше може вчений між усіма
галицькими Русинами, і був для них великим авторітетои. Але не

зважаючи на всю археольоґічну вченість книжка його була також

мертвою працею. Була в ній ученість, але не було житя; було
знапє оперте на історичних памятниках, але скривлене яевірними
поглядами на історію рідного народа; не було врешті тої вну
тріншої, потягаючої сили, що пливе в житя і будить житє, що не

лише ширить між читачами знанє сухих історичних фактів, але під

носить їх духовий сьвітогляд і вагріває до живої, громадської прапї.

Зубрицький був лиш археольоґом, а не був істориком як Косто

марів, якого книжками плекалось ціле новіше поколїнє україн
ської інтелігенції. і коли галицька молодїж 50-тих років хотіла
живішої історичної страви, то мусїла шукати її не в Зубрицького,
а де инде: „Теплй историчнй снтвьт за часы княз'вв'ь галицкихъ

польского поета Морі'енбессера вьтзвали въ мотѕй души больше па

тріотичного чутя, нінжь Зубрицкого „Исторія“, котру я лишь на

силу читавъ“... „У Крыницкого (у Відні) дбстав'ь я Енгеля „Єге
ѕсііісіііе уоп. Наііси шиї Шіадішіґ' и „Єеѕсііісіііе сіег Шхтаіпе

шиї (іет піхгаіп. Коѕаіхеп" _ и си д'вла були для мене неначе
якимсь объявленьемъ", оповідає нам у своїх споминках Корнило

Устіянович.') А треба знати, що Корнило Устіянович сам тодї був

прихильником того стремлїня що й Зубрицький і його товариші.
Так отже не в яких внїшних причин _ от хочби іі уряло

вих переслідувань
- але задля своєї внутрішної бездарностн і мер

твоти стренлїнє се вавмерло. „У насъ б'вда! Едва ли вараждав
шееся литературное движеніе увядло уже,“

-
скаржлть ся Зу

брицкй Погодиновн. „Н'втъ уже ни одного русскаго журнала въ

Галиціи, и календарь даже не издается. МЫ съ Головацкимъ былиІ
слабьте двигателя, и кромв насъ три-четыре молодыхъ человькъ,

1) Корнило Н. Устіянович, М. 6. Раєвскій и россійскій пансла
визмъ, спомпнки зъ пережитого и передуманого. У Львові; 1884. стор. 9, 11.
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которые увид'їзвъ много препятствій а мало хлгвба, оставили безпо

лезное опасное_ремесло“ (Письма 608).
Із нашого представлена змагань народнього табору ми вже

бачили, що й його представителї не богато висш'е стояли адібністю

та високістю своєї осьвіти. Власне їх невдібність зробила се, що

противні стремліня могли піднести голову і на якийсь час опану
вати лїтературне жито в Галичині. Та сама невдібність зробила
ще й те, що коли Ставропіґія веденє Зорі Галицької при кінці

1854 р. знов віддала в руки прихильників народнього напряму, то

й тепер, за два роки свого господарованя в Зорі (1855 і 1856),
вони не годні були внести в літературу нічого нового, здорового,

живого. „Журналы „Зоря“ и „Семейная Библіотекґї) кончились...
отъ чахотки естественной смертіго“ справедливо пише Зубрипькиіі
до Погодина (Письма 611).

Та Зубрипькніі мало питав про причини сього невідралного
положеня галицької інтелігенції. Він звалив усю вину на урядові
переслїдуваня і на тім успокоїв св. Його фантазія надгороджувала
його за галицькі злидні тим блиском, що осьвічував житє державне
його закордонської Руси. Чим більше розпадалось і завмирало

руське житє в Галичині, чим більша знеохота і розчароване она

новувалп галипьку інтелїґенцію, тим більше роїли ся в його голові

фантастичні образи державної могутности Росії, де він бачив єдине

шастє народа, єдиний розумний ідеал доброго патріота. „Вниманіе
мое обращаю я отъ н'вскольких'ь л'бтъ преимущественно на серед
пюю Азію` на Аральское море, на Сиргъ и Аму Дарьго

- туда,
гді; хватъ Огаревъ одержалъ почти баснословную побтѕду. 'Гам'ь-то,

тамъ, на побережью того моря и р'вкъ усилившись и покоривъ Ко

кандъ, Хиву и Бухаріго, будетъ Россія располагать судьбою не

только Азіи, но и Европы. Тамъ надо построить кр'іѕпости, осно

вать при Аму-Даріи торговый город'ь, въ который бы русскіи фа

брикантьі отправляли свои произведенія, а купцы завели свои кон

торы. Десять тыснчь регулярньіхъ рускхъ богатьіреіі съ под
властными Киргизпами и Башкирцани будетъ достаточная сила по

корить ташошнія мелкія владЪнія. Усилившись тамо, съ флотиліею

на Арал'н и сообщеніе съ Каспійскимъ моремъ облегчится. Ни Ан

1) Сеінейну Библіотеку почав був видавати з норученя кружка Шехович

против Зорі Гал., що перейшла в руки народнього табору.
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глін, пи Франція, ни самъ чоргъ не въ состониіи иом'іѕшать тамо

Россіи. Персія, Афганистаиъ и пр. будутъ повиноваться. а Англія

о свои волоніи трепетать. Торговля съ среднею Анйею чрезъ Тре
бизонтъ и Синопу, о которой европейскйя державы столь успльпо
суетятся, буцет'ь въ русскихъ рукахъ. Слава проложизшему линію

сообщенія чрезъ киргизскую степь!. .“ (Письма 591). ‚‚.„Читалъ.
съ слезами восторга застольныя р'вчи (въ честь с'вв. моряковъ),

радъ бы былъ прижать къ сердцу и ув'вчнаго Поля и богатыревъ

братьевъ Попандопало, и счастливца Б'Ёлкина, и всвхъ, и вс'вхъ!
— Читалъ восноминаніе о Ломоносов'і; и воздалъ честь памяти

преобразователя русской словесности‘ коего портретъ есть у меня.

Хот'влъ бы быть вмгвст'в съ Севастопольскимъ путешественникомъ,

НЗХОДИТЬОЯ ВЪ подземельной конурк'Ь ЫОЛОЦЦЗ МРЛЬНИКОВЭ. И В'Ь.

преисподней прйемной героя Новосильскаго и помолиться предъ
Св. Иконой между блиндажами, посреди пуль, ядръ и бомбъ. . Для
Россіи только въ стратегическомъ отиошеніи очень важна и нужна
желъзная дорога; пусть она окончитъ петербургско-варшавскую,

и того покуда будетъ достаточно. Она можетъ тогда извнутри го

сударства быстро бросать арміи и военные припасы къ западиымъ

пред'вламъ. Еслижебы устроилась русская, не чужестранная ком

панія и проложила дорогу въ Нижний Новгородъ и прорыла ка

налъ отъ Царицына въ Донъ, тогда уже устроилабысь совершен
ная оборонительна и наступательная военная система“ (Письма;

599, 500, 602). „Духъ мой паритъ отъ острова Сахалина по Амуру,

по Шилшв, поза озеро Балкашъ, по подножііо сн'вжныхъ горъ

Цйанъ-Чанъ, по Оыръ Дарьи и все далве и все дал'ве черевъ
Азію до Чернаго моря, отъ залива св. Владиміра до поста св. Ни

копая. кланяюсь въ ноги растороппому Мурав'вву, рыскаю вер
хомъ на пространстве 3000 верстъ съ молодпомъ Катенпнымъ, по

здравляю съ победой Евдокимова у источниковъ Аргуна, катаю на

Салатав‘в камни для воздвиженін крепости, на си'вгами покрытыхъ

утесахъ Дагестана, счвтую при смертномъ одр'в удалаго Веревскаго...“

(‘Гамже 610)
В порівнаню до того великого простору, куди „царин“ дух

Зубрипькогод земля і нарід, серед якого ми живемо і якому слу
жимо, не луже великий. Нам нікуди тікати від иародиїх влиднїв,

що давлять наш парід _і не дають йому прийти до вдоровля й сил.

Наш иарід не лише не має самостійної своєї держави і не підне
волює иньших народів, але сам стогне в ярмі і в неволі. Ми не
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кланяємось у ноги, не нлачемо при смертній постели „героїв“, що

завойовуіоть чужі землі і народи, і наше серце не бє живіще

з радости, коли бачить, що знов якийсь нарід попав ся в ярмо,

в якім нашому питомому народови так важко дихати. Ні, при таких

фактах лиш більша ще болїсть давить наше серце, вапирає нам дух.
Бо ми знаємо, що весь той внїшний блиск, усе те поверхове могу
щество держави, то лиш нові кайдани на народи, яких воно не

допускає до свобідного внутрішнього розвою, до вільного громад
ського жптя, до морального і матеріального гаразду. Той день,

коли обставини присилують ту державу, щоб вона перестала вга

няти ся по далеких краях за кервавою добичю і звернула ся до

мирноі праці над свободою і культурою своїх народів, ми повита

емо як новий період поступу і цівілізаціі не лиш усіх иньших на

родів,. але й нашого рідного.

І тому ми не підемо за хоробливими і фантастичними мріями
Зубрицького Не там, де він, ми будемо шукати відради і відпо

чинку по громадській праці та іі невдачах, але в себе дома, в своїм
народі, між яким нам сулило ся родитись і жити. Для доброго
патріота, думаємо, більше відради повинно бути в тім, аби по кождій

невдачі совісно шукати за іі причинами, а знайшовши їх стирати
ся іх усунути і на місце невдалих змагань поставити працю ро
зумну і пожиточну.

По упадку руських газет у Галичині літературне жите га

лицьке майже зовсім завмерло. Як би не урядовий „В'Іістникъ'с
і його літературні додатки, то можна би сказати, що завмерло зо

всїм. На всі боки інтеліґенція руська поривала ся до діланя, але

ні в однім не вміла витревати до кінця і зробити щось хосенного.

Лиш те одно вона винесла із своїх змагань, що ясно виробила
в собі почутє національної відрубности від польського народа
і пильно стерегла іі, хоч іще сама не знала, що під тою відруб
иістю розуміти.

Як раз у сю саму струну народнього почутя вдарив несподі
вано тодішній намісник граф Ґолуховский, викликавши в самін

розгарі італіянськоі війни 1859 року памятну азбучну бата

лію.') Напад сей так заняв і затурбував усіх без ріжниці Руспнів,

1
) Головні фази сеі боротьби враз із урядовими її актами поміщені в ви
даній Я. Головацьким книжці „Віе гніііепіѕсііе Ѕргасіі- нпсі Ѕсіігіііі'гаѕе іп Єа

Ііиіеп. ЬетЬегє 1861.“
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що на. відверненє грізної, як бачилось, небезпеки вони обернули
всю енергію, на яку ще могли здобути ся; супроти сеі небезпеки
затнхли навіть усі ріікниці поглядів, які доси були між ними. Єди

нодушному напорови руської інтелігенції удало ся відвернути аген

тат графа Ґолуховского на руську азбуку. Побіда над польським

графом-намісником була зрештою доволі легка, бо система полі

тична, що тримала його на губернаторськім стільці ві Львові. хи

лнла ся після нещасливої і'галїянськоі війни до упадку. Ґолухов

ский став виразні міністром державним і видав звісний жовтневий

днпльом, від якого починають ся конституцийні експеріментп в Ав

стрії, але він не довго продержав ся в міністерстві і мусів усту
пити Шмерлїнґови. Зі Шмерлінгом починаєть ся властивий час кон

ституцийного жити, його перший період
_
конституцийпо-бюрокра

тнчний німецький централїам.

17.

Конституцийний перелом у державнім житю австрийськім ро

бить перелом також у житю галицьких Русинів. З ним, думаю, кін

чнть ся період урядової курателї над народом, що тягнув ся майже

сто літ, 1772-1862, коли уряд був усьо, а нарід нічого, коли

кожда, навіть найдрібнїша справа публична була в руках уряду.

Тепер зачинає ся друга доба, яку я назвав би добою самостійних

поривів і змагань. Оба сі періоди не внплили із внутрішнього житя

і розвитку самого народа; впровадили їх внїшнї впливи і обста

вини, а нарід наш грає в них лише ролю пасивного діяча. Ставши

частиною великої держави, що мала свою відрубну історію і від

рубні інтереси, і запутаний в круговорот її політичного житя, він,
малочисленний і політично нерозвитий, не годен був свою судьбу

утримати в своїх руках, ані навіть на стільки вплинути на полі

тичне житє держави, щоб обернути його на користь свого питомого

розвитку, але мусить, по крайній мірі досн з резигнаціею прий
мати всьо, що воно йому приносить. Так приймив і переніс він на
собі час Йосифових реформ і час пізнїйшої реакції, Що не лиш не

дала розвинути ся його духовим силам, але ставила його розвиткови

великі перешкоди; так перешумів над ним голосннй 1848 рікі пе

рейшла друга реакція 50-тих років; так врешті приймив він і часи

конститупийного житя. Не як результат борби з противниками,

що гартує нарід і виробляє політичні характери, але як несподі

ваний гостинець упала на нарід поіїтична свобода, для якої він
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був иеприготований і яку не годеи був аиі оборонити проти
своїх ворогів, ані використати на свій пожиток.

'

Але випущений з під дотеперішньої курателі і полишений сам

собі він рад не рад мусів робити ужиток із тої свободи і дбати про

свої справи та права. Було богато таких, що старали ся викори
стати се непорадне иоложенє його і справді пеиилосерно викори

стували його,
-~ але не було нікого, хто-б унів або хотів навчити

його, як із сею свободою поводити ся і як її уакити для вибореия
собі рівноправного положеня з иньшими щасливійшиии народами.

Тай таких учителів у політичпіи житю не буває ніколи. Учите

ляии його були тепер ті, що використували його слабість; а пу
бличне житє стало для нього великою, тяжкою школою, в котрій
він, штурканпй, битий з усїх- боків, звичайне як мужипька дитина,

иусів збирати собі ті посьвіди і науки, які ві збитоі механічно

до купи маси роблять живий організм, самосьвідоиий наріл.

Тому-то сей новий період політичної свободи розпочинає для

галицько-руського народа період самостійних поривів івмагань,
якими він, опинившись серед могучих противників, старав ся

знайти вихід із тяжких обставин, в які фатальним способом поста

вив його дальший розвиток публичного житя. Перший, хто схотів

використати на свій иоткиток неиривичних до нового положеня Ру
синів, був уряд. І тому перехід у нові обставини відбув ся доволі
легко і гладко. Вони пригадали Русинам по части недавній 1848

рік, бо уряд, не хотївши робити великих концесій Полякам, збли

зив ся троха до вищих кружків руського попівства, зґрупованого
коло митрополіта і консисторіі. Він хотів через те зробити Поляків

смириіщими і почав удавати симпатії для народнього руського руху.

Зблнженє міністерства додало иониженому за часів Баха-Ґо

луховского вищому попівству руському нової сили і скріиило його

надії. Міністерство признало його моральним представителем га

лицько-руськото народа, а конституцийне житє отвирало для нього

широке поле діяльности. Ііобіду азбучну воно уважало початком

дапьших і ширших успіхів політично-національних, а оподіваний

аліянс із урядои дозволяв надіяти ся, що успіхи ті будуть такі-ж

легкі і прийдуть скоро.

'Га не лише вагал руського попівства, але й вищі кружки його

не були однородною масою з ясно виробленими політичними пере

конанями і не вносили в публичне житє ані формальної рутини ио
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літичної, ані досьвіду, ані великоі самостійности. Із попереднього
оповіданя ми бачили, як вироблювала ся і під якими впливами ви

ростала руська осьвічена верства. Те, що тепер під сим іменем

вступало в конституцийну еру, складалось отже з дуже ріжнород
ної збиранини. Були тут остатки Маркіянового кружка, що симпа

тизував із мужиками і хотів відроджепю руського народа надати

мужнцький характер. Але сі остаткн були розбиті погромом триця
тих і сорокових років, знеохочені до краю часами по 48-мім році,
так, що іх колишні симпатії видавались ім тепер непрактичними
і днтинячими мріями. Вплив державних і політичних обставин цілим

тягаром звалив ся на них, затер у них усьо сьвіже і живе і пі

дірвав віру в себе. _ Були тут і люди з кружка Зубрицького
Погодина. Але поминувшп те, що сам той кружок складав ся по

части з дезертирів Маркіянового кружка і був виразом політичного

упадку, то й сей кружок був дуже слабий і мізерний, потерпів

у тільки що мпнулім десятплітю велике фіяско на полі літератур

нім, був так само як остатки Маркіянового кружка дуже здемора
лізований і мусів ховати ся зі своїми гадками. _ Були врешті
й люди, що вправді не могли жалувати ся на ніякі невдачі і не

потребували ховати ся зі своїми гадками, але лніп для того, бо нї

яких гадок не мали, ніколи за жадними ідеалами не вганяли ся.

Сил, розумієть ся, було найбільше; вони були, так сказати, цен

тром руської інтелігенції, надавали тон усьому публичному житю

руському. То були безумовні прихильники уряду.
Та при всій тій ріжнородности маса інтелігенції мала багато

спільного. На кождій її частині абсолютизм попередніх років по
клав свою печать; навіть ті нереконаня, які кожда з них виро
била. собі в питанях язикових і національно-політичних, носять на

собі 'глубокі сліди вихованя і атмосфери сього довголітнього під

невільного житя. Брак енергії, ініціятиви і самостійности в справах

публичних, безумовне ідолопоклонство перед кождим, хто в даній

мінуті має урядову власть у руках, _ се характеристичні риси
всьої осьвіченоі верстви, що мала тепер у своїх руках полі

тичну судьбу галпцько-руського народа. Найважнїщі справи на

рода і всі свої наукові і політичні нереконаня вона задля того

завсїди в рішучих хвилях стелила під ноги не то держави, але

кождого хвилевого уряду, не зі злої волі, а для того, що випу

щена несподівано на свободу і покликана до важноі політичної

гАлицько-ггськн письмннсгво. 6
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ролі не знала, що з собою робити і природним способом оглялала

ся на те, що скаже недавній опікун. Повний брак політичного

образованя і практики не дав їм пізнати, що дотеперішиїй онікун
тепер при змінених обставинах иеремінив ся на політичну партію,

яка яко партія зовсім була рівна їм, представителям руського

народа і мала свої відрубні партнйні інтереси і лиш тим ріжиила
ся від иньших політичних партій в Австрії, шо мала урядову власть

у руках.

Другою спільною прикметою всьої сеї осьвічеиоі верстви було
непрнродне, згірдливе відношенє до маси народньоі, до мужика,

і його інтересів. Найменьше воно виступало між невеличким числом

колишніх товаришів Маркіяна Шашкевича, але й тут на місце дав

ньої симпатії стала холодна байдужність. Решта мало чим ріжнила
ся від поглядів польської шляхти, була на скрізь панська. В сім

запізнаню своїх природних відносин до мужицької маси відбив ся

найнркійше нездоровий вплив сопіяльних і політичних обставин,

серед яких руській осьвіченій верстві довелось розвивати ся і ви

рости. Під їх впливом не лише вище попівство, але' й його загал,

не иамятаючи на своє мужицьке походжеиє, з`ідентіфікуван своє

положеиє в народі з положенєм шляхти; як шляхта уважала себе

не тільки єдиним представителем свого народа, але самим народом

польським і з гори дивилась і на простий нарід, який використу
вала і на свою інтелїгенцію, так старало ся зробити і руське по
иівство. Руським народом у властивім значіню воно уважало лише

себе; оборону своїх інтересів і свого внгідиого положенн уважало

обороною інтересів народних; а мужик був в його очах лише ма

теріял, основа, на якій мала вирости свобода пародня. Такий

погляд утверднло в руській осьвіченій верстві дотенерішнє полі

тичне і економічне положенє руського мужика. Цілий майже доте

періінний час мужик не був нічим иньшии, як лише живим інвен

тарем шляхти; не мав ніяких особистих, ані політичних прав; був
темний, німий. За тих кілька літ, що минули від часу знесеня пан

щини, відносини мужика мало чим змінили ся; при політичній ре
акції і при повиім браку публичного житя він не мав нагоди

зрозуміти і впнснити собі своє нове положенє і свою важність у ио

літичнім житю та коибінаціях політичних партій, не міг отже при

отнореню конституцнйного житя з потрібним натиском виступити
як самостійна група з відрубннм від иньших груп інтересами. Му
жнцьке поколїнє, що тепер мало вступити в політичне житє, було
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'ге саме, що перед кількома ще рокаии на паиських ланах робило

панщину; привикши до того, аби хтось старший давав йому роз
кази, иривикши до сліпого послуху, воно з трудом вживало ся в по

ложене вільного горожанина і йшло сліпо за чужим проводо, чи

'то уряду, чи попівства. І „вищі“ верстви, приникши розказувати
йому, слабо освоювали ся з фактом, що мужик уже не невольник,

але рівний ім і вільний як вони горожанин. Се пасивне положеиє

руського мужика могло лиш укріпити руську осьвічену верству з іі
шляхопьких поглядах; покірие і послушие мужицтво зовсім підда

'вало ся прозодови попівства, а се й утвердило ся в переконаню,

що воно властивий нарід і для того маловаэкило справи й інте

¬рсси мужинтва думаючи, що положенє мужика зовсім природне

і тривати буде во віки. Пізнїще се маловажепє тяжко пімстило ся;
_але тепер воно було дуже вигідне, забезпечувало високе політичне

зиачінє попівства як верстви, котра одна вміє в руках тримати
і керувати ту масу.

Воно й використало се положенє, хоч, жаль сказати, не так,

як повинна була використати керуюча верства патріотична, з шир
шими поглядами, зі зрозумінєм свого становища. В своім ограни
-ченю і засліплепю та нерозлучній з сим зарозумілости воно вміло

гвикористати своє незвичайно корисне положенє лише для своїх

-особистих амбіцій і для своїх партикулярних інтересів, часто дуже

дрібних і дитинячих.
Зразу інтеліґенпія руська навіть не годна була поміркувати

ся, як грали ся з нею міродайні сфери. Октройована ординапія
`виборча централістичного уряду, що нарід руський, більшість краю

-васуджувала на безсильпу меньшість у соймі, викликала була вправді

невдоволенє, але заянивши ще перед тим безумовне довірє міні

.стерству духовенство дало себе швидко зацитькати і успокоїло ся

обіпянкою, що уряд боронитиме нарід руський. Йому досить було
й того внїшнього, формального значіия, яке воно мало тепер. Вос-ж

_'гаки і тих кількалесять голосів, що мали Русини в соймі .і в ві

_денській раді державній, показували, що вони щось значать і що

коли не самому урядови, то хоч Полякам можуть бути небезпеч

ними. Своім поступуванєм вони старали ся дати се пізнати ім, але

так безтактио, що через те лише дразнили іх без потреби, забува
точи, що вони все таки сильніщі і зможуть за те відплатити ся.

