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Передне слово.
Двацять літ тому назад видав я невеличкий під- 

ручник украінсько! літератури. Викликала його була 
конечна потреба, бо дуже давалася відчувати недо
стача приступного огляду нашого письменства для 
молоді. I саме поспіх, щоби скоро дати молоді в руки 
такий підручник, був причиною, що праця не вийшла 
совершенна. Критики-рецензенти не ввернули на це 
уваги, а повинаходили дійсні й недійсні недомагання 
книжки. Та на щастя е ще й друга критика. А саме 
ці, хто потребуе тако! книжки. Публика, перед усього 
наша молодь середніх шкіл, а що цікавіше земляки 
з Західньоі Галичини, Угорщини, Босни й Америки 
розхопили наклад і дякували авторов/, що з його 
популярного підручника пізнали рідну літературу 
и навчилися цінити !!. Цѳ врадувало автора й заохотило 
його до дальше! праці на цьому полі. I ось висліцом 
цеі праці отся „Історія національно! украінсько! літе
ратури".

Національно!, — бо наша література вже від 
перших своі'х початків аж по сьогоднішні дні наскрізь 
національна.

В обсм національна! л і-т е р а т у р и 
входятъ тільки такі мистецькі твори, що носятъ пи- 
томе пятно украінськоі душі себто з’ясовують погля
ди, питоменності, обича!, звича! і ідейне життя-буття 
націі. Це все можна розслідити найкраще в поезіі, цій 
скарбниці душі націі. Це булаб одна прикмета нашого 
письменства. Другою прикметою, що найвиразніще, 
наияркіше відбивасться в нашому письменстві на про- 
тязі всього його істнування, тягнеться безпереривно 
червоною ниткою від самих започатків письменства
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аж по наші часи це Гі демократичність. Само собою,, 
що ця прикмета е заразом головною прикметою всего 
нашого народндго життя й відбиваеться в літературі 
неначе в зеркалі. Наша нація всім своі'м життям, по
чавши від свойого вічового ладу за перших Рурико- 
вичів, торговельних трактатів, аж до універсалів 
з часу віднови украінськоі держави в наших часах 
була й е наскрізь демократична.

В останніх двайцяти роках появилися добрі 
книжки про нашу літературу як: Б Лепкого, Ів. Франка, 
Олександра Грушівського, С. Ефремова і инші; та 
одна з них подае покищо тільки історію літератури 
староі до часів татарських, друга, як каже слушно 
Ефремов, е властиво родом бібліографіі, третя це 
вузкий, естетичний розбір з якого не видко авторів 
і який не огріе читача; инша е радше публіцистична, 
оперта на принцип) громадського, визвольного руху.

Цю історію зладив я йдучи за аксіомою Грінчен- 
ка, що книжка для Украінців повинна бути писана 
в приступній формі й інтересно, шоби нею міг послу 
гуватися інтелігенг, молодь і менше образований 
Мужик, а не тільки одна верства суспільності. Дальше 
йшов я за практикою західньо-европ. істориків літе- 
ратур, котрі подаютъ можливо точні житеписи поетів, 
вичисляютЬ іх твори, подаютъ Тх зміст, значіння й за
слуги авторів. Такі опрацьовання дочекалися трийцять, 
сорок і більше видань 1

Ще одно:^„Ргае8ѲП8, ітрег&сѣшп, — регі'есѣит іі: 
іиѣиго", Давби Бог, щоби ця книжка, повстала в часі 
польсько-украінськоі війни (більша праця рукопись 
труд кількох літ пропала в всесвігній війні) прислу- 
жилася націі і виходила як не 30,40, то бодай десятим 
накладом а тоді стане вона й досконаліщою.

о. О. 3.



Погляд на першу, золоту, добу
украінськоі словесности.

Украі'нська держава повстала за часів Кароля 
Великого, а коло 850 р. -маемо вже історичні відомо- 
сти і покликання до зорганізованоі держави династіі 
Рурика з енергічного племени Норманів, які в короткій 
часі зайняли Данію, Англію, части Францп, Сспаніі, 
південню Італію та загрожували ВізантіТ з півдня й із 
півночі з над Дніпра. Організація і культура нашоТ 
держави вяжеться з величезною торговельною доро
гою яка здавен давна, бо з часів Фенікіян і Греків 
вела саме Дніпром і Ільменьским, славяньским озе
ром, де й Новгород повстав, до берегів Балтийського 
моря з відногою на Волгу, Каспійске море, а на захід 
на Чехію до Франконіі.

Розвитбк нашо! письменно! словесности на 
цій територіі починаеть ся з ^ведениям христіяньстза, 
яке було знане вже за часів Аскольда, Олега Віщого 
(вел. кн. Ольги яка була вже христіанскою), хоча 
урядово впровадив його що йно св. Володимир Вел. 
в 988 році.

Питомі славянські письменні знаки так звані „чер
ти, й різи“, порівняй у Німців „Вліпеп зсТігій ип<і Ви- 
сЬепзѢаЪе“, котрі мали уживатися над Дунаем, не роз- 
винули письменьства в Славян наддунайских, тимбіль- 
ше в Украінців. Творів устно! словесности на Вкраі'ні 
з часів передхрістияньских сливе не маемо. Що такі 
твори були в нас, не можна сумніватися. Поганський 
культ витворив своерідні обрядові пісні. За останок 
цих пісень слід уважати велике число колядок і ще- 
дрівок з богатим мітольогічним елементом, як про 
Сварога, Дажбога, Громовика, Ладу, Морену абой сили
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природи, дощ, сонце і т. д., що заховалися до наших 
часів.

Колиб предки Украінців не відбували були ніяких 
военних походів, то вже це, що якраз землею, заме- 
шканою Украінцями переходили преріжні народи від 
часів іх переселения — пр. Готи (які жили в нас ще 
в ХѴП в), Авари, Мадяри, каже нам здогадуватися, 
що лицарські пісні та заховані головно на півночі 
в Россіі „билини“ мусіли й у нас широко співати*).  
Сю останню обставину потверджують хочби старо- 
вкраінські памятники, що згадують про „боянів" і спі- 
ваків на княжих теремах.

*) Ось як прославляв билина часи св. Володи- 
мира Вел. (Перекл, Б. Лепного):

Було се в город! стольнім, у Ки'іві, 
За князя доброго Володимира.
Була гоетиночка, почасний пир, 
Для князів многих і для бояр, 
Для гостей усіх званих-вибранпх, 
Званих-вибраних. для прихожих теж 
Всі на тім пирі наідалися, 
На почаетунку напивалися, 
При іді и трунку похвалялися.
Один хвалився, коником славним 
Другий, убранням, шовками ткани м 
А третій каже: у мене села 
Міста цвитучі, земля весела..

Св. славянські апостоли Кирило | 869. і Методій 
уложили в IX. ст., користуючися вживаним в декотрих 
Славян глаголицькими знаками, богату славянську 
азбуку т. зв. кирилицю й справлену Климентом і пе- 
реклали відтак церксвні книги як Евангеліе, Служебник, 
Требник і пр. з грецькоі мови на старославянську 
мову; (з староболгарськими елементами), зрозумілу 
всім славянам, що під впливом украінськоі мови ви- 
творила т. зв. старославянсько-церковну мову. Ця 
мова більше або меньше зукраінщена, володіла в на- 
шій письменній словесности повних 9 століть аж до 
виступу Сковороди й Котляревського. Перша доба 
украінськоі літератури золота, починаеться першим 
писании памятником, а саме, торговельно-дипльома- 
тичним договором Руси з Греками з 907 р. згл. від
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офіціяльного введения христіяньства с. е. 988 р. до 
заведеня панщини а тим самим повстаня козачоі орга- 
нізаціі (початок 16 в. згл. до Уніі політичноТ Люблин- 
ськоі 1559 р. і церковно!, берестейскоі 1596 р. Доба 
ся розщіплюеться в XIV в. по нападах Татар, пере
несению киівськоі митрополіі (1307) до Москви і по 
злуці вітчини з Литвою 1377 р. і остае під впливом 
галицько-волинсько білоруського елементу та суздаль- 
сько-московського. Наші автори-письменники і прине
сена туди література дають почин московському пись- 
меньству Митрополит Петро з над Рати (коло Белза) 
починае будівлю Кремля в Москві.

Початки украінськоі словесности заповілися сві- 
тло. Духовенство, покликане князями з Болгаріі й Гре- 
ціТ, .перекладало письма й книги з іх мови на мову 
старославянську. Вскорі появляються орігінальні па 
мятники. Ярослав Мудрий, що дбав про освіту й заложив 
бібліотеки та школи надае Новгородцям за іх вірність, 
збірник законів: „Правду русскую".

Ченці киівськоі Лаври списують життя руських 
Святих „Патерик", висші ерархи проповіди. Повстаютъ 
літописи як славна т. зв. Нестора монаха, ріжні по
учения, повісти, енпикльопедіі, та опис подорожало 
Свято! Землі. Незнаний нам епігон славних „бояніви 
лишае епос „Слово о полку Ігореві", яке повстало на 
виробленій уже традиціі таких творів, що на жаль не 
доховалися до наших часів.

Словесність наша й культура тих часів перевис- 
шила всі другі тодішньоі західньоі і середущоі Европи. 
Так пр. у Німців, в Польщі, писалися всі твори не 
народною, а латинською мовою. Цісарі, як Отто, угор- 
ський Стефан і польські, анальфабети,. підписувалися 
знаком св. Креста. В нас були в XI в. навіть (перші 
в Европі!) дівочі школи,

3 XV і XVI ст. в добі „розщіплення" літератури, 
лишаеться в ній дотеперішний напрям і зміст як і тра
диція. Маемо ще деякі літописи, збірники законів та 
деяких письменників, але література занепадае. Аж 
винайдення друкарськоі штуки та агітаційний рух сект 
пропагованих з західних університетів, де вчилися сини 
й деяких руських вельмож, дають сякий-такий оригі- 
нальнійший літературний рух при кінці цеі доби. Годі 
поминути й цю обставину, що украінська культуоа по 
втраті державного буту здобула собі в Литві й Поль-
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щі горожанство так, шо писано і говорено в польській 
столиці і в Вільні по украінськи. Навіть Жигмонт 
Август переписувався зі своім батькой, польським ко
ролем Жигмонтом Старим украінською мовою. (Лист 
його в бібліотеці в Кракові). Все таки Русь в XV і XVI 
ст. представляв на полі народности і словесности ту 
вдову, котра по втраті високопоставленого мужа, хоч 
заховуе своі історичні традицій то все таки відтягаеться 
упосліджена в тиху задуму. Та іі діти, підрісши на 
степах Украіни, виспівають незабаром на зразок ста
рого епосу нову козачу думу і з піснею на устах 
підуть в похід на Татарина й Турчина на південь, 
а на захід на Ляхів, де заохочені ерархами-схолястами’ 
а головно в обороні демократичних змагань народа 
стануть до боротьби по подіях в Люблині 1569 і Бе- 
рестю Литовськім 1596 р.; котрі то подіі відобються 
своеобразно в літературі.

Який напрям не брав верху в нашій словесности 
цеі доби й слідуючих спорадично, то все таки муситься 
сконстатувати, що найкращою Іі гірикметою від 907 р 
через усе тисячеліття т. е. по нинішний день е іі на- 
родний і демократичнйй напрямок. Такою 
була вона вже в своі'й першій великій добі і се вирі- 
жнюе іі корисно між всіми европейськими літературами.

Памятники і письма гіершоі' доби.

Договори В. кн. Олега з Греками з 907 і 912 р.- 
третій договір заключив в. кн. Ігор 945 р. Договори 
ті повставали подібно як і візантійсько-перський 
з 628 р. в той спэсіб, що руські „съли (післанець) 
и гостье“ укладали руський текст із грецьким толко
ваниям, передавали його Грекам а ці давали Русинам 
грецький текст з руським переводом. Договори, це 
великий памятник культурно-торговельних зносин’ на
шего народа і його звязків у X. в. „Ми от рода Ру- 
скаго (читаемо текст поданий Нестором) съли і гостье 
і объчні послухи (йдуть імена)... тіже от города КиГва..., 
тоже із Чернигова, із Переяславля і прочих гради..’ 
1. іже послани от Олега вел., о Бозі князя Рускаго 
і от всіх, іже суть под рукою его великих і світлих 
князь і великих боляр, і от всіх іже суть под рукою 
его Руси, іже нині сущих і потому бити хотящих, к вам, 
Львови і Александру і Константину... царем греческим
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на удержаніе і на звіщаніе от многих літ межи хрис- 
тіяне і Русю бившою любое...“

Договори ці пр. з. 912 р. підписують поели, 
в більшости чисто руські імена — стрічаються однак 
половецькі, литовські і жидівські. Можливо що деякі 
е й варяжські. Цікаво, що декотрі поели заприсягають 
договір в церкві св. Іллі (отже вже тоді були Вкраі’нці 
христіяне), другі кленуться Перуном і Велесом.

Договори, памятники народного письменства що 
до форми і зміету, дають нам найстарші зразки акто
вого язика і правничоі номенклятури не лише нашоі 
але і ціло'і славянщини*).

*) Визант. Временник за 1895 р. т. II. вин. 4: 
К вопросу о договорах Русских з Греками; Н. Срез- 
невскій: Договори з Греками. Ізд. Імн. Ак. Наук. т. 
III.; Веев. Міллер Матѳріяии для ізучѳнія европейско- 
статского язика С. П. Б. 1892. Про договори писали 
ще Лавровський, . Біляев Д. Я. Самоквасов, А. В. 
■Лончипов і много инш.

Устав св. вел. кн. Воло димир а, се па
мятник церковного законодавства з X. в. Церков і и 
ерархія діетають не лише десятину але й право судів- 
ництва, яке входить в обем цивільного і карного за
кона. Церков наша мала судити: Розводи і справи 
придания, пэривання дівчат, чари, бійки синів з бать
ками, справи спадкові, мір і ваги зневажання тіл мер- 
ців і хреегів, молення над водами і на урочишах і пр. 
Церков назначувала уставами дуже демократичні і по- 
ступові кари бо грошеві, з виключенням кари смерти 
або вязниці.

Розвиток церковного нашого права завдячуемо 
дальше Ярославови Мудрому, другим князям і ерархам. 
Те Церковне право спрецизувалоСя установами, які 
прійшли з Греці’і т. зв. Номоканоном і ввійшло в т. зв.:

Кормчую книгу (кормити-управляти, кер- 
мувати).

Правда русьская це найважнійший памят 
ник XI. ст. яким Ярослав Мудрий нагородив Новго- 
родян за іх вірніеть і поміч. Сини Ярослава додали 
до 17 §§. яПравди“ ще 26, головно такси за карні 
діла й княжих чиновників. Третя редакція доконалася 
за Володимира Мономаха, котрий додав постанови про
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позички, пожид (%) і другі приватні права, разом 
135. §§.

„Руська Правда" повстала зі звичаевого старо- 
руського права з впливом варяжского (кровава пімста) 
і візант. права. Хоча е тут і месть свояків за вбитого, 
то можна було не тільки за матеріяльні шкоди, але й 
за вбійство, коли не було пімсти, оплатитися грішми. 
За що небудь не вязнили; карали людей за зневагу. 
Зрівнано також жінку з мужчиною. За підпал і крадіж 
карали потоком (прогнанням). Суд рішав, чи пімста 
була слушна і ин.

„Русьская Правда“ (право) мае значіння найстаршо- 
го в Славянщині и дуже розвиненого, культурного 
права, в котрім узгляднювано навіть свідомість вчинкѵ 
і злу волю.

П о л е м і к а. Вже в X.в. посилали римо-кат епис- 
копи і тсарі як. Ото, місіі на УкраТну в піли ширення 
лат. віри. Таку пропаганду вели й жінки деяких князів 
які були римо кат. віри з іх окружениям. Володимирови 
В. і його послам не подобаеться римо-кат. віра

Полеміка збільшилася від часу велико! схізми за 
Фотія.

Дуже інтересною е агітація ппоти двсевіря. Так 
пр. у вставці до промови Григор. Богослова де гово
риться про поганьскі грецькі вірування читаемо- „Тім- 
же Богом требу кладуть і творять і словенскій язик, 
Диві, Перуну, Хорсу, Роду і Рожаниці, упирем і Бере
гиням і Переплуту і вертячися пють ему в розіх і ог- 
неви Сварожиию моляться і Паном мов творять". 
Кілька рукописей т. зв. книжочки Кааф свідчать про 
полеміку з Жидами. Секта іх, Хазаре, що жили на на
ших східних границах, Тли мясо безрог і були досить 
голерантні велиз нашими князями боротьби пр. вХ. в.

С сліди, що й із Сараценами (Арабами-могамеда- 
нами, яких віра позваляе на *ногожѳньсгво а заборо- 
няе пити вино) вела ся полеміка.

Виписки з життя сербского св. Іляріона Моглень- 
ского свідчать про поборювання вірменьського ере
тика Арція.

П р о п о в і д н и к и. Лука Жидята, новгор. 
архіепископ поставлений Ярославом М. митрополитом 
написав: Поученіе к БратіТ. Жидята, се умний і попу- 
лярний письменник-проповідник та однодумець вел. кн_ 
Ярослава. Він | 1С59 р.
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1 л я р і о н митрополит від 1054—1071, передтим 
священик в Берестові, де кн. Ярослав мав свій літний 
терем і де його вперше пізнав. Його твори: „О закон! 
Мойсеом данім по благодати і істині 1с. Хр. бившим.11 
Паче II. частію сього похвального слова в честь Во- 
лодимира В. е його глибоко відчута, „Похвала Кагану 
(оріентальна назва князя) нашему Володимиру“. Твір 
сей кінчиться молитвою „к Богу от всея земли нашея**,  
про котру пише, що вона „відома і слишана есть всі- 
ми конпи землі! Доки стоіть світ, доти не веди нас 
в іскушене і не предай нас в руки чуждііх1'. Вітчину 
любить цей патріот митрополит з усеі душі

*) Памятники древнерусской церковно-учит. літе-
Ратури I. 1894. Про Іляріона писали Голубинськдй, . 
Порфірев, Грушевскій М. в своій Історіі Руси-Укра- 
іни і др.

Іляріон се вчений, мистець бесідник, який знаме
нито орудуе символічними порівнаннямиД перевисшае 
тодішню візантійську красномовність. Иому, дорога 
й величия вітчина, благовірний город Киів. Князі на- 
ші — говорить він — панують „не в худі і невідомій 
землі, но в Руській !.. *)

Св. Теодозій Печер.ський | 1074, монах- 
ігумен печерського монастиря, це аскет-реформатор 
в дусі монахів Студитів і автор : Шести наук до чер- 
нечоТ братіі, двох коротких Молитов, Посланія к вел. 
кн. Ізяславу про латинську віру, Духовних поучень 
і инг, яких авторство вже непевне. Св. Теодозій ви- 
ступае проти співання тропарів при піятиці а радить 
випити одну чарку за Г. Бога, другу за Богородиию 
а третю й останню за князя.

Никифор, митрополіт від 1104-1120 се поле- 
міст і вчений проповідник о максимальнім образованю. 
До нас дійшли його два Посланія к. Владим. Моно
маху і Написаніе на Латину (полем, зі становиска 
Фотія).
„ Клим Смолятич, це дуже цікавий полеміст. 
Його вибрали митрополитом мимо царгор. патріярха 
за князя Ізяслава 1147—1154, що „бисть книжник 
і фільософ так, якоже в руській землі не бяшеть'*.  На
писав: Посланіе до Смоленського пресвітера Фоми. 
Він жадае авторітетних учених, щоби „питати по тонку, 
прашати сили слову, розумівати духовні'*.  Щоби бути



12 —

добрим душпастирем треба висшоі освіти : Фома е 
думки, шо не треба символізувати й фільософувати 
щоби так здобувати собі славу просвічених.

Таким робом маемо й ш'каву пслеміку не лише 
реліпйну але и про форму письменнипьку.*)

*) Никольський: О літѳратурних трудах митро
полита Климента Смолятича, писателя XII. віка СП. 
1892. Богдан Лѳпкий. Начѳрк історіі Укр. літератѵрм 
Коломия. стр. 150—151.

Кирило епископ Турівський |1182 р. зіставив 
отсі проповіди: а) Три поученія до чернців, 
б) Проповідь на цВ1тну н е д і л ю в) Проповіди 
на неділі від великодня аж до Сошествія (дві бракуе, 
на Велику суботу, Вознесіне) г) П о у ч е н і я в форм 
норівнань між сліпим і кривим, д) Молитва і ка
нон покаяннии. Кирила звали руським Золото- 
устим. Иого проповіди ціхуе протиставлена символіка, 
поетичність і богатство образів, драмат. діяльоі'й і ин. 
Це реторик, що вимережуе образ на своій канві чуд- 
ниѵи красками. Не виказуе тільки хиб, тодішньоі на- 
шоі суспільности і тим стоігь низше св. Златоустого.

