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Наші предки, давні словяни, заки ще приняли 
були християнську віру, вірили в багатьох богів, 
обходили різні поганські свята, звязані або з по
рами року, або з господарськими заняттями.

Взимі обходили вони свято Коляди, що ним 
вітали поворот сонця на весну та прихід нового 
року: на весні, коли пригрівало тепленько сонечко, 
зеленіли гаї й поля вкривалися зеленою травичкою 
та різнобарвними квітами, святкували вони Вес
нянки, а вліті, коли сонечко стояло найвище на 
на небі, обходили вони свято Купала.

До всіх тих свят мали словяни відповідні 
обряди й пісні, що їх молодь співала при Фанцях 
й забавах.

Зате поважний святом, святом господарів, 
було свято жнив або обжинки, що відбувалося 
після скінчення збору збіжжя восени.

І хоч словянські народи приняли з часом хри
стиянство, подяки із заходу, а українці з Царго- 
роду,1 то ті давні звичаї лишилися, пристосовано 
їх лише до нової віри. І так, напр. поганська 
Коляда перемінилася в радісне свято Різдва Хри
стового з чудовими народніми колядками, лиши
лися й Веснянки, а саме на Великдень, коли діти
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бавляться коло церкви та співають прегарні вес
нянки й гагілки. Лишилося врешті й свято Купала, 
під ніч св. Івана Христителя, коли то дівчата 
ввечорі на річці пускають вінки, сплетені з квіток.

Той гарний звичай обжинків заховався досі 
в українців й у поляків. Ще й нині по наших селах 
женці після жнив удаються громадою до свого 
господаря зі співами, несучи йому в дарі вінок із 
колосся жита й пшениці та складають йому поба
жання. Звичайно той вінок передає господареві 
найкраща пара, хлопець і дівчина, а господар 
приймає всіх гостинно та уладжує для них забаву 
з танцями та музикою.

Але цей гарний звичай почав поволі затрачу
ватися. Останніми часами він знову відновляєть
ся по наших землях, хоч може дещо в іншій формі. 
А саме — по жнивах селяни влаштовують спільне 
на все село „свято жнив”; тоді відправляється по
дячне2 Богослужения в церкві, а після нього від
бувається народній концерт3 зі співами, деклама
ціями3 та промовами, а по концерті спільна забава 
для молоді. ч

В 1927. р. перший раз польське селянство 
святкувало свято жнив, обжинки, спільно перед 
Паном Президентом Польської Речіпосполитої. 
А саме в серпні того року зїхалася сільська молодь 
з усієї держави до місцевости Спала/  де нахо
диться літня домівка Пана Президента, та зло
жила там Йому чолобитню в формі обжинок. 
Серед усіх господарів у Польщі Пан Президент — 
перший і найдостойніший господар. Він радіє роз



витком народнього господарства, тішиться успі
хом хліборобів та дбає про добробут в першій 
мірі селянства, що творить підставу добробуту 
й багатства всієї нашої держави.

І тому Пану Президентові, як першому госпо
дареві, належиться вінок з усіх збіж і полевих 
плодів з цілої Речіпосполитої, з усіх її околиць. 
Саме селянам годиться зложити Йому поклін, бо 
вони — ті женці на великій ниві нашого Пана Пре
зидента й Польської Держави. 1 2 3 4

1 Царгород — це словянська назва столиці давнього 
грецького*, а потім турецького цісарства, що передше зва
лася Візантією, Константинополем, а тепер Стамбулом.

2 Подячне Богослужения — Богослужения, що в ньо
му дякуємо Богові за Його ласки й поміч в нашій праці.

3 Концерт — це представлення, що на ньому висту
пають співаки, хори, як також і музики. Деклямація — 
це виголошування читаних або говорених віршів, опові
дань, тощо.

4 Спала — місцевість у варшавському воєвідстві, де 
находиться літня палата Пана Президента Польської Речі
посполитої.
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Давно вже в криворівнянській школі не було 
такого оживлення, руху й гамору з початком літа* 
цебто в червні, перед шкільними феріями. Пан 
учитель повідомив малих гуцуликів, що й цього 
року відбудуться „обжинки” в оселі Спала під 
Варшавою, де находиться літня резиденція1 Пана 
Президента Польської Речіпосполитої.

— На це свято — сказав пан учитель-— вишле 
наша громада своїх делегатів2 і я хотів би, щоб 
і з-поміж вас поїхало кількох старших хлопців, 
і дівчат разом із ними. Але мусите гарно пригото
витися, мусите навчитися, як привітати Пана Пре
зидента та поводитися гідно, щоб ушанувати того* 
першого ґазду нашої держави та щоб не засти- 
дати перед ним українського селянства й наших 
гуцулів. Я обдумаю програму вашого виступу, ви 
навчитеся кількох гарних гуцульських співанок, 
кількох танців і покажете перед людьми наші об
жинкові звичаї.

Хлопцям ця думка дуже подобалася. Всг 
наввипередки засипували пана вчителя питання
ми, коли виїде делегація, якою дорогою, як довго 
там буде і т. п. Цікавила дітей головно подорож 
залізницею, бо нею ще ніхто з них не їхав. Най-

2. ПРИГОТУВАННЯ ДО СВЯТА ЖНИВ.



ближча стадія залізної дороги була в Коломиї, 
а туди треба ще їхати пару годин возом.
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Церква в Криворівні.

Діти стали гомоніти, як то вони причепурять
ся в гуцульську ношу, візьмуть зі собою музикан
тів із трембітою, цимбалами, скрипкою й сопіл
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ками та бубном, приготують танець гуцулку” 
й „аркана” та будуть ними пописуватися перед 
Паном Президентом і гістьми з усієї держави.

Але всіх заскочив важливим питанням чор
нявий Петрик Клочурєк:

Вид на Говерлю в Чорногорі.

— Добре, поїдемо, але звідки візьмемо на 
дорогу стільки грошей? Та то мусить дорого 
коштувати їхати геть аж за Варшаву!

Діти втихли й посумніли: бо справді таки за 
дорогу треба заплатити*, а навіть і на обжинки 
до Пана Президента залізниця не повезе за дармо 
стільки людей та ще й .в такі далекі світи.

Але пан учитель зараз найшов відрадне слово:
— Правда, дорога буде багато коштувати. 

Але я сподіваюся, що наша делегація дістане 
значну знижку на залізниці. На другий тиждень
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я буду в Косові, піду до пана старости й пораджу
ся, що зробити, щоб наша делегація дістала 
знижку на переїзд залізницею. А ту знижену ціну 
білетів треба буде вже якось заплатити. Певно, 
що це буде коштувати, але ми й на це знайдемо- 
раду. Наша школа має в своїй касі дещо грошей
13 фонду на прогулянки, трохи дасть нам громад
ський уряд, а дещо додасть нам наш „Батьків
ський Кружок”. А ви самі теж уліті може щось 
ускладаете. Заробите щось із грибів, ягід, афин,а 
а врешті може я здобуду якусь допомогу в По
вітовій Раді — тож сподіваюся, що нам таки 
вдасться вислати з нашої громади бодай невелич
кий гурток до Спали. До серпня, бачите, ще до
сить часу, а до тої пори вже якось собі порадимо.

В дітей вступила надія:
— А я торік за афини вторгував в літі 20 зол.Ґ
— А я за обслугу літників, що були в нас 

уліті, заробив собі цілу десятку!
— А мій тато вторгував за гриби, що я пома

гав збирати й сушити, щось понад три десятки!
— Но, то бачите дітоньки, що якось дамо* 

собі раду.
— Правда, правда! — признали діти.
— От і гаразд! Я придумаю гарну програму,, 

навчу вас якоїсь аматорської* гуцульської вистави, 
що її відіграєте в Спалі, то може щось і зі вступів 
збереться на покриття коштів нашої прогулянки.

І діти веселі порозбігалися додому зі школи, 
з доброю надією в серці, що поїдуть так далеко* 
в світи, побачать багато, навчаться неодного таї
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й покажуть перед людьми, що вони, гуцулики 
з  глибоких Карпат, також уміють щось гарне.

А скільки то було дома оповідань перед бать
ками, перед малими й великими братами й сестра-

Молода гуцульська пара.

ми, а скільки то матері мали клопотів, заки малих 
впевнили, що будуть мати ладну ношу, а скільки 
то було журби про гарні постолята, волоки та 
капчурі,6 про кресані6 з павиним пірям — то цього 
годі й описати!
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1 Резиденція — палата, просторий дім, або й місце
вість, де мешкає високопоставлена особа.

2 Делегат — вибраний громадою представник, від- 
поручник, посол; коли громада, чи гурт людей вибирає 
з-поміж себе кілька таких представників та висилає їх  
кудись з якимсь дорученням, то тих кілька представників 
зветься делегацією.

3 Афини — гуцульська назва на черниці; рослина 
з родини вересуватих, із чорними або синявими їдомими 
ягодами, росте по лісах північної та середущої Цвропи, 
отже також в лісистих Карпатах. Афини творять один is  
важних лісових плодів Гуцульщини.

4 Аматорська вистава — театральна вистава, влаш
тована не справжніми театральними артистами, але зви
чайно охочими до театрального мистецтва, напр., учнями 
або членами освітного товариства, як читальні і т. п.

5 Постоли, волоки й капчурі — часті гуцульського 
взуття; постоли — шкіряні ходаки, волоки — шкіряні або 
волосяні шнури, що ними обвивають капчурі та привя- 
зують ходаки, капчурі — грубі панчохи, звичайно при
крашені вишивками, що підходять майже аж під коліна.

6 Кресаня — гуцульський капелюх, повстяний або
й соломяний, прикрашений стяжкою, штучними квітами 
й павиними перами. Iі



І до кінця шкільного року в школі тільки 
й було розмов, що про погулянку до Спали. Пан 
учитель виробив програму1 виступу на святі жнив, 
для старших учасників делегації і для своїх учнів.. 
Хлопці завзято вправляли гуцульські танці, вчи
лися промов, що ними мали вітати Пана Прези
дента та ходили пильно до школи на проби виста
ви, що мали її дати у Спалі. Це давало їм най
більше праці й аматори2 верталися не раз пізно* 
ввечорі додому. Та вистава показувала життя гу
цулів упродовж усього року з їх звичаями, віру
ваннями, обрядами і т. д.

Аж одного дня сказав пан учитель до дітей:
— Наші приготування до виїзду ідуть скоро* 

вперед. Я бачу, що ви пильно вчитеся, і зачуваю* 
що дехто з вас вже навіть складає собі гроші на 
дорогу.

— Просимо нам сказати, чи дістанемо знижку 
на залізниці? — обступили діти свого вчителя.

— Так, знижку матимемо, та й здається, що* 
навіть дістанемо трохи грошей у допомогу. Ну, 
а як там із вашими касами? Чи багато придбали? 
— питає пан учцтель, усміхаючися.