Самостійиу діяльність парляментарну руська іителіґенція зро
-била собі відразу пеможливою, сиустивши ся на медоточиві слова
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уряду'і віддавши ся йому безумовно. Навіть самі німецькі лібе

рали, на яких користь ся служба руських послів виходила, про

звали іх за те міиістеріяльними мамелюками. А коли прийшло ся
ім упімнути ся за яке народне діло, як напр. в справі сервітутовій,
то вони з давної нривички, замісь використати своє досить вигідне
иоложенє парляментарне, брали ся залагодити його покірними су

пліками до уряду або до монарха, поминаючи парламент, так як би`

його не було. Розуміє ся, що уряд сю наівність старав ся викори
стати як найбільше; на суплікн не звертав ніякої уваги, а руські
-голоси посольські викорнстував немилосерно. Тим руські посли не

лише приносили безпосередну шкоду народови, якого справи обо

внзані були боронити, але робили ся сьмішними перед цілою Ав

стрією, а передовсім дразнили і визивали нредставителїв иньших

славянських народностий, підпираючи сліпо ворожу Славанам цен

тралїстично-германїза-торську політику Шмерлїнга. Се особливо було
на руку Полякам, що зі свого боку те-ж старали ся використати
так богату на помилки парляментарну політику руську. Безтактне

постунуванє Русинів у значній части оправдувало перед очима

Олавян антіруську політику Поляків, які ставлячи на кожнім.

кроці перешкоди народним стремлїням руським могли оправдувати
ся тим, що вони борють ся не проти руського народа, але проги
кліки противноі свободі, иоступови і розвоеви братніх славянських

народів.
Але иубличне житє не обмежує ся на парламент. Велика,

можна навіть сказати, найбільша і найважніща частина його від

буває ся ио за стінами парламенту. Народна иросьвіта, рух літе

ратурний, організація народніх сил, -- се все справи домашноі,
внутрішної роботи, що усуває ся в свобідній державі з під впливу

уряду. Тут проводирі руської інтелігенції нущені були зовсїм са

мопас і нолишені лише на свій власний розум. Коли в законодатних`

справах не мож було добити ся ніяких успіхів, то треба було під

дати убогій на політичні ідеали публіці руській якусь справуу
яка могла би застунити місце політичної програми, стати осе

редком публичиоі діяльности, оживитп сили, що рвали ся до житя

і не дати їм розстрілити ся і змарнувати ся в неважних дрібницях..
Се тим більше було коііечним, бо власне між польською людністю

жита публичне иіднесло са було до незвичайної високости. Не лииь

політична свобода і парляментарна борба заняла була польську ін

телїгенцію і шляхту, але друга, для них далеко важніща справа
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иаиружила була всі іх моральні і матеріальні сили. Лагодило ся

польське повстане 1863 року. Коли вже і без нього Поляки пока

зали ся в порівнаню з Русинами далеко сильнішими і від давна
стояли на вищім ступні розвою, то повстанє, борба за самостій

ність державну, мусіло іх в очах кожного мислячого чоловіка під

нести дуже високо по над руський нарід, який не тільки не

сьмів навіть і сннти про такі справи, але не мав загалом ніякої
політичної програми, ніякого ідеалу, що міг би запалити народню

масу і визнати велику моральну і духову діяльність. Перед вели

ким рухом, який в роках 1862-63 ноявив ся був між Поляками,

Русини зовсїм губили ся і зникали.

Де-ж Русини знайшли таку справу і пориваючу до живої ді

яльности програму? Коли собі прнгадаємо, що вся майже осьвічена

верства руська складала ся з самого духовенства, що справи цер
ковні при недостатку сьвітського образованя і сьвітських ідеалів
з давен-давна- грали переважну ролю ві всіх змаганях галицьких
Русинів, що вихована в шляхоцьких поглядах інтелігенція руська
маловажила собі мужицьку народню масу й іі інтереси, то зрозу
міємо, чому й тепер проводнрі руської інтелігенції поставили на

денний порядок як найважніщу річ справи церковні. В борбі за

права руської церкви вони мали найбільше вправи, _ ся борба за
трівала іх батьків, дїдів і прадїдів _ в ній вони виросли і стали
тим, чим були, послужили ся своєї політичної карієри, _коло церкви
і тепер крутили ся всі їх думки й ідеали. З церкви отже` вони й

тепер, як із бойового арсеналу взяли оружє до дальшоі борби з істо

ричними своїми противниками
_ Поляками. З довголітнього, важ

кого відродженя свого народа вони до тепер винесли лиш олну

ясну як сонце правду, що вони
_ не Поляки, що отже передо

всім і в публпчнім жнтю треба рішуче відгородити ся від усього,

що заносить польським духом, польським впливом. Про те, що на

місце польського поставити, вони не дбали.

„Очистити ся“ від усіх польських примішок, що протягом ві

ків затерли чисто-рус'ьку вдачу руського народа, було отже ділом

першостепенноі важности і таке діло руські проводнрі знайшли

в справах церковних. Від коли настала „унія“, в руську церков

під впливом неприхильних для неї обставин налетіло багато латин

ських примішок, що чим раз більше затирали східний характер ру
ськоі церкви і надавали їй характер західний, римський. Се стало

ся проти виразних приписів уніятськоі угоди з Римом, 'але все-ж
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таки стало ся і то під впливом латино-иольськоі церкви і поль

ського уряду. В тім чим раз більшім зближеню до латинського

обряду иробивала ся виразно Ціль, аби унію перемінити на повну

латинїзацію і при ії помочи ополячити упіятську часть руського
народа. Очистити греко-руський обряд від тих примішок значило

знівечити довголітню підступну працю противників, було отже ді

лом патріотичним, якого сповнене належало до патріотичного ру
ського духовенства.

Таким способом підпесепо голосно в своїм часі обрядове пи

танє. Як показав досьвід, питанє се стало в Галичині незвичайно'

популярним і довгий час майже виключно зайиало руські уми, па

нувало в публичнім житю галицько-руськім. В той час отже, коли.

польська інтелігенція пролпвала кров за свої патріотичні мрії, га

лицько-руська інтелїґенція перемінила ся на табор богословських

диспутантів і реформаторів. Почавши від старих дїдів, а кінчачи

па малих хлопцях, уся письменна Русь кинула ся до чищеня

обряду.

Тісно звязана з сею справою, близька їй духом іформого

була й література, в якій проявило ся духове жптє руської інте

лігенціі сих років. ІІоминувши обрядову иолємічну літературу в пу
бліцистиці, що старала ся зробити публипі зрозумілими пооди

иокі обрядові деталі, переважна часть ученоі літератури тракту
вала просто про обрядову справу. Ііосмертне видане Гарасевича..

Аппаіеѕ Ессіеѕіае БпіЬепае, Малиновського Віе Кігсі1еп- 11116.

Ѕіааіѕ-Ѕаішщеп Ье2й§1іс11 сісѕ ёгіесіііѕсіі-іхаіііоііѕсітеп Вііпѕ дег

Впіііепеп, видана Яковом Головацьким книга Бродовича Уіїітіоі:І

ргиеггіосу па ѕІаЬа, піеууіппоёс ѕгово шуінагіеј, яка _- нечувана.
в Галичині річ -- дочекала ся двох видань,') усе се або збірники
історичних иамятників до історії русько-унїятської церкви, або са

мостійні оброблена тих памятииків. Окрім того велика часть нау~

кових розправ і публікованих по наукових і літературних журна
лах історичних паиятників стояла в безпосереднім, звязку з пору
шеним питанєм церковним.

Ч Властиво в-друге виданий був лише один топ, тай се мабуть було лише

›тнтулове видана, себ-то книжка була давня, а передруковано лиш титул _
для реклами. І. Ф.
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Окрім наукової вартости, яку видані памятники мали самі со

бою, вони мали також иньшу, посторонну ціль, бо піддержували
і скрінляли церковний рух, робили для нього пропаганду. Хоча
внданіубез порядку і без критичного змислу, грубнмн, певнгідниии

до читаня томами, вони читали ся дуже охочо і йшли з рук до
рук; пе було ні одної руської хати, де-б їх не було, пі одного

руського чоловіка, що не читав би їх і не провалив над ними
завзятих і страсних дебат, чи то з противниками чи з прихильни
ками справи.

Вилко, що справа обрядова була для руської інтелігенції

справді живою, бо ипакше не могла би була стати такою популяр
ною, не могла-б була в так високім степени опанувати патріотич
ний рух, стати справою пародньою раг ехсеІІепсе, перед якою

зникалп всі иньші справи і питаня. Але видко також, на якім низь

кім ступнї стояло образоваие руської інтелігенції, в яких тісних

границах тримав ся її сьвітогляд, коли власне ся справа, в грунті
річи така дрібна, могла для неї набрати такої ваги. Як слабо

мусів бути розвптий у неї змисл для живих потреб публичного
жита, як мало вона розуміла, де лежить властива суть пародиього

руського питаня, коли для розбудженя патріотичного руху мусіла

гальванїзувати такі на пів мертві справи! І не вважаючи на все
оживленз і широку агітацію проводирі все-ж таки не осягнули ні

яких позптивнпх результатів; цілий рух обрядовий скінчиз ся майже

на нічім. Бо й се питанє вони брали ся полагодити не через на

рід, але вигідною, давно утоптаною капцелярською дорогою. Коли

бп нарід був живий, політично дозрілий, сьвідомий своєї сили, то

такі питаня він залагодпв би одним потягом пера. Але нарід треба

було ще оживити, втягнути в політичне житє. Сього не можна

було зробити ані суплїкамп до уряду, ані консисторськими курен
дами, а до иныпоі роботи проводирі не були здібні. Вони навіть

не були здібні використати як слід того неааперечепого факту, що

нарід сам Щиро любив свою церков і що в релігійних справах
знаходив поки що заспокоєнє висших своїх моральних потреб. Від
часу, як Маркіян Шашкевич почав був нерекладатн євангелє на

мужицький язик, минало двацять літ і ніхто не догадав ся довер
шити се діло. Коли вже зайшла річ про церковні справи, то чому

духовні проводирі народа, яким як раз припадало зробити сю

роботу, пе взяли ся тепер до неі і не дали тим порупіепій справі

обряповій широкої, загально-иародньої підкладки? Ах! де їм було
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до такої роботи! Вони так мало розуміли ії культурну важність,

що не лише переклад Шашкевича пустили в непамять, але своєю

вузкоглядністю дали собі вирвати з рук ініціятиву в сій справі

графови Ґолуховскому! Як на сьміх порушив був іще в бО-тих

роках тодішній губернатор справу перекладу Письма Сьвятого на

народній язик, певне сам не догадуючись, яку небезпечну для
своїх пїлий гадку він підпає руському духовенству, покриваючи її
до того урядовим авторітетом. А руські патріоти відкинули сю

гадку від себе і тепер, почавши чистити обряд, навіть і не зга

дували про неї, хоча вона одна могла також між мужиками спону

ляризувати іх змаганє і була найліпшим оружєм проти польонїзації.

Але се була справа справді жива; її переировадженє було
би справдївеликою церковною реформою і по неволі було-б усю
руську іителїгонцію вгягнуло в широке море мужицького жнтя, му
жицьких потреб і інтересів, та поклало-б було основу до правди
вої народньої просьвіти. А проводнрі народа від нічого так енер
гічно не відвертали ся, як від народа, перед нічим так не ховали'

08, ЯК ПЄрЄД ЖИВШІІ ЖПТЄМ.

Як у справах церковних і звязаиій з ними літературі, так

і в справах сьвітських проводнрі не вміли вдарити -в живі струнн,

але звертали очн в далеку, мертву минувшину. Не демократичні
ідеї Маркіяна Шашкевича, але скорше шляхоцькі погляди Зу

брицького і його кружка руководили сьвітськими змаганямн ру
ськоі інтелігенції. Рідко можна було знайти такого письменного

Русина, щоби не стидав ся своєї мужицької мови імужицькнх тра
днцій, щоби не маловажив собі всьо те, що простий нарід зробив

для збереженя своєї иародности і для заспокоєня своїх громад
ських потреб. Міродайні сфери руської інтелігенції ніколи й не

мали великих сиипатий для тої мужицької мннувшнни свого на

рода. Відродженє руського народа вони представляли собі радше

як нідродженє тих часів, у яких нарід був політично і державно
самостійний, мав своїх князів і боярів, _ і де й для них у су
спільній єрархії припадало високе, прівілейоваие становище. До
тих давніх часів горнуло ся їх серце, в них зиаходнло воно від

раду за своє теперішнє вбожество і коли не могло само уживати
панськнх роскоший, то радувало ся хоч тими роскошами, що пану

вали колнсь у князївських та боярських теренах, тїшило ся їх зо

лотимискарбами, їх иишнимн одежамн та паволоками.



89

Сі споминкн не були тільки сантімснтальними історичними

споминками. Випливаючи з духа й атмосфери, в якій вихована була

руська інтелігениія, вони у внутрішній гармонії з сим духом роз-
впли також політичний і суспільний погляд на теперішнісгь. Вер

нутн часи'князівсько-боярської самостійности руської було годі;

але дух, суспільні ідеали тих часів були сильні ще й тепер, як се

наглядно показувала суспільна організація переважної части тепе

рішнїх народів, а особливо польського народу, під якої впливом

виросла також руська іптелїгенція. По взірцям сеі суспільної ор-4
ганізації задумали проводирі руського народа відтворити також

колишню суспільну організацію галицької Руси, а не маючи під

рукою- руської суспільної верстви відповідної шляхті, вони на місце
шляхти хотіли поставити самих себе і наступити таким дешевим
способом руську шляхту. Бо не вважаючи на національну антипатію

до Польщі, суспільні ідеали руської інтелігенції, а особливо вищих
її кружків, були зовсім польські; їх рвала до себе блискуча повер
ховність польської шляхти, ім бажалось стати па рівні з нею і пе

ренести її роскішне житє під попівську стріху. Їм хотілось не рів
ноправности маси, а папованя над нею. Вони з такою самою по

гордою дивили ся на прості і нужденні обстанови мужицького

житя, з якою дивила ся на мужика і на них самих шляхта.

Тому-то замісь серіозної праці над народиьою просьвітою

руська інтелїгенція кинула ся до сліпого, часом зовсім дитинячого
і сьмішного наслідуваня панських обстанов житя. Найкращу ха

рактеристику такого поступуваня подає нам лист Якова Голо

вацького до иетербурськоі „Основи“ 1862 року: „Поклоиїть ся

панові' П. Ан. Кулішеві і єто чесній сопрузї, _ пише він, -і ска
жіть їм, що той стишок (,,Нинїшна пісня“ В. Шашкевича) голо

шений був при отвореню нашого народиього касина під имям „Ру
ска Бесіда" в Народнім Домі, в тім куті, де за його бутя ві Львові

вакладали ся фундаменти і звідки він узяв собі на иамятку ка
міиьчик. Тепер нехай би вони, чесні, побачили розмальовані і красне

устроєні комнати з воскованими паркетами, украшені'зеркалами та

меблями, осьвітлеиі газом; коби, сердешні, були приїхали хоч на

иробу танців в „Бесідї“, або і на наш руський баль, котрий від

був ся в редутовій салї на вдивовнжу всего Львова; най би ша

новний пан Куліш побачив, як то гарно по козацьки (і
)

поубирали

ся наші молодпі студенти, та гуляли з нашими львів:ькими краса

вицнми козака і коломийку, побрязкуючи брязкачами! Ех, сказав
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би сердега: єше не вмерла козапькая руськая мати! Нашим пу
бличним виступом показали ми нераднвнм ворогам і недоброжела

телям нашим, шо Русини суть і жиють своєрідним (Н) житєм в древ
ній столиці руського князя Льва“.

Відповідно до сих внїшннх прояв суспільного сьвітогляду

розвивала ся і сьвітська література в той спосіб, аби серед пиш

но-умебльованих сальонів не разила дісонансом. Мужицькою вона.

розумієть ся не була, але й зовсїм благородною не могла бути, бо

не мігши бути польською, мусїла-б бути великоруською. А сему
стояло на перешкодї не лиш теперішнє зближенє руської інтелі

ґенції з урядом і перевага прихильників З-мілїонового австро

руського народа, але і скандальна невдача кружка Зубрицького

ІІогодипа в 50-тих роках. Кружок сей мусів отже по-неволі при
стати на компроміс літературний, який не допускаючи на тепер

його поглядів язикових, все-ж таки не перешкаджав йому мапівцями

йти до своєї цїли. Таким способом язик літературний руської ін

телїгенції став тою дивоглядною мозайкою язиковою, яка вже

сама собою засуджувала всю літературу на неминучу погибель,

і як у державне-політичних, церковних і суспільних помнслах мі

родайних сфер руських очевидно доказувала, що і в літературі
іителїїепція руська, внхована в часах абсолютнзму, не вміє здобути
ся на щось живого і справді плодотворного.

Певне, що факт сей дуже сумний і не обіцював нічого до

брого для дальшого розвитку народнього. Але він так вірно відпо

відав вимогам образованого загалу, так конечно нипливав із доте

нерішних історичних обставин, що того скривленого напряму ну
бличного жптя ніхто навіть не зазважував. Яке воно було, то було,

але все-ж таки було. Порушено було багато ріжнородних справ:

і питань і живийінтерес, який образована руська верства пока

зала для них, не допустив, аби експанзивний національно-поль

ський рух затягиув як давніщими часами і Русииів у свої сіти.

Різко і рішучо відділена було тепер публичне житє й інтереси
обох народів; і ідеалами своїми і способом перепровадженя вони

так нротиворічилн собі, що по крайній мірі в сім нідношепю про

водирі руської інтелігенції могли бути задоволені зі своєї роботи..
Змішати Русиніз із Полякаии тепер не могла вже ніяка сила.

Се була річ такої великої ваги, що навіть молодіж, яка.

звичайно в своїх переконанях і поглядах іде далі, в першій хвилі`

зовсїм піддавалась ідеям старшого поколіня. Вона з запалом під
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хопнла обрядове питанє і кинулась до агітації церковної; з та

ким же заналом приймала і читала книжки нових письменників ру
ських, яких уважала апостолами нової літератури і подвижниками

народиього відродженя.

Але вся ся робота старшого поколіня була переважно нега

тивна і при тім така вбога на нові думки, що на довго не могла

вистарчити молодїжи. Літературні твори старшого поколіня будилн

вправді симнатіго, але не задля свого змісту, а задля того, що були
писані руським письмом, і як казали старші, руським язиком. Таку

саму симпатію будила одначе сама руська азбука, перший лїпший

руський буквар. Загріти своїм змістом могла мало котра руська
книжка. Молодіж не могла собі зразу вняснити причин, але чула
ІЕСТЇЦКТОВО, ЩО ЧОГОСЬ ТПЩ КНИЖКЗЩ ІІЄСТаЄ, ЩО З ПІІХ Віє ЯКИМСЬ

холодом. Або справа обрядова. Певне ні один львівський крило
шанин не знав ліпше від нас, студентів, усіх деталїв обрядових,

.і не провадив завзятїщих днспут над ними, як ми з нашими шкіль

ними товаришами-Поляками. Але в грунті річи ми відчували дуже

добре закид, який нам робили Поляки, що прецїнь народне житє.

не кінчить ся на церкві, але мае ширші і глубші границі. Справ
ді, - свій патріотизм показувати ділом, а не словами, молодїж
могла лише в церкві. Там вона могла самовільно ховати дзвінки,

не клякати, стоячи причащати ся зі зложеними навхрест руками

і т. нд. Але що вона мала діяти вийшовши з- церкви? До чого

звернути свої сили, що рвали ся до якоїсь патріотичної діяльно

сти? В чім на с ьві ті показати свою любов для руської справи ?^
Нічого такого не було. І як ми нераз завидували Полякам!
Правда, й їх патріотизм крутив ся багато коло церкви. Але се

було зовсїм ипьше діло. Вони в своїй церкві робили патріотичні

демонстрації не церковного, але політичного характеру; співали

патріотичні пісні, слухали патріотичні проповіди, з амвони цер
ковної ім розказувано про недолю братів, що проливали кров за

незалежність народа, про мучеників катованих у тюрмах і на Си

бірі. І коли вони упоені патріотичними ентузіязмом виходили з цер
кви на сьвіт, то чекала їх тут кипуча діяльність революцийна.

Було се одним словом житє з глубоким, внутрішннм змістом, у ко

трім кожний, старий чи молодий, мав що робити, мав чим заняти

розум і серце.