Опис подорожі до Оріенту т. зв. Палом
ник лишив нам Данило Монах. С се дуже цікавий 
опис подорожі до Святоі Землі відбутий зараз по I. 
поході хрестоносшв десь коло 1105 р. „Товариство 
иаИітпИгп й і и й ігггт, Л Землі“ вважае сей твір за 
найкращии і наиліпший опис Святоі Землі. Автор наш 
пор внюе Иордан з рікою Снов в Чернигівщині, звід- 
КИ МабуТЬ ПОХОДИВ. Н «А «,

Він мірить як широкий і довгий е гріб Спаси
теля, обсервуе як в велику пятниЦГО „вжигаються 
кандила над гробом Господній. Він описуе срібну 
статую Христа на випарі франконськоі роботи. 
Ср/салимськии король Бальдуін принимае його і від- 
значуе. (Догадуемося взасмин француського двора до 
Руси, бо керманич хрестового походу Гуго граф Вер 
мандоа був сином нашоі Ярославни) Бальдвин спов- 
нюе горяче бажання Данила й позволяе повісити лям- 
пу над Господній гробом „за всіх наших князів за всю 
руськую землю іза всіх христіян руськоі’ землі“ 
Ніколи — говорить він — не забував я про вас і по
минав вас на кожному кроці. Данило пробув в Пале-
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стині два роки, жив в славній лаврі св. Сави, яка 
мала зносини з УкраТною.

Коло сотки доси збережених рукописів Палом
ника свідчать про велику й заслужену популярність 
Цього твору.

Инші памятники. Свангеліе Реймське 
переховуеться в Реймс у ФранціТ. На це Евангеліе 
присягала 1051 р. при своі'м вінчанню Анна Ярославна 
з королевичем Генрихом I. ф ЮбО. Один іі син Фи
лип, став королем, про другого Гугона, згадали ми 
висше.

Тетраевангеліе Крилоське або галицьке, 
це найдавнійший, в Галичині (1143 р.) списаний па
мятник. Це евангеліе переховувалося в катедральній 
епископській церкві в Крилосі коло Галича, Тепер пе
реховуеться в Синодальній бібліотеці в Москві.

Два Зборникикн. Святослава змісту духов
ного і світського, що трактують про фільософію мо- 
ральну, історію природи і пр. Перший з р. 1073, дру- 
гий з визначнійшими статтями як: О чтеніі книг, або 
Поученіе дітем з 1175 р. Ці збірНики це перерібки по- 
дібних греко-болгарських творів.

„Як невільник думае про родину, так праведник 
тужить за книжками"— читаемо в Зборнику. Збірники 
ці це рід сьогоднішніх лексикон}в загального 
знания.

Збірник з 1073 р. се розкішна книга, з цінними 
мініятурами, що зображають цілу родину вел. князя 
Святослава Ярославича.*)

Инші збірники. 3 цими збірниками загаль
ного знания вяжуться подекуди такі збірники як Ш е- 
стоднев (дні сотворіння світа), Фізіольог, Зла
тая Матица і др. Ці памятники містять не лише 
основи творів св. Василя Вел , Івана Дамаскина, фі- 
льоссфів: Демокрита, Плятона, Арістотеля старого Та
леса, ріжних оріентальних компіляцій, але подавали 
для наших предків найважнійші відомости з приро- 
дописних наук, отже науку про землю, сонце, зорі.

Проби географіТ маемо в книгах Козми, 
нарицаемого Індикоплова. Він противник системи Пто- 
льомея- Після нього знаходиться на півночі земель
ного чотирокутника гора, де заходить сонце і місяць.

г) Гляди історію Руси-Украі'ни проф.Грушѳвського. .

о
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Педагогія. Володимир Мономах, „добрий стра- 
далець за землю руськую“, шо дбав про згоду на 
Руси і розбив на все силу Половців, один з найкра- 
щих князів на Руси написав свое: Поученіе к ді- 
т ем, твір педагогічно-патріотичний, в котрому нагадуе 
дітям обовязки зглядом церкви и вітчини згадуе про 
княжі міжусобиці. Це дуже патріотичне поучения, лю- 
блене на Руси, можемо вважати завіщанням для дітей 
і народу. Кінчиться воно молитвою до Ісуса Христа, 
Матери Божоі і св. Андрея Критського. За зразок по
учению могло служити Поучения кн Святослава в 
його збірнику, або і подібиі грецькі твори, але все 
таки е воно випливом правдиво широкого образу- 
вання автора. Був він сином грецькоі царівни Ірини 
і Всеволода, що знав5мов. Він був жонатий з дан- 
ською королівною. Сина оженив з шведською 
королівною, а доньки і внуки подружилися з візан- 
тійськими I заморськими пануючими.

В творі князя вибиваються гуманні ідеі. Автор 
каже добре пріимати гостей, бо вони славу розно- 
сять по світі, не лінуватися, добувати собі знания. 
Поучения мае й це значіння, що дае образ тодішнього 
життя образування; довідуемося, пр. що тоді читали, 
а в III. части твору маемо автобіографію автора, од
ного з найкрсщих наших князів. Вел князь Володи
мир Мономах помер 1125 р. в 73 р. життя.

Данило 3 а т о ч ни к, дворянин котрогось з кня
зів вигнаних по причині якихсь нам незнаних, мабуть 
любовных відносин до двора княжого. Будучи на по- 
тоці (вигнанню) написав свое „Моленіе", в котрім 
звертаеться до князя о помилування. Моленіе мае 
тары думки, сентенцп, виняті з св. Письма і легку са
тиру на тодішні часи, пр. „не скот в скотіх коза, не 
риба в рибах рак, а не муж в мужіх, ким своя жена 
владіеть. Аще которий муж смотрить на красоту женй 
своеі (автор згадуе і про білила-пудри) і на ея ласка- 
вая словеса, а діл ея не іспитает, то дай ему Бог 
трясцею (феброю) боліти .

Франко вважае сей твір гумористичним писаниям. 
Нам здаеться, що образовании автор, як заточник 
приповідками осуджуе своТ помилки, щоби осягнути 
помилування й поворот.

Історія. Монументальным Народним Літо- 
пи сом, що повстав в XI столігті е так званий
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Несторів літопис. Заголовок кого: „Се по- 
вісти времяних ліг... хто в Киеві нача первіе кня
жити і откуду руськая земля стала есть". Повстав 
він працею двох поколінь около 66 ліг. Найстаршу 
частину списав преп. Нестор монах Киево-Печерськоі 
Лаври. Літопись писав він на лад усіх т. зв. Універ- 
сальних історій, які списували не тільки в ГреціТ але 
пр- франконські і другі хроністи починаючи його від 
сотворения світа. За жерела могли йому служити 
грецькі хроніки як Малали, Григорія Гамартоля, з яких 
помістив він деякі вставки, акти княжоі канцеляріи, до
говори Олега, життя руських Святих, які Нестор само
стійно опраиював і оповідання 90 літнього самовидця 
Яна, бувшого воеводи сина Вишати з Новгорода що 
4 1106 („у негоже аз слишах многі словеса, яже впи- 
сах в літописепь“). Літопись міг доповнювати монах 
Теодор, що 1090 р. віднайшов мощі св. Теодозія. По 
нім писав здаеться дальший літопис Василь*) дру
жинник киівського кн. Святослава, котрого посилали 
як свойого рода инспектора оглянути школи на Воли- 
ні, де бачився з осліпленим теребовельським кн. Ва
силем. Від 1111—1116 писав цей літопис дальше Сіль- 
вестер ігумен св. Михайла (Видубницького монастиря).

Літопис наш, важний для історіі й сусідних на 
родів як Чехів, Поляків, Мадяр і ин. подае також гео
графію, і розселення наших племен. Як історія писа
ний він прагматичним ладом; входить тому в причини 
подій, мае місця високо драматичні то знова захвачуе 
нас своею простотою, високим патріотизмом — але 
не шовінізмом, подекуди бачимо в нім вірну, тужну 
душу в мало шо зміменій поет, формі, то знову чуемо 
ліризм і скаргу, що в нашій великій, богатій вітчині 
нема серед демосу ладу. Місцями маемо давню народ- 
ну мову. Він повний приповідок та геройских зазивів. 
Так пр. кличе кн. Сзятослав: Не посрамим землі ру- 
ськоі, поляжем костьми, мертві бо срама не імам, аще 
побігнем, срам імам; станем кріпці, аз же пред вами 
пойду, аще моя Глава ляжет, то промислите собою".

Нестор згл. й другі творці, доповнювачі і про- 
довжувачі літопису писали його строгою правдою,

*) Франко. Нарис історіі Укр.-русько'і літѳратури 
Львів 1910, стр. 16.
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користуючися актами княжоі канцеляріТ і дипльоматів 
Саме цих моахів вживали князі як послів, тимбіль- 
ше, що мали вони превеликий вплив у народа що 
його заступали перед самовластіе князів.

Взявши все те під увагу, мусимо сей величезний 
твір назвати народною іеторіею нашого демократич
ного (вічевии лад) народу і княжих часів та вважати 
його окрасою нашого письменства.

Несторів Літопис маемо в двох рукописах, один 
по спискови мниха Лаврентія я 1,Т77 п п»

шѵ ‘'родовжував свій літопис, 
другим з 1420 р. від монастиря іпатського в Костромі, 
де переховувався, звании Іпатським гѳсіѳ Печерським ко
дексом міетить 1 продовженне Несторового літопису або 
так звании Літопис К и Г в с ь к и й від 1111-1201 
т? ^инсько’[алииький від 1202-1292. Маемо 
ще Хлебниківськии і Погодинський список.

Ки^вськии Л і т о п и с мае міецевий характер. 
Писали його невідомі духовні і світсьи люде. Опові- 
дае він пр. про Ізяслава Мстиславича, вплітае дещо 
про 3. хрестоноснии похід та про галицькі і Суздаль- 
иі’п"1 /ТД”' Опов,дае ПР- про похід Ігоря на Полов
ши з іі»э. р. так що маемо можніеть порівнювати 
вірнии іеторичнии підклад Слова о Полку Ігоревім. 
Літопис цеи богатии подіями і оживлений подроби- 
ПОМЫ 14 п а и „ —_ г” -----"ѵдѵлми 1 оживлении подроои-
пями мае и демократия ну тенденцію, коли пр. 
говорить, що буде від Бога гріх, коли ратники-бояре 

боевиша а 0СТавлять чорних людей (селян)

Галицько Волинський Літопис. Перша 
часть, що оповідае про подіі від кн. Романа і Данила 
до литовсько укр. боротьб 1270 р. включно повстала 
в Галичині. Друга, Що подае іеторію Володимира Ва 
сильковича і Мстислава, повстала на^ Волині. Автори 
літопису дають нам щлі галеріТ сильно індивідуаліе- 
тичних осіб, представляютъ іх в бесіді і в лйцарських 
ділах Король Данило говорить пр. в чеському поході 
до Ляхів: „Чего боітеся ? Знайте, що нема війни без 
мерців. Проти вас мужчини, не жінки! Дома вмира- 
ють без сл*ви. Скріпігь ваші серця й подвигніть ору- 
же ваше на ратних!и

„О з іе зла“ — кличе знову автор — і злая 
честь татарская, коли царь Данило бе коліном у Та
тар !“
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Цей літопис писали люде більш учені, цю знали 
мабуть і Гомера, бо згадують його в літописови. 
Слідний у літописови й поетичній склад, багато де- 
тайлів і артистичній стиль.

Хронольогію цього літопису (пр. час нападу Ба- 
тія на КиТв і пр.) стравив проф. М. Грушевський.

Е п о с. „Слово о пълку Игоревѣ" це другий зна- 
менитий памятник (після Несторового літопису) XII. ст. 
€ це боярсько дружинний епос про похід Ігоря Свя
тославича, князя Новгорода Сіверського на Половців- 
Куманів із весною 1185. Патріотіпоет представив нам 
по чудовім заспіві до поета Бояна, нещасний похід, 
битву над рікою Каялою, ранения й полон князя- 
світоча його втечу з неволі при помочі зрущеного 
й вихрещеного Половчанина Влура, плач жінки Ігоря 
Ярославни (ЕвфрозиніТ, дочки галииького Ярослава 
Осьмомисла) за своі'м любим Ладом мужом, й ин. 
Ця кампанія покінчилася ся замирениям, скріпленим 
відтак весіллем сина Ігоревого Володимира з дочкою 
половецького хана.

Автор звертаеться прегарною апострофою до 
кн Осмрмисла й инших князів, щоби пімстити кривду. 
Вн любить вітчину (ИЛЬНОЮ і мудрою любовію й 
жадае пімсти за зневагу рідноі землі В цьому творі, 
що як здаеться співався на лад тропарів, а може й 
козацьких дум, вплів поет епічні, ліричні й драматичні 
епізоди й оживив Його нечувано гарною любовю до 
природи, до якоі приноровив також і останки богато!' 
мітольогіі. Все те підносить ще більше значіння па
мятника.

Про „Слово" каже Б. Лепкий дуже влучно, шо 
хто любить і розуме голос давнини, той сяде в тіни 
того „дерева мисли“ а вчус, як гень, тень далеко шу- 
мить степова трава, як сунуться в сталь закуті Іго- 
реві війська, як лисииі брешуть на іх червоні шити, 
вис пажерливий вовк, як бег тьми Див кидаеться 
з дерева на землю і як хоробрий кидзь взиьае: „На 
Дон, Дон нас кличе! Ходім голову положити за рід- 
ну землю, або шоломом напитися води з Дену! 
Крізь пропасти віків, крізь яруги недолі гомонить ще 
й сьогодні цей сильний, чистий довговічний голос.

Автор „Слова", це найбільший поет в Европі ХП 
ст. Походив він найправдоподібнійше з Галичини й 
жив у Плісниську (Підгірці в Золочівщині), бо згадуе

2
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про цю місцевість у поемі. Мабуть визначний боярин 
князя Ярослава Осмомисла, що відтак був у почоті 
княжни Евфрозини Ярославин та Ігоря 3 
а ./ук°пИС пълку Иг°Ревѣ“ віднайшов гр.
А. Мусін Пунши 1796 р. при„помочі архимадрита Спа
со-яро славського иона тиря ИоГла й видав його в 1800 
р*) В часі пожежі Москви 1812 р. вона пропала. Мали 
п знищити франпуські вояки, що викинувши іі на 
землю мали стріляти до ньоі як до цілі. „Слово 
о пълку Игоревѣ переведено сливе на всі европей-

„Слово о пълку Игоревѣ" мусіло мати чималий 
вплив на пізніишу староукра’йську поезію та на ин 
ші літератури (пр. великоруську). Та на жаль із на- 
шоі поезп цих шзніших часів ніщо не заховалоД 
Наслідування „Слова о пълку Игорѵвѣ" бачимо в П сн 
про побілу Д митрія Донського" над Ма«“якеІ,і" 
Среднее ськ°1„и 'Г"ъЬкЛ Вплап іі друк „р ф. 
„УНГ”Й ™ • "Запищи, а“. Повсгав ией твір
у XIV ст. на півночі. Це тільки слабк- й відгук-наслі- 
дування поеми про Ігогя Святославича
КЯИП пМпПн°ЯгТгг^ал' ТВ0 Р и- В XII | XIII СТ. ІМП0РТО- 
вано до нас дуже багато грецьких, болгар, ь < их і оріен 
тальних творю. В честь наших перекла.ачів і перепи- 
сувачів мусимо сказати, щ,> як дРавнійше приведении 
творам, так і цим надавано в нас пои иереписуванн? 
воЭТ ооигіиаль^™1’ “ е"'ян й Т"»
вони и орипнальні. Спроваджування таких творів свід- 
чить корисно про наших вемляків Свое Духовен
ство, та своі образован! верстви мусіли глядіти за 
лектурою. Почалися перерібии і толкования чужих творів. До таких ив.,вжать Угадан вже збірвик»? по^ 

кріфИ'іЛившіТВ0Р”' Г°Л0В"0 Р«ігійиого зміету, як апо- 

оиіѵ ОИК.ИХ Четій Міней т. в. життя
всіх святих в Рут з піенями в іх честь як тропарів, 
кондаків і пр. Чети Мінеі ділилися піеля міеяців в році. 
Так повстали Пр о л ьо г и, до яких додавалися в нас 
життя украінських, вірменських і готських святих тим 
більше, ЩО Щ народи жили в нас з давен-давна. Вий- 
шли вони 1641 43 рр. в Москві, де іх перероблено 
під лад московських потреб.

) Примірник цього видання в в „Осолінеум".
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Палея Толковая була важнейшим твором, 
з якого вчилися кандияати духовного стану і бояр- 
ські діти. Ходило тут дати не лише докази, що Ісус 
Христос, це син Божий, але виказати, що мессійні 
пророцтва для Жидів сповнилися. Кромі цього містили 
Палеі історію старого завіта (палея по грецьки зн. 
старинна) і подавали відомости з природи та про бу- 
Дову людського тіла- Декотрі рукописи містять і хро
нографію римських і внантийських цісарів. Заховалося 
Доси коло 12 рукописів Палеі. I. Франко цінить дуже 
високо Палею Кречвського монастиря, яка була влас- 
ністю С анислава Жолкевського, сина гетьмана.

Повість Історія про Варлаама та Йо- 
с а ф а т а була оброблювана сливе в усіх літерату- 
рах. Тзір ц.й повстав в Індіі. Переробили його Ара
би, Ві\ мени, а відтак Жиди й Греки, а вкінці й наші 
письменники. П івість ця на тлі житгя Будди, мае 
гарні притчі, (пр. про однорога) рід апольогіі хри
стіанства, в зію раю і пр.

Варлаам був пустельником, що навернув на хри- 
стіянську віру індійського цісаревича Йосафата. Авто- 
р м ць го р- ману з драматичною завязкою міг бути 
и'*?™ Дра I Франка св. Іван Дамаскин, або хто дру- 
гий із ченців монастиря св. Сави. Инші повісти опо- 
від ли фантастично про Олексадра Македон
ском, про Троянську війну (оповіджену ніби 
самовидцем), про царя Адорів: Синагрипй 
з арабських казок: 3 Тисяча й одно! ночі, та про 
Соломона й Китовраса.

А по к рі фи це такі твори з характером св. 
Письма, щ > іх церков не вважае автентичними й бо- 
говдохновенними. Апокріфи з іх преріжними леген
дами, давали нашим предкам ріжнородну лектуру ду
ховного змісту. Вплив іх бачимо до сьогодні в на- 
родніх піснях і ріжних „Божих Листах“, що й досіль 
курсують між нашим народом. Із апокріф в, що ді- 
сталися на Украіну головно з Греціі, важнійші були 
отсі: „Евангеліе св. Томи“, „Евангеліе Нікодима“, 
„Лист Пилата до Тиверія“ про смерть Ісуса Христа, 
„Хожден е Богородиці по мукам*4, ріжні казки про 
Адама та Еву, про знищення Срусалима й др.
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Поменьші письменники татарсьноі' доби-
Митрополит К и р и л о, що був близким дорадни- 

ком галицького короля Данила. Цей митрополит скли
кав був у ціли реформи церкви собор до Володимира, 
де розширено Номоканон або Кормчую книгу 
(церковне право для вкраінських земель) о 12 правил, 
відповідно до^ потреб украінсько? церкви. 1з Кирило- 
вих проповідеи остало: Сл о во н а Собор св. А р- 
хистратига М и х а Т л а і П о у ч е н е к попом. 
Визначним проповідником сего віку був володимир- 
ськии епископ Серапіон. а н

К ' Н ЕОД9М Болгарин*)  (Руські хронТсти ка- 
жуть, що був Сербом, Франко, що Греком) писав: 
О книгах истинних и ложни х. Він важной для 
Галичан тим, що е автором Життя Петра митропо
лита, нашого земляка з Жовківшини. Кипріян прова
лив як повномочник патріярха (від 1373.) перегсвори 
3 МИІР°р0ЛИГ0М Олексіем і Литвою і став 1376 р. по 
смерти Романа, митрополитом Литви і все? Руси**)  
ѵѵ ОР^°Р1И Цамблак і Фотій письменики 
л . . ооа московські митрополити куда перенесено 
оставив°нам яРи т1уИЙ 3 Т Р°Д<М Б°* гаРИН 13 СеРбіі’ 
ГЖ и т Л пТТЯ С е р 6 с ь к о г о царя Степана 
’ кн ггУЛ СВ П 8 Р а с к е в і і крім Т( го 27 п р с п о в і- 
де г подських і святих. Ф о т і й, боровся з Цамвла- 
пЛЛ«вИТРпП0ЛИЧИЙ пРесііл, вкінци осів в Москві. 
і боя п ’ Йпг^Чп НІЯ Д0 князів. ДУХОВ них 
автотобіографіею.711""”"6 Заві“»"“"»

*) ігебёк: ОезеЬісЬѣе еіег Виі^агѳп стр. 315.
) X. К цаіек: Клѵагіаіпік Ызѣ. 1897. I Візкир- 

яі'ѵѵа Сггескіѳ.