3. ХТО ТО ТАКИЙ ПАН ПРЕЗИДЕНТ ІГНАТІЙ
МОСЦІЦКИЙ?



— Так, так і ми теж матимемо дещо! — гомо
ніли діти.

— Ну, то гаразд! Але я хочу запитати вас ще 
одно: чи ви знаєте, хто такий Президент Речі- 
посполитої і як він називається?

— Знаємо, знаємо! Наш Президент назива
ється Ігнатій Мосціцкий. Це великий учений, про
фесор високої школи.

— Гаразд! — каже пан учитель. — А тепер 
я вам розкажу про нього дещо більше, щоб ви 
знали, до кого їдете в гості та кого будете вітати.

Діти насторожилися, а пан учитель почав опо
відати:

— Ми вчилися вже в школі, що більш як ти
сячу літ тому довкруги лєхітського племени над 
Вислою та Одрою з їх допливами скупчувалися 
інші посвоячені з ним племена та разом іще в IX. 
-столітті створили польську державу. Були поміж 
ними й наші предки, що разом із поляками здавен- 
давна замешкують теперішні полуднево-східні во- 
•євідства Речіпосполитої. А коли тому біля 550 літ 
лольська королева Ядвига вийшла заміж за вели
кого литовського князя Ягайла, він приєднав до' 
Польщі теж свою державу, що м. і. обіймала також 
землі пізнішої України. А треба вам, діти, знати, 
що тоді вона називалася Руссю.

Польща переходила в своїй історії всяку 
долю. Вона була за володіння великих королів 
могутньою державою, що не раз диктувала Москві 
умовини миру, простягалася від Балтійського аж 
їїіо Чорне море, не раз рятувала кровю своїх синів
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Варшава. Королівський Замок і Колюмна Жигмонта ПІ.



християнство й західню культуру перед наїздом 
татар і турків. Пригадаю вам, що у війнах Польщі ■ 
з турками вславився також наш гетьман Петро 
Конашевич Сагайдачний, родом із Самбірщини, 
що поміг розбити турків під Хотином, у Молдавії , 
над середущим Дністром, як також гарно помагав 
королеві Жигмонтові III. у війні з Московщиною.

Але Польща нерадо бралася до війни, бо 
була державою наскрізь мирною, хіба що тільки 
в обороні християнської віри або власних границь.
І саме той мирний настрій Польщі використали 
захланні сусіди. Пруси, Москва й Австрія, узброєні 
до зубів, напали на Польщу і, хоч польські патріо
ти боронилися розпучливо, перемогли Польщу, 
нашу Річпосполиту, і поділилися нею. Пригадую 
вам також, що в тих поділах Польщі Австрія за
брала в кінці XVIII. ст. цілий край, що обіймає 
теперішні воєвідства: Краківське, Львівське, Ста- 
ниславівське й Тернопільське та панувала тут аж 
до 1918. р.

Майже півтораста літ вороги гнобили поль
ський нарід. Поляки нераз зривалися до боротьби 
за незалежність, а їм помагало багато литовців 
і українців, під кличем „за нашу й вашу волю”. 
Але перевага ворогів була надто велика, тому 
польські повстання не мали успіху.

Аж врешті прийшла світова війна,3 в якій по
сварилися дотеперішні вороги Польщі та розпо
чали зі собою війну. В тій війні вони нищили один 
другого, знемоглися й впали один за одним.

На щастя Польщі найшовся ґеніяльний* вождг
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Йосиф Пілсудський, що вже з початком війни 
створив відділи польського війська. Вони звалися 
Легіонами і зразу боролися по стороні Австрії 
й Німеччини, звернулися проти Москви, а вкінці, 
коли Москва впала, звернулися польські лєґіо- 
ністи проти німців, бо Австрія й так сама розлеті
лася з кінцем 1918. р.

— .Прошу пана — відізвався один із хлопчи
ків — а мій дєдя5 оповідав, що з початком війни 
польські леґіоністи переходили через наші гори 
й воювали тут з москалями, які загналися аж 
у Карпати. Тоді багато наших леґінів8 пристало до 
лєґіоністів і боролося спільно з ними проти 
москаля.

— Так — сказав пан учитель — той відділ Ле
гіону називався „залізною бригадою” — і там 
дійсно було також багато гуцулів. Вони ж билися 
з москалями і за волю Польщі і за те, щоб нашим 
гуцулам жилося краще.

І саме всіма тими Легіонами проводив Йосиф 
Пілсудський. Він переміг багато напастей своїх 
противників і на руїнах Австрії, Росії й Німеччини, 
в якій вибухла також революція, збудував нову 
Польську Державу. Але й тоді ще не зажила вона 
в спокою. Від сходу йшли хмари більшовиків,7 що 
заняли Велику Україну й хотіли теж заняти Поль
щу. Тоді Начальник Держави Йосиф Пілсудський 
заключив умову з вождом й Головою Української 
Народньої Республики Симоном Петлюрою,8 ба
жаючи допомогти йому звільнити Велику Україну 
з-під ярма Москви. Війна зразу щастила й оба
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союзні війська, польське й українське, прогнали 
більшовиків із значної частини України й заняли 
її столицю, золотоверхий Київ. Але нові більшо
вицькі орди надтягнули з півночі й польська армія 
мусіла опустити Київ разом із військами Симона 
Петлюри, що вірно додержав братерства зброї 
з Польщею.

Одначе Пілсудський зумів зєдинити ввесь на
рід в обороні Батьківщини, розбив орди червоних 
і устійнив границі Речіпосполитої. Врешті Польща 
стала незалежною державою та могла приступити 
до мирної праці над відбудовою своїх знищених 
війною сіл і міст та рільництва й промислу.

Отже тепер уже інші часи на світі. Королів 
в Польщі нема, а тільки Президент, що його ви
бирає нарід через своїх представників на озна
чений протяг часу.

Тепер саме нашим Президентом є великий 
учений і патріот професор Ігнатій Мосціцкий, що 
про Нього Маршал9 Иосиф Пілсудський сказав 
так:

„Йому я дуже радо подам свою поміч і раду, 
бо Йому довіряю і буду з ним співпрацювати.

„Професор Мосціцкий є визначним техніком. 
Він має методи опанувати кожну справу,10 що над 
нею працює технічно. Коли я рішився не принята 
уряду Президента Речіпосполитої і думав про 
інших кандидатів, я добирав собі в думці людей 
високої культури і високого почуття того, що 
є честю й особистою гідністю. Думаю, що Батьків
щині недостає в державній праці добрих техніків



тої праці, особливо, коли йде про більші справи, 
про виявлення похибок у великанській державній 
машині, що находиться „на бігу”.

Бо і справді „державна машина” в тому часі 
вимагала не аби-якого робітника.

Національне Зібрання11 вибрало Професора 
Мосціцкого Президентом Речіпосполитої без- 
глядною більшістю голосів. Коли представники 
запитали його, чи приймає вибір, він відповів:

— Це мій обовязок!
Польська Річпосполита дістала нового Прези

дента і Голову. Дня 4. червня 1926. р. Він зложив 
присягу на Замку в Варшаві і перебрав владу 
в свої руки.

Про цю радісну подію повідомлено Варшаву 
21 вистрілом із гармат; на Замку в Варшаві виві
шено червону хоругов із білим Орлом Пана Пре
зидента Польської Речіпосполитої по середині 
й у тому саме часі оповіщено в цілій державі ось 
таке відручне письмо Пана Президента Мосці
цкого:

До Народу!
Покликаний вибором Національного Зібрання 

на становище Президента Речіпосполитої, маю 
сповнити великий обовязок — служити загаль
ному добру Народу, зло й небезпеки від На
роду відвертати. Той обовязок вимагає спільної 
зі мною праці Народу. Народ, що піднісся з неволі, 
мусить виконати велике зусилля морального й ма
теріального відродження.
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Після вікового політичного поділу мусить 
Річпосполита утривалити внутрішню єдність і си
лу. Не може ломити сили Народу приватний інте
рес, не можуть нарушувати єдности Речіпосполи- 
тої різниці дільниць, суспільні або політичні. Бо 
як один є Отець Ваш на небі, так одна є Ваша 
Мати — Польська Річпосполита, одну для всіх має 
вона любов, одної від усіх любови вимагає.

Тому взиваю Вас, Громадяни Найяснішої Ре- 
чіпосполитої, і наказую Вам силою тої моральної 
могутности, що міститься в уряді вибраного Віль
ним Народом Президента, щоб Ви незломними ді
лами зміцнили велич і честь Батьківщини.

Хай спогад давного розгардіяшу станеться 
спонукою до зєднання всіх життєвих сил Народу 
в збірній праці над вивищенням імени Польщі. Хай 
це імя ясніє повнотою блеску, благородности 
й сили. Хай Польський Народ буде першим у по- 
чоті народів, що будують майбутнє людства на 
згідливій співпраці народів.

Ти, Боже, що зволив благословити наше виз
волення, що вигнав наїздника з нашої землі, до
поможи справі зміцнення Речіпосполитої, загаль
ному добру й чесноті, запевненню Її цілости й роз
цвіту".

Ось так обняв владу в Польщі нинішній Пре
зидент, що Йому нарід щороку складає поклін 
,у часі свята жнив.

— А тепер розкажу вам дещо про життя 
цього великого чоловіка, першого найдостойні- 
шого Господаря Польщі.
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Ігнатій Мосціцкий здобув собі признання 
серед своїх, славу серед чужинців, славу знамени
того техніка,12 великого вченого—  а все те незви
чайно важкою працею й незломною енергією.13

Життя теперішнього Президента Польщі 
може бути для кожного з нас добрим прикладом 
того, як треба працювати, як поборювати пере
пони й невпинно йти вперед.

Ігнатій Мосціцкий родився дня 1. грудня 1867. 
в Мєжанові, коло Плоцька, на селі, де Його батько 
Фавстин орендував земську маєтність.

По своїх предках Мосціцкий одідичив імя, 
добре записане в історії Польщі. Родина Мосціц- 
ких, гербу Слєповрон, походить із Мосціск на Ма- 
зовеччині й дала Польщі багато добре заслуже
них громадян та відважних жовнірів.

Січневе повстання в 1863. р. взяло також 
жертву із родини Мосціцких: тоді згинув на полі 
•слави дядько Президента, повстанець Ян Мосціц
кий. Також і батько Його, Фавстин, дався добре 
в знаки москалям на чолі відділу повстанців і ко- 
синєрів,14 воюючи з ними в околиці Плоцька че
рез кілька місяців.

Нарешті прикладом для Нього був також 
Його дідо Валєнтій, що брав участь у боротьбі за 
волю й незалежність Польщі в попередньому 
•листопадовому повстанні. А коли додамо до того, 
що Його мати Стефанія була також дуже гарячою 
польською пзтріоткою, то й не дивниця, що моло
дий Ігнатій Мосціцкий вже з дому виніс безгра- 
ничну любов до Батьківщини.
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Коли Його віддано до школи, з початку 
у Варшаві, а потім на політехніку в Ризі, то Він 
не тільки пильно вчився, але й брав діяльну участь 
у житті патріотичної польської молоді, що роз
думувала над тим, в який би то спосіб увільнити 
Батьківщину з неволі.