Дрібннм і незначним було в порівнаню з сим житєм руське7
жнтє і чим далі тим більше молодіж руська мусіла се відчувати..
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Пригадую собі дуже добре, як мене упокорив був закид одного

товариша-Подяка, коли я в великодний піст вертав із церкви
з „поклонів“. Було се в сам розпал обрядовоі боротьби і для нас,

молодих студентів, не було солодшого патріотичного обовязку, як

строгмм сповнюваиєм усіх церковних функцій публично маніфесту
вати свою приналежність і любов до руського народа. Вертав я,

признаю ся отверто, в тімпереконаню, що сповннв як слід свій

обовязок і був доволі щасливий, хоч від поклонів, яких я вда

рив був щось коло 200, голова мене дуже боліла. Як же гірко уко
лоломене в серце, коли здибав мене товариш-Поляк і з злобною

насьмішкою крикнув до мене: „Оіо раігуоіа гпѕкі! Му іхгехх ргие

Іеуиагпу ва піерогііедіозс, а опі “І ргосіш ѕіе имаіаја !“ Розуміє ся,

що я не переніс спокійно сих слів і відповідь моя показала йому,

що й „гиѕіхі раігуоіа" вміє при нагоді робити відповідний ужиток
із своїх кулаків, але конець-кінцем закид був гіркий і зовсїм спра
велливпй. Не лише що до 'обєму, але й що до внутрішного змісту

патріотичне житє руське було далеко нижче як польське; воно не

вміло збудити щирого ентузіазму між молодіжю, було більше по

верховним і не годне було порушити до самої глубини душі.
А окрім того вже одна їх патріотична література, якої

предмети відносини ся безпосередно до політичної теперішносги

народа, і яку першостепенні таланти піднеслп були на рівню
з иньшимп европейськими літературами, давала польській молодіжн

таку богату поживу, якої ми, руська молодіж, при найлїпшій волі

не могли знайти в своїй літературі. Правда, що поезії Федьковича
й Устіяновича робили па нас живе вражінє, особливо Федькович,

але їх було мало і не чути було з них того огню, який виходив

із грудий Міцкевича або Словацкого. А що-ж говорити про инь
ших! Коли польська муза сьмілою рукою малювала польському на

родови героїв борби за иародню свободу і в недалекій будущнні
показувала образ національної самостійности, головний представи
тель галицько-руськоі музи співав лиш:

Бьглъ князь на Руси хоробрьгй, славньгй,

ВЪ Курску иміѕлъ он'Ь престолъ державньгй...
Добре, був князь на Руси, але вже нема і від того часу ми

„нуло кількасот літ. А що-ж нам, його потомкам, діяти тепер?
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Окрім тої відповіли, яку насе питанє давали провідники
руської інтеліґенциї, Галичина сама із себе, із свого житя, не иогла

дати ніякої ииьшоі. Але бо й Поляки із одноі лише Галичини не

багато могли витягнути здорового і живого, що їх публичному житю

надало-б було вищий иолет, окрасило-б його вищими ідеалами. Бо

хоч вони безперечно стояли вище від Русинів, жили в дуже ви

гідних матеріяльних обставинах і мали, по крайній мірі в порів
наню в Русинами, досить високу культуру, то нолишені самі на

себе вони теж не багато би були розумніщото вигадали, як і га

лицькі Русини. Їх ратувало те, що не вважаючи на державне-по
лїтичнпй упадок Польщі інтелїгенція польська ніколи не тратила

моральної ввяви і що ві всіх трьох частинах вона жила одним ду
ховим житєм. В моральиіи відношеню польська інтелїґенція по роз
ділі мала навіть ту велику користь, що знайшла в иляні рестав

рації своєї дерэкави програму, яка нерозривним вузлом лучила всіх

осьвічених Поляків, де-б вони не жили, що-б не робили. Се вийшло

на пожнток також і галицькин Полякам, які що до осьвіти і куль
тури стояли і доси ще стоять найнивше посеред польської інтелі

ґенціі. Бо хоч польська література в Галичині так само мертвіла
як і руська, то блискучий розвиток еміґрапийноі літератури не дав
галицьким Полякам вакошлявіти під деспотиамом і упасти. А крін
того безперестанні революції польські, хоч не осягалн безпосеред
ноі своєї цїли і з одного боку навіть ослаблювали польську інте

ліґенцію, то а другого боку пролитою за державну свободу кровю7
івеликим мартирольоґои робили таку сильну пропаганду національно

патріотичну, що й пасивну галицьку Польщу підтримували на мо

ральній високостн решти польського народа.

Сього всього не могли мати галицькі Русини. Державну са

постійність Русини давно вже стратилн, а довговікова боротьба за

народні права так була ослабила нарід і інтеліґенцію, що тепер,

нрийшовши ще раз під чуже панованє, вони зовсім підпали під

вплив культурного жита тих держав, під які дістали ся. Такої

моральної авязи як польська інтелїґенція, руська не могла мати

і довго не мала; кожда частина жила нньшин духом і під ииьшимн
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впливали вироблювала свій політичний і суспільний сьвітогляд_

Моральна звязь ніж руською осьвіненою верствою в Галичині і на

Україні могла отже виробитись лише в часон, із иостуион свободи
і культури в обох державах, де жив тепер руський нарід. А що

галицько-руський нарід найдовше жив у польській неволі і най
більше утернів у народнїн відношеию, то й брак моральної ввязи

в рештою руської інтелігенції найгнжше дав ся йопу в знаки, бо

ще більше як галицькі Поляки від решти польської інтелігенції
залежні були галицькі Русини від духового жити рідної ін закор
донної України. 1 навіть тоді, коли й Україна поволи стала енан

ципувати ся з під впливу державної великоруськоі культури, плоди
її духового руху слабо знаходили вступ до Галичини.

А про те вже тоді Україна иала великий вплив на літера
турний розвиток галицької Руси, якій піддавапа свої ідеї, свої тра

диції і свій науковий матеріал. Доки той вплив удержував ся, доти

й рух ніж галицькиии Русинаии яко-тако держав ся не вважаючи

на утиск і переслідуваня з боку иіродайних сфер. І хто знає, як
би не катастрофа Кирило-Метонієвого брацтва в Київі, ложе й лі

тературний рух галицький не був би так знидів і ни не дожплн

би були до ионовного видана „историчного перекенчицтва Мало

русинів", як каже Богдан Дїдицький, що знайшло вираз в утво

реню кружка Зубрицького-Ііогодина.

Велике щастє для народнього відродженя Галичини, що як

рав тодї, коли конституцийні реформи в Австрії викликали в Га
личинї ширше політичне житє, відновлений народній рух на Укра
іні удїлив ся також Галпчанаи. Бо коли хто, то лиш одна Україна
ногла заспокоїти інстінктове стренлїнє галицької иолодіжи до вис

шої, справді живої і нароіньої діяльности, могла сиравити його на

добру дорогу і не дати йоиу вивітріти ся в самих церковно-обря

дових деионстраціях.

Ііридавлений на короткий час деспотнчною рукою царя Ми

коли український иароднїй рух, користаючи зі свобіднїших иолї

тичних обставин почав тепер розвивати ся в новою енергією. Тепер
він нідкріпленнй історичними і етноґрафічииии нрацяин Костома

рова та Куліша став навіть більше упорядкований, більше сьві

доиий своїх народніх і суспільних цілий. 'Гай прихильний депо

кратичнии ідеяи напрямок публичного житя в Росиї в перших ро
ках царюваня Александра ІІ додавав народиьоиу рухови україн
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ському багато моральної сили. Вппущеного на волю Шевченка

приймала Велика Русь як поета народньоі свободи і горячого иро
тивника кріносного права з дуже великим иоважанєм і щирими
симнатіями; „Народні оновіданя“ Марка Вовчка, написані в сам

розгар агітації проти кріпосного права, переведені Тургеневим на

великоруський язик збудили між всликоруською публїкою ширий

-ентузіязм. Вроджений українському рухови демократичний, мужи

цький напрям не лиш показував його жинотність, але й популяри

зував його між прогресивного верствою росийськоі сусиільности.

Сей демократичний напрям уділив ся скоро й галицькому на

родньому рухови, увільнив його від полу-мертвоі церковної схоля

сгики і надав йому здоровий внутрішннй зміст, звертаючи його без'

носередно до мужика і мужицьких інтересів.

Як знаємо, симпатії для мужика, демократичні ідеї не були

для галицького народиього відродженя річего зовсім новою. В сю

саму сторону братня Україна вже раз звертала його за часів Мар
кіяна. Ідеї ті були придавлені, але зовсім не завмирали ніколи.

Представники руської інтелігенції оживлені революцийним рухом
1848 року зараз собі іх нригадали, хоч лиш на хвильку. Тай

ширтпа публіка не без симпатій вілноснла ся до них у тих часах.

Передрукована в 1849 році ві Львові Квітчина „Маруся“ доче

кала ся в Галичині в короткім часі двох видань. Навіть в упадку

літературнім 50-тих років ті ідеї не вигпбли і були хоч на стільки

сильні, що в значній мірі ослабили противний мужикови ійого бе

сіді кружок Зубрицького і причинили ся до його унадку. Появляли

ся навіть нові письменники, що старались оживнти Маркіянові

традиції саме в той час, коли загальне знеохочепє додало було не

гативпому напрямкови Зубрицького таку силу. В Зорі Галицькій

1854 і 1855 року перший раз виступили в літературі галицькій

Ксепофонт Климкович і Евгеній Згарський, що в своїх поезіях і оно

відапях старали ся разом із старшими народовцями, як автором

„Нелібраиої жінки“, „Недібраного Мужа“, з Й. Лозінським і инь

шини писати народиїм язиком і не дати загинути прихнльним для

простого народа стремлїням. Але чи за-для загального упадку і роз
чарованя, що в 50-тих роках так сильно загпізднло ся було в ру
ській публіці, чи за-для того, що народні письменники окрім до

брої волі мало що більше вносили в свою діяльність і не годиі

були перебороти загальну апатію,
- досить, що при обновленім
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житю народнім із початку 60-тих років безпосередного сліду їх

діяльности не було видко. В піднесених проводнрями руськими
справах демократичних ідей не було.

Все-ж таки діяльність народних письменників ЬО-тпх років
багато причинила ся до того, що кружок Зубрицького не зовсїм

опанував літературний рух; а хоч вони не годні були перешкодити

утвореню „сальоново-попівськоі“ літератури, то бодай з початку
не дали їй загнати ся там, куди вона хотіла. Найліпше видно се

на типічнім представителю сеї літератури, на Богдані Дідипькім.
Між його діяльністю в 50-тих роках, його редаґованєм Зорі Га

лицької в 52 та 53 ропї, його Отцем Ігнатієм і Конюшим, а його

редаґованєм Слова в першій половині 60-тих років і його Буй
Туром така велика ріжниця, що можна би подумати, що се два

зовсім иньші письменники. Фанатичнпй прихильник круэкка Зубри
цького-Погодина не лише сам вмяк і свого Буй-'Гура заправив
хоч гомеопатичними дозами народньоі бесіди, але видав поезії Ми
кола Устияновича,у ба й поезії Федьковича; в переднїм слові до
остатнїх жалував ся навіть на історичне перекинчицтво Ру
синів, що гонить їх то в польський, то в росийський бік і не дае

утворити ся самостійному малоруському науковому язикови, та ті

шив ся, що і в Галичині понвив ся Федькович, „самородньгй геній

людовои поезіи, который мовъ фениксъ на противоположномъ кранци
Малои Руси возлетьлъ изъ родинпьтхъ горъ,› абы новымъ житьемъ

засіати по надъ иеиелища, въ которыхъ скрыто недавно посвятньш

останки Тараса Шевченка.“ А в „0лові“ і в видаванім під його
й Якова Головацького редакцією „Галичанині“ 1862 р. поміщувались
не лише поезії і патріотичні повісти українських письменників,

часто навіть фонетичним правописом Куліша, але навіть острі по

літичні статі проти московського централізму політичного й літе

ратурного. Певне, що до с'ього причинювало ся багато побічних

причин, особливо аліянс старшого поколінн з урядом, але говоріть
що хочете, метаморфоза все таки була велика.

Чи вона була щира, чи ні, в те не входило; констатуємо
лише факт. Анї Богдан Дідицький, ані Яків Головацькнй, ані ніхто
иньший через цілий сей час не мали відваги чи не хотіли висту
пити публично і отверто проти демократичного, мужипького руху
на Україні, що став тепер переходити і в Галичину. Часто навіть

через самого Богдана Дідицького!
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Бо й того не треба забувати, що крім дуже невеличкого числа

отвертих противників і отвертих прихильників народнього стремлїня
загал галицької публіки не мав у справах літературних і народних
ясно вироблених понять, які-б могли керувати письменниками

і політиками галипькини. Виступитн рішучо з одною або другою

програмою значнло виставити ся на можливу невлачу і зробити си

неможливим між публїкою. Тим більше мусіли отже письменники

старшого поколіня оглядати ся на всі боки, не виступати ніде так

різко, щоб зробивши один крок наперед не можна було вже вер

нути ся назад і більше приватною ніж публичною аґітацією ро
бити для своїх переконань пропаганду. З сеї також причини ви

пливає та обережність, змінчивість і дволичність у ноступузаню

старшого поколіня тепер і в дальших кількох роках.
На кождий спосіб демократичний рух, що переходив тепер

із України до Галичини, не знаходив між старшим ноколінєм отвер
тої опозиції, хоч не знаходив і багато отвертих нрнателів. Руська
публіка, що з патріотизму приймала кожду книжку нисаиу руським
письмом, кожде стремлїнє, скероване проти польських претензій на

руський нарід, приймнла також і мужицький напрям у літературі,

хоч може з меньшими снмпатіями, як стремлїнє „книжне“,_ більш

відповідне галинькій атмосфері і безносередпо витворене нею,

У декотрих „могіканів“ Маркіянового руху, Що лишили ся вірні
його традиціям, рух сей буднв навіть милі спом-инки недавиої, пов

ної надій бувальщипи.
За те серед молодїжи українська література зробила цілко

витнй переворот у думках і поглядах. Тут вона майже від разу
знайшла рішучих приятелїв і викликала щирнй ентузіязм. Але тих

молодих людий, до яких безносередио став доходитп вплив із Укра

їни, було зразу дуже мало. „В році 1860
_ оповідає одни із них,

мб. Володимир Шашкевич - двох тільки було з людий молодших
ві Львові, которі вже тоді думали, але тілько думали о принятю

українського нарічія за основу дальшого розвитку нашої літера

тури і о введеию у нас української нравоннси. [Іригадуємо собі як

нині, з яким ентузіазмом читали ми тоді нерсписаних кілька пісень

Котляревського, которі яко спадщина нам дістали ся,
_ або устуни

з Шевченкового Кобзаря, которого пильно переписував Танячкевнч.

Якось тоді переїздив через Львів сердешнпй наш друг, покійний

Бернатонич, Українець з тілом і душею. Він їхав з Києва на ку

ГАҐІІІЦЫЕО'РУСЬКЕ ПЦСЬМЕНСТВО. 7
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пелї, опісля в Париж і до Праги. В тісній ніддашній комнатцї

прочитували ми твори великого нашого генія Шевченка, нодонов

нювані з манускриптів рукою покійника і дивлячись на живого

живісїнького Українця _ першого, которого ми пізиали -ми слу
хали, задержуючи в памяти кожне його слівечко про Тараса, ки

евську громаду, про тамошнї порядки, чудували ся красотї його

мови - і мужніли. Опісля прибули до Львова п. Заревич, и. Згар
ський а далі і п. Климиович, і бач, вони були щирими народов
цями! А найти в ту пору народовця, которий явно і голосно ви

повідав свою гадку, значило найти який то дорогий брилянт, яку
то заховану перлу. Стала нас отже мала громадка, громадка з пя

тьох людей...“

Розумієть ся, виробнвшн собі зовсїм иньші переконана про

народню літературу і народ, ніж т
і, які словом і ділом пропагу

вало старше поколїне, мала ся громадка, повна доброї віри в сьвяте

діло, не могла довго ховати ся з
і своїми гадками в тіснім кружку.

Коли гадки т
і

мали весь літературний розвиток галицьких Русинів

сиравити на нову, єдино-здорову дорогу, то перша річ була, по

знайомити галипьку публіку з ними і робити для них пропаганду.

Користаючи з політичної свободи громадка задумала ширитп свої

ідеї журналїстикою. Саме тоді переїхав був і
з

Самбора до Львова

Юліан Лавровський. Довідавшись, що ся громадка хоче поставити

незалежний орган із чистим народно-руським прямованєм, він сам

узяв ся за те діло: підпомагав молодих літератів руських грішми

і радою; у нього сходила ся громадка на літературні ноговіркн,

і перед нею він складав свою політичну сповідь. Окрім сеі горстки

з иятьох людий, що зрештою тоді не мала ще ніякої організації,

бував на тих ноговірках і др. Осадца, проф. Шарапевпч, проф.

Лавровський і иньші. Радили там про всі важніші справи народні,

укладали гарні пляни. Задумане було видаванє нового політичного

народне-руського органа „Руська Правда“, щоб еиергічно висту
пити проти Слова, зложенє німецько-руського Словари і таке иньше.

Але пляпи розбили ся мабуть через особисті інтереси Юліяна

Лавровського.

'Годі молода горсгка почала видавати „Вечерниціз“, те-ж в
і

дай з початку за підмогою Лавровського. Основателї нової газети

і партії поступали з великим тактом і оглядно. Вправдї свою лі

тературну програму вони поставили досить отверто і ясно. „На
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самперед ми запитали себе,“ каже редакція в переднім слові, „хто
се ми, і що за народ? Учені сказали і доказали, що ми словянського

дерева, восточної росохн, руського конара, малоруська галуза.
Таких галув, як ми, є більше на словянськім дереві; одні уже по

сохли, другі марнїють, а треті розбуяли і глоском ростуть, про
цвитають. Ми собі в других - марнїємо, а понад нашою галузою,
із давна ломаною і загуканою сильними вихрами, росте близька ве

ликоруська сестриця так пишно та буйно, що- з-за неї ніхто уже
нашої і не бачить. Тому-то деякий і каже: руський конар _ то
одна галуза. А вони і не бачуть, що наша білолашня на силу ви
читає рамена, щоб і на неі ясне сонечко цілим своїм видом, та не

крізь сестрине лнстє, подивило ся; вона-б і віджила... Що теє

сонце, від которого відживають народи і приходять опять до га

разду і сили _ є саме просьвічепіє, то уже всякий знає. За про
сьвіченієм довжен і наш малоруський народ прийти колись єще до
своєї долі і осягнути в людськім мірі своє призначене. . Кождий

народ говорить своїм язиком, кожда галуза на племеннім дереві
є народом, кождий нарід і язик уважати належить за неділежну
цілість, хоч бн на ній вамічати було ще иньшіі вітки і гнлечкн.

Такий то вам і той наш малоруський народ. Зріс він собі на свою

питоменну стать, як кождий иньший; его такого виховало время,

і уже ему зрости ся з яким небудь иньшим народом не зможно.
З єго особним розвоєм розвив ся і его язик -~ самостатно, а з того
его питоменного язика має розвити ся єго письменная словесность,

на которій єму належить подати просьвічепіє. Се є головна гадка,

на якій основує ся наше діло. Ми загадали видавати письмо для

образованя руського народнього язика в письменности, котора по

винна як найблизша бути живому народньому слову...“

В осібних статях редакція обіцювала виложитн, в який спосіб

гадає осягнути свою ціль. Се треба було тим конечніще зробити,
бо не вважаючи на своє уміркованє вона в старшім поколіню ви

нлнкала була вправді затаєне, але тим більше невдоволенє. Що
прихильники засади „руський конар, то одна галуза“ не могли сим

патизуватн в новими гадками, се кождий розуміє, хто собі прига

дає, з якою погорлою „отаман Погодинськоі кольоніі“ Денис Зу

брицький ливив ся на народ, народню бесіду і иросьвіту. Але не

меньше невдоволені були іі апостоли „тверезоі науковости”, як

каже Дїдицькиіі, які вироблюючи малоруський науковий язик
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зробили з нього дивоглядну мішанину, де всьо було окрім „твере

зости“ та ,,науковости“. Проти обох сих кружків звернені були

опубліковані в першім річнику Вечерниць одна за другою статі:

„Народ і словесность“, „Руський язик”, „Небувальщина тай ве

видальщина", „Гадки ученого о руській словесности'”, де з тиц

запасом наукового образованя, на який могла здобути ся тодїшня

галицька молодїж, доказувано самостійність малоруського язика

в родині язиків славянських і конечність розвивати івідроджене
письменство малоруського народа в язицї' малоруського мужика.
Хоч без великої оріґінальности, але з тим більшою іронїєю напи
сана статя „Руський язик“, де автор боронить самостійність ру
ського народиього язика від польського і великоруського словами

„Розправи о южноруськім язиці“ Якова Головацького, який сам

від давна вже вирік ся був своїх народнїх переконань ітепер

у часах Вечерниць належав до завзятих противників маиоруськоі
самостійности, хоч, як усі противники народа, крив ся зі своїми

гадками і навіть писав українофільські листи до петербурської
Основи. Свої змаганя старали ся зрештою Вечерницї иавязати до

традицій Маркіянових, надіючись таким способом, а також і умір
кованєм своїм позискатн собі здоровіщу частину осьвіченої руської

публіки. Се їм по части удало ся, коли судити поІ числі перед
платників, яких вони мали в першім році коло 900.

Певне, що ті літературно-язикові статі мали також вплив

і на молодїж і нричинили ся до вияспеня літературних відносин

Русинів до польського і великоруського народа. Але самі собою

вони не могли би були зробити того перевороту в переконанях мо

лодшого поколіня, який відвернув його від поглядів поколіня стар

шого і виробив із нього в короткім часі відрубну партію. Не було
в них тої глибокої оріі'інальности, того огню, що пориває за

собою і своєю внутрішною силою ломить вкорінені старі погляди

і на місці їх ставить нові ідеї. „Нам треба писати по народньому,

помужицьки, бо ми мужицькнй народ“, була головна гадка сих

статей. Не вважаючи на Маркіянову діяльність, ані на те, Що гадка
ся не була зовсїм нова, нас молодих людий вона зразу дуже зди

вувала. Писати но мужицьки? Яке нам діло було до мужиків?
Кожний знав, що між иньшими людьми є на сьвітї також мужики,

кождий бачив іх що-дня, але що він мав спільного з ними? По

ложенє мужика і по знесеню панщини не багато поправило ся, його

соціяльне і політичне упослідженє робило на нас таке саме вра
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жінє, як і на наших батьків. Ми бачили, як мужик у німій покорі
хилнв ся перед кождим чоловіком із „вищого“ стану; ми знали, що

ми паничі, бо так називав нас мужик; ми надїяли ся, що й самі

колись будемо „ксьондзами“ або панами і мужик і перед нами буде
в покорі хилитн ся; ми були переконані, що так воно мусить і по

винно бути. Ніхто доси не казав нам нічого иньшого.

Правда, в наших руках були видані недавно поезії Федько

вива, що швидко став найпопулярнїщим галицьким поетом. Може

то особливо ми, молоді, дуже полюбили його задля того, що він,

хоч слабо і несьміливо, вдарив у симпатичну, живу струну, що
його устами перший раз заговорив до нас чоловік, якого серце

„сардаком ся крило, під бланев ся кохало, під ремеием било.“

Сердечним, тужливим голосом скаржив ся він на недолю, на тяжкі

обставини житя що не дають йому як слід жити, за тісні на його

серце і душу. Але в його поезіях пробивала ся більш індівіду
альна педоля поета; а там, де він відкривав перед нашими очима

картини народнього жити, картини ті тримали ся в тісних рамках

жовнярських злиднів і слабо звязані були з загальним положенєм

народа. Тому-то й не зробив він глубшого впливу і так само як

Вечерницї не годен був викликати перевороту.