4 Н і под’’ навіть родинно-госполарські 
™пРЛЛпіСиЯ г?лоМуіЦІ ЛЮде передати поколінням. Се при- 
родна рі , обяснюеться народники навішуваннями в сих 
сумних часах, пановань татарського, литовського а пере
довом польського:

Грамоти князя Льва. € Тх усіх 10. Деякі 
історики вважають щ грамоти по більшій части дру
гою підробленою іх редакціею, а то в ціли удержания 
„зѣаѣиз дпо в часах польських. Не все однак річ так 
малася. Так пр. Грамота князя Льва, якою він нада-
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вав свойому слузі Петрови Сурмі село Боляновичі з 
лісом Радохонем, згоріла в пожарі Болянович 1582. та 
на підставі копіі з книг земських реконструували и 
перемиські копісти (на приказ короля).

Важніші з іх це грамота з датою 8 жовтня 1291. 
що надае Слаському монастиреви село Страшевичі. 
Инші грамоти надають владиці Антонію в посідання 
с. Лавр в, а перемиській епискойп с. Рушевичі (1302) 
і ин. Цкаві ще грамоти: Жалованна грамота вел. кн. 
Івана Даниловича „объ освобожденію печерскихъ со
кольниковъ" від данин і повинностей, із перед 1340 р. 
1з литовськ о-р ѵських грамот замітяі: „Оже 
я князьЕвнутій иКейстутійи Любартъ Юрій 
Наримонтовичъ и Коріятовичъ чинимо съ польскимъ 
Казимиромъ..." і т. д. „Жалования" вел. кн. Олексан
дра Витовга, дана В. Каренчевському на заснування 
Княжоі Луки 1383. р. Цікавіще ще: „Проѣздшая 
'Новгородская грамота Ганзейським куп
чим; пана От и, старости руськоі землі, дана 
Вягславу Дмитровському 1371 р. Богато других укра- 
інських грамот маемо в виданих кодексах кн. Сан
туш <ів, граф е Дідушйцьких, Сапігів і ин.

Родин ними грамотами можна вважати 
пр. „Завіщання Василя Загоровського, волинського 
каштеляна з 16. ст., в якому велить виховувати дітей 
від 7 р. житгя під проводом ученого й чесного дяка, 
щоби вчив „руськоі науки і св. Письма". Потім 
мавби вчити бакалярь латинськоі мови, а відтак ра- 
дить віддати до Вильни до Сзуігів на сім ліг так, 
щоби не приіздив до дому. О іісля мавби виобразу- 
ваний син одержати службу, де вправлявбися в ооя- 
зні божій, не помітував руським письмом, богослужен
иям, вірою, держав пости, стерігся ерисей. Що йно 
тоді мавби служити королеви й речипосполитій. Це 
завіщання як і другі твори з доби розщіплення літера- 
туои е закрашен! вже чужим впливом, а головно чужими 
говорами та чужими урядовими впливами.

Сюди причислимо й літописи, які вяжуться все 
таки традиціею Несторового літопису.

Короткий Новгородський, кінчиться збу- 
рением Москви ханом Тохтомишом 1382 р. Хроніка 
руська і Хроніка литовських князів, або 
Избранное літописане зложене в кратці. 
Перша з них повстала в Московіцині, оповідае іі
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судьбу й литовськоГ Руси до 1537 р., друга в против
ности до першоі, писана на Литві, симпатизѵе з ли- 
товськими князями, опов’даючи про судьбу Гедиміно- 
вих синів до 1447 р. Л Гт о п и с л и то в с ь к и й опо- 
відае про походженне Литви в*д Римлян, від Пале- 
мона описуе подвиги Кейстута, Витовда, Ягайла, зна- 
менитого Свидригайла і убійство Вел. кн. Жигмонта 
князем Чарторииським. Литовсько-украінські літописи 
перейшли три редакціі і подають луже цікаві відомо- 
сти про литсвську династію Гедиминовичів, ріжні те- 
генди, устні перекази. Вони писані з впливом біло- 
руського говору, а стиль Тх більше світських 
письменників і канцелярійний, який витворився в Виль- 
ні вже за польсько-литовських часів»

Киівський л і то пи с. Начало руських кня- 
зів руського княженія, знаходиться в супрасльському 
рукопмсови разом з Коротким Новгородським літопи- 
сом. Иого автор, идучи за Нестором, подае коротку 
історію Украіни-Руси до 1543 р.

Літо»пис великого князівствалитов- 
с ь к о г о і ж о мойтського важний ним, шо опи
суе широко и подрібно подіГ новіщі після актів і су- 
пРѵпиѵрТХиР0НІК ПДО 1547 р’ РУкопис цеТ літописи пе- 
реховуеться в Познань

Право хоч під впливом чужих гуманістів, е роз- 
витком руського звичаевого праваіЯрослава Мудрого 
заступлене Судебником Казиміра Ягайловича ви- 
значаеться гострими карами, як смертю на злодія, 
розвиваеться дальше в Статут лито всь кий, 
т ЛоТ₽і ?лАЛ'ДЛе0о П0Льське пРево> 3 трьома редакціями 
1529. 1566 і 1588 року. Статут з 1588 р за Жигмонта 

оув наслідкс м змін в Литовській Руси по заклю
чению Люблинськоі Уні]. Статути ці, видані украін,- 
ською мовою, друга редакція також польською, Мали 
на шли тіснійшу злуду Литви з Польшею і обмеженне 
привілеів литовськоі шляхти, котра хотіла зрівнаіися 
в тім згляді з польською. 3 Литовським статутом 
упадае безповоротно давний народний демократичний 
вічевии лад, копні суди, на Руси-Украіні.

Магдебу рським правом користувалися 
деякі наші міста (Львів, Городок, Рогатин, Комарно 
і ин.), де було и значніше число німевьких кольоністів. 
Ці міста були тим чином визволені з під старосин- 
ськоі й воевідськоі власти та тішилися автономіею



- 23 —

Під кінець XVI в. переложено його на нашу мову. Це 
право уживалося в нас ще в ХѴ1П. в. (Возний в На- 
талці Полтавці покликуеться на нього).

Університети в Бононіі (оснований в XII в.), 
Падві, академіі в Фльоренцп, Венеціі, Празі, що пов
став 1348 р. Краківський 1365 р. приманювали моло- 
діж, синів литовсько руських бояр і богатших міщан 
на науку предовсім від часу, коли по упадку Царго
рода 1453. грепькі учен! перенеслися до Італіі і Німеч- 
чини, та поширили так зв. гуманізм. Другою причи
ною виі'зду за границю був гуситизм і його симпатіі 
до Литви і східньоі віри та протестантизм, що на 
його переходили Поляки й польські священники (Оже- 
ховський і др) Про гуманізм скажемо ще низше. 
Покищо згадати би нам про кільюх авторів — пра- 
цівників, шо вийптли з тих університетів.

Франц Скорина родом з Полоцька вчив- 
ся в Краков! та Празі, де одержав титул «доктора 
в лекарстве". В Празі видав він в 1517—1519 22 книг, 
перекладу Бібліі старого завіта коштом Богдана Онь 
кова, сина виленьского міського райці, чи не свойого 
шк. товарища. Мова него перекладу близька до пів- 
дено й біло-руськоі. Ціль перекладу демократич
на: .для вирозумеия люду посполитого". В Празі вий- 
шов ше Псалтир 1517 р. Скорина перевіз печатню до 
Вильни й у дс мі найстаршого посадника (бурмістра) 
Якова Бабича видав ще Апостол і Малую Подорожну 
книжицу, рід ерейського молитвослова в якому е ще 
Псалтир, Акафісти. шестодневеиь і др.) Переклад Бі
бліі зрсбленнй мабуть з Вульгати і грецьксго тексту, 
не стоітьвзвязи з протестантизмом. (Лютер переклав 
Біблію пізнійше, а видав п 1534 р.), скорше під впли- 
вом змагань гуситських або зі зглядів чисто патріо- 
тичних Другі церковні книги мігби він видати й тому, 
бо тексти іх від нападів татарських, переписувані не 
все образованими людьми, були повніпохибок і гри- 
тім дуже коштовні. Тому а винаходу друкэрськоі 
штуки скористали Украінці скорше чим пр. Поляки.

Швайпольт Фіоль, мав зносини з князями- 
меценатами Острожськими. В Краков! увязиив його 
польський епископ, закидуючи йому ересь, а оо. До- 
мінікане сконфіскували йому ці перші друки в Польщі 
і наших землях. Були це наші церковні книги, які 
вийшли в Кракові на рік перед відкриттем Америки
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1491 р. а іменно Октоіх, Часослов і Псалтирь. Без по- 
дання часу друку видав він ще Тріодь Постну і Тріодь 
цвітну. Переслідуваний в Кракові перенісся на Угорщи- 
ну, де продавав своі друки тамошним Украінцям. Там 
і доси ці друки стрічаються по церквах (пр в Пря- 
шові) Там в Левочі (ЬеізсЪаи) він і помер 1525 р

Максим Грек род м з Альбаніі, образувався 
під впливом гуманістів (Ученик Грека Кирила Ласка- 
риса). Жив також на св. горі Атос, де був руський 
моігастир св. Пантайлемона та звідки приходили до 
нас по упадку Царгорода монахи, які привозили цер- 
ковш книги і полеиічні твори. Він знався з славним 
домініканцем Саванаролею, який виступив в сій добі 
ренесансу гумашзму проти надмірного, вибуялого 
культу й бопв старини. Максим Грек видав Толковую 
Псалтир, і працював над направлюваннсм зіпсова их 
текстів церковно богослужебних книг. Дуже важним 
иого твором е „Обличительное слово на елинську 
прелесть , в якому виступае проти одушевления ста
рою грецькою мітольогіею Русь стала його вітчиною. 
Для ньоі мае і цю заслугу, що як високоосвічена 
людина, підготовив грунт під заснѵванне академіі 
в Острозі та виданне Острожськоі бібліі. Коли пере
нісся до Москви, тоді ви ступало там проти нього 
тамошне заскорузле темне духовеньство. Синод засу
див иого на інтернуванне в монастирі, де він і помер.

Симеон Будний, жив в XVI. столітті, був 
зразу прихильником Кальвіна, а потім пристав до ан- 
титринітаріХ котрі звалися також социніянами від лі- 
каря Содія й у П зльщі Мали багато проклонників го- 
ловно м!ж шляхтою;так на Лигві як і на Поділлі (пр. 
сінявські, власники Бережан). Новіші дослідники як 
пр. 1 рушевський пересвідчуються, що в письмах Буд
ного властиво годі срисі дошукатися. Веек таки ви
дав Ьуднии на Литві 1562 р.: Катихизис кальвін- 
ськии, для Русинів. В цім саиім часі видав: Оправ- 

ІШ н ика пеРеД Богом. Він переложив 
також біблію на польський язик.
чати "'41 Острожськоі школ и. Коли Киів, 
мати руських городів, осередок недавного розцвіту 
письменства занепав, тоді в добі розщіллення заняли 
визначніише міеце Москва і як ми бачили Вильна, 
де демократичні сгремління скристалізувалися в цер- 
ковне, вельми діяльне брацтво, де повстала пе-
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чатня та школа тимбільше, що по Тридентськім соборі 
осіли в Вильні Сзуііи, які в сзоій школі вчили схо- 
лястичним ладом і вели римо-катол. пропаганду.

В Острозі оснував славний меценас кн. Василь 
Константин Острожський по 1570р. грецько-сло- 
венську Академію а на вчителів придбав таких 
людей як: Герасим (Еразм) Смотрицький. Гре^ Кирило 
Лукарис (пізнійший патріярх), Леонтій Карпович, син 
Еразма Мелетій Смотрицький і дуже діяльний Іван Фе 
дооов. Осганній дуже образована людина, друкував 
в Москві у івана Міссингейма По збуренню печатні тем
ним народом і духовенством, у гік до Заблудова на Литві, 
де за підмогою Г. Ходкевича видав Евангеліе 
і П с а лти р ь (1569—1570). Пізиійше пеоенісся до Льво
ва і на Підзамчу коло монастиря Свяго-Онуфріевського 
заложив печатню й видав Апостол 1574 р. Захо- 
рувавши заставив друкаоню жидови Якубовичеви. 
В Осгрові, куди тепер Федоров удався, випечатав 
Нов ий Завіт і Псалтирь. Під кэнець житгя 
вернув до Львова, де 1583 р. помер. Камінь надгроб^ 
ний його усунено при реставраціі церкви Онуфріевськоі 
1881 р. Друкарню Федорова викулило брацтво став- 
ропігійське і.тим дало початок своій сяавній до сьогодні 
друкарні. 3 тих часів множа лися друкарні на Руси 
так дуже, що булэ іх білэше, як пр^ в наших ча:ах. 
Важнійші друкарні заложен! в пізіійших часах були 
друкарня в Сею, Михаіла Сльэзки у Львові, друкарні 
в Унев:, Крилосі, Вііьні, Сграгині, Киі'ві, Пэчаеві 
і кілька на Буковині і Волэщлні-Мюлдавіі.*)

Коли Федоров був в О:грозі, тоді повстала там 
окрема комісія ученик, яка приготовила виданне Бібліі. 
Ся перша повна Біблія (Острэжська) т. е збір сея- 
тих книг старого й нового завіта в церковнд-славян- 
еькім переклад! появилася 1581 р. коштом кн. Остоож- 
ського, а друком Федорова. К >місія користувалася 
старославянським текстом, заграченим перекладом 
Новгородського архіепископа Геннадія, (який подбав 
про переклад цеок.-слав. з лагинськоі мови), еврей- 
ським і иншими. Б блія ця, до котроі передмову напи
сав сам князь Острожський розійшлася не лише між

*) Временник Сгаврон. Інст. 1901.
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верхівлями тодішнього нашего суспільства але й між 
демосом, иішанством, для якого^ТрХ™. "’Ж 

тедоѵ толі Рѵгими V п..на.сьогодшшну польську ка- 
барак’ якѵ в XVIИг^краінці побудували собі неркву- 
по₽наших У»Ггт гСТ‘ -при допом°3’ численно осівших
"икГюрКВѴ яка О ' ВОЛОХІВ "'Р'ОУДУ»»»" •“ 
кві повсРтяпп л и ДО НИН1 УкР8Шае Львів. При цер- 
Нктк п? братство’ яке Обороняло віру й народ- 
сах обох ѵИйЬКИ^ ЧаСаХ‘ Коли польський напір в ча- 
школѵ вУяК% С”’ Т0Д1 3°РГанізУвало це братство 
Сшо бѵн йпоЯК И ВЧИВ гРеиькии письменик Арсеній, ви?на?ні , НС-ЬКИМ епископол’) грецькоі мови, а другі 
для ѵсп і И1еЛ' “/Р^но-славянсы о? мови. Пізвійше 
заведено йЙ^°' боротьби 3 ез>'тсьною пропагандою 
ХТсьггп « УКУ латинсЬ|с,01 м,ови. Найвкзначнійші 
з топ тѵ бР,атства були: Іван Красовський, органі- 
і власник <ЬяГИиУРСИ Т« ЮР'Й Рога7инеиь письменник 
напигя * Фабрики вибивання шовкових матерій. Він 

и лп'Р: Пересторога всім право₽слав
Гз бепАгЛа потребная. В тім творі полемізуе він 
РОПИ?НсІеЛ‘ькимсобором- в ™ як представник Став- 
гатинепк ₽а? УЧісло 1 8 НауК0Ю Римо-кат. церкви. Ро- 
Боатстно Л п 1592 Р- Диспуту з езуітами в Вильні. 
і вело активн2Р^п3уВ«ВШИ М'ЩаН’ Мадо веди,<ий вплив 
СоХовТ^ боротЬбу з польським архіепископом 
цеокви ІЬпгА КИИ 3аМИ,<аВ У СВЯТа Різдва львівські ство Ч Ц?РгоР°Дськии паіріарх бремія виняв брат- 
право СтавроХСЛИ‘и'' Л‘,ЕІвськвх (т- и. 

братсьмГт^ педагсгі’"Ь0І' ліяльное™ ЛЬВІВСЬКОІ 
греиькоі й Л₽КпЛИ 6 перша в Славянщині грэматика 
Ф о т е с нЛ Р В^° славянськ01 мови п‘ 3- АДель- 

Словен™ И ”спуде1“ сьо’ школи в РОЦ' 1591 р. 
Тій Тустан УпГРаМчТИКу видав ще Лаврен- 
1596 рУ Він видав пЛИдЙЛ братській ДРУкарні в Вильні 
„Лексіе“. ВИДав ще Азбуку з замітним словарцем:

тині, осТозГагѵ
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братств виставлювані епископами, писані мовою, що 
в малій лише части церковка, зате маемо в них на
род н у мову з домішкою польськоі.

Таким чином доба розщіплення не е занепадом 
народньо-демокр»тичного письменства. Навпаки, кан- 
целярійна урядова мова Вильни і руських грамот, які 
мусіла Варшава видавати, а королі в тім числі навіть 
і Генрик Валезий підписували, грамоти, енунціяціі 
та видавані твори в нових центрах братського руху 
Вильні, Острозі, Львові і ин., се робота для людей 
„посполитих", демокраціі й писана мовою, якоі ужи- 
вала між собою тодішна наша суспільність.

Наша народна руськоукр. словесність мала вже 
в недалекій будучині пристроі'тися в нову, святочну 
ношу чисто украінськоі мови.

Погляд на середню до бу наше! словесности.
Наші історики літератури приписують за велике 

значіння гуманізмови й прбтестантизмови начеби ті 
нові струі розвивали наше письменство цьо’і доби. 
Дух протестантизму, цей продукт германського 
племени і духа, був чужий Украі'нцеви, тому в нас 
протестанства не приймали. Не помогла й агітація та
ких піонірів протестантизму, яким був друг і сподвиж
ник Лютра, др. Карльштадт, шо осів був у Львові. 
Що видання біблій Скорини і Острсжськоі не вяжуться 
в цим рухом, про це ми вже згадували.

Стільки прославлюваний гуманізм з його бажан- 
ням жити саморозвоем і вплинути на зміну явищ при- 
роди, іх опанувати ставляв шо правда, дуже високо 
ге§пит Ьотіпіз, чоловіка як о д и н и ці, а не 
колективноі людськости. У нас і без того все і всюди 
виступав сильний індивідуалізм і свобода одиниці. 
Але з початком XVI ст. кинено з боку Полыді дві 
ракети в серце Украіни, які вибухли страшним пожа
ром, що відбився преголосно в нашім письменстві.