Але ворог теж не спав. Москалі дуже уважно 
стежили за кожним кроком польських патріотів, 
вязнили їх, судили та висилали в тяжку каторгу 
на Сибір або й викидали за границі своєї держави. 
І ось так у 1892. р. видалено молодого Мосціц- 
кого, що мусів поїхати в чужі краї на тяжку долю 
й поневірку. За границею Він перебував при
близно 20 літ, працюючи над собою, але все гото
вий вернутися на перший поклик до Рідного Краю 
та стати на його службу.

Мосціцкий мешкав пять років у Льондоні. 
Там тяжкою працею заробляв собі на хліб насущ
ний, а у вільних хвилях учився й поширював своє 
знання та помагав своїм землякам, яких зла доля 
вигнала з Польщі. В 1897. р. їде Він до Швейцарії. 
Тут колись вже найшли були захист з великих по
ляків Тадей Косцюшко, а також Гавриїл Наруто- 
вич, що в майбутньому мав бути першим Прези
дентом вільної Польщі.

В Швейцарії осів Мосціцкий у місті Фрибур- 
ґу, де був асистентом проф. Ковальського, що 
вчив на університеті фізики.15 В 1901. р. обняв 
Мосціцкий становище технічного керівника15 
спілки, що саме тоді оснувалася там із метою ви
пробування й використування Його винаходів.
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У всіх Його змаганнях й праці, де Він тоді 
тільки жив, чи в Анґлії, чи в Швейцарії, можна 
було цілком виразно побачити тільки одну мету: 
визволення та добробут поневоленої ворогами 
Батьківщини. І тому всі свої винаходи доконував 
Він тільки з тою думкою, щоб при їх помочі при- 
спорити Польщі у світі розголос, а коли прийде 
слушний час, віддати їх на услуги Батьківщини. 
І хоч це вимагало величезного накладу труду, 
праці й витривалости, то Він свою мету осягнув: 
коли Його Батьківщина стала вільною, Він під
ніс їй у дарі не золото, не брилянти, але силу 
свого ґенія й свого духа та плоди своєї довго
літньої невсипущої праці, свої винаходи, яким 
немає ціни в грошах...

Про ті часи сам Пан Президент Мосціцкий 
оповідає ось що:

„Першим завданням, що до його опрацю
вання я забрався для згаданого товариства — було 
добуття азотової кислоти17 з повітря за допомо
гою електричної енергії.18 Була це спроба великого 
зусилля при одночасному почуванні відповідаль
носте, що її я взяв на свої плечі. Тож я й .працював 
майже без відпочинку. Цілі дні я випробовував, 
а ночами приготовляв теоретичні19 підстави для 
дальших дослідів. При кожній трудності або нев
дачі мучила мене журба, чи часом — не пори
ваюся я з сапою на сонце”.

Про те, що це воно за „азотова кислота” та 
яке вона має значення для науки й практичного 
життя, я вам розкажу далі. Тим часом послухайте
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про діяльність нашого майбутнього Президента 
на чужині.

Мозольна Його праця як керівника тої спіл
ки увінчалася повним успіхом. Він збудував від
повідні апарати,20 що збирали електричну енергію 
високої напруги.21 І вже в недовгому часі Він так 
уліпшив свої апарати, що можна було приступити 
до будови великої фабрики азотової кислоти 
в місцевості Шіппі в Швайцарії над Роданом. Уже 
в 1910. р.'та фабрика вислала в світ перший біль
ший транспорт22 загущеної азотової кислоти, що 
її виробила способом, найденим проф. Мосціц- 
ким.

.Швайцарія завдяки цьому винаходові в часі 
світової війни, коли всякий довіз відтято з усіх 
сторін, могла ввесь свій попит азотової кислоти 
локрйвати саме виробами цієї фабрики.

Про Мосціцкого, як ученого й винахідника, 
так сказав визначний хемік, проф. Тадей Кучин- 
•ський:

„Головною прикметою творчости Пана Пре
зидента Держави був добір завдань як найбільше 
життєвого значення. І тому Він був перший або 
•один із перших в опрацюванні зовсім нової ділян
ки знання під науковим і практичним оглядом. Це 
вміння рішало про велику вагу й про славу Його 
праць. Отже ділянка, що її Він починав, все насу
вала майже непереможні труднощі в кожній 
подробиці... Деякі технічні апарати, видумані Ним 
на підставі мозольного досвіду й трудних обчис
лень, пережили вже 30-літній протяг часу й до
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нині вони найкращі апарати, що в техніці, яка 
біжить уперед із швидкістю блискавки, прямо не- 
чувана річ”.

Та нас цікавить не лиш те, як Мосціцкий 
став ученим і славним техніком та як Його імя 
набирало щораз більше розголосу в науковому 
світі. Нас цікавить особливо це, як Він, хоч і на 
чужині, все почувався до обовязку супроти своєї 
Батьківщини, як Він збирав і громадив знання та 
придумував винаходи, щоб колись віддати їх на 
услуги Рідного Краю.

Я згадував вам уже про те, що дім Мосціц- 
кого на чужині був захистом для польських полі
тичних утікачів перед російським урядом. А про 
це так сказав сам Маршалок Пілсудський:

„Я знаю проф. Мосціцкого вже дуже давно 
й не раз у моєму житті, подорожуючи по світі, 
заходив я до його незвичайно гостинного й сер
дечного дому. Приємно мені зазначити, що в моїй 
часто бурлацькій долі, що її я зазнавав у цілком 
молодому віці, дім сімї Мосціцких був для мене 
одним із гарних відпочинків, тим дорожчим у спо
гадах, що висока культура господарів, осягнена 
однаковим ‘вихованням у майже однакових зі 
мною обставинах, пригадувала мені нераз втраче
не вже тоді для мене життя в родинному теплі”.

А коли в 1912. р. одинока в тому часі на всіх 
польських землях польська політехніка у Львові 
запросила Його до себе на катедру23 електротех
ніки24 й фізичної хемії,25 Він зараз послухав візван- 
ня своїх земляків. Негайно покинув він Швайца-
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Політехніка у Львові.

рію, забрав із собою свої апарати й машини, щоб 
у Львові влаштувати зразково свою робітню і роз
почав дуже корисну для краю працю. Він бажав
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розвинути в Польщі великий хемічний промисл,28 
•без якого не може обійтися ніякий нарід, що хоче 
бути незалежним і вільним.

1 Програма — уложення наперед порядку праці; 
порядок поодиноких точок прилюдного виступу, напр. 
концерту.

2 Аматор — що любить щось, замилуваний у чім, 
тут: учасник театральної вистави

3 Світова війна — це велика війна, що спалахнула 
з  1914. р. в Европі і тривала до 1918. р. У ній брали участь 
майже всі держави й народи всього світу.

4 Ґеніяльний — надзвичайно спосібний, мудрий, об
дарований найбільшим творчим даром.

5 Дєдя — по-гуцульськи: батько, тато.
6 Легінь — по-гуцульськи: парубок, юнак. Це слово 

походить із мадярської мови.
7 Ще перед війною російська соціалістична партія 

поділилася на дві ворожі частини. Члени більшости її при
няли назву ^більшовики” (від рос. слова „больше” — біль
ше). По війні їх провідник Ленін заволодів усією Росією. 
Більшовики (пізніше вони самі перезвали себе „кому
ністами”). хотячи нібито віддати владу в руки робітни- 
:ків, гноблять і. переслідують у страшний спосіб не тільки 
шляхту й міщДн, ал̂ е, також і селян, котрим забрали їхню 
землю та мізерний доробок, гноблять вони навіть ро
бітників, визискуючи т а , удержуючи їх у нужді. По
дібно, як і царська Росія, більшовики, гноблять j душать 
інші народи, особливо Україну, та хотіли завоювати й зни
щити Польщу. В нашому оповіданні уживаємо назви „біль
шовики” в значенні російського більшовицького війська.

8 Симон Петлюра — вожд і провідник українського 
народу у визвольній боротьбі України з Москвою, Голова 

^р-яду Української Народньої Республики," '"заключив 
в 1920. р.'"з^ Маршалком Пілсудським договір приязни 
з  Польщею і брав діяльну участь у боротьбі з більшови
ками. '
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. 9 Маршалок, маршал, — цей титул істнував вже 
в давній Польській Речіпосполитій. Він прислуговує на
чальним керівникам нарадами Сойму й Сенату, але означає 
також найвище військове достоїнство. Йосиф Пілсудський 
•був 1-им Маршалком після відродження Польщі; тепер 
маршалком став його наслідник Едвард Сміґли-Ридз.

10 Метода — спосіб; метода опанувати важну справу 
— спосіб, як виконати якусь важливу справу.

11 Національне Зібрання — зібрання представників 
народу, всіх послів і сенаторів, що має на меті вибрати 
Президента Держави.

12 Техніка — наука про всілякі ремісничі, будівельні 
н фабричні роботи; праця для всяких практичних завдань. 
Політехніка або техніка — це висока школа, де вчать 
саме тої науки. Технік — це вчений, що розуміється на 
всьому тому, чого вчить техніка. Техніком називають та
кож людину, що вміє збудувати машину, чи який інший 
•апарат .

13 Енергія — запас сили; сила; охота до праці.
14 Косинєри — польські селяни, що під час польських 

повстань- проти Росії билися узброені косами, настромле
ними сторч на кісся.

15 Університет — найвища школа, де вчать усіх наук, 
•отже: права, медицини, фільософії і ін. Фізика — це наука 
про сили природи; фізик — вчений, що займається фі
зикою.

16 Керівник — управитель, завідуючий.
17 Азотова кислота — це сполука азоту, одного з го

ловних складників повітря з киснем. Багато тої азотової 
сполуки находиться в обірнику (погної). Ця кислота дуже 
потрібна до зростання рослин.

18 Електрична енергія — це електрична сила. Елек
трика — це прикмета деяких тіл, що потерті, огріті або 
зближені до себе, притягають легенькі предмети й вида
ють іскри. В природі маємо багато елєктричности в часі 
бурі в хмарах, що виладовується, розряджується в вигляді 
великих іскор (лискавиць). Електричність люди навчилися

З
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опанувати та запрягти її до праці: вона порушує мотори 
(двигуни), тягне вози (трамваї в місті) і т. і.

19 Теоретичний — науковий, іще не випрактикозаний. 
в житті.

20 Апарат — прилад, знаряд до наукових або й тех* 
нічних праць.

21 Електрична енергія високої напруги — це елек
трична сила в великій кількості, що її вживають при нау
кових дослідах. Електрика переходить дротами, що* 
звуться провідниками. Тому діткнутися електричних про
водів високої напруги грозить смертю.