Переворот у поглядах молодїжи зробив аж могучий талант

Шевченка. Тепер і гадки Вечерниць не показали ся нам дивними,

і Федьковичеві пісні ми побачили в правдивім сьвітлі. Внутрішний
неспокій, інстинктове невдоволенє зникло як роса перед сонцем.
Новий, нечуваний сьвіт створив ся нам із „Кобзаряи і молоде,
сьвіже, незопсоване серце від разу полюбило його. Зовсім инакшим

показав ся нам тепер мужик. Погорджений і зневажаний до не

давиа він нараз підніс ся на висоту народнього ідеалу істав
в очах молодїжи нїмим, довготерпливим мучеником, якого всі били,

катували, надуживали, а який своєю д'овговікового боротьбою за

свободу, за віру і правду уратував перед судом історії честь укра
інського імени. Не мужик нам, а ми мужиковн повинні були слу
жити, пе мужик, а ми заслугували на погорду і зневагу.

Чого ми так довго не знали сеі великої правди і замісь під

мужпцькою стріхою шукали свого народа в давних роввалинах кня

зїзських замків, між боярами та владиками, між усякими Влади

мірами, Игорями та Данилами? Во так нас учило старше поколінє

і його література. 1 ми почули глубоку ненависть до всіх тих
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людий і книжок, що наш розум кормили такими гадками. Читаючи

Шевченкові поезії, нам тепер хиба те було дивно, як ми могли

від разу не пізнати ся на нашій дотеперішній літературі і брати
за поважні літературні роботи те, що не варто було шматка того

паперу, на якім було надруковано...

Все наше дотеперішнє поведенє видало ся нам якимось ве

ликим народним тріхом, якого не можна инакше відкупити, як лиш

безмежною любовю до того скривдженого мужицького народа. Щи

рість молодих душ, які так швидко і міцно нрилипли до нової

правди, показувала, який здоровий і неспожитий іще цілий наш

нарід. Без проводу, без науки, в глухім занедбанім кінчнку руської
землі молодїж розбуджена голосною кобзою поета встигла прорвати

трубу греблю схолястичного неуцтва і пробрати ся в атмосферу
якогось ширшого, людського житя, хот троха похожого на житє

европейське, яке до руської дитини в Галичині майже ніколи не

'доходило і про яке ніхто у нас не мав иайменьшого нонятя.

Шевченко для тодішнього поколіня був не тільки великим

поетом, але й істориком, із якого всі вчились своєї історії. А мав
він тим більший вплив, бо рідко де можна було його дістати. На

друкованих поезій було лише стілько, що в Вечерницях. Решту

кождий мусів переписувати собі з присланих зі Львова підписів.

Де-не-де лише видко було петербурські передруки з Кобзаря. Коли

з'явив ся був 1863 чи 64 року в Станіславі один екземпляр „Гай
дамаків“, присланий одному школяреви якимсь добрим чоловіком зі

Львова, то його за пару день майже на шматки рознесли. Всім

годі було дати нараз прочитати і за властителем тягнув ся все

по школі пілий рій хлопців, яким він на голос мусів читати цілу
поему, поки не охрип. Потому виривав йому другий книжчину з рук,

і на корідорі в гімназії, або на вулици, або де будь, зачинав чи

тати далі... Всіх голосна Муза великого поета як клїщамн тягла

до себе і всі ми тоді поробили ся горячпми хлопоманами. Аж

дивно згадати, як одна газета і кілька кннжочок у короткім часі

перевернули весь наш сьвітогляд до гори ногами і зробили фор

мальну революцію в наших головах.

Точного наукового корму молодіжи ні звідки було брати. На

укових книжок тоді і на лїкарство не знайшов би ніхто. Кормилась
отже молодїж переважно поезією і белєтристнкою, оповіданями
Федьковича, Вовчка і Квітки, яких одначе також досить тяжко
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було дістати. Лиш часом дістав ся декому то який том Записок

о Южной Руси, то яка книжка Основи, то Маркевича Исторія Ма

лороссіи, то Костомарова Богданъ Хмельницкій. Найщаслившою
в сьому огляді була ще гімназія Самбірськаі Перемишль. Решта

молодіжи мусїла помагати собі то переписуванимн історичними ду
мами, то фраґментарними виписами з якої будь книжки про укра

інську історію. 'Га молодіж помагала собі як могла. Не так у хо

лодних наукових розправах, як більше в пориваючих серце і фан
тазію поетичних творах шукала і знаходила вона заспокоєнє своїх

духових потреб. Українські оповіданя показували їй теперішній му
жицьний сьвіт і то до сліз норивали описуючи злиденне жито ро

бучого чоловіка, то чаром напоювали малюючи іділлїю сільського

житя. А історичні думи, а особливо Шевченкові поезії майже жи
вими клали перед іі очи героїв козацьких, що бороли ся за сво

боду свого народа, терпіли і умирали за нього. І всі сі книжки,
із мужиками і козаками, із іділлїями і глубокою журбою, із ве

селим сьміхом і гіркими сльозами, із бренькотом шабель і потоками

крови зливали ся в іі душі в один хаотичний образ і переміщу
вали ся так, що нічого виразного не можна було в них розпізнати.
Але цілий той хаос преспокійно уживав ся в молодих головах.

Він був сам у собі самостійним сьвігом, повним пишних іллюзій,

поетичної краси і як раз відповідав пастроєви молодіжи, яка так
линне до всього, що через свою неясиість лишає вільний простір
фантазії, чого розумом не можна зрозуміти, а хиба лиш серцем

відчути.

Одно лиш було ясне молодіжи: що всі дотеперішні змаганя

галицькі для освободженя народа не робили ся так як треба, бо

не було нікого, хто-б у ті змаганя кинув здорову гадку, хто-б

тлїючу в душах щирих людий искру любови розпалив і загрів до

щирої громадської роботи... Аж Шевченко показав ту дорогу,
якою мож дійти до народньої свободи. І молодїж, зрозумівши сер
це! ту дорогу, посьвятить себе совісній праці народиього осво

бодженя і просьвітою і патріотичними змаганями підойме нарід із

потибелі. Вона почувала ся до сил _ перебороти усі трудности,
які стояли їй на дорозі і на всі перешкоди відповідала енергіч
ними словами: „Дамо собі раду, як схочемо дати".

І як поезією кормила свое серце і свої ідеали, так іпоезією
відзивалась до сьвіта, говорила до себе і до других. Поетичними
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словами вона й дала відповідь Шевченкови устами Климковича,

який вірнїсїнько представив у пісні „На вічну память Тара
сови' лушенний настрій і політичну ісповідь галицької молодїжи,

що внливала ся лише в загальних чутях і ще не вспіла виробити
ся в ясно сформуловану програму. Пісня ся була свого часу дуже

популярна і цїинлась майже на рівні з поезіями Шевченка. Усі
майже знали її на память і деклямували, бо всі знаходили в ній

вірний образ' того, що самі гадали. Тому я й подам важнїйші

уступи з неї, хоч може сього не повинно бути:

Сходило сонце, заходило:

Воно не гріло, не сьвітило, _
Його не бачили у нас...

Явив ся віщий наш Тарас
І бач! заплакана родина
Всьміхиула ся у перший раз,

І нині стало жити в нас:
В умі засьяло, бєть ся в груди, ~
Є гадка, є серце, є люди!

Як сам нарід винен свому горю, бо сам віддав ся ворогам
на поталу, самі люди відцурались свого роду, ті Москвою повер

нулись, ті Ляхами стали, так сам він і зможе піднести ся зі свого

упалку, коли полюбить свободу, яку кождий може досягнути,
хто іі щиро бажає, коли пробудить ся з довгого сну. А коли нарід
стане свобідний, то чия се заслуга? А вже-ж Шевченкове.

Твоя отсе, наш Тарасе,

Твоя отсе слава!

За се-ж тебе вся родина

Батеньком назвала;

За се-ж колись твоя слава

Піде на край сьвіта,

Що ти збавив од затрати
Свій люд, свої діти,

Що сиріток розійлущих

Зібрав у громаду,

Що ми таки свому лнху

Дамо колись раду...
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Дамо йому раду, дамо
- хоть би всюди,

На сьвітї, край сьвіта знїкчемнїли люди,

Здоптали всю правду, зрекли ся свободи;

Дамо йому раду,
- хотя-б всї народи

Невольні на вольних хотіли вставати;

Дамо йому раду
_- як схочемо дати!

Хпба що остатнїй із руського люду

Одцураєсь роду і правду забуде,

Забуде одвічний вавіт України, -
Тоді хай загине - хай люд той затине,
Олїду не оставить... хай звалять ся гори,

Дніпро нехай висхне, і виступить море,

Й затопить ті люди _ бездушні потвори!
Но доки на горах, край моря і в полї

Народ наш великий, пронащнй без долі

Живе-проживає милуючи правду
-

Дамо собі ралу, дамо собі раду!
І - в попелу фепїкс _ в тієї руїни
Таки ще воскресне доля України!

І як би того жару, який підсипувала. під молоді душі Шев
ченкова муза, ще було за мало і наш Федькович став обертати ся

до молодїжи в патріотичними зазивами. Під впливом Шевченка роз
вив ся й його поетичний талант, став більше сьвідомий і розширив
свій поетичний виднокруг. Поезії, які він написав тепер, в часі

Вечерниць і початків народиьото руху в Галичині, найкращі, які

коли-будь вийшли з під його пера. З щирою симпатією молодїзк

читала його рукописні і друковані поеми, з гордощами називана

його галицьким Шевченком, своїм дорогим Кобзарем. Не стояв він

так високо над нею як Шевченко, бо й сам він як івона називав

його своїм „Татом“; але й він був немалий талант, показав, що й

наш маленький куток голен породити правдивих поетів і тим пі

діймав нас у наших власних очах. Тому то й він знаходив у мо

лодїжн щирий відгоміп, коли співав:

Доки маю сьвітом нудить,

Доки маю люди гудить,

Доки маю' дожидати,

Заки Галич зможе встати?
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Тай чи встаие, чи пе встапе?

Ліпше сам я рано встапу,

А сповівшись щиро Богу,

Займу воли круторогі,

Тай з'орю гори, долину,

З*орю свою Буковину,
Як наш Тарас, як мій Тато

Научив мене оратн;

І віру, любов, надію
Буковинов скрізь посїю.

УІ.

Та оживлений народній рух, переданий з України Галичині,
і розуміє ся, головно Тарас Шевченко не лиш показав молодшому
поколіню галицькому спосіб, як брати ся до освободженя народа, не

лиш піднїс його в власних очах і з інстінктивого потягу до на

рода зробив зближенє більше сьвідоме, але й у прикладі до га

лицьких відносин піднїс значінє і внутрішню вартість народнїх

руських змагань. Передовсім у відношеню до Поляків. Не без під
стави закидували доси Поляки галицько-руським патріогам куль

турну низшість їх політичних ідеалів, вузкоглядність і убожество
їх літерату ри. І хоча те згірдне відиошенє наших противників різко
кололо нас у серце й будило лиш бііьшу пеприязиь до них, то все

таки нікуди було правди діти, факт лншав ся фактом, хоч як був

гіркий. Тепер паше положеиє морально сильно піднесло ся. Не лиш

воии одні вміли нроливати кров за народню свободу. Проливали
й ми її і більше як вони і за кращі як їх ідеали. Тепер мали
і ми геніальних письменників і поетів, що не лиш згадували про

нашу колишню славу, про наші кріваві борби за самостійність на

рода, але й ті славиі сиомипи навязували до живих питань тепе

рішности, загрівали до дальшоі борби за правду і волю і чарую
чими красками малювали недалеку щасливу будущину народа, яку

вибороти мали власне ми. Не лиш рівними, але далеко висшими
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чули ми себе тепер над Полякамп і їх нїби-то демократичними
зматанями.

„Що-ж ви на все те скажете, вельможні папи Ляхи?“ загін

тував іх у Вечерницях 1863 року 'головний представитель тодіш
ньої молодїжи, Грицько Будеволя. „Чи все-ж вам таким сьмішним

здаватиметь ся, коли-б ми замісь Міцкевичевих шляхоцьких епопей

слухали сумних Тарасових дум? А коли так, то ми собі міркуємо,
що той ваш сьміх не йде вам із серця, не походить із радощів,

а трохи гіркий мусить бути. Ви бо видите, що вже не довго усто
їть ся ваша брехня на нашій землі проти сьвятоі, непорочної
правди; ви міркуєте, що коли ми витаємо в наших семях правед
пого нашого батька-пророка Тараса, то вже не снять ся нам ніякі

московські цяцьки, не бажаємо добра для себе в ніякому поганому
деспотизмі, хоч би се був і сусїдньо-славянський, а бажаємо волі,

ще кращої від вас, кращої по правді, бо не хочемо дуритп сьвіт,

що ось ми буцїм спокохали свободу, а душнмо бідного брата, де

но гаразд власть ся; ви вже вбачаете, що робота нашої рідної

України - се не робота для якого поганого вконтептованя (як
у вас иапства!), а для. цілого сьвіту... Тїшге ся, локи ще у вас

снати на нашій земли і величайте ся і вашим всесьвітпнм муче
ництвом і народолюбством і волею; бо незабаром, коли ту сьвяту
ідею, для якої посьвятнв Тарас і свою душу і своє житє, поро

зуміє у нас всяка людина, як до тепер порозуміли іі наші моло
дята, -- то й тішити ся вже не буде гаразд чим; і дасть 1`о

сподь, зі Львова який одинокий пустельник занесе до Варшави пе

добру вість, що „Іііегасіьа свуппоёс п паѕ васіпа“, як то тепер

Туєодпііх-ови ІііпѕігоиІ-аному ваші братя з рідної нашої України

дописують! Пишіть іще й про нашого батька, що се „Гайдамака“,

„піяк“ і чорт-зна-що, бо коли, як щ. Горжалчипьский каже, „саіу
ѕішіаї нсвсі ииіезпіаіха-роеіе“, тоді вже не буде сему пора... А як
ви може схочете на те ловодів, то ми вам на тепер скажемо тільки

одно. Зробіть ласку, витолкуйте нам, яким чудом стало ся, що ми,

молоднта, не знать звідки так щиро приголубилн безсмертного Та

раса, що піддали ся під його закони, що огласили ся за його

дїтий, що спізнали тілько в однім наше снасїня т. є в щирій ро
ботї для добра нашого бідного народу? Ні не чули ми за се ані
словечка дома, ані словечка в школі, а підшептачів ніяких до нас

Тарас не висилав, щоб нам про нього і про нашу сьвяту правду

говорили. А від чого-ж се стало ся? Знаємо, ви зараз готові
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4з відповідею, що „шіосіиіей оіёпіопа Іхоиасікіеші сіпшіхаті шагиу
о ѕашоіѕіпеј Внѕі“, як то вже у наших газетах написали. Як то
вам усе кумедне здаєть ся! Чому не ровдивите ся лїнше, чому не

прочитаєте з більшою увагою Тарасові пісні? Там ви знайшли-б
такі слова, що: „козацька Україна на віки, на віки васнула,“ що:

„козацтво не вернетпя“ і иньше. А як би до того ще заглянулн
до нашого Кулїша, то й таке там прочитали-б: „Ані козацтво,
анї гетьманство нас тепер не вдовольннло-б, а громадські норядки
осьвітою добувають ся“, що „наша доля не позад нас, а перед
нами, ясна як сонце, аби ми тілько її всею громадою дослугували
ся.“ От видите і ся ваша думка _ чиста брехня! _ Поэкдїть,
ми скажемо вам властиву причину тої` появи. Ото сам Бог дунув

животнорннм духом в наші молоді душі, щоб ми снізналн в Тарасї
нашого народнього мученика, пророка і добродїя,

_ ото він сам
наказав, щоб ми вступили на ту дорогу, котру він Тарасовими

устами для нашого народу назначив; ото він сам нам натякнув,

щоб ми в Тарасовім сніві почули занізнану нашу народню правду,
в його голосї почули голос замогпльний наших старих батьків. Ось

вам властива нричнна...“
Тай борба ІІоляків за їх мииму свободу народню показала

ся тепер молодому поколіню в зовсїм иньшім сьвітлї. Становище,

в якого публіцистика руської молодїжи тепер стала дивити ся

на ту нещасну революцію, дуже понизило моральну внсокість бут
них польських революпіонерів в очах кожного чесно мислячого чо

ловіка. Бо не за свободу свого народа, а за нанованє над другим,

руським народом, Польша тепер пролнвала кров. Молоде поколінє,

руське мало в особі Ксенофонта Климковича дуже розумного іясно

мислячого публїциста, який безперечно належав до иайздібнїщих

публїцистів у Галичині без ріжницї народности. Він то й пояснив

у Метї 1863 року становище Русинів до польського новстаня

в статї „Становище Руси супроти лядсько-московської борби“. Вий

шовшн з того, що польська ворохобня знайшла собі великі сим

патії в Европі, він каже:

„Нам треба перше всього пояснити, поза-кілько сей вирок,

що в теперішному лядсько-московському спорі правда по стороні
Ляхів, єсть справедливий. Прндививши ся до нього близько, не

можна ніяким способом безусловно йому притакнутн, а тоді вже

зовсїм пї, як би показало ся, що публична європейська онінїя пред
ставляла собі в сьому питаню лиш одних Ляхів яко народ бажа
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ючий для себе волі і лиш одних Москалів яко народ, чи яко пра-7
вительство, котре душить волю одних тільки Ляхів. Як би се так,

що тут заходила-б справа між двома народами славянськнми, ляд

ським і московським, із котрих перший бажає свободи, а другий
топче свободу, тоді й не трудно-б рішити, по чиїй стороні правда.
Видить ся нам, що тоді не знайшлось би народу в Славянщипі,

которий не вступивсь би за обидженого слабшого брата. Но діло

не те. Лядсько-московський спір не єсть справа двох народів,

страждущого і гноблящого; єсть то спір двох гегемонів славян

ських над третим братпим народом. Один з тих гегемоиів, силоюУ

дущий, переміг було давно гегемона слабшого, володівшого над

людом третим і панує однаким побитом над зиівеченим гегемоноін`

і над його гельотом. Знівеченому гегемоиови надоіла вже його ге

льотська доля; він рветь ся за волею так само, як колись то від

його рвав ся неволений через нього народ руський. Отсе єсть

граничня точка, до которої сягають іще симпатії славянських на

родів для знівеченого гегемона, а навіть симпатії колишнього його

невольника. Но Ляхи переступають сю граничию точку; борючи
ся за свою волю обявляють вони, що для них нічого не значить

воля без панованя і що границі іх панства мусять сягати по за

край того люду, которий колись то всіма силами зо своїми панами

боров ся, а з которим вони до нинішнього дня не хотять помири

тись. Се коротка, но вірна характеристика лядсько-московського

спору: єсть він зовсім геґемонської натури...“

Здираючи таким способом облудну маску свободи з лиця поль

ської революції молодше поколіиє руське мусіло схарактеризувати
відношенє свого народа до обох братнїх народівславянських і ви-І

-
`

ясиити, о скільки се було можливе при сій спосібиости, свою на

ціонально-політпчиу програму. Се й зробив автор уїдальших усту
пах своєї статі. Яка-ж діяльність руського народа оеред'сих об

ставив? питаєть ся він і відповідає, що вона лежить у скромніщпх

границях. ,,Хіснувати зі всіх спосібностей, які народови подає його

теиерішне положенє політичне в цїлп дальшого народньо-полїтич

ного розвою, працювати невтомно над просьвітою цілого гурту на

родпього, щоби відзискати опять із самого народиього кореня ту

силу, котора через відстунленє його вищої верстви затеряла ся,

то єсть сама переднїйшз й головна задача тих людий, которі сей

народ і його діяльність репрезентують; а той обовязок вкладає на

них загально-людський поступ і людська, осьвіта, которими вони

'

«
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а
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гурт свого народу винередилн. Найменьше-ж може бути задачею

сих заступників народних, думати вже нині о відбудованю якої по

лїтичної особностн, або навіть, слідуючи за приміром лядської ак

ниїіної партії, брати ся обіруч за таке діло, не знаючи, що на то

скаже народ, або й знаючи, що народ тому противен. Виконати

совісно задачу тенерішности, а не брати ся до діл призначених до

сновненя часам будущим, то єсть головне правило, которе посту
нова часть руського народу ніколи з очей не снускає. Сето жадає

від неї сьвідомість реального патріотизму, которий один зберегає

народи від таких нещасливих подій, які від Цілого майже столітя

павіщають народ польський, а присноряє народам щаслнвіщу долю.“

„На якім же нраві,“ каже автор далі, „онирають Ляхи й

Москалі свої нретенсії до руського народа? Обоє онирають їх на

двоякім праві, природнім і історнчнім... Ляхн яко народ не мають

до Русинів яко до народу так само як і вони самостійного, нїя

кого природного права. Їх нретенсіі єсть чиста напасть... 0 істо

ричному праві Польщі яко держави не може бути й гадки, бо

Польща яко держава вже нині не существує на сьвітї. І Москалі

яко народ не мають того природного права до Руси, що до Ар
хангельської або якої небудь ниьшої ґубернїі, де живе народ мо

сковсьний...“

„Від усіх ирочих в тім спорі не аамотаних людів славян

ськнх ожндати належить найбезстороннійшоі снраведливостн в оці

неню природних прав народу руського і його справедливого опору

проти геґемонічннх претеисічїі до него народів лядського й москов

ського. Кілько ті оба народи своїми неснраведливими претен

сіями від найдавніших часів завинили, сего вичислятн не будемо;

була би то дуже невдячна праця, котру й так уже публіцисти сих

обох народів, уважаючи нас Русинів яко свою власність, а кривду,

котору ми то від одного то від другого ноноснмо, неначе їх лю

дови висьвідчену, аж надто ясно внсьвітили. Хто хоче знати, чнм

проти руського народу завннилн Ляхи, нехай тільки читає собі

письма нублїцнстів московських і на відворот. Лядська журналі
стика аж так далеко загоняєть ся, що навіть деяке добро, за часів

московського нанованя Русинам висьвідчене, як н. пр. знівеченє

унії, в темнім сьвітлї для того тільки представляє, що тим знїве

чеиа, вікова, хоч і недокінчена робота з часів лядського над Ру
сею нанованя; аμ ворохобиий уряд лядськиіі єсть навіть на стільки

наївний, що в своїх відозвах, завзиваючих Русинів до удїлу в те
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нерішнїм новстаню, виступає з обіцяпкою, що унія назад повер
неть ся!...“ _

„О руськіи народі скажемо лиш тілько, що він... не тільки

що змоги, але й ніякої охоти до відбудованя Польщі в історичних

границях не має, хоч відбудованю її в природних границях, т. є
як далеко польський люд сягає, нротивен не був би. Оей стосунок

руського народу. до задуманого Лнхами відбудованя Польщі ко

нечно би їм узгляднити і свої гегемонїчні нретенсії, хоч се їм

і дуже нрикро прийшлось би, зовсїм раз на завше пожертвувати.
Тоді тілько зискають вони опять для свого натріотизма реальну
підставу, тоді тілько вони увидять усю величину нрацї, до якої

їм ще взяти ся треба. Що й як вони тоді робити повинні, сього

обясняти їм не будемо. Зробимо тілько сю примітку, що найліпше

було-б їм ступити на сю саму дорогу, на которій Русини їх уже
кількома тонами вииередили, т. е взяти ся з першу за нросьвіту
свого люду, зискати його довіре і таким побитом вирівнатн сю

нропасть, яка роздерла народ лядський так, що нема сьому при

міру на всю Славяищину, __ продасть між шляхтичем і хлопом.