Секретарь киівського польського епископа Сакран, 
видав полемічний твір: Бе ѳггогіЪтіз НиѣИепо- 
гит, 1500 р. Звернувся він в нім проти східньоі віри, 
виказуючи відміни обряду, церковно! традиціі, цере
моній, вірувань, які відріжняли іі від грецько-схід- 
нього православя. Та книжка мала величезне значіння/ 
оо вона заохотила кардинала-легата Антона Поссевіна



— 28 —

почати католицьку пропаганду в Москві а за впливом 
Поссевіна польський езуіт Петро Скарга видав книж
ку: О дѳсіпозсі козыоіа Войѳ§о в Вильні 1577 р. Звідси 
почалося діло Берестеиськоі уніТ (1596), яке розділило 
нашу суспільність на греко-катол. цебго уніятський 
табор, підпомаганий сильно, але не постійно королів 
ським польським урядом і езуітами та вихованцями Гх ШКІЛ і другии, чисто православний в оборонного 
^ХУХяКОшЧ?ИНа ' верхівя тодішнього нашого су 
сп ль тва. ІЦире змагання до церковно! уні! було 
собооТ митппРаіНІ’ ЯІІУ РепРезентував на Фльорентськім 
даний Г о иРг о пЛГй іі8 и д ° Р’ а на Тридентськім зга- 
і лпоиіапи ор > й Цамблак, який виголосив там 
ПолыШ нНяУпѵП^°М0Ву’ 111X0 бѵ7?° в Т0**У> що 3 боку 
повлюкяНнаДУЖИЛИ справи уні! до політики, винаро- 
?ЯнЛЮВ8 . Я’ насильн°го відбирання церков, пересліду- 
Уніі неМ'ТСГВа’ а ?авіть У^ятського духовенства. 
і,_пг,ве Дали належноі помочі, не вважали п посе- 
попѵстипи" ’Ка-Г 0<5рядУ1 а » ерархів мимо обіцянок не 
тлпипкіг И Н1КОЛИ до *°йму- Бэротьби між ка- 
гтипи УН1Ятським і православним духовен- 
нічѵиания другого боку, викликала потребу зорга- 
ш Л п яЯ’ ПрИ СгавРопигійських і других братствах 
пппк 3 пляном наук схолястично-латино- 
ііАпи-ЛСЬКИХ 1 веде”ня полеміки в дусі схолястично- 
папа Н°Му’ котра мало кого погодила. Ся схолястика 
п рвс8Джена головно КиГвською академіею, школою 
основанию гетьманом Сагайдачним, а зреформованою 
славним митрополитом Петром Могилою (1633—

. '• якви як вихованок Парйжськоі Сорбонни, дав 
на”Рям> е Й головною ціхою, що характе- 

мѵня6 ЦЮ Д°бУ словесности. Не дала вона нових пря- 
петлпи.’, а М0^а макаР°н*чна, подекуди польська, поена 
Алпа«.ЧНИХ’ бомбасгичних форм з алегорнми та мета- 
ЛітепатѵпяСѴ\л Лаѵ/Л,ь дорогу письменній словесности, 
ними інтапаХѴ '«ХѴП ст- обмежувалася саме релігій- 
полем чних твопіа нЛибільше розвинулася в формі рел. 
ДѴКТѴ не пепепмА Однак’ сУлР°ти того чужого про- 
пинія і пи?л«ериваеться стаРа, укр. літературна традиція і любое до укр. побуту моей, пісень.Р 
гоенькоГі спял.чьѵ40 3 • гУманізмом, з відродженнем 
твооами лѵха ПОСЛ.,Д9ВН01 римськоі старини, з іх 
янський лап іппЛѵІ1' В|дновлювався старий нехристі- янський лад, що був анахронізмом, став він спеціяль-
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но для нашого демосу фатальним. Се впала в наш 
табор друга бомба, коли в першім десятку літ XVI. ст. 
Польша завела в нас панщину, яку як невільництво 
старинно греиько-римського віку оправдували і гума- 
нізм і ренесанс.

Наша нація, що високо держала стяг національ- 
но-демократичний виплеканий письменством, зареагу- 
вала проти неволі витвореннем козаччини. 
Нововведені соціяльні відносини очевидно паншизня- 
ні, шо розділяли панів від „людей“ Мали характер 
нестерпимо!' несправедливости. Народ заспівав:

Ніхто тому так не винен, як пани зробили. 
Запродали душі наші. а свій край губили, 
Ви прокляті, спогадайте, що ся з вами стане, 
Ми в роботі не погинем, а вас всіх нестане.

Глибоко демократична ідея, досвід усього істо- 
ричного життя нашоі націі викликала революцію ре- 
лігфно пол’тичну, зможену по Люблинській уніі, яка 
виповнюе XVI. і XVII вв., в якій стають до боротьби 
з Польшею не тільки посполиті люде-козаки, але й 
духовенство і міщанство, навіть шляхта якоі в са- 
мім табсрі Хмельницького було коло 8000- Під Бе- 
рестечком, де по стороні Польщі билися і німецькі 
ляндскнехти, які по 30 літн. війні, Вестфальськім мирі, 
наймалися. Польша не побідила, бо наслідком то'і 
битви був Переяславський трактат 1654. а з ним пер
ший поділ земель т. зв. Польськоі Речипосполитоі.

В сих часах процвитае літопис, що про його бу- 
де згадка низше, яко природний виплив славно? істо- 
ріі козаччини. Два однак роди поезіі, виступають 
сильно з поза тяжких контур псевдоклясицизму на 
перший плян? то ріжнородна народна творчість в пі- 
сні Й початок драми. Що до пісень, то ділимо іх на 
Жіночі, котрих предметом е любов або туга за кимсь 
У поході та в неволи, обрядові, давні коляди, ще- 
Дрівки, веснянки; весільні зі слідами умикання і купо- 
вання дівчат, обжинкові, рекрутські і ин.

Більші розміром епічні думи і пісні історичні. Що 
До пісень взагалі, то скажемо, що наші належать чи 
не до найкрасшмх в Славянщин). Украінці свідки так 
фатально? свое? історіТ з нападами Татар, козацькими 
походами та війнами, без далековиду в будучість,
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а з недолею народу, то й не диво, шо іх пісня з тих 
часів сумного настрою, свобідна від тривіяльного змі- 
сту з мольовою переважно аріею, побуджуе нераз 
чужого до задуми, а свого до плачу.

Пісні наші рідко е описові. Вони всі овіяні чу- 
довою лірикою навіть ті, що з світоглядом христіянь- 
ства лучать давню поезію. Так пр. тужить д'вчина за 
милим, що в поході і просить Бога, щоби Він засві- 
тив на небі воскову свічку, покіль іТ милий не 
переиде через синій Дунай. Всюди в піснях видко 
якусь молодігть, гейби вік невинно! дитячоі душі з 
високою поезіею. Мають вони майже завсіди драма- 
тичність, признаку національного духа і діяльноі, не- 
покоено! історіею душі цілого народу. Історик чи 
письменник, що не вслухаеться в пісню нашу, не зоо- 
зуміе історіГ напіі ні народнього побугу, ні страдания 
його непорочно!' душі.

В строго історичній пісні видно радість, з якою 
герой-козак лишае тишину й без> е<у домашнього жит- 
тя, щоби вдатися в.усю поезію битв, небезпек і жит- 
тя товаришів. Чорнобриву подругу з блеском жемчу- 
гів зубів, що віддана л-обві тримае ься стремен його 
коня, мати, що ручаем сльози лле, все замінюе він за 
союз свого козацького братства, що бореться за честь 
краі'ни, за віру. В чудесному незміримому степу, в ди
кому океані цвігів, що колихаються налетом вігру, 
в глибині неба тонуть лебеді і журавлі. Умираючий 
козак серед то! свіжости природи збирае всі сили на 
те, щоби:

уЩе добре козацька голова знала
Щоб без війська козацького не вмирала".

увидівши товаришів, він насичуеться іх видом і вми- 
рае. *)

*) Сочиненія Н. В. Гоголя, Сборник „Нива“ 1900 
‘С. П. октябр стр. 52. ’ Г »

Найстарші пісні віднаходимо в прозовій форм» 
в Киівському літописі. Чеський граматик Благослав 
записав коло 1580 р. прегарну нашу угрО-руську піс
ню, дванацятискладову про молдавського воеводу 
Степана. В творі Себ. Кльоновича п. з. Вохоіаніа з 
1584 р. маемо галицьку пісню про чабана що зачаро-
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ваний дівчиною, прилітае до неі на поклін. Цікавою е 
пр. мшанецька коляда про чудесне будовання Софій- 
ського Собора в Киіві і про напад Поляків на той 
собор 1б32.р.

Авторів пісень не знаемо. Заховалися имения 
тільки денекотрих як пр.: Марусі Ч у р а й. що то 
свойого Гриця сгроіла, за зраду в любови. Пісні: Не 
ходи Гридю на вечерниді. Віють вітри, віють буйні 
і т. д. ій завдячуюгь свое істнуванне. В 18. в. скла- 
Дали народні пісні Семен Климовський, Сковорода, 
Головатий і другі.

В часі найбільшого роздвіту козаччини, зложено 
найкрасший витвір народно!' музи — се епічні думи 
І пісні ісгоричні. *)

*) Антонович і Драгомааів: Істор. Пісні.
**) Франко згадував авторови, що мав історичну 

пісню про Львівського епископа П. Біляньского

Складали іх бувші учасники походів, нерідко 
бандуристи-діди в дорозі серед степу козацького або 
в ш іигал. Самі гетьмани як Сагайдачний, Хмель- 
ницький (котрому приписують пісню алегоричну „Ой 
біда. біда чайці небозі“) Мазепа, та инші укладали 
ДУМИ про сучасні подіі.

Важнійші з дум то отсі: Про Самійла Кішку (з 
16. в.). Про Байду Вишневецького, що повис в Ту- 
реччині ребром на гаку. Про утечу трьох братів з не- 
волі, з дуже характерною, чи не першою фізіономіею 
кобзарськоі думи з наголосовим, а не скандованим 
ритмом та діесловними римами, про Сагайдачного, 
що „продав жінку за тютюн та люльку1*,  кілька про 
Хмельницького, Ничая, про Марусю Бэгуславку, про 
Бондарівну та Каньовського з XVII в також про 
Ганджу Андибера як протиставленне до дуків, спано- 
шених козацьких старшин, про козака Голоту, весе
лого очайдуха і про Хведора Безрідного, що вмирае 
серед степу. 3 пісень істооичних важнійші: Про по- 
біду Хмельницького під Жовтими водами, про Бере- 
стечко. В лцописи Величка е куплети віршів епископа 
Шумляньского про похід 1683 р.**)  Важні суть ще 
пісні, коли Турки воювали, Зажурилась Уьраіна, Ізза 
пр буйний вігер віе, Ой полети галко, (про руйнуванне 
Січи) і т. д.
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В XVI і.ХѴП вв. співав ті пісні не тільки нарід, 
бандуристи але й артисти співці яких, жило тоді бога
то*).  Вони образувалися за кордоном а опісля в своі'х 
численних школах —- як от в Видубицькім*  монастирі, 
в Печерській Лаврі, в Сумах (при церкві св. Микоян) 
в Киівській аісадемі’і, в Глухові, в Вороніжи. Знані 
співаки були Йос. Загвойський; співав в Чигрині на 
дворі гетьмана Б. Хмельницького. У Скоропадського 
був співака Н. Попович, в Апостола Лукіян.

*) К. Ш-й. Киівсьва Рада 1914: Знаменита 
украінські артисти-співці XVII—XVIII в.

**) Общество любителей древн. письменности. 
(СХХѴІІІ) в Петербурзі.

Співаки такі грали „в комедіях“ пр. В. Репський, 
якого сполонив собі 1673 боярин А. Матвіів і тримав 
в кайданах, щоби не втік. Така доля постигла і Дми- 
тра Рогачевського 1676 р. УкраТнський співак Олекса 
Розумовський, брат гетьмена, став фаворитом цариц! 
і графом. Дуже доброю школою співпів була Глѵхів- 
ська, з яко! вийшли Юхим Кричевський, Павло Руса- 
нович, Хведір Яворовський священик Глухівпя, Дмитро 
Бортняньский славний композитор і д^угі. В Лубень- 
скім полку вчилося 1760 р. 1.300 хлопиів співу і музи- 
кй з яких найліпші співали відтак на гетманьскім та 
царськім дворі. 3 поміж тих співаків були і образован! 
бандуристи пр. Ніжевич, Любисток; лютнист Т. Біл- 
городський, шо вчився в Дрезні у Вейзе; згадати5 
і гусляря Петрункевича ритора Киівськоі академіі 
з часів Д Апостола співака. Сі артисти розносили на- 
ші пісні в Москві, Петербурзі навіть на дворі царськім. 
Так пр Хведір Олексіевич не тільки кохався в »ко- 
зацьких*  співах але і в козапьких уборах. I сьогодні 
московські катедральні хори вдягаються в козацькі 
жупани й кунтуші.

Не завадить зазначити, що УкраТнепь Микола 
Дилецький з Киіва(ур. 1630 р. лишив по собі печатан! 
праці з теоріТ співу. його музична граматика: Грама- 
тика пінія Мусикійського вийшла в Смоленьську 
в 1670 р. Инший його твір : Ідея граматики мусикій
ской 1675 . Він переробив ще книгу „Мусикію*,  шо 
видано недавно**).

Як бачимо пісню нашу, сей вияв національно-де- 
мократичних стремлінь народа плекав не як се деякі
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думаютъ, тільки простий народ але й висбкообразовані 
сфери артистівтодіщноі УкраТни. Павло Алепський 
каже: „Спів козаків радуе душу і сніляе від печалі, бо 
спів Гх милий, йде §ід сердя і виконуеться наче з од
них уст; вони дуже люблять нотний спів, н'жні і со- 
лодкі мельодіГ. А в них (Москалів) співають без науки 
як прийдеться, все одно, вони тим не смутиться, 
А дальше каже той архідіякон Павло з Сиріі, що пе- 
реіздив через Украіну до Хмельницького; Украі'нці, 
бувши перед тим в неволі і понижению живутъ те- 
пер в радости, веселости і свободі; набудували собор- 
них церков,поставили врегарні ікони, святі іконостаси, 
корогви; з новим запалом почали вони проголошу- 
вати свою віру, великою пильностю займаються во
ни наукою, читанням й церкевним співом“. Далі ди- 
вуеться, що всі діти, навігь сироти, вміли читати. „Чи
сло4 письменних — каже він — особливо побільшилося 
від часу Хмельнидького; продовжи, Боже, йому віку!

Висте згадана кѳлегін Могилянська мае не тільки 
тую заслугу, що виобразовала славннх мужів пред- 
стазників літературного руху, але що через своіх 
„спудеів* дала сильнійший почин до складання і пред
ставления драматичних творів. Зародком сих можемо 
уважати „Чини пещного (печ) дійствія“,котрі в 16 
• 17 в. давали по церквах в Москві і на полудни.

Підчас утрені 2-оі неділі перед Ріадвом на сте- 
пеннах, входятъ три отроки, відтак ангел і ХалдеТ до 
печи устроено! на амвоні. Хвлдеі по співі псальмів, 
віршованих діяльогах і пр. відбирають свою кару.

В 16 і 17 в. уряджувалив нас при церквах і шко
лах релігійні видовища міетеріі—драми. Сі вистави 
прийшли до нас через школиз заходу як „пасійні мі
етеріі (в часі Великодня) і інтермедіі“ (комедіі) які ви- 
ставлювано в часі Різдва, Се з звязи з роввитком 
іалаСЛОВСЬКО’ .дРами яка ПР- в Еспані! за Кальдерона 
1600 — 1681 дійшла до висоти, в котрій катол. сві- 
тогляд абстрактними поняттями пояснюе містеріірелі- 
Пі й життя. Біблійні і Евангельські повіети стаютъ 
виразом і символом ідеі*).

Але і в сих релігійних драматичних творах які наш 
нарід сейчас перероблюе до свойого світогляду (по-

Л ’ В Літературні начерни Богослов, драми

з
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дібно як грецько-болгарські твори першоі дсби) видко 
національно-демократичну тенденцію. Ось Митрофан 
Довгалевський в саоій „Піітіці радить писати такі тво
ри „мужицькою“ мовою і вставляти такі типи як: 
Господар, Козак, Жид, Циган, Скит, Італіець; Розу- 
міется само собою, що в цих церковник творах були 
діеві особи: Пречиста Діва, св. Иосиф, св. Дмитро, 
Ісус, Пастирі, Ірод і ин.

Найстарша драма сего рода, то інтермедія, в поль- 
ській драмі Гаватовича: „Трагедія або образ смер
ти" — виставлена на ярмарку в Камінці 1619 р.*)  Ті 
твори закрашен! гумором грали^пізнійше по ярмарках, 
приватних домах і при школах. Акторів, звичайно 
бурсаків студентів обдаровувано датками внатураліях. 
Від ходження сих акторів витворилася вертепна, драма 
якоі останком можемо уважати нинішні ходження з 
вертепом підчас Рівдва.

*) Доброю працею про розвій укр. драми е Мих. 
Возняка: Початки укр. Комедіі Львів 1920.

Містеріі укладали студенти львівськоі, киівськоі 
і инших шкіл, нерідко і такі вчені мужі як: Лазар Ба
ранович або Дмитро ТупталО. Лаврентій Горко виста- 
вив 1708 р. трагі-комедію „Иосиф Патріярх11. Теофан 
Прокопович написав одну трагі-комедію, якоі героем 
язляегься св. Володимир. Инша драма його п. з. „Ми- 
лістя Божа“ написана Около 1728 р. звеличуе Хмель- 
ницького. Багато таких творіз видано в „Кіевській Ста- 
рині“; збирали іх пр. Франко і ин.

Під кінець тоі дсби за Петра Великого і по битві 
під Полтавою 1708 р. виступае друга з ряду вже в 
історіі нашого письменства мандрівка Украінців пись- 
менників до Москви і нових російських огнищь на- 
укових. Наступае занепад нашо'і словесности, котра 
животіе тепер перетравленим псевдоклясицизмом. Зна
менем упадку можна вважати панегіризм, якого роз- 
цвіт припадае на час панування Сасів в Полыці. Най- 
визначнійший у нас панегірист се Атан. Заруський. 
В творі: „Хліб ангельський" звеличив Петра В. і дру
гих членів царськоі родини. Небуло зато; бо саме 
цар Петро завів суворий цензурний режім і винищу- 
вав тим всяку ідейну думку в писаниях так як і Кате
нина II., котра висловилася, що треба винищити серед 
верхів укр. народа „умоначертаніе прежних времен".
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Незмогла! У благородного укражського дворянина 
жили слипати до всего рідного. Козацькі хроніки 
ГрабЯнки, Лизогуба, Лукомського, „діяріуши", драми 
Кониського Георгія і безлік других творів рукописями 
йшли з рук до рук. Любисевич пище з Петербурга, 
,що і дим отечества сладок, сія вонь благоуханія ми- 
слей отечественних есть найсладшая“. Повстають, не 
диво вірші побутові, сатири, віршовані листи, жартоб- 
ливі стихи пр. священника Івана Некрашевича з Ки- 
івщини..

Ни комедіі фон Візінл, не Радущева „Путешес
твія з Петербурга в Москзу“, в яких пробиваесь інте- 
рес до народа, а які були сконфісковані або заборо- 
нені, ні, Оссіян, ні збірникствроанглійсько! псезііПерсі 
вплинули на наше письменство? Ні!Упадок козацтвв, 
знесення Січи 1775 р., заведения кріпацтва 1771 р. 
вразили пресильно зболену душу народа, котрий за-' 
співавши що: „Наступила чорна хмара, настала й си
ня. Була Польша, була Польша та стала Росія“, ви- 
добув в себе голосну рефлексію в користь народа 
і його словесности.

Високоідейні люде, як автор рукописника „Істо- 
рія Русов , або Капнист та духовенство і мішане 
зрозуміли, що не треба опускати руки і край „по вре
мя люте, як се вчинили пр. автор простороі збірки 
віршів монах Климентій або кшвський міщанин Василь 
Барський, що Оставив нам просторий опис подорожі 
на Львів до Риму, Македоніі, Палестини, Египту, Ара- 
біі, Сиріі, Кипру, Патму, Царгороду, яку відбув в рр. 
1723 — 1744, та як Грицько Сковорода, що довго 
вештався по Західній Европі. Були се прояви н.ещас- 
ноі політично! долі народа аілюстрованоі ще вираз- 
нійше вагальною сецесію Запорожсько! козаччини до 
Туреччини, над Дунай, по зруйнованню Січи 1775 р. .

СтароукраТнський патріотизм справив 
однак, що навіть напів інтелігенти, що близько стояли 
до народно! маси — священники, дячки, учителі, мі- 
щане і посполиті селяне, що кінчили сякі такі школи, 
не дали пропасти народній словесности, а тим самим 
і письменности. Саме з цих сфер стянули люде до 
праці, що знали добре етнографію а напіональна тра
диція влила в добре приготовану форму ідейний зміст 
і так джерело національно! словесности зробилося 
богатою струею цілющо! води.
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Віщунами ново! доби словесности, іі ренесйнсу, 
жвляються свойого рода революционер Сковорода, 
заразой фільософ і Котляревський.

Письменники другоТ доби.

Христофор Бронський, прихильник Кальвінськоі 
науки видав під прибраним імёнем Христофора Філя- 
тета (себго правдолюба), важну книгу „Апокрізіс альбо 
отповідь* та книжки о соборі берестейськім у Вильні 
1597 р. Твір цей зробиа на оба релігійні табори силь
на вражіння, бо втягнув в боротьбу і сьвітскі верхівя 
тодішноі суспільности, а саме доказував він в згада- 
ному творі (проти езуіта Скарги), шо світські люди 
мають право до участи в справах церкви і віри. Сю 
тему годі вважати впливом протестанських течій, оо 
наша церков толерантна, з національно демократичном 
напрййком допускала все певний вплив і світських 
людей (участь представників братств на синодах і йн).