22 Транспорт — перевіз товару, тягарів.
23 Катедра — стіл для вчителя в школі; посада про

фесора в високій школі, напр., на університеті, політехніці, 
тощо, звязана з якоюсь галуззю науки.

24 Електротехніка — наука про практичне пристосу
вання електричних сил.

25 Фізична хемія — це хемія загальна або тзв. теоре
тична, що подає основні знання про властивості, склад та 
переміни речовин, складників усього, що істнує на світі.

23 Хемічний промисл — це всі фабрики, що в них 
витворюють штучні погної, фарби, покости, всілякі хеміч- 
ні рідини та інші хемічні твори згідно з правилами й вка
зівками науки, що зветься хемія.



4. ПРОФЕСОР ІГНАТІЙ МОСЦІЦКИЙ ЯК БУДІВ
НИЧИЙ.

Прибувши до Львова, розвинув проф. Мос- 
ціцький на полі'ґехніці дуже велику й хосенну ді
яльність. Він побільшив наукові помічні середники 
в своєму предметі, бібліотеки, уліпшив приладдя 
тощо. Молоді відкрив Він очі на величезне зна
чення хемії не тільки зі становища чистої науки, 
але й пристосування її в практичному житті 
й службі зміцнення сили держави. Довкруги себе 
збирав Він студентів-техніків, поучував їх, заохо
чував та показував власним прикладом, що гарні 
успіхи можна здобути тільки витривалістю, пиль
ністю та постійним уліпшуванням своєї праці.

Для молодих учених, техніків, що виходили 
з Його робітні, Він заложив товариство для науко
вих дослідів, що називалося „Метан”, хотячи при 
його помочі унезалежнити Польщу від заграниці 
в ділянці хемії. Вже за часів відродженої Польщі 
те товариство перенесено до Варшави та перемі
нено на „Дослідчий Хемічний Інститут”. Завдання 
цього інституту — переводити досліди над хе- 
мією, що має величезне значення і в часі миру 
і в часі війни. Щоб ви краще це зрозуміли, розка
жу вам і про хемію.
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Хемія — це наука про те, з чого складаються 
всі тіла і все, що бачимо довкруги себе, та яким 
способом той склад, ті сполуки наступають. По
ясню вам це на прикладі. Візьмім, напр., такі речі, 
або як каже хемія, „тіла”, з якими стрічаємося 
щодня: кусень хліба й дерева. Отже хемія каже, 
що хліб й дерево мають такі самі складники. Прав
да, видається вам це дивне? А в дійсності тут не
має нічого дивного. Знаєте всі, що дерево, так 
само як і хліб, можна спалити на вуголь. Отже 
з того висновуємо, що в тих обох тілах находить
ся вуглець, себто хемічний первень.1 А спробуймо 
хліб і дерево спалити так, щоб дим переходив 
через довгу скляну рурку, то завважимо, що в се
редині рурки появиться каплями вода. А звідсіля 
знову висновок, що хліб і дерево мають в собі ті 
самі складники, ідо вода, себто мають Гази: во
день і кисень.2 З цього робимо висновок: хліб і де
рево складаються з малесеньких одробинок, збу
дованих із тих самих первнів: вугільця, кисня 
й водню.

Що більше, хемія відкрила, що теж і те по
вітря, що ним ми віддихаємо, складається з частин 
(різних первнів) — Газів2 азоту, кисню й деяких 
інших. Найважніші складники повітря це саме ки
сень, азот і двоокис вугільця. Кисень потрібний 
для утримання життя, бо людина, всі тварини 
й рослини гинуть в атмосфері, де немає кисню, 
або навіть тоді, як його там замало.

Саме хемією займався все своє життя наш 
Пан Президент. Він доконав дуже багато цінних
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і пожиточних винаходів із ділянки хемії, що від
разу запевнили Польщі поважне місце серед на
родів в Еврогіі. Найважнішим Його винаходом із 
ділянки хемії є спосіб добувати з повітря азот, 
цей головний складник штучних погноїв. І саме 
про це вам ч також дещо скажу. Ви всі, мабуть, 
знаєте, що то таке штучні погної?

— Так, знаємо — кажуть діти. — Ми чули, 
що наші батьки спроваджували ті штучні погної, 
що звуться суперфосфат, каїніт, томасина і ще 
якось там.

— А бачите, то гарно, що ви собі це запа- 
мятали. Отже в рільничій господарці вживають 
крім природних погноїв, як от обірника, також 
різних штучних, напр., азотових, фосфорових, по: 
тасових і мішаних. Перед війною всі ті штучні 
погної привозили з-закордону, головно з Німеч
чини та за них наші господарі платили великі гро
ші, що виходили з краю та й збагачували чужин
ців. А тепер наш Пан Президент придумав такі 
машини, що ними видобувається азот із повітря. 
Завдяки цьому позакладано в нас, у Польщі, фа
брики, що виробляють також азот і через те ма
ємо вже свої власні штучні погної та не потребу
ємо за них видавати великі гроші чужинцям.

Коли Польща на підставі вселюдного голосу
вання перебрала від німців у 1922. р. частину Го
рішнього Шлезька, заселену поляками, то там ді
стала вона також великі хемічні фабрики в місті 
Хожові, що саме виробляли ті штучні погної. 
Німці, розсерджені, що тратять такий гарний і ба
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гатий край, нарошне забрали з тих фабрик поверх 
200 своїх хеміків, інженерів та вивчених робітни
ків, здержали доставу сирівця до тих фабрик 
і замкнули німецькі ринки на їх вироби, щоб тим 
способом показати, неначе б то Польща дістала

Фабрика в Хожові.

Шлезьк несправедливо, бо не зможе собі- пора
дити з його великими фабриками.

Тоді польський уряд віддав управу хожів- 
ських фабрик проф. Мосціцкому. А Він доказав 
того, що фабрики протягом двох тижнів почали 
правильно працювати, не зважаючи на всі пере
пони. Небаром Він навіть зумів збільшити видат
ність їх та розвинув їх іще краще, як за давнього



уряду. І ті фабрики не впали, чого собі дуже ба
жали німці, але почали приносити державі значні 
■прибутки. І так, напр., в 1923. р. вони річно вироб
ляли 39 тисяч тон азотняку, а вже в 1926. р. їхнє 
виробництво творило аж 117 тисяч тон. Через те 
обнизилися ціни на азотняк, що знову уможливи
ло селянам його купувати. Завдяки цьому підне
слася в Польщі управа ріллі та її видатність.

Хемічний промисл у Польщі розвинувся за
вдяки проф. Мосціцкому так сильно, що треба 
було закладати ще інші подібні фабрики й от 
у 1930. р. отворено під Тарновом у новозаложеній 
оселі, названій в честь Пана Президента „Мосці- 
цами”, нову Державну Фабрику Азотових Сполук, 
що почала вже на великі розміри виробляти штуч
ні погної.

Проф. Мосціцкий, працюючи на полі хемії 
для добра Речіпосполитої, найшов поміч не тільки 
в своїх учнів-хеміків, але й у простого народу. 
Шлезькі робітники Його дуже любили, дуже радо 
виконували всі Його прикази, коли Він був ди
ректором у Хожові.

Визначний письменник Ґустав Морцінек ось 
•як описує Його побут на Шлезьку:

„Вірним Його приятелем і товаришем, що по
магав Йому рятувати таку важну станицю поль
ського промислу на Шлезьку, був бл. п. інж. Фе- 
лікс Залєський. Скільки то ночей вони оба не спа
ли, скільки то годин насліпалися вони над розло- 
женими паперами, скільки то разів нічна сторожа 
гляділа з подивом і признанням в ясні вікна ро
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бітні Мосціцкого й Залеського, що то нераз сві
тилися аж до ранку, та повторяла з пошаною:

— Бачиш... Там Старий із Залєським іще 
ломлять собі голови над паперами... Гарні люди, 
працьовиті, що аж страх...

Вони розуміли* що поза замкненими вікнами 
чувають два мізки й два серця, і що коли б їх не 
стало, прийшла б на них поневірка, а перемога 
шлезького повстанця пішла б намарне.

Робітники шанували й любили свого „Старо
го” — як вони називали між собою свого дирек
тора Мосціцкого. Дивилися на нього, як Він о 6-ій 
год. вранці приходив до фабрики в робітничій 
блюзі та як із закоченими рукавами працював при 
машинах і в хемічній лябораторії3 враз із робіт
никами, як дбайливо оглядав кожну шрубку, до
глядав, журився й беріг її як власну дитину. Для 
всіх мав Він добре батьківське слово і той дивний, 
ясний, мудрий, вирозумілий усміх, що родиться 
тільки з серця. Відзивався до них не інакше, як: 
„Сину, чого собі бажаєш?” — кладучи при цьому 
свої спрацьовані долоні на плече робітника, що 
з ним розмовляв.

Тож і не дивниця, що коли проф. Мосціцкий 
покинув Хожів, щоб обняти становище Президен
та Держави, їх жаль був змішаний із радістю 
й гордістю, що ось між собою мали вони такого 
великого чоловіка.

А коли Він приїхав раз до Хожова, вже як 
Президент, повбиралися як на найбільше свято, 
збудували величаву тріюмфальну браму,4 вийшли
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напроти Нього шмат дороги, підносячи в Його 
честь оклики. А придверний при головній брамі, 
найбільш чесна людина в цілому заведенні, підбіг 
до самоходу, що наближався, спинив його, як то 
робив із кожним самоходом, чи особою, отворив 
дверцята і потрясаючи рукою Пана Президента, 
сказав:

— Гарно Вас вітаю, Пане Президенте!
І завидували йому того всі робітники, дуже 

заздрили.
Ось такого чоловіка бажав Маршалок Пілсуд- 

ський мати Президентом нашої Держави, бо знав, 
що Він відбудує могутню Польщу.

1 Хемічний первень — це первісна основа, речовина, 
що її вже не можна розложити на більше речовин. Хемія 
відкрила досі приблизно 92 таких первісних речовин.

2 Ґаз — це повітряне летюче тіло, як от, напр. пара, 
що добувається при кипінні води. Водень і кисень — це 
складові первні, що знаходяться в повітрі та в воді. Во
день — це найлегший хемічний первень у Газовому стані, 
що находиться у горішніх верствах нашої атмосфери, 
складова часть води і багатьох інших тіл. Кисень — це 
ґаз без смаку й запаху, складова частина повітря, води, 
землі, рослин та тварин. Він піддержує життя й горіння.

3 Лябораторія — робітня, де хемік або інший учений 
робить різні наукові досліди спеціяльним приладдям.

4 Тріюмфальна брама — брама, збудована незви
чайно виставно, прикрашена зеленню, хоругвами та від
повідними написами з приводу приняття достойних го
стей, напр., президента, єпископа і ін. В давнину такою 
брамою вїзджали переможці, вертаючи з щасливо закін
ченої війни.



5. БУДІВНИЦТВО МОГУТНЬОЇ ПОЛЬЩІ.