Тую продасть становить ненависть; ненависть єсть скуток - гля
дїть за його причинами! Друге єсть: не дати себе знїмчити

в Повнанщинї, розбуджаючи в люді, як роблять Чехи, скрізьньою

нросьвітою самовіжу народню, а буде то вдячнійша праця, як за

бажане зляшенє Руси...“

„Московське абсолютичне правительство своїм ноступуванєм

проти руської народности доведе діло, не дай Боже, туди, куди
довела Польща: до борби народньої, одному й другому на ноги

бель. Нехай Москалям не здаєть ся, що руська народність занадто

ослабіла, щоб коли будь прийти могла до якогось значіня в мирі
нолітичнім і що намятиі слова чеського патріота Гавлїчка о по

требі для людів славянських такої держави як Австрія єсть пуста

фраза. Австрія єсть -- і треба тільки одного зоркого політика,
которий, уторонавши іі славянське носланництво, зумів би нохісну
вати ся національним прінціиом, ніднесеним нині між Олавянаии

до найвищого значіня, нохісиувати ся федераційно-автоиомними за

садами людів славянських, ...щоби в наручну пору зробити з Ав

стрії сю осередню точку для Олавянщини, яку московське правн
тельство для славянських народів знайти не вміє на востоцї. Оя

пора натодилась би може при нершім зворушеню руського народу,

яке при тенденцийнім гноблепю його народности на великий розмір
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закипіти й прочнх Славян проти Росії заворушпти могло би; а тоді
лиш і треба покинути на вагу Славяищини тих 15 міліонів руського
люду, щоб їй можна, з виглядом на успіх, станути до борби проти

сівериого гегемона... Одною з причин лядськомосковської борби...
єсть власне та околичність, що питанє руської народности в Росії

до нинішнього дня не рішено. Як би московське правительство не

приймало собі за задачу омоскаленє Руси, то нічого-б сьому було
іі лякати ся. Но тому, Що воно сеї задачі держить ся й ніколи її

покинути не хоче, видить ся народ руський природним ворогом,

готовим кождоі хвилі до союза з Ляхами. Таке предположенє єсть

зовсім мильне, бо вороже становище Руси буде тільки наслідком

московського поступованя, опертого на тім мильнім предположенго...“

„Не знаємо напевно, коли й яким способом розвяжеть ся се

питанє руське, але й не буде то пуста вичванка, коли скажемо,

що розвязка сего питаия, яким небудь способом вона не насту

пила-б, принесе великі наслідки для всеї Славянщини. Руський

народ єсть і тепер причиною великих подій в Славянщині, іменно

причиною борби двох народів, которі досі бють ся над тим, кому
з них доведеть ся, оперши ся на силі руського народу, заняти ге

гемонічне становище між Славянами. Мисляща часть руського на

роду, знаючи хорошо його стосунок до сторін спорящих і стосунок
тих сторін між собою, придивляєть ся супокійно тій борбі, в ко

торій він зовсім не завинив, ані навіть їй запобігти не міг би.

Ляхи й Москалі бють ся без відомости Русинів, которих не при
знають обоє. Який небудь коиець візьме теперішня борба, то не

приготованими він нас не застане. Но поки-що не бачимо ще ні

якої потреби участвувати в плянах революцнйних, все одно ляд

ських чи європейських, або бавити ся іпеалом якоїсь нової полі

тичної системи на свій щот власний. Поки-що ми, Русини, бачимо

перед собою велику працю около народиьоі нросьвіти і оддаємось

їй в такій мірі, яку при теперішній системі правленя в тих двох

державах, которим судьба нас підчинила, для себе находимо, по

памятаемо завше й на те, що наше місце зайве, що наша доля не

з-заду нас, но перед нами, і що ми тоді аж доберем ся до неї, як

займем своє місце в сем'і славяиській.ц

Скоро отже, ще, так сказати, в пелепках, серед праці над

внутрішною організацією, над виясненєм свого положеня до народа

молода народна партія мусїла під впливом історичних іполїтичних

обставин ясно і виразно виложити свої державно-політичні погляди
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на відносини до сусїдних народів славянських. Не можна запере
чити, що се було конче потрібне, хоч воно фатальним способом

звертало нубличну працю більше розвитих людий серед молодіжі

на питаня теоретичні, а відвертало від справ практичних, котрі
більше як що иньшого могли скріпити молоду партію.

Ще більшу увагу звернули на себе відносини молодої партії

до старшого поколіня. Уміркований тон, що панував у перших
часах Вечерниць, не дав ся довго утримати. Ві всіх иитанях

уже порушених дотеперішними провідниками народа, а также ів спра
вах, які приносив із собою дальший розвиток публичного житя

у нас і на Україні, чим раз яскравійше стала зазначуватн ся ріж

ниця поглядів, котра тим більше мусіла розширювати ся, бо про

відники старшого поколїня вже само істнованє неоднакових із їх

німи поглядів уважали майже непростимим бунтом проти свого ав

торітету.

Але що-ж було діяти? ІІід впливом ідей, які знайшли собі

нриступ з України, під впливом троха близшоі знайомости з істо

рією власного народа всі змаганя старшого ноколїня видали ся

страшенно мізерними і половичними. Половичність ноказувала ся
особливо в головнім питаню, піднесенім старшими нровідниками,

в питаню обрядовім. Справа очищеня грецького обряду від ла

тинських примішок мала не тілько виключно церковне, але й на

родно-полїтичне значінє. Очищуючи обряд провідники старшої

інтелігенції хотіли тим самим очистити нарід від примішок поль

ського впливу і вернутн йому колишню чисто-руську вдачу. Але

хотівши се зробити, - хибаж доста було очистити обряд? Хибаж
сама унія не була найтяжшим слідом польсько-єзуітського впливу?

Аджеж не за унїю робив нарід український свої революциі, не за

унїю бороли ся церковні брацтва православні на Україні і в Га

личині, не за унїю борона ся хоч би й сама Ставронігія львівська.

Навпаки, - кров руська проливала ся не за, але проти унії,
і в тій борбі проти унії а за віру православну Галичина поста

вила таких знаменитих борців, як Йов Борецькийі иньші. Молодіж

не дивила ся на церковні традиції і нереконаня тенерішного га

лнцького понівства, наскрізь уніятські, але брала річ зі стано

вища патріотичного і з сего становища питала: чому-ж не потяг

нути консеквенцій, які¬ сама історія піддав руському патріотови,

і взявши ся до рішучого бсвободженя народа руського з під поль

ського впливу не кинути всю унїю і не вернути до віри православної?

ГАЛИЦЬКО-РУСЬКЕ ПИСЬМЕНСТВО. 8
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Гадка ся була така природна, і так напрошувала ся сама

собою, що знайшла навіть по части вираз у поетичній літературі.
Між тим, що мало вернути народови батьківську волю і славу,

було також і поверненє Галичини до православної віри. Федько
вич надіяв ся, що вернеть ся вона 'до Галичини з Буковини. В вір

шику „до Олекси Чернявського, що збудував міст на Черемши
в Ростоках“ пише він:

Мости, брате Олексику,

Мости ти мій друже,

Єднай нашу Буковину
З Червоною Русев!
Най Черемош запінений

І чорний і білий,
Із братію, із руською,

Нас більше не дїлить.

Най возьмем ся однов силов

До одної справи:

Добувати батьківської

І волі і слави. `

Най загостить в того боку
На наше подвіря

Руська щирість, а від нас знов
Православна віра
Най вернеть ся в Галичину,
Най засьвітить ясно,

Щоб римського Антихриста

Туманища згасли,

І знов правда повернула
На тамтой бік в гості -
Все по твоїм, пане брате,

По тисовім мостї.“ (Вечерниці 1863, Ч. 14.)

А в поемі „Новобранчик“ автор жалує смерти нещасливого
вояка-Русина, бо він не побачить, як незабавки вернеть ся га

разд і свобода на руську землю, як „у Львові на церкові по Ля
хах задзвонять і поклоня-сь Господеви до Єрусалиму.“ Але сі

православні симпатії швидко розвіяли ся, коли галицька молодїж

побачила, як православне духовенство на Україні з ненавистю

стало на поперек народнього руху і народньої просьвіти. Від то
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лосів, що доходили з України, від кореспонденцій напечатаних

у Вечерницях і Меті 1863 року бурило ся серце кожного па

тріота. Не лише православні семінарії 'замісь щирих слуг Хри
стових і народнїх патріотів виховували самих пявок і кровопивців
народних, але саме православне начальство духовне, сам митро
полит- київський, обЧжджаючи епархію, рукою власною розганяв

у місточку Мошні школярів із школи пастирським посохом. Сей

же сам митрополіт наказував залежним від нього нопам писати до

иоси на народнїх учителів, що вони пяничать, ведуть безпутне
жито, бунтують селян проти панів; і вислав циркуляр до попів,
щоб вони не давали читати хлопцям книжок писаних по украін
-ськи і щоб відбирали ті украінські книжки, які тільки будуть

_у селі. І почали православні попи говорити до народа казаня, що
книжки писані своєю мовою _ єресь, що прівдиві книжки пишуть
-ся тільки по московськи, _ а далі почали силою відбирати укра
інські книжечки у хлопців, як у містечку Іванкові, в селі Самго

родку і в богатьох иньших. Навіть казаия не позволено говорити
по українськи!
Ні, ні, не за таку православну віру боров ся нарід украін

-сьний Українська православна церква була громадська, народня,

демократична, в якій нарід через брацтва церковні сам управляв
своїми церковннми і иародиьо-просьвітними ділами, в якій ніп

був слугою громади, а митроноліт стояв під надзором брацтв і не

~сьмів поривати ся на народні права. А теперішня, урядова право
славна віра була такою самою ознакою політичного підневолеия

народа, як і галицька унія. Чи-ж варт було заходити ся, щоб

-одно ярмо міняти на друге?
Стало ся отже, як і мусіло стати ся: не могла молодіж сим

Іпатизувати з положенєм руської церкви в Галичині, але не могла

симпатизувати також з іі положенєм на Україні. Її запал церков
,но-патріотичний скоро остиг і мав лиш ту користь, що показав

ясно як на долони, що упослїдженє народньої церкви в Галичині

-і на Україні єсть тільки конечним наслідком народню-політичного

_упослідженя і щоб усунути наслідки, треба перш усього усунути

причину. Коли нарід у своїх питомих руках держати-ме свою по

члітичну долю, то нотрафить і церковні діла упорядкувати так як

охоче. А підневоленому народови переміна унії на православіє
який зможе принести пожиток? А чи уніятськнй обряд буде меньше
чи більше занечищений, се була при таких обставинах річ зовсім
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другорядиої ваги і розпочинати для такої дрібниці великі баталії

церковио-нолїтичні стало в очах молодіжи по просту сьмішиим.

Таким способом критика церковного питаня допровадила молодіж

до байдужностп в справах церковних. Провідники старшого поко

ліня, яким пнтанє церковне в тій формі, як вони його поставили,

лежало дуже на серці, були з сего дуже незадоволені. Вже те,

що молодіж важила ся до справ церковних, де вони вважали себе

непогрішиими авторітетамн, прикладати мірку свого сьвітського ро

зумованя, було в їх очах просгунком. Що вона вийшовши з істо

ричного становища почула з початку симпатії до православія як

до правдиво-національної віри руського народа, се було другим

проступком. Що вона незасиокоївши ся православними снмпатіямп,

які все-ж таки стояли на ґрунті церковнім, сьвітську критику

иосунула до питаня церковного взагалі і підпорядкувавши його

питаню національному спрофаиувала церковні справи і байлужно
від них відвернула ся, се був третій, ледви чи не найбільший про

стуиок. Незадоволенє почало з часом виходити різко на верх, але

в спосіб невідиовідний для людпй поважних, яким уже волос на

голові сивів. Коли молодїж львівська хотіла в унїятській церкві

відправити службу за Шевченка, консисторія рішучо не позволнла

на се, бо Шевченко _ ,,шнзматик“. А коли молодїж узяла ся від
правити службу в церкві православній, то один крилошанин ходив

до поліції просити, аби відправу заборонити, бо молодїтк звертає
ся до „шизми', хоч знав добре, що в сій відираві не було ніякої

церковної, лиш народна демонстрація. Сего було ще мало. ІІро

водирі захотіли зовсїм віддїлити ся від народньоі молодїнти. Вона

належала так само як і старші до „Руської Бесідп“. Доки була
надія, що буде можна утримати вплив на неї і відвернути іі від;

демократично-українських симпатій, доки молодіж на Бесідї лиш

танпювала козака та коломийки „иобрязкуючи брязкачамґ, доти.

старше поколінє терпіло її у себе. Тепер же, коли ті надії пока
зали ся даремними, їй заборонено вступ на Бесіду, хоч давнїще
сам голова Бесїди запрошував академіків, сам особисто вишукував
їх по домах. Найбільше-ж звернув ся гиїв ироводирів на Шев

ченка, головну причину всіх сих „роздорів“. Не тільки видїл Бе

_СЇДП Не ХОТЇВ ОбХОДПТП рОКОВПНИ йОГО СІЄрТП ДЄКЛЯІЗТОРСЬКІІ Ве

чером, але викинув навіть його портрет із Бесіди. І справді! В за
веденю, де надавали тон уніятські крилошани львівської консп

сторії, не було місця для автора „Гайдаианіви і „Івана Гуса“
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(Зе викидуванє портрету повтаряло ся поіа Ьепе кілька разів, бо

навіть тут проводнрі старшого поколіня не вміли бути консеквен

тними. То раз їм стидно було викидати портрет найбільшого поета

'руського з Руської Бесіди і тоді вони його знов вішали на стіну;
то злість на молоду партію і унїятські антіпатіі перемагали по

чутє пародньої гідностп і тоді вони знов викидали його...

Літературно-політичні питаня ще більше заострили відносини
між обома руськими партіями. Умірковане поступованє Вечерниць
не помогло на довго, бо невирозумілість старшої партіі та її непри
ухильність до всього, що пахло мужицьким духом, не дала довго

удержати ся в границях обєктивности. Можна навіть сказати, що
та обєктивність тим більшу будила ненависть, бо давала ідеям мо

лодіжи доступ і до старшого поколіня, побільшувала шанси успіху

демократичного стремліня, а тим самим усувала новели ідеям Зу

брицького-Погодина ґрунт знід ніг. Але публичне годі було що

вдїяти. Молодим людям не можна було нічого закинути, хиба лиш

любов для народа. З тим більшою силою розвинула ся отже агі

тація тайна, приватна проти стремлінь молодої партіі. Рознису
вано листи до ирепумерантів Вечернипь, аби іх відстрашнти від

пренумерати, витягано приватні стосунки визначних людий із мо

лодїжи, особливо редакторів. Один із противників нової партіі
хвалив ся, що вінсам один написав сто листів агітацийних проти
Вечерниць; зі Львова старша партія вислала осібного~ агента на

провінпію, Площанського, який їздив від села до села і агітував

проти нових стремлінь і їх органа. Аби скорше доїхати кінця ан

тнпатичним „Вечерничникам“, стали ім закидувати, що вони _
польонофіли! Закид був дуже сьмішннй, бо тим самим польонофі

дам закидували перед поліцією „шизму“, але він справді обіцював

великі користи, як би знайшов віру в руській публицї. Бо се пай

тяжчий закид, який можна зробити Русиновп.

Розумієть ся, що й молодїж на такі закиди не хотіла дивити

-ся байдужно. Вечернипі в першій половині 1868 року перестали

виходити, до чого по части причинили ся агітації старшої партіі.
Але на їх місце почала виходити того самого року Климковичева

„Мета“, яка не лише що до своєї внутрішної вартости стояла да

леко висше від Вечернипь, але й заговорила різким, енергічним,

хоч усе таки поважним голосом. Оносіб, як вона заговорила про

відносини Русинів до польського і великоруського народа, а який

јми навели передше по части, відбирав усім нокутним закидам під-.
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ставу й імовірність. Тай з цілого її поступуваня можна було ва

ключати, що молода партія не лиш не впала під напором против»
иика, але матеріяльно і морально кріпшала.

Не домашні, галицькі обставини причинили ся одначе до того

скріпленя, але розвиток народиього жита на Україні, а властиво
несподіване придавленє сього житя через росийський уряд. Укра
інська література, якій галицька молодіж мала завдячити своє ду-7
хове і моральне піднесенє, зістала заборонена. Замісь тихої, куль
турної праці над народним иоступом` просьвітою, українських па

тріотів може знов як в 40-вих роках чекали переслїдуваня і тюрми.
Вже й тепер Костомарова за збиранє гроший на друк українських
книжок вигапяли ва границю. Україна, яка на своїх плечах ви-
несла була весь тягар борби за народню свободу в попередніх ві

ках, показала ся тепер галицькій патріотичній молодіжи, знов в іде
альнім сьвітлі національної мучениці; нарід, якому під повороти

освободэкеня від кріпоспого права уряд відбирав останній шматок

землі і віддавав польській шляхті, якому запирав дорогу до про
сьвіти, видав ся їй засудженим на неминучу погибель.

Кореспонденції з Київа писані під першим враъкінєм ката

строфи і друковані в Метї, будили глубокий смуток. Що-ж теиер~

діяти? Як помогти рідній землі в такій недолї? Як не дати упасти
рухови, від якого залежала будущина всього народа, а особливо

народне зкитє галицької Руси? Очевидно передовсім тим, що

перенїсшп народній рух український до Галичини не дасть ся

йому загинути, але користаючи з конституцийноі свободи по

дасть українським письменникам можливість продовжати патріо

тичну роботу. Хоч як тяжке було положенє руського народа в Га

личинї, але політична свобода давала бодай можливість борби,

можливість упімнути ся за народні права. Поява „Мети“ була по

части Переведенєм сеї гадки і почута, що Галичина таким спосо

бом стаєть ся остатнім прибіэклщем покривджепих прав народних,

збільшувало моральні сили галицької молодїжи, додавало гарту її
надїям. 13 пасивного діяча Галичина ставала активним і хоч по

части сплачувала Україні свій моральний довг.

При сих віднесених почутях тим більше мусів вразитп моло

дїж той холодний, майже влорадний тон, яким старше поколіиє го

ворило про се нещастє української братії. Хиба-ж люди, у яких

кожде друге слово говорило про любов до народа, про патріотизм.,



119

так повинні були глянути на факт, що 12 мілїонам їх рідних бра
тів заборонено було говорити й писати рідньою мовою? Хиба-ж

мали вони яко руські патріотиА право бути байдужними, коли най

більшій ноловинї їх народа грозила знов на довгі часи, може на

віки духова темнота?

Перед сини гіркими гадками зовсїм щезало те колюче терне,

яким старша партія обкидувала дома в Галичині своє власне мо

лодше поколінє. Що супроти сего можна було оправдати ураже
ною особистою амбіцією або звичайним легковажним поводженєм

старших людий до молодших, недосьвідних, то супроти України
являло ся очевидним народним злочином. Бо там, а не в Галичині,

лежала будучність народа, і кому байдуже було до нещастя го

ловної части р"ської землі, тому мусіло бути байдуже до долі
всього народа, той не мав для нього ні серця нї любови.

Такими почутями кермувала ся тоді порушена до глубини

душі молодїж; такими почутями кермувалась особливо її публіци
стика, коли заговорила про сю справу. Звертаючн увагу на при

давленє народнього жи-гя на Україні і на його історичну важність,

показуючи, як щирий Русин повинен дивити ся на нього, Грицько
Будеволя, автор голосного в своїм часі „Письма до Громади“, по

міщеного в однім із останніх випусків Мети за рік 1863, терп
кимп словами протиставить йому бездарність галицького старшого

ноколіня, безплодність його заходів коло піддвигненя народа. Оим

письмом Будеволї, тодішнього провідника молодої партії, молодїж

рішучо зірвала зі старшим поколїиєм і відділила ся в окрему

партію.