Максим Мелетій Смотрицький, один з найплідній- 
ших письменникіи і вчевих свого віку, ур. коло 1578 
р учився в Острозі, де иого батько Еразм був рек- 
тором колегіі. Кн. Константин. Острожський вислав 
його на науку пізнійше до Сзуітів в Вильні і за гра- 
иицю до Липська, Норимберга і других міет. Вернувши 
до вігчини, став поборником православія, а висвячении 
папіярхом Теофаном на архіепископа жив в Полоць- 
ку. Підозр’ваний о участь в убитю св. Иосафата, від- 
був попорож по Оріенті. В Римі приняв унію. Умер 
яко архимандрит дерманський.

Письма: Вірші на відступників. Острог, 1599 р. 
Тгепоз аІЪо Ьашепѣ лтасЬ.осЫе] сѳгктѵі 1610 р. В сім 
творі зобразив нам автор вельми сумне положения 
православно! церкви, вичисляе руські родини СанГуш- 
ків,'Чарторийських і др., (котрі з обрядом і свою на
цію переменили). Іпзѣіѣиѣіопѳз Ііпдиае §гаѳсае в Кольо- 
ніі 1614: Ѵѳгаіікасуа піѳлѵіппозсі 1621 ЕІепсИпз; Аро* 
1о§іа 1628 (яко католик бажае, шоби Східна “еРква 
злучилася з римською) і Рагаппѳпзіз у Львов! 1629 р.

Перші полемічні твори Смотрицького не дій- 
шли нас 3 Апольогіі можна судити, шо найвчасніише 
написав він і Відповідь на письмо Потія п. в. Унія. 
Проти Потія написав також: На другий Лист велебного
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Огця Іпатія до Яс. Осв. кн. Констант. Острожського. 
Острог, школа греиька 1599 р.*)  Смотр, стирався силь
но з Потіем 1608 р.**)  коли то пиша в відповідь на 
Ереси ігнорація і политика попів виленських та на 
Гармонію свою Антиграфе. Смотрицький е автором 
виданоі 1619 р. в Свю Граматики славянского язика 
з якоГ вчилося кілька поколінь на Украіні, в Москві 
і між славянами на Угорщині. Вона причинилася до 
розвитку сербо славянського язика в півленній Угор
щині, шкодила однак розвиткови нашоі народньоі 
мови.

*) Кчѵагіаіпік ЪівЬогусгпу 1920.
**) Гляди працю проф, Кирила Студинського.

Ілатій Потій, киівський митрополит, великий обо
ронецъ уніі, виступив 1599 р. зі своім „Антір резком*,  
який мае багато цікавого до історіТ і підготовлення 
уніі. Иого добрі проповіди явилися в польськім пе
ревод!.

Велямін Рутський, пізнійший киівський митропо
лит, зреформував чин св. Василія Вел. Писав по поль- 
ськи і латинською мовою. Він підготовив своім при- 
міром оо. Василіян до іх виданъ XVII ст. на жаль 
писаних не натаою, лише головно польською мовою.

Виталій, еромонах, а пізнійше ігумен в Дубні, 
видаввСвю 1612 р. „Діоптру*,  твір віршований в фор- 
мі поученъ, котрий в XVII ст. був передруковуваний 
чотири рази.

Беринда Памва, Молдапянин родом монах киів- 
ськоі Лаври, проживав якийсь час в Стратині коло 
Бережан, де була друкарня основана епископом Ба
лабаном і списував свій „Лексікон (словарь) славено- 
росский*  для вжитку молодіжи. Видйв його в Киіві 
1626 р. Словарь цей використовуе більше народню, 
чим сучасну славян ськоцерковну мову.

. Вишенський Ів»н, найважнійший письменник па- 
тріот цих часів, походив мабуть в Вишні в Галичині. 
Постригся разом в Иовом Княгиницьким, пізнійшим 
основателем Скиту Манявского (в першім десятилітю 
XVII ст.) на Атонській горі в Болгаріі. Перебував у 
Львов!, Маркові коло Богородчан і ин. Пізнійше вер
нув на Атонську гору звідки мов громами метав сво- 
Тми „Посланіями*  до князів, епископів і гсрожан-Ру- 
синів, заклинаючи іх до бодрости й ед> ости в вірі
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та морального життя. Противник перекладів (дисиден- 
тами) св Письма, говорить, що церковний язик без 
хитрости провалить до Бога Віи виступае дуже гостро 
проти соціяльного безладдя в Полыці, деморалізаціі, 
а стае в обороні простого, але чесного людского 
життя тих, що „з одно! мисочки борщ хлепчуть, а 
самі собі панове й слуги“. Стае і в обороні бідного, 
але чесного нашого патріярхального священства і мо- 
нахів. Останньому дораджуе строго-аскетнчне життя 
Письма його навіяні горячою любовю краю і націі.

Письма; Соборное посланіе атонських монахів 
до кн. Острожського і всіх православних. (Мопишепіа 
Зѣаигорі^іапа Л<вів 1895); Посланіе атонського мо
наха Иоана Вишен ького к праеославним югозапад- 
ноі Росіі і литовського князівства. К митрополиту 
и епископам принявшим унію. Сочиненія о заблужде- 
ніях римськоі церкви. В творі: Про свяшенство (книга 
св. Иоана Золотоустого), що вийшла 1614 р. кладе 
він натиск на плеканвя висших теольогічних студій. 
Крім сих творів, приписѵють йому ще много инших 
лолеиічних творів., котрі мав видати під иншими іме- 
нами. Більше з його життя невідомо. (3 новійших 
праць про Вишенськоно порівняй праці в Киівській 
Старині й I. Франка).

Ісая Копинський, завзятий поборник православія, 
вигназ з Пеоемишля силою свого уніятського контр
епископа Крупецького. Від 1628 р. був архіепископом 
смоленським і задніпровським архимандритом. По 
И »ві Борецькім став митрополитом, доки його Петро 
Могила не зсадив з престола 1640 р. Письма: Лист 
до кн. СреміГ Бишневецького свого ученика, писаний 
відколи „з Русина Ляхом став" з докором за віро- 
отступництво. Альфабит духовний; Лі твчца іноческого 
жительства в Бозі; наслідуе тут вірно Ліствицю Івана 
Синніта.

Захарія Копистинський. печерський архимандрит, 
видав „Антиграфе" (по польськи). Цікава його Палі- 
нодія (в рукописи), де полемізуе з Обороною Уніі 
Льва Кревзи Видав: Номоканон Киів1629; Толковане 
на Апокаліпсіс Андрея в КесаріТ; Бесіди Златоустого 
Киів 1624 і и. | 21. марта 1627 р.

Кирил Транквіл'іон Ставровецький був учителем 
в львівській братській школі, потім зістав архиман-
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дригом в Черяигеві. Видав: Зерцало Богословія Киів 
1618 (статі богословські і фізіольогічні); книжка мабуть 
люблена, коли ще в р. 1790 в Почаеві іі видано. По
ученія, на неділі Г свята або Евангеліе учительне*).  
Перло многоцінне, твір богословський віршами і про
зою (в Могилев, 1690 р).

*) Йов Княгинѳцький монах, розбираючи його 
Учительне Евангеліе закидуе доТматичні похибки 
проти православія.

Петро Могила, воеводич молдавський, учився 
в Парижи і ин. заграничних всеучилищах. Повернувши 
бив ся під Хотином з Турками, відповідно родинвій 
традиціи Постригшися в черці став архимандритом. 
3 успіхом боронив украінську справу перед сеймом 
й королем в 1632 р. Висвячений в львівській волось- 
к'й церкві на митрополита (27. IV. 1633) удався до 
Киіва, де усунувши старенького Копинського, заняв 
митрополичий престол. Умер 1647 р.

Петро Могила славний з того, що заложив, а вла- 
стиво переобразив давну школу киівську наАкадемію 
на взір такихже Академій за границею- В цій Академіі 
викладано по латинськи, очевидно в замірі стати на 
рівні до образования з католииькими полсмістами 
головно в Польщі. Письма сего визначного писателя 
схоляста: Крест Хріста, проповідь крестопоклінна) 
посвячена Среміі Вишневецькому 1632: Літос або ка- 
мінь з прощи іетини св. церкви на сокрушеніе „Пер- 
спективи“ Касияна Саковича, що був ректором киів- 
ськоі школи при Богоявленськім братстві, писав Вірші 
і на похорон гетьмана Конашевича Сагайдачного 
а пізнійше став Сзуітом і поселився в Кракові. Могила 
видав сей Літос по польськи під криптонімом „Енхѳ- 
Ъіизиа Рітіпа“ в киівськ. Лаврі 1644. р. Писав ще другі 
твори по польськи. Під доглядом Могили видано ще 
в Киіві Служебник 1639 р. Тріод постну 1640, Евхо- 
льогіон 1646, Собраніе коротко! науки о артикулах віри, 
Требник і т. и.

Гізель Іннокентий Німець з роду, приняв східний 
обряд. П. Могила вислав його заграницю. Вернувши, 
став ректором колегіі. Відбув диспути з Сзуітом Ці- 
хоНським. Свою каріеру завдячуе Могилі і Хиельниць- 
кому. Був приклонником Москви, котра його часто .
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ѳбдаровувала. Не годився з гетьманами Руіни, але 
й не переставав бути ніколи щирим Украінцем. Умер 
архимандритом 1683 р.

Письма: Мир в Богом чоловіку, важний тим для 
нас, що знакомить нас з сучасними звичаями, вики- 
да ючи купцям продавання еретичних книг, білила для 
женшин і т. д. Важний його літописний твір „Сінопсіс", 
що оповідае симпатично княжий період Киівщини ітд. 
до року 1679. Сей твір начинае нашу історію від Ноя,, 
імав великий вплиз на пізнійшу російську історіогра- 
фію По польськи видав: Ргахѵйиіѵга тѵіага, (полеміка 
з Сзуітом Боі'мом) і Патерик 1661.

Косів Сильвестер, ставши митрополитом по Мо- 
гилі, витав Хмельницького по його поб дах. Образу- 
вався за границею, куди його Могила був вислав. Був 
також префектом колегіі. По Переяславськім договорі 
1654 р. не хотів присягати царев» Алексіеви, хоч 
Польщі не любив. Умер тогож року що і Хмельниць- 
киЙ 1657.

Письма: ДГдаскалія; 1637 р. О св. тайнах; О ру- 
рукоположеню в СреТ. По польськи: Ехе^рзіз, Киів 
1635 (памятник змагання просвітного Украінпів, як 
каже Огоновський) і „Ёутѵоіу о]сбтѵ ріес2аг8кіск“.

Баранович Лазар р. 1593. Відпавши від уніі до 
схизми був учителем і ректором могилянськоі Академій 
В Яссах висвяченб його на епископа чернигівського. 
Престіл свій епископський обняв доперва по смерти 
епископа Прокоповича. По воли царя Алексія наділено 
його титулом архіепископа. Причинився до вибору 
гетьманаМногогрішного протегованого Москвою, котру 
потім не злюбив. Помер 1693 р. в сотнім році життя*).

*) Сумцов: Лазарь Баранович Харків 1885.

Письма: Меч духбвний. Труби (проповіди). 1679; 
О пяти ранах Ісуса 1680 і и. 3 польських: Ёухѵоѣу 
йтѵі^ѣусЬ ѣеп Ароііо ріедѳ; цікава есть його: Еиѣпіа 
Ароііполѵа уѵ кайЗе] вргалѵіе §оѣоѵга Киів 1671, есть пе 
Збірник стишків в роді: Кіѳ туіеги АѴепегге, Ъо сі$ 
тѵуріеггѳ і др. /

Баранович се проповідник сказатиб візантійськоі 
школи притім енергічний оперуе цвітистим стилем»
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войовничий з часів козацьких повстань (порівняй 
хотяйби заголовки його проповідей ; Меч, Труби).

Галятовський Иоанікий один з визначнійших 
украінських схолястів, був . настоятелем Лаври Печер- 
сько’Г. Агітував за Алексіей яко кандидатом на трон 
польський. € він правдивий пред ставник то- 
дішньоі нашоТ учености і виступае гарячо 
за автономіею Украіни. Вмер як архігандрит в Чер
нигов! в 1688 р.

Письма: Небо новое, друковано в друкарні М. 
Сльозки у Львобі 1665. Найважнійшим його твором 
с „Ключ разуміння" е це величезна книга давних 
проповідей господських, богородичних і празйичяих 
святих з Наукою або способом зложення проповідей. 
Правила іі проповідничі відповідають духови схоля- 
стичних шкіль. При кінци книги е подані способи, як 
титулузати міщан (славетні) шляхту, князів і ин. Про- 
повіди, дуже довгі, радить скорочувати і подавати 
людям, в зрозумілій мові. Месія правдивий, 1669, проти 
Жидів, котрі почитали Рабіна Сегета на сході в Смирні 
яко мнимого Месію. По польськи: Воитолѵа Ьіаіосѳг- 
кіѳ^да. € це диспута з Сзуітом Пекарським в присут- 
ности короля Яна Кізнміра 1663. 8ѣагу козсібі гасііосіпі 
г >лемічне; АІркаЪеѣшп (еретиків) і Ешкіатѳпѣа, па 
'кхбгуск іесіпозс Впзі и Вгутет Іастшсу Гипсіи^.

Два послідні твори видав в Чернигов! 1681 1683 р.
Антоній Радивилівський, ігумен Киівськб-Микола- 

івського монастиря. Се визначний проповідник, що від- 
повідно до духа схолястичних шкіл уживае до своіх 
доказів не тільки бібліі але й клясиків, а за прим'ром 
Сзуітів і анекдоток. Черпав із збірника новель „Сгѳзѣа 
Вотапогшп", звідки пр. Шекспір брав теми до своіх 
творів як „Венецького куцця“ і ин. Оба його збірники 
проповідей носять і пікэві схолястичні катол. впливом 
зазначені заголовки: „Огородок Маріі Бсгородиці“ 
ё „Вінець Хрістов із пропОвідій недельних аки з цвіт 
тов рожаних сплетений"*).

Полоцький Симеон, один з тих, що то служили 
царському дворови, покинувши Киів. Муж великих

*) Огляд Іст. Укр. Руси. Літер. Барвінського 
Ол. Львів 2910 стр. ЬХХ.
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здібностей, люблений на дворі царя Алексія Михай 
ловича | 1680 р. 3 письм його замітні: Жезл пра
вленія : Обід духовний і Псалтирь рисований, в Мо 
скві 1680 р. Більше його творів не видано.

Данило, як ч^рнацьД ми тр о Туп тало, походив 
з козацькоі родини, був ігуменом в Батурині, потіл 
жив в Кизві, де почав писати: Четіі Мінеі; е це окис 
життя святих на кожд^й день в році. Перебував опі- 
сля в Глухові, Чернигов! і Новгород! сівер. Петро В. 
іменував його сибірським митрополитом, але задля 
слабого здоровля не міг туди удатися. Умер як мит
рополит в Ростов» 1709 р., Найбільший твір Дмитра 
Ростовського, це Четіі Мінеі, котрі почав видавати 
в Киіві 1690 р., що 5 літ одну четвертину, що обій- 
мала 3 місяці. Видав ще: Руно орошеное, чуда Бо- 
городицького образа в Слицькім монастирі. Писав 
т»кож Літопис і Р- зиск о раскольниках (в рукописи). 
Православна церква почитае його святим.

Зиновіев Клим, сучасний Тупталови, останній 
важнейший схолясг „сгранстував“ незадоволений з своіх 
властей руховних по ріжних сторонах. Його твір не: 
Стихотворенія, котрі розпочинае схолястичнкми сбяс- 
неннями, шо до правди, Огню і т. д., а доходить до- 
рікаючи своім властям, до зображення ріжних верств 
народу свого часу. Твір його переховався в руко
писях.

Л і т о п и с и списували сливе по всіх монастирях, 
се діялося за взором Нестора. Тому були літописи: 
Підгорецькі, Добоомильські, Скитські і др. Братство. 
Ставропігійське Львівське, списувало подіі і так пов
став Львівський Літопис. Колиб зібрати численні за
писки по Евангеліях, церквах і ріжних других книгах, 
як се робив львівський крилошанин Антоній Петру- 
шевич в своій Сводній Літописи то повсталиби вели- 
чезні літописні збірники що правда не суцільні але 
богаті в подробиці льокального характеру.

Розцвіт козацтва з його організациею, з похода
ми на Турків і Татар, повстання проти Польщі, останні 
змагання Украіни вибороти собі независимість за ча- 
сів Мазепи й дальни* сумві діі козаччини до 1775 р. 
мусіли знайти літописців, котрі під захистом старши
ми та користуючися часто актами військовоі канце
лярій передали історію козаччини другим поколіням.



— 43 —

Один з важнейших літописів незнаного нам автора, 
що на його часто покликуються пізнійші літописці, 
то запропащеяий п.з, „Руска достоверна літопись", зна
ний нам з письм иоодиноких літописців. Оповідае він 
про початок козаків, про гетьманів Лянцкоронського 
Предислава, Остапа Дашкевича. 1513. Унію: а друга 
часть літописи починалася від 1606 р. та доходила до 
війн Хмельницького.

Густинську кроніку (від монастиря де 
списана), написав чернець Лосицький в 1670 р. Опо
відае она історію УкраТни, звичаем універсальних 
історій. починаючи від Ноя до 1597 р.

Краткое описаніе Малоросіі, це літо- 
пис аж до 1734 р., оповіпае про князів і козаччину.

Літопис Самовидця списав нпвідомий нам 
автор, учасник війн Хмельницького дуже обектйвно 
до 1702 р. Цей літопис стопъ в ввязй з Кратким 
Олисаніем Малоросіі, до котрого Самовидецъ ввійшов.

Чернигівский літопис* в двох частях, 
обіймае часи від 1587 — 1692 і від 1692 — 1750. Про 
Синопсис Гізелля було сказано висше. Дуже важний 
літописець це С а и і й л о В е л и ч к о. Він служив на 
Згпорожі за часів Мазепи. В війсыковій канцеляріТ 
Сули йому приступи! всі акта і козацькі літописи. Ко- 
ристаючи з іх написав обширну історію від Хмель- 
ннцького до 1720 р. додаючи в скороченню навіть 
переклад поеми Твардовського. Втім сзоім: Сказанію 
о війні козацькій з Поляками, явившійся 1728 р., по 
містав р’жні акта, листи, дйкумевти а навіть 10 пор
трет гетманів. Літопис Величка, видана з початком 
19 в. обіймае 3 томи.

Григорій Грабянка, що брав уділ у де- 
путаиіі Полуботка до царя Петра В.написав в 1710 р. 
„Дѣйствія небивалои брани Богдана Хмельницького..“ 
€ не оповіданне від найдазнійших часів до Мазепи. 
Час війни за Хмельницького найліпше преставлено 
з цілоі літописи.

Николай Ханенко братанокгетьманатогож 
імени провів свій вік в військовій службі, де був хо
рунжим за часів Полуботка. Зіставив по собі Дневник,

*) Виданне Мпколи Білозерського.
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в якому оповідае сучасні авторови^ подіі. Замітний 
літописець те й Петро Симотовський.

Два останні літописці з часів упадку козацтва, 
далеко цажнійші ч>*м  попередний літописець це Алек
сандер Рігельман і Василій Рубан. Пер
ший із них, зукраінщений Німець, написвв по внесению 
Січи: „Літописное повіствованіе о Малій РосГі ей 
народі и козаках", в 4 частях. Василій Рубан видав 
в Петирбурві хілька творіа по нашій історіі як: „Из
вѣстія о Малій Росіи“, короткой літопис з 1506—1776 
р. Землеописаніе Мало! Росіі (1777) і и.

*) Історію украінську тоі доби писали й чужинці 
та в чужих мовах: Укр. шляхтич Иоаким Ерлич по 
польськи подібно і Самійло Твардовський, Коховський 
„Клімактера“ по латині. в й записки Осьввціма, 1 ор- 
дона Охоцького, Темберського. ЗЫіеіег: НізЬогіѳ сіе Іа 
Реѣііе Впззіе. Еп§е1: ѲезсЬісЬіе сіѳг Икгаіие ппй сіѳг 
Козакеи. Писав також історію і вѳнецькпй посол Ѵішіиа.

Крім повнсше наведених літописш'в і збірників, 
що відносяться до історіі, маемо ще богато других, 
меншоТ вартости як пр. Георгія Кониського 
архіепископа 18 ст., котрому приписували „Исторію 
Русов" (вид. 1846 р. твір, що мав великий вплив на 
таких мужівяк: Шевченко, Пушк н і др.)

Однак автором „Исторіи Русов“ якздогадуються 
мав бути В Полетика укр. вільнодумець патріот*).



Погляд на третю, ренѳсансову, добу 
нашоі словесности.