На наступній лекції пан учитель далі хотів 
розповідати дітям про життя й працю Пана Пре
зидента. Він увійшов до кляси і застав великий 
гамір, серед якого можна було почути якісь схви
льовані голоси.

— Діти, про що ви так сперечаєтеся? — запи
тав пан учитель.

— А, прошу пана, Михась каже, що хотів би 
бути також ученим хеміком, то тоді він робив би 
золото — почали сміятися діти й випхали перед 
себе самовпевненого хлопця.

— А я хотів би бути таким інженером, що до
буває золото з землі, бо здається мені, що золота 
не можна робити — каже другий хлопчина.

— А я хотів би бути жовніром, щоб боронити 
нашої Батьківщини перед ворогом — каже інший.

— Спокійно, діти! — почав їх успокоювати 
пан учитель. Кожний із вас може бути корисним 
своєму народові й нашій Державі. Треба лише 
пильно вчитися та працювати. От бачите, що наш 
Пан Президент не винайшов способу виробляти 
золото, та однак дав нам усім винахід багато цін
ніший від золота. Я вже вам розказував про 
Його приладдя, що ним із повітря добувається
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азот, такий потрібний до виробу штучних по
гноїв.

Але добре може народові прислужитися та
кож інженер, чи інший учений і не треба вам про 
те змагатися. Рільники, робітники, промисловці, 
купці, вчені, ті, що пишуть книжки, священики, 
вчителі — словом, кожний громадянин повинен 
по своїм силам працювати для добра свого на
роду й Держави, що в ній він живе й що бере 
його в опіку. Але за те ми всі без виїмку будемо 
також добрими жовнірами і так само, як боро
нили її під проводом Маршалка Пілсудського, 
в разі потреби будемо її боронити під проводом 
Його світлого наслідника Маршалка Сміґлого- 
Ридза. Це наш святий обовязок і всі ми його ви
конаємо. Ми повинні докладати всіх зусиль, щоб 
наша Держава могла розвиватися, кріпшати, бо 
тільки тоді буде забезпечене нам спокійне життя 
й тоді тільки зможемо ми віддатися своїй праці.

Наша Держава потребує взагалі людей муд
рих, справедливих, відважних та -чесних, що 
уміли б нею правити, почавши від ось такої гро
мади, в якій ми живемо, аж до найвищих урядов
ців і міністрів.

Саме дуже гарним прикладом може нам слу
жити життя нашого Пана Президента і тому сьо
годні хочу я вам розказати, як Він сповняє свій 
тяжкий уряд голови Держави.

Пан Президент Мосціцький в дні зложення 
присяги видав відручне письмо до всіх громадян, 
що в ньому візвав усіх до спільної праці. „Бо як
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є тільки один Ваш Отець на небі, так одна 
є тільки Мати Ваша, Річпосполита, що одну для 
всіх має любов та одної від усіх Любови вимагає”.

І згідно з цим Пан Президент учить увесь на
рід любови до Батьківщини, що повинна проявля
тися в усіх горожан у совісному й охочому спов
нюванні своїх обовязків. Він учить того не тільки 
словами, але рівночасно й сам дуже совісно й ста
ранно виповняє свої обовязки Голови Держави.

— Для вас, діти — говорив далі пан учитель 
— певно буде цікаво знати, де мешкає та як пра
цює наш Пан Президент. Тому я постараюся вам 
це сказати бодай коротко.

— Пан Президент мешкає у Варшаві, де 
в давньому Королівському Замку находиться 
Його резиденція. Він мешкає у світлій резиденції, 
бо Пан Президент це не звичайний собі громадя
нин — Він є перший громадянин Речіпосполитої, 
Він представляє супроти всіх громадян і супроти 
чужих держав світу Маєстат1 Найяснійшої Речі
посполитої. Хоч Він сам собою дуже скромна лю
дина, то все ж таки для поваги Держави мусить 
Він мешкати у пишній палаті, де приймає впро
довж усього року не тільки представників усіх 
верств громадянства, але також послів і дипльо- 
матів2 чужих держав. Всі важніші свята відбува
ються на Королівському Замку і в них з уряду 
бере участь наш Пан Президент.

Серед різних свят, що їх свідками у відро
дженій Речіпосполитій є старі мури ще з часів Ма- 
зовецьких князів, на перше місце висувається
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свято Нового Року. На Новий Рік представники 
народу, а також посли й дипльомати чужих дер
жав, складають на руки Пана Президента поба
жання для Речіпосполитої.

Перебіг того свята — ось який:
По коротких побажаннях, висловлених Пре

зидентом Ради Міністрів у приватному кабінеті 
Пана Президента, переходить Він у супроводі 
лрибічного почоту до замкової каплиці. По до
розі, в салі, що зветься „Міровська”, вітають 
Його сурми трубачів, короткий уриваний стукіт 
запятків і брязк зброї Його прибічної сторожі при 
віддачі приписаних почесних військових привітів 
Найвищому Начальникові Збройних Сил.

Після Служби Божої, що її відправляє свя
щеник у невеличкій замковій капличці, де мі
ститься національний скарб — серце Косцюшка 
— відходить Пан Президент із Премієром3 до 
„Марморної” салі, де принімає побажання від 
Кардинала,4 від Маршала Сойму і Сенату, від Пре
зидента Найвищої Палати Контролі Держави, від 
Найвищого Суду та від Адміністраційного Трибу
налу4.

Потім переходить до „Лицарської” салі, де 
на Його руки складають побажання представники 
чужих держав, т. зв. „Дипльоматичний Корпус”5.

В наступній салі, що зветься „Престольною”, 
Пан Президент в товаристві Премієра і свого по
чоту відбирає побажання від представників духо
венства всіх релігій і обрядів. З цієї салі перехо
дить Він до „Авдієнційної” салі, що зветься також
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салею „Четвергових обідів”, і тут приймає поба
жання від представників влади, послів і сенаторів..

Накінець переходить Він до „Ассамбльової”' 
сзлі, де очікують Його представники суспільносте, 
всіх станів і верств. Тут можна побачити різні 
строї, бо недостача святочного строю не може 
бути перешкодою для бідного, коли він хоче зло
жити Голові Держави побажання в дні Нового. 
Року.

Або от іще одна хвилина заняття Пана Пре
зидента, а саме приняття посла, чи представника, 
чужої держави.

Пан Президент очікує чужого представника, 
враз із Премієром в „Лицарській” салі. Коли чу
жий посол зложить Пану Президентові глибокий 
поклін і виголосить відповідну промову, подає він 
Пану Президентові оригінал0 письма, що ним іме
новано його послом, підписаного головою дер-, 
жави, яку він заступає. Йому відповідає Пан 
Президент, а потім* відбувається коротке послу- 
хання, в часі якого ведеться розмова, звичайно 
про політичні справи.

Раз у році Пан Президент видає особливе 
приняття для чужих дипльоматів, щоб у той спо
сіб піддержати особисті взаємини з Дипльоматич • 
ним Корпусом.

Та не тільки представників чужих держав го
стить у себе Пан Президент. Дуже часто приймає 
Він різні організації з усіх верств суспільности. 
Збіраються в Нього дуже часто представники на
уки та почувають себе неначе в себе дома. Дуже



часто замкові мури бувають свідками поважних 
наукових розмов, а в них бере участь також Пан 
Президент, уділяючи вченим багато цінних рад 
і уваг.

Представники господарських організацій, 
а також суспільних і станових, стрічаються тут із
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Спала — резиденція Пана Президента.

іцирим приняттям і повним зрозумінням своїх не
домагань, із повною пошаною для людської праці, 
з ентузіязмом7 і погідним оптимізмом8, що ціху- 
ють Пана Президента й пливуть із досвіду та віри 
в громадянство.

Але з особливою прихильністю, повним зро
зумінням та сердечністю стрічається тут селянин, 
бо наш Пан Президент іще з діточих літ знає
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тяжку працю селянина на ріллі й особливо її лю
бить.

Та не лише на Королівському Замку приймає 
Пан Президент своїх гостей. Вліті, коли виїде на 
відпочинок до своєї літньої резиденції до Спали, 
то й там приймає гостей і з ними дуже щиро роз
мовляє. Ось бачите, свято жнив, на яке і ми ви
їдемо, відбувається в Спалі. Там Пан Президент 
приймає дуже гостинно сільські організації, не 
зважаючи на те, що може й хотів би відпочити 
після тяжкої цілорічної праці.

Але Пан Президент не тільки приймає в себе 
своїх громадян. Він також сам бере участь у різ
них святах, з'їздах, нарадах великих державних 
організацій тощо.

Крім виїздів на різні свята Пан Президент 
відбуває ще особливі виїзди в поодинокі воєвід- 
ства, щоб на місці познайомитися з потребами на
селення. Нераз зїзджає Він із головних гостинців 
на бічні, дуже часто болотнисті дороги, затриму
ється не лише в урядах, але вступає також до се
лянських хат, де Його господарі приймають „хлі- 
бом-сіллю” і правдиво селянською гостинністю. 
Про такий виїзд Пана Президента під селянські 
стріхи розкажу вам також, а тепер скажу вам ще 
декілька слів, як̂  Пан Президент працює в себе, 
так сказати б, дома.

Хоч як багато часу займають Пану Президен
тові всі ті приняття, свята, розмови з дипльома- 
тами, виїзди в глибину держави, то Він іще нахо
дить час і на полагоджування державних справ
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і на особисту наукову працю. Та тиха праця йде 
в затиші Його особистого кабінету9, де Він сту
діює повідомлення, прохання, акти та різні стати
стичні зіставлення10 та в той спосіб познайомлю- 
ється із життям держави й громадян. Жива, без-

Пан Президент відвідує Перемишль.

посередня зустріч із населенням, а до того уря
довий образ життя держави, дозволяє Пану Пре
зидентові виробити собі ясний погляд на потреби 
Держави й населення.

Хоч не раз перетяжений державною працею,. 
Пан Президент займається також і науковою пра
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цею. Вона для Нього ніби відпочинок після важ
кої праці, як Голови й Представника держави. 
Вже як Президент Він поробив багато цінних на
укових відкрить, і для наукової праці має Він 
свою робітню на Жоліборі, де перебуває денно 
не раз і кілька годин над хемічними пробівками 
й приладдям.

Одинокою, може, приємною розвагою для 
Пана Президента — це полювання в лісах вокруг 
Спали, у біловежській пущі або в наших Карпатах.

Дуже тяжко дати повний опис праці й за
няття Пана Президента, тяжко це представити 
тим, що не бачили Його при праці. Ціла праця 
Його — це жива історія нашої держави, то вя
занка тих хвилин, що змушують нас усіх без ви
їмку шанувати Його й любити та вірити незломно 
в краще майбутнє Польської Речіпосполитої.

Зараз на початку свого урядування удався 
Він у подорож по Польщі, щоб на місцях пізнати 
суспільні потреби та щоб заглянути до всіх заку
тан розлогої Держави.