„Чи не видите“, каже автор, „як скрізь по сьвіту бореть ся

сліпа власть із добуваючими ся на волю, мов би з під землі, на

родними правами; як у сьвіті важить ся питанє: чи давна тьма,

чи вольний дух народний має панувати на землі? Чи не вбачаєте,

як у сусїдстві коло нас борють ся оба томителї наші, як Ляхи

підняли розпачливо оружє напроти царату? Чи не дочувазтесь ри

даючого голосу від братіі нашої? Москаль нас немилосерно катує,
славпа Україна від Москаля гине... А все се, зміркуйте, домага

єть ся і від нас голосиого одізваня: маємо показати, що ми народ
вольний і милуючий волю; маємо виявити, що ми не вбачаємо для

себе добра ні з Ляхом нї з Москалем, а що в своїй хаті' знаємо

і свою правду; маємо довести появно цілому сьвітови, що ми
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сйравдї народ великий, знаючий себе, народ, що псрслічив свої го

лови і дозрілий говорити за себе; а так обявившись вижидати су
покійно і без ляку хоч би яких перетворів політичних. А засту
пнть усе те один акт, величний, поважний, а то: поміч наша ду
ховна, яку занесено несправедливо і безвинио від Москаля като

ваним братям пашим...“

Звертаючи ся до галицького теперішного руху автор питає

ся: ,,Чп появились і в нашій народній жизни хоч би маленькі такі

зароди, що невгононно виробляючись і розвиваючись, обіптовалн-б

сьвітле будуще?“ і каже: ,,Гляньмо... Уживаєть ся всяких можли

вих способів, нераз так мізерних, шоб-то з”єднати собі купку по

клонників _ найбільш тут турбуєгь ся молодіж, _ а за їх помічю
щоб добити ся до поваги, звідси прямо до авторітету, а тут уже

отверта дорога до достойности (непародньоі!)... Щоб ні видума
лось від кого небудь, хоч би як невартного та ледачого, друку
єть ся і виходить під назвою нового значного літературного плоду;
а так обявившись друком дістає всяка книжка свою похвалу..._

Ііілько то у нас надиблеть ся людий, що їм всяка книжка буде
руською, яка-б пі написана славянською буквою: приймають вони

і щиро-московські річи, аби тільки не було в них тих'ярких мо

сквитизмів; хоч у кого витравность добра, той приймає іх і з ними...

Видимо, що заводять ся у нас касина, построюють ся театри, ви

готовлюють ся бані; а спнтаймо, чи маємо ми добрий буквар для

руської дитини, чи є в нас хоч би одна добра школа сільська, чи

маємо ми такий заклад, де убога молодіж знаходила-б притулок ?...

Чи не могло-б на тім самім мїсци, де построюєть ся велика саля

для театру, бути кілька теплих хат для вбогої молодіжи ?...`Ми ті

шимо ся і вдовопьняємо ся чим небудь: квіт або просьба славян

ською буквою написані, почуте яке то руське слово з уст хит

рого Нїиця-урядника, становить ся у нас найбільшим щастєм; се

у нас назнваєть ся „Русь підносить ся". Ми радуємо ся, що у де
якій низшій гімназії традують по руськи, а не прийде нам на

думку, що там, на тій руській гімназії, не почує наш хлопець ані

словечка про те: де то ті божі Русини на сьвіті жиють? кілько

то їх є? що то з ними дїялось? яка була їх доля тай яка на
дія ?... А що дієть ся з сільськими нашими школами? Чи не по
більшій части вони тілько на папері? А як і єсть пе яка шкіл
ка, чи не переходить більша половиця часу на писаню ката
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льоґів, що треба відсилати до декана і де там ще, як на

науці ?...“
`

,,Погляпїм на наші інститути і товариства! Яка користь
з Народного Дому ? чи та, що ще иедокінчений? Яке добро з Став

ропіґії? чи те, що кілька хлопців навчать ся добре бідувати тай

якось там в часом задякувати, тай що вийшов сего року місяцо
слов? Що-ж паконець каснно із своїми вечорами та ,,прийдїте по

клонїмо ся“? чи се 'те огннще, при якому розгрівалось би прав
днве і сьвіже экнтє народне ?...“

,,Чи нредставляємо ми, що розділились один від другого осо

бистнми користями і інтересами, таке товариство, котре проникну
ла-б одна поважна органічна мисль, _- котре жило-б і працю;
«вало б не для себе тілько, но і для дальших поколінь? Чи діяня

наші, що сповняють ся тілько для хвилі і по конечности, мають

утаку довговічну вартість, що становили-б тверду підставу під нашу

будучність і вбезпечнялн-б нам наше бутє народнє? Ні!... А чим
же єсть така жизнь народня? Єсть то безмовие блуканє по якімсь

недоходнім шляху, де ми тілько тоді обзиваємо ся, як нас хто ва

чепить! І чого-ж то мн блукаючи шукаємо ?... Ми шукаємо (нашої
народньоі) мети, бо ми не знаємо, яка наша мета, не знаємо, де
Упам іти, до чого нам прямувати 1... Ми хочемо, здаєть ся, перенести
всю зледащілу вападню осьвіту до себе, щоб у нас був свій Па

риж, свої палати, свої сальонн, - щоб за нами, мов ва тими ґра
фами, походжали льокаі, щоб для наших дам переведено всі ро
мани в французького, кілько їх там ні єсть; - щоб наші дами,
вивчившись гарненько перебиратн своїми нетиканими, нїэкненькими

пальчикамн по фортепянї, внгравали нам що дня по смачмому обіді

упри чорній каві в Поп Іпап-а або Рііѕоіеііо; -- щоб ми забрав
шись з фамілією виїхали до столиці, де власне нредставляно-б

нову з французького на руське иереведену комедію, а напіі люди,

пріючи при роботі, дивились та пальцем показували: „Он дивись,

Івасю, новий пан їде“... А дух наш руський, ґеній наш народний,
той, знаєте, обдертий, голодний, той в латаній свитивї, що блукае

по селах, - чи і він того домагаєть ся? - Обглянім ся: чи тут
на сьвятій Руси місце на нові палати, де навкруги тебе розлоъки
лисъ неперелїчені убогі хати? чи тут місце на ті шовки та убрапя

коштовні, де видиш тілько лати, де сам бореш ся з бідою ?... Увій

дім по, сусідноі убогої хати, завнрнїм душею в душу нашого селя
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нина; розберім всяке чутє, яке-б у ній ні заворушилось; роз

думаймо: від чого се мати, колишучи иовонароджеие дитя і піснею

засипляючи, слізьми заливаєть ся? чому се батько і мати, коли

віддають їх сина у рекрути, мов по вмерлоіту заводять? від чого

се в нас при найвеселїщім сьвяті т. є весїлю не радість, а смуток

иробиваєть ся? від чого се иоловиця нашого люду до смерти за
пиваючись від ледащиці у коршмі гине? від чого се він так не

довірчиво на всяке панство споглядае і нікому не виявить ся, хто

йому перше свого серця до ґрунту не створив? Скииьмо луду
з очий наших, а споглянїм на оце все ясно, щиро, не згорда,

а тоді може нам відкриєть ся, що щось незвичайного із тим людом

дїялссь, якісь страшні дії в його память вбились, коли чудний він

такий вийшов...“

„Роздумайте: як приймались у нас ті дописі з'Украіни, ті

щирі слова, що братя наші, виголубивши іх у своїм серці, до нас

засипали? як прнялась та остатня допись, що розкрила нам той

страшний образ недолі братньої? Розберіть ще раз ті слова, якими

вона в сьвіт иущена тай скажіть: чи се голос милуючого брата?
Згадайте, як ми пошанували Тараса, того Тараса, що перед ним

і вороги поклоняють ся, того Тараса, що певно і для нас співав?

Чи не видите, як тут при ваших очах розвелись розсадиики но

вого луха, ті громади молоді, ті цьвіти пахучі, що ви засадили їх

у ваших теплицях, а вони де зійшли? Їм було душпо в вашому

штучному всздусї, вони покохали вольне небо, те небо роскішне,.

що розпрсстерлось понад нашими горами, що 'розложилось понад

степом українським. І як же ви думаєте, чи при них, чи при вас
будучність ?!

'

„Коли один чоловік, вдовольияючи частим понитуваням моло

дїжи нашої за українськими книжками, іх до пас спровадив іудав
ся ів згляді розпродажі їх до тих то добродїїв (людий старшої
партіі), негодували вони дуже роботі його, (довідав ся я се з уст
самого того чоловіка) і обявили: що иайперш треба-б усі ті книжки.

переробити, передрукувати і аж тоді можна-б їх поміж люди ну
стити! Правда, вони друкували і дальш дописі з України, навіть

і такі, що вольно говорили про всяку біду України, але друкували
їх тому, що або тут при їх боці стояв який молодий чоловік, .ко

трий дивив ся на те, чи вони її надрукують (а звісно, такі люди.
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боязливі), а як ні, то був би доніс авторам, що тут річ іде з Мо

скалем, _ або вони дістали їх на такі руки, що їм відмовити не
можна було: так-то надрукувалась і та остатня допись, що коли-б

вони самі про неї знали, не діждала ся-б повидїти праведного

сьвіту і до суду!

„Скажете може добродіі, що ви приймали всяке письмо охочо,

яке-б ні попалось в руки від братів наших? А де діла ся допись

„Одвіт московським і ляцьким нублипистам Огорожа з-над Дні

пра" ?... А чому, дальше, вийшла Кулішева допись напроти мо
сковських панславистів но уиливі більш як одного року і то
тільки частиною? Чи ви може того не вбачали, що тоді, коли при
слапа вона була до вас, найгорячійша була потреба ії надрукувати,
було вимагапє братньоі любови, коли-б яка була ?...“

Так отже обставини публичного житя в Галичині і на Україні

присилували народню партію в самих перших хвилях істнованя не

лиш ясно виложити свою національно-політичну програму в відно
шеню до великоруського і польського народа, але й у відношеню

до старшого поколіня. Ое багато причннило ся до того, що нова

партія тим сама собі впяснити мусіла своє ноложенє серед ворожих
елементів і серед самого народа; виявивши свої цїли і пораху
вавши ся з своїми силами вона збувала ся великої части своїх до.

теперішних іллюзій що до старшого поколіня, що до розвитку на

роднього житя на Україні і помочи, якої вона звідтам сподївала
ся. Показано ся ковель-кінцем, що великих надій докладати на

яку будь поміч від старшої партії вона пе може; що при тепе

рішних обставинах у Росії на нормальну і безпереривну звязь
і поміч із України не можна рахувати. Навпаки, галицькі Русини1

мусіли тепер дати поміч Україні, а бодай запротестувати перед
сьвітом проти топтаня її народних прав, проти нівеченя її змагань
над иіднесенєм народа. Поміч ту „Письмо до Громади“ пропону
вало нести в той спосіб, аби в адресі до уряду австрийського про
сити його, щоб Австрія в дипльоматичній дорозі звернула увагу

уряду росийського на його нельояльне ноступуванє з українським

народом і завізвала його до ношанованя народних прав України.
А щоби уже й тепер позискати сили української інтелігенції для
народньої праці, то в другій адресі Письмо пропонувало просити
уряд, аби надав вигнаному з Росії Костомарову катедру україн
ської історії на львівськім університеті. Молодїік мала ширитп ті

адреси між руською публїкою і збирати для них підписи.
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Лиіпинши ся отже переважно лиш зі своїми питомими, вну

трішними силами молодіж мусіла в теперішній хвили передовсім

оперти ся на себе саму і взяти ся до своєї внутрішної організа

ції. Тому то „Письмо до Громадиц Грицька Будеволі, покінчивши

рахунки зі старою партією, звертаєть ся в кінці до самої моло

дізки і теилнми, щирими словами кличе ії до внутрішнього упоряд
кованя своїх сил і до витревалости в тяжких хвилях народнього
житя. „Свою Україну любіть! Любіть її, бо время люте;
в останню тяжкую мінуту за неі Господа моліть!“ _ кінчить він
свій поклик.

УІІ.

Будеволя знав, що його голос до молодіжи не буде голосом

вопіюшого в пустині. Як який знаменитий артист ві своїм інстру
ментом, так умів він поводити ся з молодіжю. Не для того, яко би

він був хитрим дипльоматом і з холодним вирахованєм умів вико

ристуватн слабі ії сторони й ужпвати для своїх цілий. Ні, ди
пльоматичноі жилкн в нього не було навіть на лікарство; і може

власне для того вплив його на молодіж був тим більший. Не ви

рахованєм, а ентузіязиои своім успів він згорнути іі коло себе,
уділ-ити їй свого духа і кермувати нею безумовно. Бо й сам він

був чоловік молодий, повний молодечої енерґії, молодечого запалу
і всею силою своєї чистої душі полюбив він ті ідеали, які наві

Іяла до Галичини Шевченкова поезія і відновлено літературне-на
уково житє на Україні. 'Гак як він сам у тих ідеалах знайшов

для себе вихід із тісного і мертвого галицького житя, як сам ио

бачив у них єдину дорогу для народнього відродженя, так ті іде

али передавав він і молодшому поколіню. Його се заслуга, що
вони так швидко стали приймати ся між ним, що тяжку, невдячну

роботу над ніднесенєм народа і зближенєм інтелігенції до нього

воно з запалом узяло на себе. Він був властивим посередником
між Україною і галицькою молодіжю і він один не вважаючи на

_розчарованя і невдачі, які задля` недоспілости молодіжи спадатн

мусіли на народню партію, потрафив у своїх руках так довго

утримати іі справи, поки молодіж не підросла і сама не взяла їх

у свої руки.
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І як із одного боку Климкович був найлїпший публіцист мо
лодої партії в тих роках, так Будеволя був іі найлїпшим організа
тором. Без нього ледви чи ідеї демократичні могли-б були так

швидко огорнути молодіж. Публіцистика, звісно, призначена була
также для ширеня сих ідей між публїкою, а особливо між моло

діжю; але пірвана обставинами в вир державно-полїтичних відно
син і питань вона помимо волі віддалювала ся від домашніх справ,

робила ся молодіжи менче зрозумілою і більше говорила до чужих
як до своїх. Пронасть, яка задля того конечним способом мусїла-б

'була зробити ся між молодіжю й її органами, заповняв своєю осо

бою Будеволя, так як своєю особою він по части заповняв брак лі

тератури і книжок. Він не лиш пояснював молодим студентам
у приватних листах значінє порушених у публіцистицї питань і втя

гав таким способом незвиклі до точного мисленя молоді голови до

поважної застанови над публнчними справами, але иереписував ім

Шевченка, історичні думи, подавав короткі перегляди народньої
Чіїтератури, історії і т. д. І не сухі, безбарвні перегляди, якими
звикли трактувати студентів у школах, але написані з чутєм, повні

поезії, барвінку, зелених верб, місячних ночий і цитатів із Шев

ченка, які говорили не лиш до розуму, але іще більше до серця.
А що говорили щиро, без облуди, то й трафляли завше до серця,

і виробили таку високу патріотичну температуру, якої доси певне

в Галичині не було. Хто лиш увійшов у круг її
,

той не міг усу

нути ся з під її впливу і мимоволі піддавав ся ідеям, що витво

рилп її. Листи його були отже добрим способом пропаганди де

мократичних ідей. Вони то передовсім приготовлялп молодіж до

поважної громадської служби, якою мала вернути ся утрачена сво

бода народа і зачати ся на Україні ера братерської рівности і сво

боди. Вони вчили лагодити ся до рішучої хвилі, аби, коли на

стане час великої борби, кождий був на своїм місці і вмів спов

нити свій обовязок. А поки-що вони без перестанку звертали очи

молодіжи до простого народа, вчили, що лиш пізнавши той нарід

і з,єднавши ся з ним вона зможе відповісти своїм обовязкам.

Не знаю, шо більше подивляти, чи ту енергію, з якою він

вів свою пропаганду, чи той невичерпаний запас чутя, що на всі

кінці Галичини виливав ся не листами, але формальними рукопис
ннми брошурами і все таки ніколи не висихав. Той його запал

патріотичний виробив собі навіть був осі'бний поетичний язик, який

уділив ся всім народовцям того часу. Язик сей тепер видав ся биІ
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гнепрнродним і разив би; тоді ніхто не годен був инакше писати.
Як чутя молодіжи були високі і не подібні до того, що їх окру
жало дома, так ібесіда, якою вони виражали ся, не подібна була

до бесіди звичайного житя, але наскрізь перейшла поезією і щи

рою сердечністю.

Тим то ті листи завсїгди трафляли до серця молодїжи, яка

його за них любила 'як рідного брата, ві всіх справах сліпо йшла

за ним і на поетичні та сердечні письма відзивала ся такими-ж

сердечними словами. „Соловійчику солоденький, твої листочки то

так як сьвяте євангеліє у нас. Коли нам лише напишеш, то нас

так твої листочки понерестроюють, же годі витримати, ітак би чо
ловік зараз у огонь скочив“, пишуть до нього неремиські студенти.

„Відгукнувсь Орле до тісних гранипь моєї душі _- наче би ясна
роса впала на зівялу цьвітку! Відгукнувсь - і сильним гомоном
розляглось по серці. Вітай же ми, ясна горяча душо руська з сво

їми радами, науками, з пілок величнов думою своєю! Пригорпусь
молодецьким духом до їх, наче лебедь під крила сизого орла,

і стану жить в їх новим житєм, думати новою думою"... „Думо на

шої ідеї! Побратиме ясних українських душі Вчителю нового слова

віри, надії й любови! Дети набрав тількі жару, тількі огня, що
вічно говориш, вічно вчиш? О величня ця сьвята ідея, ця на

рідня гадка! сьвятий цей широкий козацький край, безсмертна ця

кровю-слезами облита земля України, коли вона знайшла таких

щирих, офірлнвих, горячо любячих синів!“ пише до нього Гайда

Ібура з Самбора. „Друже мій єдиний та сердечний! По довгім,

предовгім часі нашої розлуки прибуваю до Тебе, Ти моє Сер
денько, із сердечними привітами, ноздоровленями та щирими ко

зацькими поцілунками! Витай ми, братчику, витай! Ходи до моєї

козацької груди, най Тя до неї притисну, щобись почув, що в ній

горить для Тебе і для нашого бідного а щирого людочку... На
нашій плачучій а веселій, зруйнованій а роскішній, проклятій
а сьвятій землі... завше і всюди був я при Тобі і в Тобою з сер

цьом і в душею!... Притлянув ся я козацькій землі та пожитю на

ших людий. Красна та бідна землиця: тут то наша вітчииа, де

пшениця, ячмена, і де жита є досить, куди голод не гостить! Жи

ють, проживають, та гаразд ся мають люди, а чиї? Не свої. Свої?
Ах, і не сноминати про них! З них годованьці _шинкують кровю -
от і годі. Плачуть люд'и, всюди лихо!...“ пише з села колишній
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„його львівський товариш. „Де ся діла наша спадківщина? ховали

старі попи-діди, росили слозов-бідов, щоб нам передати, а далі?

Перед свойов смертев зійшли ся старі діди (сказав би хто в часі,

як семинарію генеральну у Львові завели) порадитись, кому сей

-скарб передати ? тай закопали го, а над ним таке списали: „Встань,

коли тя полюблять, а ні, то з нами на той сьвіт.“ Таке я си по

думав і вже сказав до себе: піду всюдийка, знайду могилу, роз

кину і буду хоть плакав, сли не змогу відрити його...“ „В Тебе

єдного я живу душу побачив. До Тебе ще удаю ся, коли душа чо

гось так затужить за тов иравдов, що її нїгде побачити. Добре
не буде у нас братчику, роздиви ся, не буде. Всюда неправда, не

щирість, злодїйство; звідкіиь правда? Пожию то й сам на лихо

злодійом стану, і дусити-му нарід що аж задушу. Боже! коб де

яким сьвітом злетїти на ту Україну а надивитись там на правду,

як там люде живуть та як там зерно сїють?...“ пише товариш його,

неремиський семінарист Н. з над Сяну...

Загріту такою пропагандою молодіж легко було злучити до

купи і дати їй таку організацію, щоб поодинокі сили не марну
вали ся, але в спілці могли впливати на себе, піддержувати між

собою раз розбудженого духа і бути з свого боку дальшими роз

садниками народних ідей. Організацію цю перепровадив Будеволя
заснованєм громад ві Львові і на провінції, які між собою і з го
ловною громадою ві Львові стояли в звязи і коло яких групу
вали ся також прихильники народнього діла, що не входили без

посередпо в громади.

Засноване громади ві Львові було конечним уже задля того,

що викинепа з Руської Бесїдп молодіж потребувала конче якогось

спільного огнища, коло якого могла би групувати ся, а не була
така численна і матеріально сильна, щоб заложити осібне публично

товариство. Але крім того зі Львова, як з осередка публичного
житя руського розростав ся рух руський но всій Галичині; звідси
почалась також вести і пропаганда народня; тут видавали ся га

зети і книжки; тут сходили ся і звідси розходили ся діячі на

роднї; звідси вели ся зносини з Україною. Тут отже мусіла за

ложити ся громада, так сказати, сама собою. Про малу громадку
5 людий ми вже згадували; але вона тоді не мала ще організації.
Аж опісля, коли прийшло до організації, заложили ся дві громади,

одна з сьвітських академіків, друга в семінарії, які йшли з собою
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рука в руку і доиовнювали себе. Сьвітська громада була в пер
шій половині 60-тих років слабенька, бо сьвітських студентів ру
ських було ще дуже мало; перемагала громада семінарицька~`Ака~

деміки сходили ся з разу, щоб читати Костомарова „Богдана Хмель

нииького“. Із тих схоиин непорядиих виробила ся опісля иорядна
громада, що вибрала собі війта і видїл громадський, обявила ся

народпьо-русьпою, сходила ся часто, радила над тим, що іі най
більше дотикало, загадала була видати збірник поезій, иовістиіі

і т. д. чисто-народньою мовою під заголовком „Еитиця“. Ою гро

мапу шанувала й стара партія, иараджуючи ся в виділом громад
ським про роздаванє заиомоги бідним академікам із фонду Ставро
иіґійського і часто-густо виповняючи й иньші бажаня громадян.
_ Гром-адян ириймано голосованєм, вони обовязані були робити малі

вкладки, які обертали ся на діла громадські, повинні були після

громадського рішеня одягати ся по народньому, поступати солі

дарно з громадою в важнїщих річах. Приймали до громади всіх

Русинів, без огляду на те, якого були переконаня_наколи тільки

були людьми „дОброї Слави", але виділ громадський був переважно

народній. Та від тої хвилі, як денуниіовано громаду і поліція,

обстуиивши иомешкаиє Сушкевича, шукала ножів, розкнів іБог
знає чого, громада була обережиійшою в виборі людий, не тому

щоб мала які таймі піли, але тому, аби не бути без потреби на

раженою на неприемности. Здаєть ся одначе, що громада не істну
вала без перестанку, бо жерела, які я мав під рукою, згадують.