Упадок народніх змагань зі зруйнованнвм Запо- 
роськоі Січи, поневолення народу в кріпацтво, а опі- 
сля по тих причинах і розпанопіення тоі верствй на* 
рода, котра повинна була з природи річи протиділати 
тим сумним подіям завчасу і підтримувати духа няціо- 
нальноети, все не прилягло при кінци 18. віку тяжким 
каменом бюче ще народне серпе.
• Щоби той камінь усунути з народного тіла, стае 

наш народный фільософ і „любитель справжньоі сво- 
боди“: Сковорода, іде в народ промостити дорогу Іва- 
нови Котляревськсму, котрий вийшовши як і Квітка, 
з окружения патриархального любячого народну дав- 
нину, своім голосним маніфестом ЕнеТдою 1798 р. до- 
кине в сатиричній травести потомкам козапькоГ стар- 
шини, а теперішним дворянам-чиновникам гірке слово 
иравди на іх гуляще життя, гнобленне народу, та йчу- 
жосторонну свитину, яку почали надягати. Котлярев- 
ський підкрислю* сильно демократия ний, поде- 
куди й соціальный а слабше національний напря- 
мок в своіх творах. Від нього числимо нову, народну 
добу нашоі словесности. Стгс він в обороні понево- 
леного народу, а вказуючи на його благородну, чисту 
душу, будиіь для него інтерес у читаючих Енеіду — 
одним словом він вводить ідею нарбдництва, на 
котру вказуе не тілько в епічнім творі писаніи прек
расною, богатою гародньою новою, але й усовершуе 
в своіх драматичних творах, взоровавих на такихже 
творах з попередноі доби. (Др Колесса: Століття 
обновления літератури Львів 1888)

Першим маркантним проблеском ново! доби явля- 
еться великий збірник перковно-народних пісень до 
якого ввійшла і одна пісня Сковороди то Богоглас- 
мик, що вийшов в Почаеві 1786 р.

Котляревський витворюс перше огнище 
літературного руху в Полтаві. До нього

4
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приіжджали з заявами пошани і симпатіі молоді літе
ряти (Шевченко відрисовуе його дім) але Полтава 
не творить центра літер. руху. За те Еней і Наталка 
Полтавка се полтавські типи.

Полтава, як .слушно каже учений Ол. Грушев- 
ський, це Котляревський і тільки.

Харків інакше. Там фільозоф Сковорода ще пе
ред тим підготозляючи ззснуванне всеучилища 
неиачеб вТщим духо мдае знати, що тут в Харкові 
пбвстане друге огнище нашоі словесности (около 
Украінського Вістника від року 1816), котре дасть 
нам пізнійше Квітчину повість і смілійшу чим Кот- 
лярбзсысого сатиру Артемоаського Гулака: „Пан та 
собака", в котрій під караним жорстоко а невинно, 
псом Рябком, встане весь повернений в кріпацгво на- 
рід Украіни упімнутися о себе.

В Харкові в цих „укр. Атенах" був цілий ряд 
„подвизаючихся" зі славою егяографів і поетів. Всі 
вонй: КостоМарів історик, Метлинський, поет задуми, 
Срезневський, етнограф, Ф. С. Морачевський а пізній
ше Пассек представляють бит воі'нів героів козаччини, 
Кромі Вістника зявляеться „Укр. Журнал". Зявляегься 
ряд альманахів: „Сніп“, „Молодик". Виходить „Запо- 
рожськая Старина" 1 — VI. Костомарів пише: Об 
істор. значению руськоі народньоі поезіі.

Харківмае значіння напряму литератур
но і ш к о л и. Страсть в молодих адептах до стихо
творства розвиваеться тоді широко серед молоді. Те 
видко, коли розглянемо тодішні журнали й рукописи. 
Головою був ндйсимпатичнійший Квітка. Гулак Арти- 
мовський з причини урядового становища, не збли- 
жався до молоді й гуртовноі праці. Оба гуртки універ; 
ситетський і семинарицький працюють спільно. В „Снопі 
й Молодику" добре презинтують цю школу, що мае 
демократичний. напрям Письмафранцуських енцикльо- 
педистів, нові паролі та ідеі з заходу знаходили й у нас 
відгомін. В часі реакціі Александра I. повстали неле- 
гальні кружки за приміром заходу, згадати масонський 
кружок Новікова в Москві або кружок професоріз в Бер- 
дичеві про що й на Украіні дискутузали наполеонські 
воіни, а ще білыле романтизм з його замилуванням 
до минувшини, традиці й піднесли-оестію народностей 
котрі хочуть тетер жити своім життям. В ЧехіТ спеці-



яльно випливсм бсротьби з Німцями,являються дерші 
славянофш вчені: Ганка, Челяковський, Дубровский 

1 инші. Під іх вплиеом прсбуджуеться і в нас₽умраіно- 
фільство (Харнв) якого формент зливветься пізнійше 
в сорекових літах в Кирило-методиТвське братство 

Заінтересуванвя народностями пробуджус живу 
нгродну мову, появляються збірни^инародних пісень, 
на котрі перший звернув увагуНімець Гердер в„81іш- 
ъГЛ 1егя Ѵо Ь1- 1802 р‘ Ломиковський зібрав вже 
18С5 р, 3 уст лірників ріжні пісні. Статі про старины 
украінські пісні пише кн. Цертелев 1818 р. Сливе 
рівночасно видае в Петрсграді Павловський „Грама- 
тику малоросс. нарічія“, де підчеркуе наші поетичні 
твори закрашені народним гумором тареалізмом. Сис- 
тематичву.збірку пісевь видае вчений Максимович від 
1728 - 1825*)  і Лукашевич . ВГалицькій УкраТні зби 
рають народы пісні і перекази люде зі сфер священ*  

3г,ДСИ ' ,рлходить велккий збірник ЛѴасІатѵа 
г (Левка, кружка Шашкевича і др.

*) Сборник малоросс, пісень Л. В. 1827' Укр 
нар. думи, Москва 1834.

тѵе АмТВпоХйФмЛм\СЛ&биЙ Р°мн™зм» який репрезен-
• Могила а подекуди Артемовський, Шев- 

уіу в Не буй в нас .сильнкй (20 ті і 30 ті літа
ліХ в.) Він уступав в нас місце реалізмови, який ви« 
переджуе реалізм а прочій Европі о кілнкадесятиліть 
та очевидно димократизмови і ссціяльним тенденція» 
якГвраз з нацюнйльними займають усю укр. істооію 
літератури. и «чмриѵ

Киів стае осередком літер. руху в сорокових лі
тах. Там повстас б ратство с в. К и р и л а і Мето- 
д і я. Основуе Його Костомарів і овравдуе и ау ко во 
а теніяльний Шевченко в сеоіх поетичних творах’ 
Вони ставляють на перший плян нопохитну націо- 
нальну свідомість, якою переймаються Куліш, Бі- 
лозерський, Маркович і другі тямущі люде, що 
федерацію народів поставили на близько 80 літ пе
ред нею як можливо зреалізованою гадкою, яку 
проча Европа видвигнула доперва в всесвітній війні, 
По страшнім увязненню і рсзігнанню Кирило Метод’ 
братства на весну 1847 р. притихае національна сві-
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домість за абсолютнього царя Миколи I. але по його 
смерти 1855 р. по амнестіі, і від видавання в Петер- 
бурзі Основи (1860 р.) всходить вона ясною зорею 
на укр. світогляді.

В Галичині для анальогічних напрямків був терен 
промощений в обох духовних семинарах у Львові і Від- 
ні, які оснував цісар Иосиф II. і Марія Тереса. Перший 
з них завів у Львові і нашу виклацну мову але ви- 
клади ці в університеті вскорі і підупали. Свободо- 
любна „руська думка* над працею для народа бу
диться під впливом львізського духовн. семинаря і ві- 
денських вихованків „барбареум", які мали зносини 
з усіма Славянами і укр. духовенством з Угорщини 
і Хорват!! та Буковини аж в 30 их літах у членів Русь- 
ко! Трійці: Шашкевича, Головацького, Вагилевича, 
Плешкевича і инших.

Л ь в і в стае осідком літературного руху. 3 вдя- 
кою наложить вгадати і про Перемишль, де 
праця крилошанина Івана Могильницького, епископа 
Снігурського і других духовних довела до повстання 
першого видавничого товариства, бурси-школи і де 
вийшли перші шкільні книжки. ДеякГ праці видали 
вони в тяжких часах аж на Угорщині в Будапешт!, де 
вийшоз і альманах Русько! Трійці „Русалка Дністро- 
вая“ яка в меншім обемі від сконфіскованоі, „Зорі* 
з 1833 р. дае досить добрий образ праці того щирого 
ідейного кружка.

Рік 1848, рік бэротьби народів Австріі о свободу 
та заразом знесення панщини, дав сильний почин до 
розвитку украінськоі науки і письменства, якого істо- 
рію почав викладати у Львові перший професор укр. 
мови, член Русько! Трійці, Яків Головацький. Роки по 
катастроф! в Киіві 1847 р. себто по згнобленню Кир.- 
Метод. братства і по поході Москалів через Галичину 
на Угорщину 1849 р. де та москйвська поміч уділена 
Австріі, зіткнення русько! віри з людністю Галичини 
дали москвофільський ру х—се роки безплодности 
і мертвеччини для літератури, що тревають на Укра- 
іні до 1860, а у Львові до 1870 років.

Коли Шевченко вернув з заслання тоді на Укра; 
іні наступае знова розцвіт літератури. Висту пае тоді 
така літературна сила, як Марко Вовчок зі своіми 
чудовими оповіданнями, в яккх квестія демократично- 
соціяльна захвачуе навіть Росіян. Кріпацтво паде 1861
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р. Купель церковних приборів Димет привозить 
з Украіни до Львова твори Шевченка. За тим появля- 
ються Мета, Вечерниці і видання Кобзаря стараниям 
Климковича, а накладом Сушкевича. Маркіянів син 
Володимир Шашкевич висту пае як гідний народний 
поет. „Де полягла—кличе той кружок иародовців, тем 
воскресне наша руська слава“!Цей гурток, це 
націонали і щирі, охочі працювати для украТнського 
демосу люде. Народне слово бере верх. Навіть на Бу- 
ковині, де в 60 роках гідно репрезентуе наше слово 
поет Федькович, заноситься на краше. Тільки на Угор- 
ській Украіні, гнобленій Малярами з мести за здав- 
лення Росіянами іхнього повстання, де працювали 
слабші талантом як Духнович і другі діячі, не слідно 
вияву народнього письменства.

Коли темні російські бюрократа видали заборону 
літератури 1876 р., потверджену царем, тсді перено
ситься літературний рух спорадично до швайц. Же
не в и, де при громаді трупу сться радикальний рух 
украінськоі інтелігенщі, якого головою був відпуще- 
нийунів. професор Мих. Драгоман і в, котрийінформу- 
вав Европу про проскрібовану Росіею нашу літера- 
туру і удержував живу переписку з молодими Галича
нами: Павликом, Франком і другими. Драгоманів про
живав і в Відні, куди приіхав еше давнійше 1870 р. 
чоловік вельми культурний Куліш. Вплив остан- 
ньбго був більший на богословську молодіж, пр. Ів. Гіу- 
люя і ин. Там переклалося Письмо Святе, повстав пер
ший молитвенник писаний украінською мовою то що. 
Відтак перенісся украінський літературний рух до Га- 
личини де групувалася громада молодих письменників 
що видавали твори наших закордонних письменників.

В 70 і 80 роках збогачують нашу белстристику 
Ів. Левицький, Панас Мирний, Олекс. Кониський, Ва 
силъ Лиманський, Олена Пчілка й др.

На час заборони слова припадае розцвіт укр. 
драми і то майже рівночасно по обох берегах Збруча, 
тодішньоі границі з Галичиною. Тут відбувалися пред
ставления творів Котляревського ще 1849 р. По ре- 
акціі відновлюеться театр у Львові 1864 р. завдяки 
иатріотови Лаврівському. В 70 і 80 рр. виступас доб 
рий драматичний письменик і композитор мельодрам 
Ізидор Воробкевич. На Украіні почався театр з 1872 
р. Там по забороні 1876 р. став він одинокою три-
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буною ріднього слова та при реалістичнім напрямі 
стояв на грунті народництва 60 р. Знаменитими пред- 
ставниками драми, стали: ІванТобилевич, Кропивниць- 
кии, Грінченко, Старицъкий, Янчук, Мирний, Франко 
і др. Під укр. оперу послали основу найбілыпий укр. 
композитор Микола Лисенко, Ніщинський, Денис Сі- 
чинський, і др.

Теми наших драматургів е ріжні. Бачимо анэліз 
зоогачення, впливу на людей, систему експльоатаціі'. 
іеми з життя інтелігентського е рідші, але в остан- 
ніх часах виступають і загально людські питания по
діи, суму відносин полевих (Винниченко), сумно’Г долі 
учительства і ин. Квестіі ті мають однак за підклад 
украінську родину.

Се бачимо і в повісти. Чи візьмем „Причепу*  Ле- 
вщького чи „Перехрестні стежки“ Франка, чи давній- 
шу знамекиту повість Свидницького „Люборадські“ 
зі священичого життя (видану в Галичині Евг. Олѳс- 
ницьким) чи МартОвича „Забобон1* чи „Млин“ Ос. Пар- 
тицького з найсильнійшим протестом проти австро- 
польського надужиття і деморалізаціі деяких частин 
суспільности часів доберестейського мира, то всюди 
маемо дісних укр. людей, а не наслідування Достоев- 
ських, Горких, Арцибашевих або німецьких авторів. 
Цікаво, що по добі реформ в РосіТ таких авторів як 
Панаса Мирного (Хиба ревутъ воли), Франка, Стефани- 
ка автора„Синьоіі книжочки1' і ин цікавлять білыпе 
сьогочасне лихо ніж давне. Тому і Ковалів і другі ма
люютъ лихву, еміграцію, нужду. Мало розроблювали- 
ся типи національновиховуючі зі славноТ минувшими, 
недоставало сильно!' бадьорноГ повісти що національ
но розоуджувалаби свідомість і заохочувала до ед
кости і геройських вчинків. Цю недостачу завважали 
письменники в час! польсько украінськоі' війни.

*) Листа Кощобинського до Гнатюка, Львів, сто
рона 1Ц. ’

Кориснійше предстдвляються вказівкй на дена- 
ціоналізацію пр. в „Люборадських і Хмарах*.

Що до 90-их літ на УкраГні то про них згадуе' 
Коцюоинський *),  що „суспільність сидитъ залякана 
над розбитим коритом і апатично без мрій. Вона ди
виться на мур, що стоіть перед нею. Досадно й ди-
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витись“.Ми скажемо однак, що саме в тих літах зяв- 
ляються белетристи а передовсім новелісти, які в Ев- 
ропі належать до найкращих. Згадати хочби й самого 
Коцюбинського. Вони розмаітими темами оживили 
літерат. продукцію. Причислитиб сюди поета Сзмій- 
ленка, Павла Грабовського, Агатангеля Кримського, 
Чернявського, сатирика Григ. Коваленка, оповідача 
Левенка, Школиченка, Хоткевича.

На поли поезіі відзначилися Василевська (Дніп- 
рова Чайка,) Одарка Романове, Алчевська Христя. 
і обі Кибальчич. На чолі іх украінська „Сафо“ Леся 
УкраТнка (Косачівна) і Борис Грінченко (Чайченко) 
новеліст і поет, що заслужився ширен ням освіти на 
Украіні.

Замітним явищем в Галичині того часу то сильна 
наукова праця в товаристві Шевченка під 
проводом проф. Грушевського у Львов! і праця еконо- 
мічна... Остання абсорбувала забогато енергію Галичан 
і тим занепадало так гарне письменство.

Замітною появою в нашій словесности з остан- (
ніх передвоенних часів е прямування писати дуже бога- >
тими діялектами. Однимзнайінтереснійших, арха- 
ічних сказатибз прикметами княжоі доби це карпацький. 
3 того найцікавіще гуцульське, відтак лемківське, бой- 
ківське і угбрське. Повість писану гуцульським нарі- 
чям дав пр. Гнат Хоткевич *) Лемківським діялсктом 
писав Хиляк (бронію Анонім). Пильним записувачем 
е автор повісти „Сотрудник о. Юрій Кміт. Діялекти ці 
причиняться вельми до уріжноманітнення і обогачення 
укр. літературноі мови. Се правдива фабрика рідньоі 
мови, це строТтельство народньоі словесно! будівлі.

Гарна і ріжноманітна наша література і то на
ціональна, демократична, з сильним реалізмом, що 
обіймае в поезіі і прозі та в драмі ріжнородні теми 
це література дуже старого і культурного европеЙ- 
ського народу. Він на молоком і медом текучій пое- 
тичній Украіні, щоправда географічно некористно по
ложеній, доборовшися по тяжких столітніх борбах з 
чужинцями, які його розвиток давили, свойого дер
жавного ренесансу заспівае вже незабором устами 
своіх поетів нову величию побідну пісню для народу

*) Камінма душа. Чернівці 1911.
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великого, якого слава в світі не поляже, та котрого 
ідеали і мова „голосні і правдив! як Господа слово".

Письменники доби укр. Ренесансу.
Віщуни сеі доби:
Ввеликім яБогогласнику“,цебтозбірнику цер- 

ксвно-народніх пісень, що вийшов стараниям духовних 
осіб галицькоі і литовсько-украінськоІ провінціі, в По- 
часві 1790 р. а який мае для літератури велике значен
ие, поміщено кілька моралізуючих пісень Грицька 
Сковороди. Це свідчить про великий вплив автооа, 
який ще тоді кілька літ проживав. Иншу його пісню 
„Всякому городу нрав і права", вложив Котлярев- 
ський в Наталку Полтавку. Хочаб з цих причин го
диться^ подчеркнути значіння цього незвичайного мужа, 
якого життя це вірний образ нашого тодішнього на
родного настрою. Мае він однак і більше значіння.

Григорій Савич Сковорода* 1722р. в Чер
нухах в Полтавшині, учився в Киіві мов, фільософіі, 
реторики, богословія і т. д. В Петербурзі співав разом 
з другими спізаками, яких урядова імперія туди по
кликала.

Звідавши Угорщину, Німеччину й Італію зістав 
пізнійше учителем в домі Стефана Томари. а опісля 
і в харківській «колегіі. Через свій лібералівм мусів 
покинути Харків. Від тепер провів дальше свое життя 
як правдивий тип Сократа на мандрівці. Переходив 
з села до села, від приятеля до приятеля, всюди голо
сив свою науку. Умер в селі Іванівці коло Харкова 
1 /94 р, в саді пасіці одного зі своіх приятелів.

Ней „любитель прбстотй, істинноі свободи, піз- 
навший дух природи" (його налгробний памятник) го
лосив свою науку головно устно, то й дійшли нас 
лише: Ру ково детва поезіі; Начальна двер к хрест. 
добронравію; Библіотека духовна; Нарциз і Книга Ас- 
хань (фільософ. статті про пізнання самого себе), Лі- 
тературну вартіеть задля елегантноі прози мають йо
го „Харковскія басни". Своеі фільоссфічноі системи не 
виложив він в своіх творах, бо прибитий тяжкими об- 
ставиками свойого народу немав як і коли це вчинити- 
Видко в них попри врожений оптимізм вмисл життя, 
п?ЛМ0.,Ва?-Я-Пр« ЗНаЧ!Нн^ в.?ке В,'РУ€ народ, зі Святим 
Писмом. Світ його любив й як сам каже — не зловив.
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Любив вельми простоту і свободу. Деякі його думки 
можна стрінути і в моднього тоді фільософа природи 
Жана Жака Руссо, котрий своім „Емілем*1 і думками 
про виховання людей серед природи й в супереч ці- 
вілізаційній традиціі, ар обив пресильна вражіння.

Діяльність Сковороди на мандрівці по Украіні 
е близше не відома, але мусіла іти в дусі ліберальнім 
тому небезпечно було про неі тоді розводитися. Всеж 
таки підготовив вія оснування Харківського універ- 
ситету, а з ним і літературного руху, про що ми вже 
згадували.

Сковорода мав вплив і на росс, фільософа гр. 
Толстого, який перебуваючи на півднів часі Крим- 
ськоі війни пізнав рукописні твори Сковороди звідки 
взяв і богато до свойого світогляду, може й головну 
тезу не противитися злу та свойого рода толкування 
деяких місць св. Письма.

Іван Котляревський, уродився в Полтаві 
1769 р. Учився в дяка, опісля в семинаріі. Священи- 
ком не хотів стати, Зате оставав він під сильным впли- 
вом священника Л об о ди, котрий оставив два томи 
проповідей.повних свобэдолюбних ідей. По укінченю 
наук був учителем в првватних домах. При цій то на- 
годі пізнав добре народ, мужиків, у котрих часто куму- 
вав або перебраний брав участь на вечерницях, Від 
1790—1797 р. був у судовій службі, опісля до 1808 
в війську. В турецьких війнах брав участь а за свою 
службу відзначений ордером св. Анни III. кл. і пох- 
вальними грамотами. В 1810 р. став надзирателем до
му виховавчого дігей бідних дворян в Полтаві, котро- 
му посвятив всі своі сили до смерти. За ведения цего 
інституту дістав від Александра 1. 1817. р. брилянто- 
вий перстень і 500 рублів пенсіі. Помер 29 жовтня 
1838 р. в Полтаві.