І незабаром цього першого представника Ре
чіпосполитої вітали всі мешканці Великопольщі, 
Поморя, Волині, Полісся, наших східніх воєвідств, 
без різниці народности й релігії, а де Він тільки 
появився, всюди вітали Його щиро, виявляли 
свою любов і привязання та свою готовість поно
сити всякі жертви й труд для добра Держави.

Але найсердечніше вітали Пана Президента 
в Любельщині, головно в селі Скербешові, де 
мешкали Його батьки, і звідкіля колись іще мо



лодою людиною вирушив Він у світ, прогнаний 
москалями, шукати кращої долі собі й своїй поне
воленій Батьківщині. Коли тільки рознеслася ві
стка, що приїжджає Президент Мосціцкий, ко-
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Пан Президент переходить перед фронтом делегації 
учнів Державної Української Гімназії в Перемишлі.

лишній мешканець села, зібралися товпи народу 
з усієї околиці. На Його приняття збудовано ве
личаву тріюмфальну браму, а біля неї представ
ник населення в білій сукмані подав Пану Прези
дентові хліб і сіль на срібному підносі. Коло
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нього стояли старі селяни,, що памятали ще бать: 
ків Пана Президента, що їх також колись москалі 
переслідували за їх щирий патріотизм11. А тепер 
вони були вже в вільній Польщі, тішилися, що 
взяла верх справедливість, і вітали свого Пана 
Президента, свого давнього сусіда й співтова- 
риша недавньої ще неволі.

При вході до сільського костела промовив до 
Пана Президента сивоволосий о. парох, пригаду
ючи, як то колись Він молився в цій святині при 
боці свого батька й матері та дякував Богові, що 
дозволив йому дожити тієї радісної хвилини, 
коли давній мешканець їх села, Ігнатій Мосціц- 
кий, вернувся після довгих років скитания по 
світі — вже не як звичайний громадянин, але як 
Голова відродженої Батьківщини.

— А Тобі, Пане Президенте — говорив він 
далі — дякуємо гаряче за те, що Ти не забув про 
свої родинні сторони, не з обовязку, але з по
треби серця прибув до нас і своїм ласкавим при
їздом учинив нам незвичайну почесть і невимовну 
радість”.

Дальше вже не міг сивоволосий старець го
ворити, а зібраний нарід повторяв слова:

— Хай Бог Тобі заплатить, Пане Президенте!
Потім узяв о. парох Пана Президента попід

руку, повів Його перед вівтар і там оба молилися 
за щастя Пбльщі і Її найвищого Представника. 
З !костела Президент пішов на цвинтар і там на 
гробі своїх батьків зложив вінець.:. ~ :

Віджили спогади давніх, молодечих літ: До"-
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брий син нагадував собі заслуги й привязання 
батьків, в дворі глядів за дорогими памятками та 
з великим чуттям вітав усе, що нагадувало Йому 
минулі часи.

Коли Маршалок Пілсудський у 1926. р. своєю 
рішучістю урятував Польщу від безголовя та 
згубних суперечок різних партій, Сойм ухвалив 
додатковий артикул до березневої конституції12, 
даючи Президентові право розвязувати Сойм 
і Сенат, іменувати міністрів та видавати деякі роз
порядки рівні законам. Тим способом Президент 
дістав більші права, як це було досі, і міг узяти на 
себе відповідальність за майбутнє Держави.

І дійсно, вже в короткому часі зросло в світі 
значення Польщі. Уряд, за почином Пана Прези
дента, перевів багато дуже корисних змін та став 
опрацьовувати нову конституцію, що відпові
дала б потребам Держави. За час урядування 
проф. Мосціцкого наша Держава пішла вели
кими кроками вперед і хоч саме на той час при
пала страшна світова господарська криза13, то все 
таки Польщі вдається її успішно поборювати. 
А не міг би цього доконати жадний інший попе
редній уряд, бо не мав ані тієї поваги ані потріб
ної рішучости в управі Державою.

В травні 1933. р. минуло сім років від хвилі 
вибору проф. Мосціцкого Президентом Держави. 
Час, Його урядування скінчився і належало пере
вести новий вибір. Але нарід і його представники, 
Сойм і Сенат, в признанні великих заслуг проф.
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Мосціцкого, вибрали Його вдруге Президентом 
на дальших сім років. Цей вибір привітало все 
громадянство з великою радістю. Всі були задо
волені, що Президентом лишився далі визначний 
чоловік, бо за час свого першого урядування зєд- 
нав собі професор Мосціцкий загальну пошану 
й любов усіх громадян. Через новий вибір проф. 
Мосціцкого підкреслено, що нарід буде далі пра
цювати над зміцненням могутности Польщі під 
тією самою кермою, що під нею переведено вже 
стільки корисних справ у Державі та змінено кон
ституцію згідно з намірами Маршалка Пілсуд- 
ського.

Незабаром проф. Мосціцкий зложив нову 
присягу на Замку в Варшаві на свій новий уряд за 
дальших сім років, себто до 1940. р.

Проф. Мосціцкий приступив тоді до стола 
вкритого багряним сукном, що на ньому лежав 
біля хреста текст нової конституції та спокійним 
голосом зложив ось таку присягу:

„Присягаю Богові Всевидцеві, в Святій Трійці 
Єдиному, і прирікаю Тобі, Народе Польський, на 
уряді Президента Речіпосполитої, що його обій
маю: законів Речіпосполитої, а передовсім Закону 
Конституції, свято перестерігати й боронити, за
гальному добру Народу вірно з усіх сил служити, 
всяке зло й небезпеку від Держави чуйно відхи
лювати, гідности польського імени непохитно бе
регти, справедливість супроти всіх без різниці 
громадян мати собі за першу чесноту, обовязкам 
уряду й служби посвятитися неподільно. Так мені,
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Боже, допоможи й святі Його Сина Страсті, 
Амінь!”

Коли Пан Президент скінчив свою присягу, 
всі приявні приняли це бурхливими оплесками. 
А потім в усій Польщі відправлювано по всіх ко
стелах, церквах та святинях урочисті Богослу
жения, щоб Всемогутній дозволив Йому щасливо 
володіти та дбайливо відвертати від усіх народів, 
що находяться у границях Польської Держави, 
всяке зло й небезпеку, щасливо правити Держа
вою та придбати їй якнайбільше сили й поваги се
ред народів світу. І майже всі громадяни влашту
вали великі походи на Його честь у всіх місцево
стях Речіпосполитої.

— Ось так, діти, — кінчив свій виклад пан 
учитель, — ви знаєте вже тепер, хто це наш Пре
зидент, і знаєте, чим Він заслужився для нашої 
Держави. І саме до Нього, до Першого Господаря 
в нашій Речіпосполитій, поїдете і ви та особисто 
будете Його бачити й віддасте Йому поклін від 
нашого села.

Всі діти слухали викладу пана вчителя дуже 
уважно і вже наперед тішилися, що на власні очі 
побачать того великого чоловіка, що за них дбає 
й журиться їх долею.

1 Маєстат — латинське слово, значить: велич(ність), 
блиск, достоїнство, повага; титул цісарів і королів.

2 Дипльомат — вищий урядовець, що залагоджує 
й веде справи з чужими державами, представник в чужій 
державі.
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3 Премієр — французьке слово, значить: предсідник 
ради міністрів, президент міністрів.

4 Кардинал — латинське слово, значить: високий д у 
ховник, що йде зараз по Папі; Адміністраційний Трибу
нал — Найвищий Державний Суд, що рішає важливі 
справи, після того, як вони вже перейшли всі нижчі суди. 
Рішення Адм. Трибуналу мають майже таку саму силу, як 
закон.

5 Дипльоматичний Корпус — посли, представники 
чужих держав при уряді другої держави, напр., у Польщі.

6 Оригінал — лат. слово, значить: первовзір, перво- 
пис, зразок; первісний рукопис, первісний документ.

7 Ентузіазм — грецьке слово, значить: захоплення, 
запал.

8 Оптимізм — латинське слово, зн.: погляд, що все 
на світі йде до кращого; оцінка всього з найліпшого боку.

0 Кабінет — французьке слово, зн.: мала світлиця, 
робітна для умової праці, канцелярія.

10 Статистичне зіставлення — зіставлення рахунків, 
чисел, що відносяться до кількости населення в державі, 
до кількости фабрик, рільничих господарств, ремісничих 
варстатів і т. п. Тим обчислюванням займається наука, що 
зветься статистика.

11 Патріотизм — гаряча любов Батьківщини.
12 Конституція — державний закон, що допускає ши

рокі верстви народу до влади через послів; така державна 
організація, де крім самого уряду мають громадяни при
знані всілякі права (друку, зборів, тощо) та вплив на 
ухвалювання законів. Артикул конституції — стаття, роз
діл основного державного закону.

13 Криза — грецьке слово, значить: перехідна хви
лина, важкі часи; також переворот.



6. У ГОСПОДАРЯ ПОЛЬСЬКОЇ РЕЧШОСПО- 
ЛИТОЇ.

Ось скінчився й шкільний рік та почалися 
довго очікувані ферії. Діти тішилися гарними сві
доцтвами, а ще більше тішилися тим, що батьки 
в нагороду за добрі висліди в навчанні обіцяли 
дати кілька золотих на дорогу до Спали на об
жинки до Пана Президента.

А тим часом пан учитель дуже пильно працю
вав над приготуванням програми виступу своїх 
школярів. З-поміж усіх дітей вибрав він сім гар
них дівчат у віці від 10—16 років і стільки ж хлоп
ців, що найкраще пописувалися в танцях і співах, 
та призначив їх до виїзду на „обжинки” до Спали.

Хто не попав між тих 14-ох щасливців, той 
собі дуже кривдував, але ж усі не могли поїхати. 
Та всі потішалися тим, що як не тепер, то на дру
гий рік з певністю вже на них прийде черга...

З села їхала також делегація старших госпо
дарів і господинь, зложена з 20-ти осіб, а крім 
цього ще й невеличка оркестра, з гуцульською 
трембітою й цимбалами.

Свято жнив у Спаді назначено на день 26-го 
серпня.

Виїзд із села припав кілька днів швидше, а то
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тому, бо пан учитель хотів своїй делегації пока
зати по дорозі кілька більших міст. На той день 
замовлено в селі кілька фір, щоб діти на них за
їхали до Коломиї, до залізниці.

Ой, тож і поприбиралися діти в гарну гуцуль
ську ношу, немов на якесь велике свято! Хлопці

Гуцульська дітвора в святочній одежі.