нераз про завязаиє громади; значить, громада то завязувала ся,
то розходила ся, коли иапр. розхолили ся всі ії члени безпово

ротио зі Львова; а натомісь нові люди завязували нову громаду
і брали ся далі за діло там, де попередня громада перестала. Під

проводом громади видавали ся всі виданя народньої партіі, газети,

як Вечерниці, Мета, Нива, Руська Читальня і книжки.
На львівський взірець закладали ся також громади провін

ціяльні, яких переважна ціль лежала в літературнім образованю

громадян на народних основах, у науиі народиьої історії, літера

тури з рукописних і друкованих жерел, які досилав`Львів, у шн

реию ірозиродажи видавництв львівськоі громади, в підтриму
ваню і ширеию народних ідей, в збираию народних пісень і инь~

ших памятників устпоі народньої літератури і в убираню по дна

родньому“. Громади мали звичайне свою хату, касу, що ио

вставала з вкладок громадян і свою бібліотеку, хоч звичайне
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дуже невелику. Таким способом заснували ся переважно в 63 році

громади в Самборі, Перемишли, Тернополи, Дрогобичи, Бережаиах,

Станїславі. Самбірська громада завязала ся в 1863 роцї,`але мала

багато домашних клонотів і сильно мусїла бороти ся з противники

впливами, бо Михайло Качковський, чоловік старшого поколіня

ізавзятнй противник народних ідей, ставив молодій громаді на

кождім кроці великі перешкоди, взявши собі до помочи ще якогось

'Мійського, професора руського язика в самбірській гімназії. То-ж

на нього передовсім жалуєть ся громада. „Скритість загорнула усі
душі, _ пише вона при кінці 63 року, - котрим тілько о те ходить,
щоб тілу свойому за доста вчинити, а об вищім ідеалі ім байдуже.
Нижча гімназія зовсім під впливом Качковського і... так загибають

молоді душі і стають ся орудієм, зачинаючи уже теперки напроти
нас враждувати. Неща'сна наша доля! Тяжке наше завданє! Но

ми не тратимо надії на Бога. Тверда наша воля, котра не дасть

де будь нагнутись і котра видержнть усі набіги враждебні...“
І справді, діла громади скоро цоправили ся. Качковський, бажа
ючи показати руській Самбірській публіці, що „дух кацапський

цілком серця молодих заняв“, збирав ся дати великий декляматор
ський вечір, але через помилку переведенє гадки віддав у руки
громадян, які тепер йому на перекір із вечера хотіли зробити де

монстрацію народню, деклямуючи лиш українських поетів і розви
ваючи перед зібраною публікою в осібпій бесїді, яку мав виголо

сити один громадянин, головні засади народньої партії. До виро
бленя бесіди вони упросилн Будеволю, а приготовленя до вечера
оживили невеличку тоді громаду, піддавши їй практичну роботу,

ідодали енергії для дальшоі пропаганди. Одному протнвннкови

народиього стремлїня громадяни зробили шумну демонстрацію івже
„на другий день богато студентів, котрим громада виясннла свої

ідеї, пристало до гурту, і обіцяло писати правописьмом фонетич
пим.“ Число громадян, яких із початку було 5 до 6, скоро побіль

шило ся і Мета мала ЗО пренумерантів. „Робимо й працюємо, ко

лись у нас Галичина щирих поборпиків ідеї української знайде...

Ми урадилн, щоб з иньшими громапамп Галича зазпайомитись. Не

знаю, як вони там наші щирі письма Іпрнвитають! _Наші козачі

серця ,тішились би дуже, щоб;це пам хто такізасилав, щоб хто

прийшов на цю гадку від` своєї7 громадоньки щире _козачеЇсерце

відкрити. На кінці нашої родимої землі мешкаємо, далеко, далеко

ГАЛТІЦЬКО-РУСЬКЕ ПНСЬМЕНСТВО. 9
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від нашої мати України! Не знати, чи почує вона наш щирий го
і

лос, чи почує вона, як щире козаче серце із любви к ній тьох

кає!...“ пише громада до Будеволі при кінці 1863 року. Качков

ський вправдї розпускав серед молодїжи поголоску, що самбірські

громадяни і всі „Метяни“ на весну підуть за Поляків бити ся,
але цим громада не журила ся. Більше клопоту робило їй те, що
тяжко було збирати ся по народньому, на „український лад”.

Одному батько не позвонив носити козацьку шапку, бо видавала ся

йому гайдамацькою, другий боіть ся, щоб його син через те не

стягнув на себе ненависть із гори. Одначе гадки громади прий
мали ся чим раз більше і Качковський не вмів собі инакше пора
дити, як лиш тим, що не допустив до декляматорського вечера і до

нїс на чотирох студентів до намісництва. Від правописьма фоне
тичного старав ся він відстрашити студентів тим, що називав його

противним правительству, а народовцїв називав одним душком бун

товщиками і ляхоманами. Але не вважаючи на вражду Начков

ського молодіж горнула ся до народних ідей.

В Перемишлі були властиво дві громади; одна з руських бо

гословів, а друга гімназіяльна. Особливо богословська була чи

сленна і підтримувала духа декляматорськими вечорами. В листах

від перемиської громади 1863 року подаєть ся число членів на

30-40; а в 1864 році заложено гімназіяльну громаду, хоч неве
лику, яка робила складки на закупно книжок і на Мету.

Дрогобицька громада заложеиа 1864 року; Бережаиська зда
єть ся також. Найкраще одначе розвивала ся громада Тернопіль
ська, що мала дуже добре упорядковану бібліотеку і касу, схо

дила ся три рази на тиждень, раз на науку історії, раз на літе

ратуру, а в неділю на деклямації, бесіди і диснути над тим, Що

попередного тижня вчили ся. „У нас у Тернополи велика єдність,
нема між учениками Москаля, єсть братня любов, одна мисль. одна
гадка, всі з Україною тримаємо“ пишуть із Тернополя з початком

1864 року.

Багато клопоту робило всім громадам убиранє „по народ

ньому“. Поляки убирали ся по свому, по шляхопьки, в контуші,

срібні пояси з Костюшком або з польським орлом. Очевидно і ру
ська молодіж хотіла убирати ся по свому, але як? От над чим
ломали собі гронадяни доволі довго голову. Замісь Костюшка або

срібного орла польського можна було причепити собі золотого ру
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ського льва, але що далі? Конець-кіпцем увійшло в звичай уби

рати ся „по козацькн“, „по українськи“. З Украіни прийшов до

Галичини весь рух літературний, отже з' України мусїли прийти
і моделі національної одеікі. Мережана сорочка, широкі сині ша

равари, „українськіц свита звичайно з кутасом і козацька шапка

з аксамітппм дном і золотим кутасом, шовковий пояс синьо- або

червоно-золотий і такий же „жупан“, -- такий виробив ся з часом
народний спосіб убираня. Але тут новий клопіт. В великій части

Галичани сорочок вишиваних пе носять; як тут ириложити укра

інську сорочку до народнього строю в Перемишлі або в Терно
іполі? Оукна синього тяжко було дістати. „У нас сукна нема та

кого, - жалують ся з Перемишля, -_ бо хлопи ходять у полотнянках,
тай ще до того лиш у білих сорочках.“ З тих клоиотів студенти
вийшли в решті в той спосіб, що убирали ся як попало, аби лиш

виглядало по народньому, бо до народнього, особливо українського

нривязували велику вагу, хотівши вамаиїфестувати ся і на зверх
як поклонники народнього стремліня. „Хлопці у Перемишлі жиють

славити Бога! Сорочки дали собі вже пошить, і я хотяй старий,

а таки справді дам ушити собі, коб ще на старість поиосить доки

мож буде сьвятую сорочку. Бо-ис вона й з сьвятого краю й сьвятіі

люди у ній ходили! Прошу Тебе, шли нині як найскорше модель

на шаравари, на свиту, бо що дня допитують ся хлопці як буде
виглядать, а я хотяй би з душі хотів одвітить, то годі!...“ пише

-один ириятель-богослов до Будеволї з Перемишля.

Заипсую і сей факт, бо він хоч дрібний, але дуже характе

тристичний і багато причинює ся до того, щоб чоловіковн посто

-ронному в вірнім сьвітлї представити пе лиш теоретичні погляди

молодих народовцїв на нарід, але й спосіб їх переведена, загалом

сказавши, увесь настрій тодішпої молодіжи, коли демократичне зма

ганє тільки-що почало в Галичині приймати ся і народия партія
находила ся, так сказати, в стані ембріональнім.

Як раз серед сего теоретичного вияснюваня народних питань,

серед орґанізаторських заходів коло провінціяльнпх громад і цілої

народньоі партіі, серед цїлоі сеі оживленоі діяльности прийшла

катастрофа політична на Україні і написане під її вражінєи
„Письмо до Громади“ Будеволї, що було виразом впливу, який сей

сумний факт зробив на галицькі обставини.

Очевидячки, придавлеиє народнього руху на Україні не зло

мало галицького руху. Завізванє улюбленого начальника до ви
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тревалости і дальшоі праці, згадка про тяжке положеиє народа
і про обовязки, які воно вкладає на коэкдого, хто раз посьвятив

ся народній службі, знайшла ширий відгомон посеред молодіжи

„Заношу всім щирим козакам мій козацький поклін, всїм котрі;

щиро покохали рідну Матір Україну, а найбільш Тобі, любий, ва

се щире Слово до Громади, за ею правду, що-сь так ясно висказав

у ,,Меті“, за ею відвагу, котров мало хто чванитись може, за се,

що-сь відкрив вже раз, з якою гадкою галицька молодіж носить ся

і к чому вона прямує. Бо правду кажучи Тобі, любе серце Укра
їни, що ми такого оклику уже від давиа виглядали. Божейку бла

гослови наші труди!“ пише від імени самбірськоі громади один

громадянин до Будеволї. ,Неувірите, з яким запалом отчитавєм сію

-книжочку і як вона загріла моі давнійші бажаня. . Поіхавшп з трема
козаками на забаву до Чернелева іспивалисьмо в благобитіє братів

Українців (в диво всім), многая літа співалисьмо на дай Боже,

аби наш Костомарів дістав катедру на всеучилищи і розклада
лпсьмо кождому заиитавшому сн о значенє сего. Говорилиеьмо го

лосно тут, що на нас чекають братя Українці, абисьмо ім подали

братную поміч, а то сим докажем, сли неотмовим наших підписів на

адресі виготовившій ся тепер до цісаря нашого, і много ипшого

для справи теперішной потрібного. Вірте, ледви щом мог одну кни

жицуідля себе сховати, аби до дома до батька післати. 0 як би

нам `ся було більше екземплярів здало...“ пишуть до него-з Терно
поля. ,,0 Христе Спасе сьвятий, коли Ти вже раз Неиі нашій

лутшу 'долю присудишїд! чи-ж ми в віки вічні вже такі занепро

па'щені погибати маєм? Га, що-ж робити, видно бачиш така наша

доля козача, але щось в мині серденько горячо бєть ся, в великій

видно надії, що Бог наш сьвятий незабаром встане! Так душечкоТ
так ми серце віщує, та чей і не хибне! Лиш діікдїмо до весни,

вак зоря-'краща уна небі засіяє а Бог наш з просоня зак не ветане

та Добоша не знайде! А зак що ми ніби спімо, а нищечком кріпко

заручки козачі держім ся та що змога дїлаймо а дїлаймо!“ пише
Ійого товариш із села. „Не знаю, Що тому за причина, що як ли-~

Їиіёпь появить ся який лист від Тебе, то зараз і смуток усї сер
“денька Перемискі обгортає. В кожнім Твоім листі усе наріканя
. „, ц, ,. 'п- _ . , .
та нуэкда, і не справедливо. Але коо Ти знав, як' прикро та

гірко це нитати, пшкати'хочеть ся... Вір мені, якІ єм козак, як єм

'хлоп, том плакмв трошеньку, як спогад'ав на матір Україну та бід

'няків тамтешних за кордоном та й на нашу'нужду,“ тужить лист
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з Перемишля. „Я плакав і відходив з радости. Я плакав, бо Твої
листи відновили в моїм серцю біль над недолев наших братів Укра
їнців, біль, котрий з кождим голосом, з кождим стоном наших

братів глибше і глибше в”їдає ся в наші серця _ я радував ся,
бо й Ти не змінив ся, а хотяй змінив ся, но так тілько як квітка
з росов в ранці, котра тим лучше розцвилась і тим краще пахне.

Якшо-ж мені не радувати ся, згадавши на ті щирі молоді серця,

котрі пізнавши нашу народну ідею иламенїють горячою любовю до

сестрицї нашої України, в котрих жиє дух правдивого патріотизму,

котрі готові суть принести Отчинї в дарі все, що їм єсть найдо
рощого, навіть, слиб того треба було, своє житє, свій цьвітущий

вік! Честь Вам, молодеже Руська, честь Вам, патріоти руські, честь
Вам най буде за Ваші труди від усього Руського міра! Соко
лята... Все росте, і наші крила ростуть, а виростуть вони колись,

а будем літати від Карпат аж по Чорне Море, а слава наша обє
-ся в остатних кінцях сьвіта!...“ (другий лист з Тернополя до

Львова).
Лиш у Дрогобичи в тих часах, з кінцем 63 і початком 64

року тупо йшло діло. „Русини не хотять ся до нічого брати, бо

хотять все сліпими бути“ пише О. до Будеволі. Молодїж там тоді

ще дуже слабо була підготовлена і лиш поволи стала купувати
і читати „Письмо до Громади.“ Але потому і тут діла понравили
ся, бо вже за пару місяців доносить лист із Дрогобича, що бе

руть ся закладати громаду, і що в Дрогобичи великий поступ.
Не даремне отже писав Будеволя свою відозву. Вона не

тільки не дала упасти патріотичним чутям, але ще й піднесла їх

декуди, як се видимо з наведених виписок із листів. Але проект

адреси упав. Може він був лиш способом агітації, що мав під

дати молодіжи і людям на провінції якусь роботу. Декуди, як

у Самборі і на селах хлопці взяли ся збирати підписи; але на

селі попи або казали: „Як нам консисторія накаже, то все здї
лаєм", або відмовляли ся тим, що вже старі і не можуть так фан

тазувати як молоді (лист з села Іванкова), або навіть виступали

против проєкту (лист з Перемишля). Один неремиський громадянин
навіть бояв ся, що адрес „Берном1) пахне“ (той сам лист). Та

г

1) Фортеця в Бериї була місцем, куди виснлали тяжких злочинців, в тім

Ічислі й політичних. Із. Фр.
'^



134

й хоч би навіть усі громади були вже на стільки упорядковапі,

щоб могли таким великим ділом заняти ся, то иерепровадженє його

було неможливе, коли погадаємо, що громади провіиціяльні скла

дали ся з гімназіястів, яким неможливо було вести агітацію ио

літпчну на великі розміри.

Щастє одначе, Що Будеволя встиг хоч патріотичний запал

молодіжи підтримати через 1864 рік. Бо рік сей був доволі тяжкий

для молодої партіі. „Мета“ не могла виходити як слід; фінансові
засоби були дуже слабі і висихали. „Мета спить", жалують ся

Оамбірці, „чоловік тїшив ся трошки, а теперечки Що? вороги сьмі

ють ся нам у очи, сьміють ся з наших трудів... но надія нас скрі
иляє, що ми одолїемо, Братїку...“ Бо все таки удавало ся Будеволі
листом або теплим словом підтримати молоденьких патріотів, поки

його енергічиим і безперестанним заходам не вдало ся знов ожи

вити видавництва і літературний рух при кінци 1864 року так, що
вийшов Народний Календарь, принятий дуже симпатично, а з по

чатком 1865 року аж три періодичні виданя: „Мета“ яко орган

політичний, „Нива“ яко орган літературний і бібліотека повістий

під н. „Руська Читальня“. Народний рух, повидимому, підносив ся›

чим раз вище.

Щирий відгомон знайшов голос Будеволі також і в Стані

славі. І тут були вже иародовці, хоч, о скільки можна судити
з доступних мені матеріялів, добре з”організовапоі громади тоді ще

не було. Згадуючи про тернопільську громаду, один тернопіль
ський лист каже, що є в ній і Б... з стаиіславівськоі громади,

„котра однакож, як він мовить, попереднього (1863) року ще не

була угрунтована, котру-б тільки меньше-більше от схацкою на

звати-б можна“. Але книжки і газети купувались і читались якА

і по иньших містах, і в 64 році один студент видавав навіть га

зетку „Віщун“, і стапіславівська молодіж, хоч не конче зоргані

зована, жила тим самим житєм і тими самими гадками, що й решта

поступової галицької молодіжи, і з таким самим жаром читала листи

і Письмо до Громади Будеволі.
Аж ніднесений рух літературний 65 року допровадив і тут

розкинеиих молодих народовпів до організації. Думаючи, що чи

,тачам цікаво буде вглянути подрібно в спосіб, в який тоді закла

дали ся ті осередки народнього житя в Галичині і як самі молоді

студенти відносили ся у себе дома до справ пародніх, я хочу ио

дати образ завязаня станіславівськоі громади, раз тому, що про'
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завязанє се я знаю не з листів, але бачив його власними очима,

а потому передовсім тому, що тут ми перший раз познайомимо ся

з Володимиром Навроцьким, який в житю народньої партії заняв

важне місце, і який подав властиву причину до написаня отсеі

прапід) Але описуючи перше зібранє громади я мушу признати
ся, що опис свій роблю лиш з памяти, не на підставі яких зали4

сок і що особливо в бесїдах, які вкладаю в уста громадян, я ста

рав ся віддати лиш духа, що панував тодї між молодїжю, а не до

словний текст, якого не памятаю. Знаю, що сего в історичнім

представленю пе повинно бути і для того наперед признаю ся до

гріха: але думаю, що подрібнїще представлене самих стремлїнь
і духа громади, як він заховав ся до тепер у моїй памяти, в да
леко яспїщім сьвітлї покаже тодішні змагапя галицької молодїжи,

як сухе занотоване факту в листах або яких записках. Для того

й відстуиаю на сей раз від сухого історичного сконстатованя,

і вкладаю громадянам в уста такі слова, які вони безперечно в тих

часах могли говорити, щоб виразити свої гадки і якими тоді зви
чайно ті гадки виражали ся.

Безпосередну інїціятиву до заложеня громади в Станїславі

дав львівський семінарпст Олекса Непоправний2), товариш `і при
ятель Будеволї. Познайомивши ся літом на вакаціях із одним сту
дентом, Іваном Заневичещз) він подав йому гадку, що добре би

було, коли-б і етанїславівські народовцї злучилн ся так як по

нньших містах у громаду, коло якої як коло осередного'иункта

ґрупувались би порозкидані сили людий одної гадки. „Ви самі ба

чите, _ говорив він _ яке тепер у Львові і по ииьших містах
оживленє, як усюди робота аж кипить. Кождий, хто в такий важ

ний час захоче дармувати з заложеними руками, приймає на свою

душу великий гріх перед народом. Длятого і Станіславів не по

винен лишити ея позаду ипьших міст; він мусить стати ся осе

редком житя народньої молодїжи з Покутя і Гуцульщини. Ми на

Станіславів покладаємо великі надїї.“

у ') Про ґенезіс праці пок. Терлецького див. мою сгатю ›>Остап Терлецькийк

у Записках Наук. Тов. ім. ПІевченка, т. 1
,,

стор. 47_51. Ів. Фр.

в
і

Громадський псевдонім звісного _ заслуженого дїпча о. Ол. Стефа
новича. Ів. Фр.

в
) Громадський псевдонїм, Остапа Терлецького. Іа. Фг.
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Заневич обіцяв порушити сю гадку між товаришами і при
їхавши по вакаціях до Станіслава, взяв ся зараз до діла. З ар

кушем паперу в кишеии бігав він по цїлім місті між товаришами

збираючи підписи тих, що приставали на заложенє громади і хо

тїли до неї приступити, агітував, говорив, поки не поставив на

своїм. Робота йшла зрештою легко, бо всі дуже раді були новому

дїлу. Прийшов нарешті час першого зібраня громади.

Було се в осени 1865 року. На дворі вже починало смер
кати. Серед лозовиня, недалеко від Тисьменицької Бистриці си

діло на невеличкім зрубі кілька молодих хлопців, студентів гімназії;

Всі вони сиділи спокійно, лиш часом перекидуючи ся кількома сло

вами; всі були в урочистім настрою духа. Кождої хвилі до неве

личкої зразу горстки стало сходити ся чим раз більше хлопців;

вони приходили то по одному, то по кількох нараз. Зібрано ся

таким способом до 25 душ. Спокійна і майже нонура з разу гор
стка стала по трохи оживляти ся; пішов сьміх, декотрі починали
затягати пісні, декотрі, до тепер незнайомі, почали знайомити ся.

Тимчасом зовсїм смеркло ся. Ніхто вже більше не приходив.

Тоді з поміж гурту обізвав ся голос:_ А що, чи всі? '

_- Всі.- То зачинаймо. Іване, зачинай.
Іван Заневич був один із наймолодших з поміж усіх хлопців,

що тепер разом звернули ся до нього, чекаючи, що він буде го

ворити. Його бліде, схороване лице тепер було ще блідіще як зви

чайно; його сиві очи то сьвітили ся як у вогні, то погасали івін
увесь тряс ся як у горячцї. Видко було, що він дуже роздраз
нений і зворушений. Іще перше, коли иньші хлопці витали ся між

собою, говорили, він то сідав задумавши ся, то зривав ся і ходив
поміж лозовинєм і не міг опанувати свої чутя, хоч знав, що буде

мусів говорити і що треба буде говорити складно і до ладу. Він

ждав сеї хвилі як раю і давно вже тішив ся на нинішній вечір, -
але тепер, коли хвиля настала, він бояв ся, що попсує все діло

іщо недоріс до великої роботи, яку припадкові обставини вло
жили на його слабі плечі і яка повинна була дістати ся кому

иньшому з його товаришів, з котрих кождий був старший і розум
нїщий від нього. До великої роботи! Бо в його думці те, що сього

вечора мало стати ся, було великим історичним фактом, який в купі
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з пньшнми подібними фактами мав здвигнути нарід високо понад
його дотеперішнє положенє і збудпти його із мертвого сну до но
вого, сьвіжого, самостійного житя. Він був гордий тим, що пале
жить до сиодвижників сього факту і в своїй гордости рівняв своїх

товаришів і себе з тими козацькими громадами, що перед віками,

десь далеко, на степах, біля старого Славутиці-Дніпра лагодили
ся до борби за свою і свого народа свободу. Тихий, теплий вечір,
погідие, зиіздами засіяне небо і легенький шум недалекоі Бистриці
_доливали ще більше чару до його і так уже очарованого серця
і якимсь солодким туманом иокривали його думки; давні козаки
і його товариші зливали ся в один блискучий, фантастичпий образ.