Найзнаменитшим його твором е. Е неі да ж пер ели - 
цьована" (шутливо переложена) на украінську мову, 
видана без відомости автора в 3 частях меценатом 
народно! словесности Пурпурою в Петербурзі 1798 
(Назвавши видавпя Мацапурою помістив в дальших 
3 частях Енеіди написаних опісля і виданнх К. впекло 
за те, що чуже добро віддав до друку). Зразком до 
цеі травестіі Енеіди служила К. травестія російська 
Осипова або і німецька екссзуіти Блюмавера (Відень 
1794). К. еибрав назмисне форму жанру, щоби заохо-
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тити свою суспільність до читання, виказати іі хиби 
а відтак звернути увагу на закріпощений нарід і слав- 
ну оувалыцину як гетманьщину і ин. Не треба дода- 
вати, шо появления цеі пародіТ на клясичний 
римський епос мусимо вважати як виплив реак- 
цп у нас на клясицизм. Тим самим „Енеіда" мае неп
рям р е а л і с тич н о - д ем о кр ати ч н и й та на
ционал ьний. Такою самою е й комедіо оперета 
„Наталка Полтавка".

„Енеіда“ К. то свідок великого епічного таланту 
автора 1 глибокоі знайомости украінського народного 
життя и широкого замилування до наиіі'. Се вплив 
літератури. традиціі і власнаго темпераменту автора.

Згадану оперету „Наталку Полтавку" написав 
к- Для аматорського театру кн. Лсбанова-Ростовсько 
іаіу. кромі цього написав він шутливѵ оперету „Мос
каль Чарівник". Подібну тему стрічаемо і в західній 
сйропі але Москаля чарівнкка можемо поставити взвя- 
зи з традиціею. Так пр. Василь Гоголь, батько слав
ного Мнколи, пбміщик ніжинського повіту писав чи 
не під впливом інтермедій кілька комедій а між ними 
прегарною мою і щирим украінським гумором навія- 
нии твір „Простак або хитрощі жінки“ перехитрен! 
москалем. Таксж однсактівка галицьксго автора о. 
Степана Петрушевича (батька помершого 1914 Антона 
званого крилошанина бібліофіла й історика) пз. „Муж 
старик, жшка молода" е спсріднена темою з „Моска
лем чарірником".

КотляРевський написав ще„Одудо князя Курякина. 
котляревськии мав великий вплив на сучасників, які 
мого твори читали. Енеіда знайшла са навіть в подо- 
рожнім куфі-і Наполеона в час! його кампаніі 1812 р. 
Котляревськии мае й наслідовників: Константин 
ііузина ур, в Полтавщині 1790. Вчився в тій самій 
семінарп що й Котляревський. Інтересні формою 
і змістом його поезіі виповнюють безплідний час 
вѵ каШ’и літературі між „Енеідою" а харківським 
„Украінським Вістниксм". Писав оди на смерть кн. 
Кутузова але найважн. е „Ода малоросс, крестянина" 
ллегоріею, перевисшае вона „Пзна та собаку" Гулака 
Артемовського, бо се найважн. до Шевченка експре- 
сія демократично? ідеі.*) Вона кружала на жаль лише

Л. М. Киівська Старина 1904. XII, Ол. Лотоць-
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а відписах і настроювала сучасних авторови Украінців 
в бік праці над демократичною й національною про- 
грамою. Раіча Константина Думитрашка 
(1814 — 1886) можемо причислити на підставі його 
алегорично-полГт. поеми: „Жабомишодраківкаы (Петерб. 
1859) до школи Котляреаського. Предмет подібно як 
і в Енеіді взятий з клясичного грунту а пародіований 
представляе у нас боротьбу Украіни з Польшею в ко- 
рись кого иншогО. Думитрашко не попав в так зве
ну „котляревщину", котрою другі сучасні писателі 
насмівалися над норовами темного народу. Думитоаш- 
ко видав своГ думки і пісні п. з. .Бандура" в Киі'ві 
1858 р.

Харківська школа.
В Харкові, як ми висше згадали, повстав 1808 

р. університет, головно під впливом і агітаціею Ско
вороди, а за інціятиеою Миколи Каразина, лібераль- 
ного поміщика і впливового на дворі царя Олексан
дра I, Між першими професорами бачимо Петра Ар- ,
те мо в с ь кого Гулака. Він ур. 1790 в КиійЩині. >
Учився в киівській бурсі і в семинарй, опісля слухав 
викладів в харківськім університеті, де зістав потім 
професором, а від 1841 — 50 ректором. Помер 1 жов- 
тня 1866. в Харкові,

Почав писати 1818 р, ще як слухав викладів на 
університеті. Знаменита його соціально-сатирична каз- 
ка „Пан та собака" де представив долю народу в крі- 
пацтві. Написав ще: „Суплікудо Основяненка“, казку: 
«Солопій та Хквря“, Тюхтій та Чванько, Три листи“ 
Горація перероблені, пр. „Пархоме в щастю не бри- 
кай“ (Аефіат тотѳпѣо геЪпз іп агсіиів), байки та при- 
казки.

Він мае велику заслугу щохоч як і Квітка оправ- 
дуе кріпацтво може дивлячися на діяльність лібераль- 
ного вельможі-основника університету Каразина, то 
в казці „Пан та собака“ не без гумору але із правда• 
вим жалем нарікае на надужитта і примхи панів над 
нещасним кріпаком. Всі його твори назіяні гумором 
а деякі й ідкою сатирою. Так прим, в поет, казці-бай- 
ці п-з. „Пан“,оповідае що Ляхутрапив як раз на свій

кий: Бесвісний поет-демократ, Дітер. наук. Віетнки 
том. ХЬѴ. стр. 77.
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шлях, у пекло до Плютона де його Еак поспитавт 
„Чим ти, звідки і як живеш?" Пан відповів до мужика 
Еака: „Яе з польського паньства, до півдня спав, до 
иіеночі обідав і був власним паном на Волині". За 
се — відповів<Еак — тобі пасти свині!" Як би та
ким судом більше судили—кінчить автор свій стих — 
богапькоб свинопасів наробили".

Григорій Квітка син поміщика, що від. 
села де 1778 р. родився підписовався Гр. Основяненко, 
був змалку слабовитий на золотуху (скрофули) а на- 
віть осьліп. В 5-ім році прозрів на богомілю чудом і 
звідси то датуеться в негонаклін до богомілля і мо- 
настирського життя. В війську служив в 1793 р. В 1801 
р. вступив до куряжського монастиря. В 1806 р. по- 
дибуемо его знова в війську хоч коротко, а в 1812. р. 
стае управителем театру в Харкові. В Харкові оснував 
институт для дворянських дівиць, та був вибираний на 
предводителя дворянства. В 1820 р. одружився з Ан
ною Вульф, котру пізнав при інституті. Она то нак
лонила його писати повісти. Щирій і любленій своі'й 
подрузі при святи в за це найкрасші своі повісти, „Ма
русю" та „Сердешну Оксану".

К. помер в Харкові в році 1843 9. серпня-
В повістях його часто теоретична ідеальність 

стае напроти житевій реальности і тому вони сентимен
тально моралі'зуючі. Всіх повістей написав Квітка около 
17. Важнійші: „Салдатський патрет" (в котрій на під- 
ставі поговірки: Знай, шевче, шевство до кравецтване 
мішайся, відповів російським критикам на напасти на 
себе); „Маруся", найкрасша повість; „Мертвецький 
великдень1: „Добре роби добро буде“; Конотопська 
Відьма" ; „Пархимове снідання"; „Перекотиполе“;„Під- 
брехач", „Купований розум" і ин.

По російськи написана його повість „Пан Халяв- 
ський малюе нам сучасне йому життя поміщиків Ліво- 
бережноі Украіни

Незрівнані гумором його повісти „Конотопська 
відьма" і „Мертвецький великдень". Перша мае за під- 
клад козацькі відносини — суд з ХѴШ в., де топлять 
відьми (очевидно тільки старі). 3 незнании тоді в Ев- 
ропі реалізмом представлена в повісти „Сердешна 
Оксана" доля зведеноі дівчини. Инша повість „Коэир 
дівка , це не заплакана, але незвичайно енергічна дів- 
чина, що побіджае усі’х урядовців і підкупних бюро-



- 57 —

кратів й добиваеться свое! правди. Найбільше чита
ютъ і в народ! популярною е однак повість „Маруся" 
в релігійно-сентеминтальнім дусі (початок повісти наче 
проповідь) з богатим етнсграфічним матеріялом (олис 
пОхорону і ин).

Драматичні твори:
„Шельменко денщик“, в котрім всі особи крім ден

щика говорятъ по російськи, „Шельменко волосний 
писар"; Щиралюбов,перероблена з повісти тогож за
головку і „Сватания на Гончарівці". Иого драматичні 
твори писані по росс. „Суматоха въ маломъ городкѣ" 
(ПриТзший зі столиці), стала основою незрівнаноі' ко- 
медіі Миколи Гоголя п. з. „Ревізор".

Як бачимо Квітка причиняетъ ся і до розвитку 
нашоТ драми. Одно що сьому знаменитому повістя- 
реви, драматургови і публичному діячеви можнаби за
кинути то це, що замало посвятив уваги кріпацькому 
питанию, бо вважае життя селянина щасливим тоді, 
як мае доброго пана. Мабуть Квітка, його батьки-по- 
міщики і другі пани з околиці Основи були людяни- 
ми панами а часи Миколи I. за тяжкі, щоби такі іде’і 
можна було на Украіні письмом пропагувати.

Амврозій Метлинський, найвизначнійший 
У нас романтик, предтеча Шевченка, ур. 1814 р. в пол- 
тавській губ. Від свое» бабусі чув богато пісень і дум, 
котрі виучився на і амять. Учив ся в гадяпкій повіто- 
вій школі під проводом украТнського письменника 
Михайла Макаровського (Т 1856), що написав поему 
„Наталя", наслідування Гетевоі „Негшапп пп<1 Вогоіеа" 
і „Гарасько* 4 що е наслідуванням Пушкінового Кавказ
кою Пленніка. “Наталя" писана 1844 р., не красний твір, 
що коломийковим складом зображуе іділлю жениха- 
нняся богача з дівчиною-сиротою*.  Університет кін- 
чив Метл-в Харкові й жив там у Артемовського-Гулака-

*) Обі поеми Макаровського помістив Метлинський 
в III. і IV. т. свого збірника „Южно-русскій Зборник" 
Харків 1848 р.

Пізнійше викладав в Харкові, яко доцент росій- 
ську словесність. Від 1849—1854 викладав у КиТві. 
Вернувши до Харкова, пішов задля слабости в від- 
ставку (1858). Жив опісля хорий, в Швайцаріі над 
Женевським озером, або в Кримі, в Ялті, де й покін- 
чив примелянхолі'і свое життя самоубійством в 1870 р.
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3 молодях літ сзавянофіл (звідти то й підчиняс 
судьбу козацтва славі царя), почав писати від 1838 р. 
коли то під псевдонімом Амврозія Могили 
видаз в Харкові: „Думки й пісні та ще дещо“ 1839.

Найкрасші з його дум то: „Козача смерть", 
„Гетьман „Смерть бандуриста" й „Зрадник". В них 
то він приляг грудьми до наших памятників славноТ 
історіі, козацьких могил і серед темно! бурливо!' ночі 
виводить нам козаківгетьманів, котрих окружив блес
ком слави, представивши і'х яко борців за віру й по- 
літичну волю вітчини. Деякі його вірші як „Глек“ 
„дитина-сиротина" або і,Старець“ маліоють народний 
побит й украі'нське життя. М. переклав дещо з старо- 
чеського, Словацкого, Міцкевичаі з німецького (Анаст, 
1рінал Кернера,- Улянда і ин.) Важний його „Южно- 
рускій зборник" Харків 1848., в якім зявили ся твори 
укоаінських письменників між иншими „Перекотиполе" 
„Ода Сапфэни" переклад Котляревського, вірші Шев- 
чвнка, Якова Щоголева, Алекс. Чужбинського, Ко
стомарова, М. Петренка і Левченка.

Метл, і тому сумував, бэ думав, що украі'нська 
мова забуваеться й мовкне. Всеж таки кликав він:

„Хто свою віру, хто край свій покине,
Хай той без роду на чужині згине, 
Згасне того око, душа почорніе, 
Завмре його голос, серпе зомліс 
Кого рідне слово в пісні не грітиме 
Иому пісня в серці углем горітиме!"
М. зібрав і видав около 800 народних пісень, 

Киів 1854. При збираню тих пісень помагав йому його 
брат Семен Метли нський, що видав у Киі'ві й Пол- 
таві сво'і поезі! під заголовком „Мова з Украі'ни".

ІзмаТл Срезневський, про котрого ми вже 
згадували, та Микола Костомарів, про якого ска- 
жемо низше, належать також як ученики харківського 
університету і як перші, що почали славянофіл- 
ський рух до Харківського кружка. До ХарківськоТ 
Украши причислитиб і Якова Шог о л ев а, ур. в Ах- 
тирці (Харківщина) 1824, котрий перші своі стихи пе
чатав в харківськім альманаху „Молодику" Бецького. 
В Харкові але аж 1883 р. вийшов його збірник гарних 
віршів: „Ворскло". Він вмер 1898. Збірник його по
эзій п. з. „Слобожанщина" вийшов кілька місяців по 
його смерти 1898 р. Щоголева належить подивляти як
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він в поетичнім тоні чудово змалював любов до не- 
всипучо працюючого (в полі) сільського робітника.

В Харкові в університеті знайшли ся й деякі По
ляки, що популяризували й польську літературу. Не 
диво, що пр. Гулак-Артемовський переклав баляду 
„Твардовський“ написавши, що це украінська баляда. 
Не диво, що декотрі украТнські вірші того кружка 
являли ся у Варшаві (ВіЫіоІека мгаталѵзка) і то май- 
же рівночасно. I в других землях Украіни старалися 
Поляки мати вплив на украінську письменність пр. 
М. Грабовський на Куліша, що відбився на йому фа
тально, другі на Шевченка, котрий із іхньоі месіян- 
ськоі літератури нічого не переняв, а на якого могли 
зробити вражіння ідеГ НаполеонськоГ доби та чеськоГ 
літератури і гн. Так зв. польсько украінська 
школа (Б. Залеский Н. Мальчевський, Сев. Гощиньский 
Мих. Чайковский) брали теми з укра’інсько'і буваль- 
щини або пісні, але писали по польськи і в дусі при
менения до польських аспірацій.

тимко Падура належитъ до сих, що писали по 
украінськи, Ур. 1801 р. учив ся в родинних Ілинцях 
1 В НИН ИЦ’, стояв в дружних зносинах з польською 
украінофільською школсю (Гошинський, Залеский Б. 
мійРуаЛѵ^ч4п' ЗЛОУИВ пісню Відорта: „Не журися 
мій хазяю ! Писав и більші думи як: „Конашевич“, 
„Сірко „Тетеря“. Подорожував по Оріенті з чудаком 
Вацлавом Ржевуським, що згинув в польськім пов- 
станю безслідно, звідки бере початок й його пісня- 
»Геи поіхав пан Ревуха". В повстанню 1831 р. брав 
живу участь. В 1848 р. був на славянськім зТзді 
Во*/Ра31, Помер 18,71 р. Письма його видано у Львов! 
Іо74 п. 3. „Рузта Работу"

Руська Трійця й другі галицько украТнські письменники.
Народницька ідея була в Галичині в свяще- 

ничих родинах, переслідуваних тодішною Поль
щен) все дуже жива. Коли Галичина піуійшла під во- 
лодіння МаріТ Тереси 1772. р. і цісаря Иосифа II. тоді 
вона відотхнуло свобіднійше, бо монархи старалися 
темне духовенство підняти на вищий рівень образу- 
вання. За стараниям епископа Петра Білянського, за 
якого стрічасмо вже перші украТнські проповіди по 
церквах, почали підноситися сільські парохіяльні й де- 
канальні школи. Нормальні школи по міетах, з яких
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виходили урядники й учителі зі знаниям німецькоі 
мови а передовсім генеральний дух. семинар 
у Львові на кількасот питомців, які могли образува- 
тися в універстеті, та віденський „ВагЪагепш“ від- 
дали для нашого народу величезні прислуги. Семинар 
заступав велике огнище науки й культури, тим більше 
що образувалися в нім галицькі Украі'нці, з Лем- 
ківщини, Угорщини.ХорватіТ, Буковини й Банату.

В 1815 р. галицький губернатор гр. Гес порадив 
віденському урядови переліцитувати царя Александра 
1 ■ в його прихильности до Поляків і помагати Поля
кам в Галичині. Загрожені тим Украі'нці почали думати 
про потребу якоісь організаціі'*).

*) „Перша галицько-украінська просвітна орТа- 
нізація‘", з книжки д-ра Василя Щурата: „На досвіт- 
ку ново! добиС(.

I справді дня 2О. січня 1816 р. перемиський епис
коп Михайло Левицький вносить статут першого укра’ін- 
ського товавиства „Тов. галицьких гр-кат. священни
ков для поширення письмами просвіти й культури 
серед вірних на основах христіянськоТ релігі'Г".

Товариство це мало метою видавати книжки, пе
редовсім „такі, щоби ними простийнарід міг кори- 
стувати ся“. Мали бути вони писано „простою мовою 
уживаною по селах і в найпростійшім стилю". Зміст 
книжок мав заспокоі'ти в першім ряді шкільні, в даль
ним — загально-просвітні потреби.

Епископ Левицький звернув ся до львівськоТ 
губерніГ з просьбою, щоби вона для украТнського на
селения виеднала засновання шкіл з украінською вик- 
ладною мовою. Відповідь дістав відмовну тому, що 
„нема причини не вчитися польськоі мови і заводити 
духа партійности, тим більше, що украінська мова 
е тільки породою московськоі.“

Не краще заховався й Рим, бо уділив нагану 
епископови „за сіяння незгоди між двома братніми 
народами і за русофільство.“

Зносини галицькоі і загальноі Украіни з Віднем 
і через те з Чехіею, (де почав ся величезний славян- 
ський рух), Сербіею, Словаціею і другими словянськи- 
ми землями, стали дуже живі, Рухови сему перешка- 
джала система Метерніха і політика Агенора Голухов- 
ського та львівського сойму.
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В духовым семинари у Львові повстала перша 
читальня, яку оснував 1849 р. Яків Ковальський. 
Там, в семинарі повстав на початку ЗОліт XIX. в. пер
ший більше національний кружок (коли не вчисляти 
Перемишля) „Руськоі Трійш", котру зорганізував 
Мар кіян Шаш кев и ч, перший будитель Галиць- 
ко'Г Руси. Родив ся з батька священика в Підлисю, 
селі золочівського повіту, в Галичині 1811. р. Школи 
іімназійні від 3 до 6, кляси (1826. до 1829. року), 
кінчив в Бережанах, а фільософію (доповнення тодіш- 
ньоі науки гімназійноі у Львові, де записав ся відтак 
яко питомецъ семинара на богословський виділ. За 
малу провину (спізнення) видалено Маркіяна в 1832.р. 
з семинаря. Гірко перебідував цей час, доки на ново 
його не приняли до заведения. Працював тепер над 
німецькою й ческою словесністю. В бібліотеці Оссо- 
лінських пізнав Шашкевич двох молодих людей, з 
котрими завів у семинарі сердечну приязнь з цілею 
працювати на народній ниві. Мужі ті то: Я. Головаць- 
кий і Вагілевич. Союз тих трех ідейних людей наз- * 
вали товариші „Руська Трійня.“ Члени „Руськоі 1 
Тріиці,“ до котроі вступили й инші питомці як Усти- 
янович, Мих. Казанович, С. Плешкевич і другі, приб
равши собі славянські імена: Руслана, Далібора і ин. 
ходили між нарід, збирали пісні, перекази, мнимі руна, 
памятники старики, й учили ся при цім народньоі бе- 
сіди, котру й увели в чудній красі в наше письменство.

*) В тім гробі стоять домовини в ось якім по
рядку: Над домовиною Маркіяна положено домовину

Шашкевич дразливий на все, був слабого здо- 
ровля, то й жив коротко, бо ледви 32літ.Як священ
ник, не зазнав долі, бідував із своім народом, до ко- 
трого він один умів найкраше в нас промовити, то 
й сумного настрою е його поезіі (Нещасний), а хоч 
й усміхнула ся йому судьба миліще, коли одержав 
презенту на Золочів, то вже був близький смерти.