мали вишивані байбарачки1, черлені холошнг, ви
шивані капчюрі, легенькі крашені постолята з ре
мінними волоками, а на голові чорненькі кри- 
еаньки2 з павиним пірячком. То це деді постара
лися своїм школярикам. А мами повитягали із 
штудерно різьблених скринь вишивані сорочечки 
з черленими гарасівками3 на шиї та вибивані мо- 
сяжем дьобенки4. Кожний хлопець мав крім того 
ще писаний5 та вибиваний пацьорками, мосяжем
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і дротиками топірчик, що ним умів пописуватися 
в танці. :

А як гарно поприбиралися дівчата, то прямо 
за очі хватало! Вишивані на грудях, шиї й рука
вах сорочки, на шиї кілька шнурків пацьорок і пе- 
рел із стяжками, вишивані та вибивані цятками6 
легенькі кептарики7, ткані сухозолоттю8 запа- 
сочки9 й крайки, а врешті також легенькі по
стільці з вишиваними узористо капчюриками — 
ось вам і стрій гуцулочки! А скільки там гарних 
барв, скільки красок, що так і миготять на сонці 
— так, що кожна дівчина схожа була на писа- 
ночку на Великдень.

Ціла Група10 дітей виглядала дуже мальов
ничо. Учителеві аж сміялися очі, бо він був пев
ний, що під оглядом убору його група буде 
в Спалі найкраща і найперша. Коли б тільки їм 
виступ удався, тоді буде їм слава на всі гори!

Але й Група старших була також дуже гарна. 
Особливо жіноцтво представлялося дуже займаво.

Коли всі повсідали на вози й виїхали на го
стинець, видавалося, що це весільні гості-бояри 
їдуть до шлюбу з князем або княгинею11. А му
зика заграла на виїзд швиденької гуцулки12, от-от 
пуститися б у танець!

З хат, що попритулювалися попри дорогу, 
виходили ґазди й ґаздині13 з малими дітьми й про
щали тих, що від'їжджали в далеку дорогу, сло
вами:

— А їдьте здоровенькі та й здоровенькі нам 
вертайтеся та не забудьте нам колача купити!
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День заповідався гарний. Дими снувалися із 
хат угору, а гори ясніли всіма красками веселки 
й віщували веремя14. Вози котилися то в долину, 
то спиналися вгору, візники весело покрикували 
на коней, а коні рвучко гнали вперед, час від часу 
пофоркуючи охоче. Село лишалося за ними, пе
ред ними стелилася далека рівнина, через яку ви
лася дорога прямо до Коломиї...

*

Ось уже й Коломия. Ось уже й залізничий 
двірець. На двірці гамірно. До Варшави від'їздить 
особливий поїзд із селянськими делегаціями По
куття. Того дня через Варшаву переїхало аж 28 
таких поїздів, якими поспішали женці з усієї 
Польщі до Спали, з поклоном до Пана Прези
дента.

Поїзд спинювався тільки на більших стаціях, 
де всідали щораз то нові делегації. В Станисла- 
вові прилучилися делегації з Поділля — з Чорт- 
ківщини й Бучаччини, а у Львові з-під Тернополя 
й Бродів. Врешті поїзд був цілком заповнений.

Минули Львів, де їх усіх на стації вітали грім
кими окликами. Коли поїзд рушив із місця, орке
стра наших гуцулів заграла веселої „гуцулки”, 
а подорожні на пероні обдарували їх голосними 
оплесками.

Наші школярики трималися свого пана вчи
теля, щоб не згубитися. Та ще й допитувалися 
його в дорозі, коли побачили щось цікаве, а пан 
учитель охоче їм відповідав і розказував.

— О, то велика наша держава! Це не тільки



краю, що в нас у горах! Та й які тут гарні міста! — 
дивувалися діти.

— Так, мої діточки, наша держава велика. Т а 
крім того й багата вона, то й не дивниця, що її во
роги такі ласі на польські землі. Наша держава не 
лише багата в урожайні поля та ліси, вона має та
кож пребагато підземних скарбів. От самі знаєте, 
що в нас, у Косівщині маємо сіль, що її джерела 
тягнуться аж до Делятина. Останніми часами 
найшли нафту в Косівщині, а вже давніше від
крили й добувають нафту в Космачі і Березовах. 
У Мишині, Ковалівці, в Новоселиці й Джурові, 
а також на Вербівці коло Косова копають бру
натне вугілля. Нафта й земний віск знаходиться 
поздовж Карпат: у Надвірянщині, Битькові, в Бо
риславі, Дрогобичі — й далі на захід аж до 
Кросна.

Але на заході Держави — то там іще більші 
підземні скарби. На Шлезьку є камяне вугілля, 
цина, олово, у Величці й Бохні камяна сіль, залізо 
в Келєцькім і Лодзькім воєвідствах і багато-ба
гато ще інших копалень.

Має наша держава також доступ до. моря, 
а саме до Балтійського, де власною працею й зу
силлям збудувала по-новітньому уладжену при
стань, що служить нашій заморській торговлі. 
Там раз-по-раз причалюють наші й чужі кораблі, 
привозять заморські товари до Польщі, а звідсіля 
вивозять товари за границю, плоди рук нашого 
пильного селянина, ремісника та фабрик. Про цю
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пристань ми вчилися вже в школі — це знана вам 
Ґдиня.

А давніше хорі від нас їхали за границю до 
чужих купелевих місцевостей на лікування, напр., 
до Чехії, чи на Угорщину, що було звязане з чи
малими видатками. Тепер маємо вже свої власні 
купелеві місцевості, де повідкривано лічничі води 
великої лікувальної сили: І так маємо такі купе
леві місцевості здовж Карпат: в Моршині, Кри
ниці, Риманові, Жеґестові, Трускавці, Щавниці 
і б. і. В останніх часах повстала лічнича місцевість 
в селі Черчі, коло Рогатина, де маємо лічничі 
води, що дорівнюють заграничним.

Має наша Батьківщина гарні міста, в яких 
є багато історичних памяток, є в тих містах уні
верситети й політехніки, себто найвищі школи, 
гарні костели й церкви та великі мешкальні камя- 
ниці. Але головним і найбільшим багатством Речі- 
посполитої є любов і привязання до Неї всіх гро
мадян і невсипуща працьовитість усіх Її мешкан
ців. А є їх згідно з останнім переписом15 аж 33 
мільйонів і щорічно їх більшає.

І багато ще дечого оповідав пан учитель про 
Полыцу, а його слухали не лише діти, але 
й старші господарі, що їхали на свято жнив. Серед 
тих оповідань діти й не зчулися, як заїхали до 
Варшави.

— Ось вам, діти, вже й столиця Держави! 
Але тепер тут не будемо висідати, поїдемо звід
сіля прямо до Спали, а в поворотній дорозі лиши
мося тут один день і оглянемо її докладно.



І дійсно за деякий час поїзд спрямовано до 
Спали.

А там зїхалося того дня поверх 40 тисяч учас
ників свята. Крім спеціальних залізничих поїздів 
прибували ще й самоходи з Варшави, що везли 
все нових і нових гостей. На шляху перед Спалою 
стояв цілий ряд тих самоходів на просторі кіль
кох кільометрів, щоб після обжинок завезти учас
ників назад до Варшави.

Свято жнив відбувалося на великій площі, де 
розбито намети для делегацій. Посеред того 
обозу в різних місцях заложено 70 кухонь, що 
мали приготовити поживу для такої маси людей. 
Крім цього було там багато різних крамниць 
і буфетів.

Раненько, в неділю, дня 26. серпня, зібралися 
всі учасники свята на великому стадіоні16, що зай
мав 20 тисяч кв. метрів. Довкруги шумів сосновий 
ліс. Погода була прегарна.

В приявності Пана Президента відправлено 
полеву Службу Божу, що її вислухали всі дуже 
набожно. Гарну проповідь виголосив єпископ 
Бандурський, відомий польський золотоустий 
проповідник.

Після Богослужения всі уставилися до по
ходу, по 6 делегатів.

Обжинковий староста, а був ним голова поль
ського Союзу Народніх Театрів Андрій Церняк, 
підійшов до Пана Президента і повідомив Його, 
що на селах вже по жнивах і що ось ідуть тепер
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з усієї Польщі женці з вінками, щоб зложити їх 
у руки першого й найдостойнішого Господаря.

Пан Президент станув зо своїм почотом на 
ступнях своєї палати та з усміхом на вустах вітав 
похід женців. А було там нащо дивитися:

На переді їхала численна Група селян, що 
представляла працю рільника: їхали плуги, бо
рони, сівалки й сівачі, косарі, грабільники, 
а врешті женці на драбинястих возах зі снопами- 
Потім несено великий вінок — загальнопольський, 
сплетений з усіх родів збіжжя, що росте в Дер
жаві, прибраний у полеві квітки, обарінки й різно
барвні стяжки.

За вінком ішли групи із різних околиць 
Польщі в своїх народніх строях.

А обжинковий староста, убраний у стрій вер
ховинця з Татр, почав пояснювати Пану Прези
дентові й представляти всі селянські Групи по 
черзі, як вони переходили.

Він говорив по-ґуральськи:
„Приїхали ми сюди до Вас, як бачите, гуртом, 

святочно, з господарською статечністю, а при
їхали ми разом, в сердечній згідливості. І так при
їхали: з над моря завзяті кашуби, а від Пястового 
Ґнєзна господарні великополяни, прийшли й по
божні шлезчани та веселі краковяни, горді з висо
ких гір Татр верховинці й інші малополяни з Ке- 
лєцького, Ряшівщини, Санчу, є тут також пильнї 
сандомиряни й люблиняни, приїхали здалека кур- 
півські хлопи, а за ними сумні підлісяни, врешті 
стрійні ловичани, сєрадзяни й інші. Є також зажу

66 ПАН ПРЕЗИДЕНТ ІГНАТІЙ МОСЦІЦКИЙ



У ГОСПОДАРЯ ПОЛЬСЬКОЇ РЕЧІПОСПОЛИТОЇ 67

рені поліщуки з пінських болот і чуйні віленщани, 
а далі селяни з Волині і з Поділля. Але приїхали 
сюди також і гуцули з Лісистих Карпат та білору- 
сини, а є тут також справедливі німецькі хлопи, 
що господарюють по нашій стороні, і ген здалека 
від чеської сторони, із землі Спіжської, а навіть 
з-під німця бадьорі мазури”.

Обжинки в Спалі — гуцульська Група

Сільські оркестри пригравали весело, а вже 
найкраще грала гуцульська оркестра з трембітою, 
що її звуки сумовито розлягалися в повітрі.

Українські селяни творили велику Групу, бо 
приїхали на обжинки рільники з Волині, Поділля, 
Покуття, Підгіря й Гуцульщини. Всі вони звертали 
на себе увагу своїми мальовничими народніми 
одягами, а всеж на перше місце з усіх вибивалися
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гуцули і своєю ношею і своєю оригінальною ор- 
кестрою.

Пан Президент прихильно до них приглядав
ся, то головою склонився, то рукою поздоровив, 
а все всміхався, так Його тішила краса села.