Ах! який він був тоді Щасливий! Не чув він ані горячки,
ані роздразненя і як дитина в колисці колисав ся він у тім со

лодкім тумані, що витворпла його горяча, молода фантазія. Він

був би навіть зовсім успокоів ся, як би не почутє, що ось за яку

мінутку той важкий історичний факт буде мав довершити ся і що
в тім факті і на нього припадає немаловажна роля. Треба було
сказати, ще се за факт і на що він робить ся і яка робота при

падає на кожного. А сказати мав він. Се його троха тішило, то

правда, але більше його непокоіло. На що всі сі формальпости?

сердив ся він. Як би то було гарно, як би всі зійшовши ся, самі

собою від разу зрозуміли, о що іде, запалили ся до великої праці
і зараз зробили іі! А тут іще треба говорити! Се в його _думці
виглядало як би на профанацію великого діла...

Але що-ж було діяти? Голос: „Іване, зачинай!“ показав

йому, що рішуча хвиля настала. Треба було говорити і на кожду
золоту думку знайти звичайне руське слово. Він і став говорити,
але спосіб, в який він говорив, показував велике роздразненє, яке

він переносив. І тепер він тряс ся цілим своїм слабеньісим тілом
і то сідав, то вставав. Слова з трудом виходили йому з уст, -
товорив як би каміне викидав із грудий і як камінєм кидав сло

вами між товаришів, злостячи ся на кожде слово, що воно зовсім

неуте говорило, що він хотів сказати.

„Славні козаченьки“ _ почав він _ „легіники руські любі
та щирі, товариші і братя! Настає важна хвиля для нашої Ма

тери-Украіии. Се хвиля нашого народнього відродженя, патріо
тичиоі праці і борби за волю нашого рідного краю. Бороли ся,

правда, за неі і наші батьки козацькі, зливали своєю дорогою
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кровю широкий степ, рідну Україну. Але волі зони не вибороли.

Давно вже заржавіли їх шаблюки, застигли їх горячі серця і тільки

високі могили передають нам, їх унукам, згадку про давно минулі
часи. Їх потомки стогнуть у тяжкій неволи, не маючи на рідній
земли кутика, який би могли назвати своїм і де би могли сно

кійпо зложити замучену голову. ІІронадає Україна! І коли на
місце давиих борців за народню свободу не стануть нові, сьвіжі

сили, готові за нарід налозкити своїми буйними головами, то всі

загинемо марне в чужім ярмі і слід иропаде за нами. Бо нарід,

що не вміє бороти ся за свою волю, пе варт жити на сьвіті і му
сить иропадати. Але паше серце каже пам, що і для нас зближає

ся хвиля народиього освободженя. Із прибитої мужицькоі груди
озвав ся віщий голос народиього ґенїя ізавзиває всіх вірних синів

народа до нової, дослідної борби. „Поховайте та вставайте, кай

дани порніте і враэкою злою кровю волю окропіте !“ І на сей голос
великого Батька-Кобзаря, що як блискавки пронїс ся по широких
степах рідної України і відбив ся аж о синї Карпатські гори, що

рідним українським 'словом виспівав усю недолю, все горе замуче

ного народа, підняли ся з усіх сторін щирі робітники і борці за

свободу, ти би казав, що створили ся високі могили і випустили
давних козаків, щоб вони в новій борбі. покінчили зачату велику

роботу. Правда, не з шаблями та гаківпицями стали нові робіт
ники до грудного діла. Иньший настав час і иньший мусить бути
спосіб борби. Замісь гармат ми мемо бороиити ся наукою, замісь

гетьманів поставимо людий науки і вольного слова.

„Але і вороги не сидять! Почулп вони силу оживаючого

украінського слова і голосний протест безсмертного Кобзаря за

палив їх до нових мук над прнбитим народом. Замучили вони ве
ликого поета у сибірських степах, а його кобза лежить осиротїла,
нїма.... Хто її підойме? Хто настроїть нові струии замісь данних,
иорозрпваних? Чи і ми, як наші прадїди, ляжемо у могилу иеволь

ииками, не добувши народови золотої воді!

„Нї! не ляжемо ми невольниками у могилу! Коли лютий ворог
побояв ся мирного апостольського слова і иридавив на Україні
рідну літературу, то не зможе він иридавити нас, Галичанів...

Осиротїлу кобзу українську підойме галицька земля і з сииіх гір
Карпатських нронесе ся по всій Україні свобідне, не сковане мо

сковськими иутами слово нового Кобзаря...
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„Ставаймо-ж і ми, панове громадо, до народньої роботи!
Тяжка наша робота, то правда, а сили наші слабі. Але громада
великий чоловік. Чого не зробимо кождий сам собою, то зробимо

у громаді...

„То ми зробимо у громадї...“ повторив він іще раз зриваючи
ся знов із місця, на якім сидів і починаючи знов ходити в не
величкім кружку, котрий лишили йому обступивши його товариші...7
Але далі він уже не годен був говорити. Віи уже- давно боров
ся з собою, щоб утримати ся в рівновазї, але тепер почув, що до

кінця не поговорить. Уста його ще механїчно кілька раз порушали
ся, як би хотіли силоміць говорити далі. але сльози затопили увесь
конець бесіди. Він голосно, ревне заплакав. Ніхто не иереривав
голосного хлопячого плачу...

Але треба було доконче сказати, що і як ми зробимо в гро
маді, треба було пояснити, чого ми зійшли ся і впложити програму
тої роботи, до якої всі лагодили ся.

Тоді виступив з поміж громади високий, сухий та тонкийу

студент в окулярах, цілим своїм складом зовсім неподібний до свого

горячого і нервового попередника. Він був спокійний, холодний,

майже байдужний, говорив сухо і коротко, часом надумуючись, як.

би бояв ся, щоб не сказати зайвого слова, яке би хтось міг ува
жати пустою фразою. Його веселі очи і високе рівне чоло сьвід

чило про бистрий розум. Виступив він сьміло, але не вириваючи ся,
як би знав, що в пілім товаристві нема йому рівного і що хто-б

і говорив, усе таки йому припаде сказати рішуче слово. З початку

довгі його руки як би заваджали йому; він не знав, що з ними

зробити і перекладав їх на всі сторони, але і руки швидко успо
коїли ся на грудях і він, як із каменя витесаиий, стояв на однімІ
місці, доки не скінчив своєї одиостайним голосом виголошеноі.

бесіди.

Студент сей називав ся Володимир Навроцький.
_ Усі ми, кілько нас тут є, _ сказав він, _ від нинішної

днини лучимо ся в товариство, в громаду, щоби спільними силами

лагодити ся до служби иародови, а по части і тепер йому слу
жити, на скільки будемо вміли. Сказав уже Заневич, що на Україні

література українська заборонена. Сим заказом уряд иорожий на

шому иародовн хоче спинити розвиток української мисли й інтелі

генції, яка не знаючи матїрного язика і не розвиваючи своєї
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літератури остаиеть ся між українським мужицтвом таким чужим

елементом, як польське панство і московська бюрократія. На нас

Галичаиах лежить тепер подвійний обовязок. Раз _- робити свою
роботу для галицького народа, а другий раз

_ помагати нашим
українським землякам у їх борбі з московським десиотизмом. Чи

ми обі сі роботи встигнемо як слід зробити, покаже час. Як на

нипішпу хвилю, 'річи стоять так. В Галичині виходять тепер два

наші виданя: Мета і Руська Читальня. В них печатають ся праці

галицьких і українських писателів і вони перед сьвітом репрезен

тують тепер стремлїня нашого народа до літературної самостій

ности. Їх ми мусимо підтримувати, т. з. всі ми громадяни мусимо
їх пренумерувати і кождий із нас мусить старати ся і в позагро
мадських кружках шукати для них пренумерантів. Далі 'ми потре

-буємо знати нашу історію, нашу літературу. На се треба книжок.

Мусимо отже заложити громадську бібліотеку. На бібліотеку і ще
й на иньші громадські видатки треба гроший; треба наймити гро

мадську хату, де би ми могли разом сходити ся, пізнавати ся, ді

лити ся роботою і гадками. На всі сі видатки мусимо заложити

громадську касу, що має повстати з місячних вкладок кождого

громадянина. А мусимо ми также пізнавати й нарід, якому хочемо

служити, мусимо пізнавати його гадки, мусимо знати, куди він іде

-і чого він хоче. Се ми можемо зробити лиш пізнанєм зібраної уже

устної словесиостп і дальшим збиранєм народних пісень і казок,

виучуванєм народних звичаїв і обичаїв._ Згода, панове громадо?_ Згода, згода, _ закричали всі. Бесіда Навроцького всім
сиодобала ся. Але найбільше може вражінє вона зробила на Зане

вича, що не міг надивувати ся, як про такі великі справи
можна було говорити так ясно, коротко і так холодно.

_ Коли згода, то й добре, _ додав Павло Попович (Сту
днїцький).
-
Статути громадські читав кождий?

_ спитав він.
_
Статути я читав кождому, коли його виисував у гро

маду. Тепер хиба коли хто має що додати або перемінити, то

`най скаже.

Нїхто не мав нічого сказати _ статути громада приймила
такі як були. Потому вибрала виділ громадський, віта, присяжного,

писаря, бібліотекаря і касієра. Вітом став Попович, прпсяжпим

Навроцький.
`



14т

Потому всі зобовязали ся чесним словом держати справу
істнованя громади перед чужими людьми в тайні. (В иньших гро
мадах присягали).

Скінчивши таким способом перше своє засїдан'є громадяни за

співали ще патріотичну пісню „Ще не вмерла Україна“ і загаль

ний ентузіязм розлив ся нарешті в пілім потоці пісень. Хлопці
почали поноли розходити ся. Всі були дуже оживлені і веселі.

Для всіх почало ся нове житє, житє пишних мрій і ідеалів. Чули
вони вправді і читали навіть у книжках, що дорога до народньоі
свободи дуже терниста і прикра і що богато треба буде покласти

людської праці і людського ноту, заким хоч що троха можна буде
осягнути. Але від чого вони були молоді? Вони тернисту дорогу
так густо'і високо устелили собі квітами й поезією, що терня ні

видко ні знати не було. Вони були щасливі тим ідеальним щастєм,
яке чує кождий чоловік, коли піднесе ся но над свої особисті

і дрібні інтереси і 'стає жити для щастя иньших. А вони тільки
що шлюбували жити для свого народа!

Веселим і здоровим житєм'закипіло тепер у молодій громаді..
Роботи було богато, бо громада істнувала ще лиш теоретично
1 треба було вистарати г'роший, книжок, хату, як було ухвалено

при заложеню громади. Вся сн робота робила ся охочо. Кожний

бачив, що ів його кутику зачинала ся правдива служба наро
дови і кождий докладав своїх сил, аби в сій службі не лишити ся

по заду другого товариша.
'

Належало до громади кількох мужипьких синів студентів. Їх

приналежність до громади давала всій роботі як би вищу санкцію

пілого народа. Їх устами нарід похвалив і приймав службу гро
мади і признавав її доброю і відповідною. Вони-ж родились мужи
ками, не як більша половина громадян, ,,паничами“, і могли най

ліпше знати, чи те, що робить громада, добре чи зле. Вони'ка

зали, що добре, і громада вірила, що добре.4 _

^

А надто коли би иавітьміг був знайти ся в ній який недо
вірок, то весь його скептицизм був би мусів розплисти ся перед
тим очевидним: фактом, що й головні наші письменники були му

жипькі дїти.` ІчШевченко і Федькович були мужицькими синамич;

Федькович був навіть, як ми думали, справедливим І'мужиком, Ібо

носив ся по мужипькп. Ми всьо робили, Іщо вони нам Іказали,

і були переконані, що се єсть власне те, що би нам їнарід указав
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робити, коли би міг своїми устами до нас в тій справі заговорити.
„Обпїміте, брати мої, найменчого брата, нехай мати усьміхнеть ся,

заплакана мати!" казав Шевченко, і ми обіймали його і любили

так, як лиш молоді серця вміють любити. „Учітесь, читайте, і чу

жому иавчайте ся, й свого не цурайтесь!“ І ми вчили ся, читали,_ лиш що на біду книжок було дуже мало, _ а всьо що своє, ни
томе, а особливо рідну мову ми не то що любили, ми її обожали.
Все могли наші противники зачіпати і висьміватп, але народню

мову ми бороиили як остатню кріпость, яку батьки нам лишили

у спадщині. Ми всі були запеклими язикословами і найсухіща фі
льольогічна розирава, що бороиила самостійности українського
язика, більше в наших очах мала значінє, як найкраща поема на

писана тою мовою.

Загалом усі сподївали ся великих результатів із своїх захо

дів°і кождому молода фантазія малювала чарівні образи недале
кого гаразду народнього, в якім сльози висхпуть, журба і голог

зникне, всі будуть рівними братами і настане свобода на дорогій

Україні. Були навіть такі, що сліпо вірили, що везабавки прийде
якась незвичайно важна хвиля, в якій цілий нарід иідійме ся

_проти ворога і виборе собі повну самостійність.

Один може Навроцький із усіх Станїславцїв не виходив бо

тато дальше поза ті границі, які він сам виложив у своїй програмі.
Не тому, що він був зовсїм вільний від иоривної запальчивости

своїх товаришів; ні, він разом із ними вмів, де було треба, запа
лити ся і під його холодною на перший погляд поверховиістю било

щире, патріотичне серце. Але те серце било рівно і не заглушу
вало розваги і він і в иайбільшім запалї вмів рахувати ся і з об
ставинами і з своїми силами. А що був чоловік дуже здібннй
і більше читав і знав як ииыиі, то й ліпше вмів розглянути ся
в справах щоденного житя як молодші його товариші, мислив яс

ніще і ліпше бачив, що в даній хвилі можна і треба зробити. Івін
завсїди, не оглядаючи ся на иньших, совісно зробив те.

Задля сього свого ясного і тверезого способу мисленя він

іпопимо свого патріотизму скоро міг спосгерегти, де ентузіязм і прак

дтичиа робота иереходнли в карикатуру і робили ся сьмішними.
Всяка пересада, карикатури сердила його, особливо коли вона ро
-била ся з вирахованя, аби блиснути перед товариством, додати

-собі якогось значіия. Тоді він дуже сердив ся, а сердити ся він
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умів. Тоді його критика бука иемплосерна і остра як ніж; він бив

словами як довбпею і нещасливий був той, хто йому- попав ся

в руки. Але він умів бути й добродушним і хоч ніколи не поки

дав ся своєї іронії і любив иосьміяти ся над иньшими, то його

_іропїя вміла бути такою тонкою і делїкатною, що не тільки не ра
зила, але притягала до себе і чи то в поважних нарадах, чи в при
ятельських розмовах була як сіль у страві, без якої і страва не

стравою і хліб не хлібом.

Така мимовільна, несьвідома карикатура, роблеиа зрештою
в найліишій вірі, лежала і в тім, як молоді студенти одягали ся

по народньому. Хиба-ж не було противорічя в тім, що молодїж

хотівши одягати ся по народньому, записувала моделі народньоі

одежі з України, замісь узяти їх від народа, серед якого жила

дома? Хиба-ж той нарід, який вона бачила по своїх селах, пе був
такий сам нарід, як і той, що жиє на Україні? І чим одежа га
лицького мужика гірша увід одежі українського мужика? Але мо

лодїж не одягала ся навіть по украінськи, бо та одїж, яку вона

уважала українською, або козацькою, певне ніде пе істнувала
і була лише штучним плодом фантазії патріотичних модистів. Сю
сьмішну, карикатурну сторону иародничаня Навроцький зараз спо

стеріг. Памятаю, я раз ішов з ним зі школи. Перед нами о кіль

каяанять кроків ішов один студент, убраиий „по козацькґ. Мене

той стрій аж за очи ловив і я дуже завидував, що не годен був

купити собі таке убранє. „Знаете, Бузьку _ Навроцького прози
вали Бузьком

_ як би я хотів убрати ся по народньому!“ вир
вало ся мені. „По народньому! _ скрикнув він. _ Де ви виділи
нарід, щоб так убирав ся? От той парубок онде, той ходить по

народньому, а се що? се попросту сьміх тай годі. Коли по на

родньому убирати ся, то так, як наші мужики. Купіть собі сердак,

реміиь, сорочку мужицьку, тай ходїть; буде й дешевше й розум
ніша" Я лиш видивив ся на нього; таким радикалом я не був
і се мені ніколи і в голову не приходило. „Я не жартую, _ до
дав він. _

І

Абоу ми паничі і носїм ся по панськи, се не такий

великий гріх, або коли хочемо бути зовсїм консеквентними наро

довцями і носити ся по народньому, то носїм ся зовсїм по му
-жицьки.“ Річ се дрібна, коли хочете, але дуже харакгерпстична.
Як одїж „народня“ тодїшної молодїжи була лиш плодом фантазії,

так і нарід, який вона любила, був якийсь штучний нарід, що жив
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лиш у фантазії і мало був подібний до того, що жив і бідував п

селах, жив так близько, а якого пізнати так тяжко. І тому, зда
єть ся, коли нераз обставини житя силоміць ихали до того реаль

ного, справді живого народа, ми все в таких хвилях мусіли при
знати ся, що його не знаємо. Певне, що й Навроцький тоді так”,

само не знав того народа, як і всі ми, бо й у нього питанє зами

кало ся в рамках літературних і так сказати, національно-полі

тичних. Але здібність спостерегти те, чого нньші не годні були

спостерегти і звертати ся до реального, живого житя, чого иньші

також не годні були, видко вже і в сій дрібниці.

Але вернімо ся до станіславськоі громади. Збираючи ся спов

нити те, що ухвалено було па- иерших зборах громади, громадяни

знайшли собі ще иньшу роботу. Упадок „Ниви“ піддав Заневичеви

гадку видавати для громади громадськими таки силами літературну

газету. Гадку сю товариство ириняло дуже радо і почавши від
жовтня стала як громадський орґан виходити 2 рази на місяць пи

сана ґазетка ,,Зірка“, якоі редактором був Заневич, а критиком

Навронький (в кождім дальшім нумері містила ся критика попе

редного нумеру). Розумієть ся само собою, що праці, а властиво

проби пера, поміщені в сій ґазетці, не мали ніякої літературноі
вартости, хиба з виімком поезійок Щавінського, справді таланови~

того поета, який одначе швидко, бо в 1866 році вмер, і декотрнх

критик Навроцького, в яких уже тоді показував ся здоровий, кри
тичний талант і який був безперечно між усіма громадянами най

більше розвитим чоловіком. Може бути навіть, що ті критики, які

він-тоді писав, збудили в нім нисьменську жилку і завчасу звер

нули його перо на поле'критичне; і безперечно критика була його

найсильніщою стороною і нею доробив ся він свого літературного
значіня. Але і для решти ,,писателів“ ґазетка мала вже тоді свою

вартість і дуже корисно вплинула на розвиток громади. Ще більшу

вартість дістала вона для неї після сумиого обороту, який узяли

справи громадські ві Львові.

Бо станіславівські громадяни і не догадували ся, що їх 'ма

ленька „Зірка“ буде незабаром одинокою народню-руською ґазе

тою на всю Галичину й Україну!
7 `

І

`

А
Коли з початком 1865 року иоявили ся аж три періодичні

виданя ,,украінофільсысогоц духа, Нива, Мета і Руська Читальня,`

радість серед молодїжи була велика. Вона бачила, що народний
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рух на словах не кінчив ся і що на її руках майже виростає па

родня лїтература, родять ся нові поети і письменники. Що листи

Будеволї робили на малий розмір, обертаючи ся все лиш до од

ного круэкка, те газети починали робити на більші розміри. Вони

мали сполучитн в собі всю молодіж. Тих, що вже були народов

цями, вони мали утримувати на раз вибраній дорозі, а тих, що

ще держали ся з боку або були противниками нового стремліня,

вони мали вернутн народови. Відси той огнистий аґітацийинй дух,

що особливо в Метї пробивав ся понад міру сильно. Від рішучих

противників не брали і не давалшлардоиу. Молодим преиумеран
там і читателям се було як раз иа руку. Під проводом заввятої

львівської агітації йшли в цїлім краю формальиі баталїї язикові.

Де було ступиш кроком, там або ти викликував „борбу“, або тебе

втягали в неї. Відомі кождому прізвища і кепковаия, якими обки

дали себе противники. Обі сторони, і старі й молоді, не мали анї

за шелюга такту і розваги, а обі мали дуже богато сьмішних сторін,

які формально визивалп полеміку і сатиру. Розумієть ся, моло

дїэн не бачила своїх сьмішних сторін, тай мала їх зрештою мень

ше; вона й полеміку провадила в найлїпшій вірі уважаючи її
своїм патріотичним обовязком і навіть там, де обкидувала бо

лотом, не тратила свого ідеалїзму. Вона чула серцем, що по її
стороні більше правди, як по противпій і як уміла, бороиила своїх

ідеалів.
`

Зрештою сї ґазети давали не богато нового, тай при то

дїшнім станї осьвіти між руською інтелїі'енцією годї було виду
мати щось нового. Задля ембріонального стану, в якім було полї

тичне і духове жита молодої партії, не було у неї анї нових лїте

ратуриих сил із новими ідеями, анї сил наукових, які-б умілою
рукою могли були дати цілому тому невияснеиому ще руховн
якийсь сьвідомий, до певної піли звернений напрям. Але вже самим
своїм істноваиєм і своєю полємікою вони вміли підтримувати ожив

ленє і ентузіязм на одній і тій самій високости.

Троха немило вразило було серед сего оживленя, що літом

перестала виходити „Нивач Але що Мета виходила по давному,
то нїхто і гадки собіјие мав, Ёщо упадок „Ниви“ був початком
упадку цілого руху розпочатого з такими великими падїями і який

розвивав ся так гарно перед нашими очима. А однакож незабаром

ГАҐПІЦЫЮ-І'УСЬКН ППСЬМЁНСІ'ВО.
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упала і сама „Мета“; весь літературний рух снииив ся і головний
штаб молодої партіі розпав ся.

Вражінє, яке сей сумний факт зробив на молодїж, було не

звичайно прикре, подекуди навіть потрясаюче. Але треба було все

таки перебути його; треба було застановпти ся над його причи
нами і подумати над тим, що далі діяти.

Сим застановленєм, що містило в собі богато болючих хвиль,

партіязачинає, так сказати, _

льва,;