Умер в Новосілках лісьних 1843. р. лишаючи по 
собі невисказаний жаль, тим більше, що лишив своіх 
співтружеників без проводу. Честь його заслугам 
віддано в р. 1848. назібраню руських учениху Львові, 
а тіло його перевезено в 50-ту річницю смерти (1893. 
р. 1. листоп.) до Львова й при величезнім здвизі на
рода похоронено на Личаківськім кладовищі*)
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Иого• безулинній діяльности завдячуемо видання 
в Ьудимі 1837. р. першо! вГаличині народною мовою 
писаноі: „Ру с а л к и Дністровоі',“ що зза строго! 
цензури (о. Вен. Левицький) не могла друкуватися в

Примірників Русалки Дністрово! спродав Ш.в сего 
за 18 злр. (як нам подала Анна З.,що знала Ш). Реш- 
та накладу пролежала в львівській поліці’Г до кінпя 
сорокових літ. XIX. в. .

Шашкевич, шо вийшов з родини священиків 
(мати. з Авдиковських) приглянув ся памятникам ми- 
нувщини, що іх знайшов у Підгорецькому замку ко- 
трии належав до родини Ржеву ских, з котрих пр. Ва
цлав вів романтичне життя. Вже завчасу через торга- 
вельне, незалежне місто Броди діставав книжки з 
Украіни. Олесько, де збирали ся етнографічні мате- 
ріяли (\ѴасІа\ѵ и Оіѳзка, збірник пісень) і де були па
мятники минушини, робили на нього велике вражіння 
Недалеко сих місцевостий і його рідних сторін жив’ 
иого товарищ Яків Головацький (в Чепелях), який був 
також свояком Авдиковських і де було кілька шаф 
книжок. Про значіння Маркіяна каже Франко* *),  що 
він як „поет, оповідач, кореспондент і провідник лю- 
дина на скрізь симпатична, щира і проста, огріта не
ложною л юбовю до рідного народа й непохитно пев- 
на своеі дороги як у штуці так у життю“.

його жінки, а вверху снна поѳта Володимира, якого 
гробу М крилОш‘ І’Робельського перенесено з иншого

*) Иого Укр-руська Дітература Львів 1910 от. 104

Всіх поезій Ш„ навіяних прегарною лірикою-ту- 
гою, сим пятном нашо! украТнсько! душі і поезі’Г (ко- 
трии як член „РуськоТТрійці“ прибрав славянське імя 
„Руслан ), маемо двайцять всего та чудна мова й поезія 
здраджують талант великого поета-лірика. Взнеслі 
е иого Псальм и Русланов!, прекрасний взірець 
поезн в прозь Писав і повістки пр. „Олена“, з життя 
опришків; історичну розправу:иО Б. Хмельнйцькім“. 
Ш. зладив еще: „Читанку“ длядітей, що іі перше ви- 
^НЯЛ,ПОЯ™ЛОС8„ 1850. р. Перекладав також з мови 

еськоі. сербськоі та св. Письмо і ин. Шашкевич що 
„В ’ пр0 ^угІ наИ'°нальні наші завдання взяв 

участь і в полеміщ та замірови Поляків накинути
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Украінцям латинську азбуку супротиставив свою бро- 
шуру „АиЪпка® і „АВесасИо14*)

*) Сумно'і памяти Гр. АГен. Голухове ький на- 
міеник і мініетер старав ся в 60 рр. рівнож накинути 
лат. азбуку.

**) Зогсіоп: ЗакгЪіісЬег інг Зіаѵізске Ьііегаѣнг 1846.
***) Головацкий написав по росс, ліпші праці як 

Дополн. очерк до бібліоГрафіі Ундольського і до русс. 
ГеоГр. словаря.

Яків Головацький, ур. 1814 р. в Чепелях 
золочівського повіту, недаілеко від місця уродження 
Шашкевича. Школи гімназійні кінчив у Львові, де 
прочитав Котляревського „Енеіду" та збірники пісень, 
між иншими Максимовича видані 1828. в Москві. Зі 
Львова робив з Шашкевичем прогульки в Стр и ищи ну, 
Калущину і пр. збираючи всякі памятники давнини, 
Опісля сам обійшов Коломийщину і Буковину. Студіі 
фільософічні кінчив в Будапешт!, де пізнав ся з мо- 
лодими Сербами. Богословіе кінчив у Львові, потім 
відбув ще одну подорож, на Угорську Русь, де також 
вбирав народні пісні. Коли став священиком-сотруд- 
яиком в Микитинцях, інтересував ся дальше украі'н- 
ською словесністю. В 1848. р. брав жйвий уділ на 
зборах у Львові. Вскорі, 1849. р. зістав першим про- 
фесором руськоі літератури нальвівськім всеучилищі. 
Викладав до 1867. р., в котрім то році був принево- 
лений уступити, бо підвпливом панславістів, звертався 
В ІХ_ сторону. Жив опісля в РосіГ, головно в Вильні, 
де був предсідателем „Археографічноі КомісіТ? Помер 
1888 р. в Вильні. г

Як член „Руськоі Трійці“, брав уділ в виданню „Ру
салки Дністровоі41838. р. Писав гарні поезіі й наукові 
праці, як розправу: “О южно рускім язиці, Три всту- 
пительні преподавания о руськ. словесности, Грама- 
тику руського язика, Хрестоматію руську“, Відень 1854. 
Замітне йоговидання „Народних пісень галицько-угор- 
ськоі Руси“ в Москві 1878. р. в 4-рох великих томах 
і праці як: „Ипзѣапсіе Зег Ки88Іпѳпл**)  і „2пг ^аІіиізсЬ. 
8сЬгіЙ і 8ргасМгадѳ“ (1860 р.), в котрій то публікаціі 
скомпромітував він намісника Голуховського, радника 
Іречка і перевертня інспектора Черкавського***).

Іван Далібор Вагилевйч, третий голов- 
«ий член „Русыми Трійці", родився в Ясені калуського
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повіта, 2 вересня 1812. р. Почав скоро писати, бо тво
ри його знаходимо в „Русалці Дністровій". Поет не без 
таланту, але по смерти Шашкевича почав блудити 
ріжними стежками. По пробудженню галицькоі Руси 
® 18^8-. Р-РедагУвав ворожу питомим справам часопись 
„Кивку] Опе-етпук44 а, потім нове видання „Словника 
Лінде . Зневірении, перейшов вкінци на протестантизм. 
Умер у Львов! 1866 р. О нім можемо сказати се, що 
сказав Гете про Міллсра, що поезія його розплилися 
як и його життя. Поезіі Вагилевича знаходимо в „Ру- 

н*стР0В^и * в „Вінку44 видаванім Головацьким 
в п 6~-47' р‘ Видав також по польськи Граматику 
у Львов! 1845. р. В невиданих рукописях, які знаходи- 
ли ся в „Народнім Домі“ і в „Оссолінських" суть фраг
мента ріжних праць і над 300 зібраних колядок. Він 
коментував також (по польськи) „Слово о полку Іго- 
ревім" (під оглядом фільольогічним)

Микола Устиянович, від місточка, де 1811 
р*мродився, ф'дписувався: Николай з Николаева. Сту
ди фільософічні і богословські кінчив у Львові. На
лежав до кружка Шашкевича, котрого високо цінив 
і під впливом котрого почав писати тужні вірші. Яко 
священик жив дОвго в Славську коло Сколього 
Ьрав уділ в усіх змаганнях Русинів 1848 р. В 1850 р. 
був редактором львівського, галицько, руського 
„оістиика . По перенесению редакціі' до Відня, вернув 
на свою парохію. Устияновича вибирано послом кіль- 
какратно. В 1870 р. дістав парохію Сучаву на Бѵко- 
вині, де 1885. р. умер.

Перший свій стих п. з. „Слеза на гробі МихаГла 
барона V. Кеизіѳгп Тарасевича" написав 1836. р. Писав 
пізнійше баляди як. „Пещена дитана, Проклятсво матері, 
Рекрутка". 3 причтей і казок: „Св. Іван евангелист, 
1 старому прйдасться школа44. Дуже гарна е його 
елепя, „Згадка заМ, Шашкевича", по польськи: Сіепіош 
Магсуапа Ьг. Писав і прозою повістки: Старий Сфрем 
Допуст Божий але найкрасші то: Месть верховин- 
ЦЯ 1 -Л & ‘ Страстний четвер 1852 в „ЗоріГа- 
лицькій . Николай з Николаева як поет дуже чутливий 
лірик, за те проза його легонька (подекуди бойківсь- 
кий діялект) малюе чудно гірську природу часто дѵже 
поетично. •

Антоній Любич Могильни цьк ий, ур. 
3. марта 1811. р. в Підгірках в калуськім повіті. Науки
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гімназійні кінчив на Угорщниі, богословські студи 
У Львові. Ставши свяшеником був завідателем ріж- 
Них тодішних капеляній, між иншими і Комарова, де 
Написав велику часта своіх творів. Від 1859. р. жив 
яко парох в Бабчі коло Маняви. Як посол у соимі 
й у парляменті належяв задля свое! незвичаиноі ви- 
мови чи не до найздібнійших членів віденського пар- 
ляменту. Уступивши з політичного життя, перестав 
і писати а декотрі рукописи як пр. другу частину 
„Скиту Манявського" в нервовім роздражненю нищив. 
Помер нагло, ідучи коло Марково! в серпни (13) 1873.

Талановитий сей поет-будитель галицькоі Руси 
написав ще в р. 1838. „Піснь радісну на торжество 
посвящения епископа пряшівського Павловича в свя- 
тоюрській церкві у Львові®. Гарні його отс! твориг 
„Судьба поета, Де ся наші пісні діли, Русин вояк 
(билиця) і перекляд Шіллерового „Графа на Габсбургу®. 
Йайважнійшим твором, котрий зробив о. М. попу- 
лярним, то епічний твір більших розмірів під заг. 
„Скит Манявський", котрогоі. часть вийшла в Переми- 
шли 1853 р. присвячена Гр. Яхимовичови. 3 прози 
його маемо розправу „Гадки о рускім“ язиці, і Листи 
писані дуже гарною німеччиною Як пр. до свого сина 
гумористично о „Конгруі о. Жегаловича®, другі пр. до 
бл. п. о Боднара, пароха Золотого Потока в більшій 
части затрачені і ин. Письма його видав покійний Ом. 
Партицький. заслужений редактор „Зорі“, автор і кри
тик 1885. р.

Попередники Шевченка.
Титан національно! пісні, яким е Шевченко вла- 

стиво не мае попередників, бо він на них не взору- 
вався. Він е синтезою усього національно-демокра- 
тичного стремління і його вияву в літературі. Всеж 
Таки декотрих письменників спорідненйх духом і спо
собом, але таланом слабших.можна під деякими згля- 
дами назвати попередниками Тараса. До тих годиться 
причислити згаданого вже сумуючого на могилах ко- 
заків Амвроза Метлинського впрочім глибокого лірика. 
До дальших попередників зачислимо ЕвгенаГр ибі н ку 
Він родився 21. I. 1812. р. в Полтавщині. Від своеі 
бабусі-няньки чув в дітиньстві богато оповідань. 
Учився в Ніжині в гімназиі кн. Александра Бѳзбород- 
ка, дѳ вчили угорські Русини енцикльоподичних наук.
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в тім ліцею переложив В. Пушкіна: Полтаву (Моск. 
Телеграф. 1831 р) Служив потім при війську та пере- 
бував дома, де його розрадою було польоване. Лю
бов до п. Новіцькоі не повелась йому. Перенісшися 
до Петербурга, де застав кольонію своіх земляків, 
читав лекці'і при царській канцеляріГ, та видав сво'і 
знамениті Малоросійсыб приказки (1834) де представляв 
заслонений сатирою потоптану правду народну, В 1841 
році видав збірник: „Ластівкаи, в котрім взяли участь 
всі визначні тодішні украінські письменники як: Осно- 
вяненко, Шевченко, Атанасіев Чужбінський, Куліш, 
В. Забіла і др.

Ластівку помянув добрим словом і наш Маркія» 
Шашкевич. 3 повістей Г. написаних по великоруськи, 
знана у нас (з перекладу Климковича в 60-тих літах 
повість „Чайковський“, писана на підставі родинних 
переказів. Перед смертію в (1848 р.) видав Г. сво’і 
твори в 8. том. Тіло його перевезено в Полтавщину.

Грибінка се найліпший байкар. Чи возьмемо його 
приказку-байку: „Цап“ чи „Ячмінь“чи „Ведмежий суд“ 
Ч" "ТооН4Це та хмаРи“ чи яку іньшу 3 26. які видав 
він в 1834 р., всюди бачимо мягку, щиру людину, що 
немае ідкости але який при національнім щиро укра'ін- 
ськім гуморі виливае ніжну душу яка й соціяльно ви- 
ховуе, б° Гребінка перенятий ліберальним духом. Де- 
які байки його споріднені з темою з байками Крилова 
за те вище зазначеними прикметами перевисшають 
його. Одно лиш що можнаби запримітити се обста- 
вина, що многі з них с до доби в якій поет жив, до
строен). ’

. Б б р о ви ко вс ьк и й Л е в ко писав байки. За
мѣною е його „Маруся*, баляда на тлі розповсюдне- 
ного віщування, що залюблений який помре, забирае 
відтак і свою наречену. Знані суть баляди німця Бір 
гера п. 3. Ьеопоге Міцкевича „Ѵсіесика* і ин.писані на 
ту саму тему, що й „Маруся-4 яка всеж таки мае не ін- 
тернацюнальну але украі’нську закраску.

Осип Б о д я н с ь к и й брав також теми з просто- 
і1ар°ДмЬ01! устн01 традиціи Він видав подписавшись 
Ісько Материнка „Наські украі’нські казки“ в 1835 р. 
а *ІКТ°Р Забіла писав вірші на подібні що 
нрп2пипеиа’ ТеМИ’ Яо’ ?РУЖаЛИ В РУКОПИСЯХ ДОКИ IX 

недавно не видали. Замітне його повне дотепу „Пос-
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ланіе до Тараса Шевченка“зр. 1844. Нещасна любое 
стала причиною що поет вскорі і замовк.

Уважним читачам не уйде з уваги, що романти
ка в нас на щасте не розвинулася на стільки, що не 
знайшла в нас і репризентантів байронізму. Велич 
пр. Шавченка полягае і в тім, що його мнимі баляди 
і реалістично-епічні поеми, як вірно завважуе др. Ос
тап Грицай*)  відділяються від себе так тонкою стінкою, 
що можна іх дуже легко замінити.

*)Пѳг Пкгаіпіясііѳ ПісШг. Ѵогѵогѣ га ѳіпѳт 2ук- 
Іаз ѵоп Сііагакѣѳгізѣікеп ПкгаішзсЪе Віаѣкет 2ѳіѣзошіѣ і. 
роіізсіі. и киіѣ. ВезѣгеЪипдеп сіез Икс. Ѵоікез \Ѵіѳп 
№г 11 і слідуючі. . тт -а

**) Гл. етатю М Грушевського в киівоькіз „ыовіи 
*Раді“ з дня 28. III. 1917.

Кирило-Методіеве братство,
КиТв став осередком літературного руху з по

чатком сорокових літ XIX ст. Там осів як гімназйний 
вчитель Микола Костомаров, що ще в Харкові пере- 
нявся був славянофільскими течіями а які відтак як 
історик в КиТві в кружку горячо! молодіжи, що скла- 
далася головно з синів украінських поміщиків, в яких 
національні традиц’Т не вигасали, зложив в програму 
Кирило-Методіевого братства. Була се тайна організа- 
ція в ціли боротьби украінства з царським режімом 
а з метою створити нову, федеретивну словянщину 
хочби під проводом РосіГ. Прэграма братства містилася 
в агітаційнім творі п. з. „Книга битія украінського 
народу11 яку поширювали в укр. і росс, мовах. Авто
ром був Костомаров. В тій книзі віе реліТійним піетиз- 
мом і словянською романтикою при революційнім 
змісті**)  в протиставленю до германського елементу. 
Ось важнійші виривки які нам дадуть погляд на тен- 
денці! братчиків наших великих поетів, письменників 
і діячів, котрих ідеі аж в всесвітній війніреалізуються:

„Кричали Поляки: У нас свобода і рівність, але 
вони натворили собі панів і стерявся нарід польський, 
попав простий нарід в неволю найгіршу, яка була ко
ли небудь на світі, — без усякого закону пани вішали 
й побивали своіх невілм іків.“

„У Московщині — підняоѵл «ат» ѵсіма цар мос- 
ковський, а піднявся він, кланяючися Татарии, •
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вав ноги ханови бГсурманови, щоб помагав йому дер
жати в неключимій неволі христіянський нарід вели- 
коросійський. I стерявся нарід великоросійський і впав 
в ідолопоклоньство. Назвав свого царя земним богом 
і все що цар скаже, уважав добрим".

„Украіна не любила ні царя ні пана і витворила 
у себе козацтво-брацтво, до котрого кожний, вступа- 
ючи був братом инших, хочби був паном чи невільни- 
ком, — аби був христіянином. I з дня в день росло* 
козацтво і множилось. I скоро всі люди сталиб коза- 
ками, себто вільними і рівними, і не булоби над Укра- 
іною ні, царя ні пана крім Бога единого, і за прикла
дом Украіни те саме сталосяб у Польщі а потім і в 
инших славянських землях“.

„Але польські пани злякавшися вжили всіх захо- 
дів, щоб положити межу розвитку- козацтва, А цар 
московський коли Украіна пристала до МоскОвщини 
і „обсдналася з нею нероздільно", але й несумішно, 
так, як з часом обеднаються між собою всі народи 
славянські (в славянській федерацій, він поділився 
з польськими панами УкраГною віддавши Гм правобічні 
землі „на обдиранс“.

„Украіна боролася проти сього. „Се була н а й- 
святійша і^н а й с л а в н і й ш а війназа сво- 
б о д у. Чи знайдеться в історіТ подібна Гй,— а розділ 
Украіни се мерзенне діло яке тільки можна знайти 
в історіі! . В правсбічних землях пани польські зни- 
щили козацтво, а в лівобічних царі російські."

„Украіна незгинула боне хотіла знати про царя, ні 
пана а хоч і був над нею цар, але чужий Гй, і хоч були 
пани — але чужі, і хоч з украінськоГ крови були сі 
виродки, але вони не поганять своГми устами украі'н- 
ськоі мови і не називають себе украі'нцями. А прав- 
дивии Украінець, чи він був роду простого, чи пан- 
ського, він не повинен любити ні царя ні пана, а по- 
в”сиер^Юбит“ од"о,0В0га> Та« було перше, так вйно

„Вс тане У к р а і н а з своеі могили бея пяия 
юю’о1’ію”ппвЮ ”сіятельства“І Вона стане незалеж- 
ськ(мРсо^і"?&С П ° ЛИ Т° Ю (Репу®лккою) в «»»• 

п__ Праня і іде'Г того братства поражують нас своі'м 
тичні1 ™ц1онакР„е“ЬНИ"' св,гоглядом- Вони демокре-
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В відповідь дотеперішним і майбутнім критикам 
нашого видавницгва.

Появлялися рецензі'і і критики на наші видання 
та еще і'х богато з весною вродиться. Вони не зда- 
ють собі справи, що пишемо по Грінченковій методі 
щоби видавництва наші дісталися і під сільську стріху. 
В нас богато праці від сходу сонця до пізна в ніч, 
„бо час великий44 тому заздалегідь і відразу відпові- 
даемо:

„Млин, ПоезіТ Масляка, Література" і другі наші 
видання будутъ доти залежію „від слоти крити<ів“ 
„за великі або за малі, з похибками, зле виданими і бу
дутъ доти матитисячі недостач14 доки,„вчені і гострі“ 
критики не будутъ ласкаві саміліпших написа- 
т и, сягнути до мошонки ’ видати може й на веліновім 
папері. Ми чекаемо тим більше, що мабуть, відомо 
шо „европейські" критики (пр. Лессінг і ин.) тоді дру
гих критикували, як перш усього самі щось ліпшого 
написали. А може в нас бодай по війні не буде 
тільки критиків як е піску і довгів в „Маіороіясе44 
а появляться вкінци... працьовники. От і відповідь „ро 
зумним44.

Всі видання нашоі „Бібліотеки44 випродані. Тільки 
„ПоезіТ** Масляка (по 5 марок) можна еше купити. •

Відгинок.- '
За той в;дтинок виднеть видавець 7. випуск (до- 

кінчення Літератури) по зниженій ціні.
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