Коли скін,чився похід, делегати розійшлися 
на обід, кожний до свого гурту. В часі обіду гу
цули дали аматорську виставу, а саме: „Гуцуль
ський Рік”: вони вивели перед глядачами всі гу
цульські звичаї, вірування й танці з піснями. Наші 
школярики виконали ряд гуцульських танців, як: 
коломийку, гуцулку, аркан і танець опришків. 
Особливо- цікаво випав танець опришків, підчас 
якого в повітрі літали топірці в руках леґінів-тан- 
цюристів. Цей виступ гуцулів усім дуже подо
бався, так, що вони мусіли деякі танці повторити 
кілька разів.

Після цього полису по-обіді поодинокі Групи 
почали складати перед Паном Президентом свої 
обжинкові вінці.

Перед вечером Пан Президент засів зі своїми 
гістьми до спільного столу, а коли вечеря скінчи
лася, коли вже всі натішилися танцями й співами, 
коли в імені всієї громади господарів обжинковий 
староста зложив подяку Найдостойнішому Госпо
дареві за гостинне приняття, Пан Президент ви
голосив ось яку промову до своїх гостей-женців:

— Дякую вам, мої дорогі гості, за те, що ви 
прибули здалека й зблизька, з усіх сторін Речі- 
посполитої, навіть із найдальшої місцевини. Ви не 
жаліли труду, не страхали вас невигоди, бо несло
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вас гаряче почуття до великої й могутньої Бать
ківщини, нашої дорогої Речіпосполитої: Те по
чуття ви виявили в найкращій формі стародав
нього звичаю. '

По цілорічних трудах принесли ви плоди 
своєї праці до дому господаря всієї Польщі. Ни
нішнє свято — гарне й велике, свято рільничого 
народу в Польщі, що живить своєю працею всіх 
громадян. І тому ваш стан — один із наймиліших 
і найгарніших для Держави. Ваша напружена пра
ця, що добуває й помножує поживу, творить най- 
важнішу .основу нашого добробуту й господар
ського розвитку.

Теперішній Уряд Речіпосполитої має повне 
зрозуміння для вашої ролі18 в Державі. І тому не 
щадить він зусиль, щоб із року на рік улегшити 
вам працю та причинитися в значній мірі до збіль
шення її видатности.

Вже другий рік в оселі Президента Речіпоспо
литої святкуємо свято жнив усієї Польщі. Так, як 
це я вже говорив минулого року, бажав би я так 
само, щоб те гарне свято, що вяже нас усіх у лю
бові нашої рідної землі, відбувалося по всі часи...

На закінчення цього свята, що нас зближає 
до себе, взиваю вас, щоб ви всі зі мною піднесли 
оклик: „Хай живе наш Нарід, хай живе Найясніша 
Річпосполита!

Зібрані маси селян повторили той оклик і до
дали до нього ще один, повторюючи його довго 
й сердечно:

„Хай живе Господар Речіпосполитої, Пан Пре
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зидент Мосціцкий! Хай іще довгі літа управляє 
Польщею та представляє Маєстат Держави!”

На цьому скінчилася урядова частина „Свята 
Жнив” у Спалі.

Того самого вечора гуцули повторили ще раз 
театральну виставу, на якій зявилося дуже багато 
гостей. Були там також представники влади і всі 
захоплювалися гуцульськими співами, танцями 
й музикою та дивувалися, що гуцули вміли так 
гарно вивести свою виставу як справжні артисти.

Всі були вдоволені^ а найбільше наші малі гу- 
цулики, бо їх праця не пішла на марне. Вони ж ба
чили, що й вони зуміли показати перед усіма щось 
таке цікаве, чого не показали другі околиці, вони 
були горді з того, що рознесли гуцульську славу 
ген далеко по цілій Державі. А мав також чого 
бути вдоволеним і пан учитель, що не жалів свого 
часу, аби тільки навчити добре своїх гуцуликів, бо 
навіть не виїжджав цього року на ферії, а остав на 
місці, щоб довести почате діло до кінця.

1 Байбарак — слово східного походження, означає: 
верхня одежа в гуцулів, сердак, або кожушок без рукавів.

2 Черлені холошні — червоні штани із грубого до
мового сукна, домашньої роботи; капчюрі — суконні пан
чохи, що сягають аж під коліна; дублені постолята — 
постоли (ходаки) зі скіри виправленої домовим способом 
в дубовій корі; волоки — це шнури зі скіри або з кінського 
волосіння, що ними гуцули привязують до ніг постоли.

3 Гарасівка — вузька червона бинда (стяжка), назва 
походить від міста Арра у Франції, де виробляється того 
рода тканини. Гарасівку носять гуцули як прикрасу: дів
чата й жінки вплітають її в коси — це „кісники“, а хлопці



й мущини вяжуть гарасівкою ковнір сорочки під шиєю 
та вбирають нею „крисаню" (капелюх).

4 Дзьобенка — вовняна торбина через плече; це ро- 
мунська назва. Така сама торбина, але зі скіри, зветься 
„тобівка".

5 Писаний — різьблений.
6 Цятки — мосяжні бляшки, що ними гуцули при

крашують кептарі.
7 Кептар (киптар) — короткий кожушок без рукавів, 

щось в роді камізельки. Те слово* румунського похо
дження.

8 Сухозолоть — то саме, що ших, тонесенькі золоті 
нитки, що ними ткач прикрашує запаски.

9 Запаска — вовняний взористий фартух, що його 
носять гуцулки.

10 Група — гурт, громада, купа, збірка.
11 Князь й княгиня — наречений і наречена, що йдуть 

до шлюбу. Весільні гості —• чоловіки називаються бояра
ми. Це відгомін давніх княжих часів.

12 „Гуцулка" — гуцульський танець.
13 Ґазда й газдиня — слова мадярського походження, 

значить: господар й господиня.
14 Веремя — по гуц.: погода.
15 Перепис.— держава переводить що 10 років спис 

усіх своїх громадян і це зветься перепис або конскрипція.
16 Стадіон — велика площа призначена на спортові 

гри й забави, кінні перегони тощо.
17 Роля — слово французького походження, значить: 

в театральному мистецтві — слова й поведінка однієї 
особи, актора; тут це слово значить: становище, значення.
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Ще кілька днів побули наші гуцули в Спалі. 
Всі їх дуже радо й гостинно приймали, всі випиту
вали їх про їхнє життя в горах Карпатах та чи то 
далеко до них, до Криворівні, та чи всюди на Гу- 
цульщині такі гарні люди. А коли довідалися від 
гуцулів, що на Гуцульщині рік-річно зїжджається 
багато літників на відпочинок в часі літніх місяців* 
постановили деякі й собі виїхати в Карпати в на
ступному році.

Але врешті треба було вертатися додому.
По дорозі вступили каші гуцули до Варшави, 

як це їм обіцяв пан учитель, щоб оглянути сто
лицю Держави.

Оглянули вони Сойм, Бельведер, були на Вар
шавському Замку, де проживає Пан Президент* 
пішли на виставу до Великого Театру, одним сло
вом — оглянули все, що тільки було цікавого* 
в столиці. Особливо вони захоплювалися й не мо
гли надивуватися великими новітніми будівлями* 
ідо їх у Варшаві так багато: 14-поверховий хмаро- 
Дер,1 палата Міністерства Військових Справ, Міні
стерства Освіти, Комунікації2 й багато інших.

Діти не могли помістити в своїх малих голов
ках, як там люди можуть мешкати, як вони вихо-

7. ЗАКІНЧЕННЯ.



Варшава. 
Хм ародер 

при площі 
Наполеона.
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дять на такі високі поверхи, та як можуть так 
жити серед тих мурів, де немає ні дерев, ні зелені.

Варшава. Боєвий ключ літаків над літовиском в Окенцю.

Але вже найбільше захопилися Королівським 
Замком. Те багатство, ті підлоги взористі, різьби, 
мармури, образи, дорогоцінні дивани — все те ви
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давалося їм наче в байці. Видно було в їхніх оче
нятах подив, а одночасно якусь гордість, що ось 
то те гарне місто — столиця їхньої держави й що- 
вони надивилися на ті всі чудеса.

Поїхали вони також на Мокотів, де пригля
далися до літаків, що підіймалися в повітрі й вико
нували заворотні еволюиії.3

Все те залишило в малих школяриків неза- 
терті вражіння й поширило їх ще вузький світо
гляд, бо досі поза Косовом вони не бачили біль
шого міста.

Але й те скінчилося. Треба було вже вертати
ся додому, бо довго вже були вони в дорозі, і на 
них ждав поїзд, що мав їх відвезти до Коломиї.

Врешті всіли вони до поїзду. Легше віддихну
ли вони від великомійського гамору, коли пороз
міщувалися в залізничому возі. Діти через довший 
час мовчали й не говорили до себе. Велике місто 
й надмір вражінь немов пригнічував синів високих 
гір.

Пан учитель глядів на них з усміхом:
— Ну і що ж, діти, що вам найбільше подо

балося у Варшаві?
Те питання збудило дітей із задуми. Щїи по

чали наввипередки оповідати, перериваючи одне 
одному, докидаючи щораз то нові спогади й по
дробиці. Видно було, як осяяла їх краса й велич 
Варшави.

— А чому ти мовчиш, Клочуреку? — відізвав
ся вкінці пан учитель.

А хлопчина немов збудився, зчервонівся, бо
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есі стали дивитися на нього з цікавістю, що він 
•скаже.

Дараби (сплави) на Черемоші.

— Я думаю, прошу пана — відповів він по 
хвилині й аж очі йому засвітилися — що велика, 
сильна й могутня наша держава. Коли я все те по
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бачив і пізнав, то я гордий із того, що ми маємо 
таку величаву й гарну столицю, тільки...

— Ну, відважно — заохочував його пан учи* 
тель, дивлячися з прихильністю на хлопця.

— ...Тільки... так багато ми бачили цікавих 
і гарних речей, так багато ми навчилися в тій на
шій подорожі завдяки пану вчителеві, що аж в го
лові нам крутиться... Зустрічали ми стільки людей* 
такий страшенний рух, що врешті хочеться при
їхати скоріш додому, на наші полонини і ліси, 
щоб від всього того відпочати та добре розважити 
те, що ми чули й бачили...

І в тих його словах відбилася вся туга гуцула 
за величезними горами, за стрункими смереками* 
за бурхливими потічками, що несуть чистеньку, 
мов сльоза водицю, переливаючи її з камінця на 
камінець.

А коли вся громада вернулася врешті додому, 
то мала що оповідати рідні й знайомим, що вони 
в світі оглянули, оповідали, що бачили Пана Пре
зидента і як Він їх приймав та гостив у себе, як 
перший і найдостойніший Господар Держави.

1 Хмародер — висока камяниця на кільканадцять 
поверхів; такі хмародери почали перше будувати в Аме
риці, в Новім Йорку.

2 Комунікація — лучба, дороги, головно залізничі, 
пошти, телеграфи, телефони, радіо, водні шляхи й т. і.

3 Еволюція — рух; розвиток, переміна; тут це слово 
означає, що літаки зміняли в повітрі напрям лету: вгору, 
вдолину, на боки тощо.
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