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Основи суспільносте 
("Повість із сучасного житя.) 

"Часть перша. 

і. 

Пані Олімніі Торській мусіло щось страшне нриснити ся. Вона на¬ 

пруго кпнула ся в ліжку, затрепала ногами мов підстрілений птах, роз¬ 

махнула руками мов потопаючий, і вдаривши ся одною рукою о деревяну 
побічницю ліжка, закричала крізь сон: 

—• Рятуйте! Рятуйте! 

В тій хвиля збудила ся і прожогом сіла на ліжку. Широко роз¬ 

криті очн блудили в пітьмі, що панувала у єі покою. В грудях живо 

трепало ся серце. Дихала швидко і важко, по цілому тілі пробігала 
дрож. Рука судорожно стискала ріг нічного столика, що стояв .зараз обік 
ліжка. Сонна ще, ледво розбуркана думка не могла від разу похопи¬ 

ти ся і мов птиця під градовою хмарою метала ся і била ся між якоюсь 

темною трівогою а невиразною ще певністю, що все пережите перед 

хвилею був сон, а не ява. 

— Господи переміни і заступи! Во імя Отца і Сина і святого 
Духа, амінь! — прошептала вона, хрестячись усе ще тремтячою рукою. 

— Як я перелякала сн! Як страшно, Господи! А то тілько сон був! 

Та який сон! Ще й доси трясу ся. Тьфу, щезай маро! 

І вона ще раз перехрестила ся і почала шептати молитву. Та 
молитва не вспокоюваяа єі. Широко витріщеними очима вона силувала ся 

просверлити пітьму, найти вікно, визирнути на світ, де певно вже му- 

сіло спитати. Та вікно — одиноке вікно в єі спальни — було завішене- 

килимком і не пропускало ані промінчика світла. Пані Олімпія перервала 
молитву на пів слові і проворкотіла гнівно: 

Жите і Слово. 1 
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Л\, (шиті, отоіі килимок! Господи, додай міні терпливости з 
о'ігеїо погоїмо! 

1 інша оду тоншії що, півсонним голосом силувала ся крикнути: 

— Параско! Параско! 
То, голос, .іанміїрав у єі горді. Чи то тому, що спала горілиць зо 

знішетно и нп;і головою, чи під впливом сонноі змори кров єі бухала 
що сильно до голови і захапувала дух у груди, а се ще збільшувало 
і.і глуху тріиогу. 

— Ні, не можу! Не добуджу ся єі! — в розпуці прошептала 
на,пі. — Он як сопе! Нелюди! замучать вони мене своім непослухом! 

1 гнівно зціпивши зуби пані Олімпія добру хвилю сиділа на ліжку, 
обома руками стискаючи з боків своі груди, щоби прискорити диханє, 
і нрислухуючп ся рівномірному, здоровому саианю Параски. Ота Па¬ 
раска, то була молода, вісімнадцятилітна служниця, покоівка пані Олім- 

піі. Бід двох місяців, від кали у пані почали ся припадки сонноі 
змори і приливу крови до мізку, Параска мусіла спати разом з нею 
в єі спальни. Пані в таких припадках почувала страшенну трівогу, 
кричала і кидалась, і тілько присутність другоі людини могла єі вспо- 
коіти. Та Парасці, занятій увесь день роботою в покоях та в кухні, 
дуже де до вподоби була ота нічна сторожа коло вередливоі пані. Вона 
л сама бояла ся єі сонних криків і воліла-б була супокійно спати в 
кухні або в гардеробі. А до того пані зникла була будити ся дуже 
вчасно, і в таких разах, звісно, першу розбуркувала Параску. Так ось 
вона взяла ся на спосіб. ІЦо печера, коли ііаиі засне, нона завішувала 
вікно килимком і щільно затикала з боків шматами, щоби ранішнє про¬ 
мінь- не продирало ся до спальні, міркуючи, що в такім разі пані хоч 
коли-не-коли проспить довше, значить ся, і йій можна буде довше по¬ 
спати. І даремно пані Олімпія гнівала ся і сварила на неі. Параска 
з упором властивим тупій та лінивій натурі не покидала свого звичаю 
і тим доводила паню до розпуки, тим більше, що гробова пітьма в 
спальни в разі єі припадків іще збільшувала єі трівогу. 

— Параско! — не то кричить, не то шепотить пані. — Встань! 

Відслони вікно! 
Та Параска і не думає встати. Вона спить на земли, на сіннику, 

без подушки, иоклавши тілько якесь шмате під голову та накривши ся 
грубою веретою. Рівномірно роздає ся єі здорове сапанє; видно, що 
сон єі твердий та спокійний і що можна б єі й на поле винести, а 
воші 6 не збудила ся. Отой твердий, здоровий сон дівчини почав 
звільни ненокоіонзти й пашо Олійній». Вона зовсім прийшла до себе і 
знов лямз ііз лізисе то накрила ез ковдрою, хоч у спальни було тепло, 
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аж душно. Та зо сну вона зовсіж вабила ся. Уява збентежена сонною 
зморою почала насувати йій на ум усіляке страхіттє. Спершу в еі го¬ 
лові мигнула думка: а нуж який злодіяка закрав ся до сіней, повзе 
до єі снальні. Та ні! Що він у неі візьме? Правда, двері від спальні 
не зовсім щільно замикають ся, в сінешних також замок попсований. 

Та се пусте! Параска, лежачи тутже перед дверми спальні, притискає 
йіх мов здорова колода: коли б хто хтів нічю війти до спальні, то 
конче мусів би збудити Параску. 

Прогнавши дужку про злодійський напад, пані Олімпія обер¬ 

нула свою увагу на інші тони, що доносили ся до неі з надвору. Під 
церквою вартівник закричав „Осторожне з огнем!" Чути навіть, як 
опісля закашляв ся и лочупкав чобітьми, йдучи довкола церкви, щоб 
опісля знов лягти на соломі під дзвінницею. В курнику запіяв когут, 
а за ним обізвали ея й другі геть там у селі. В саді і в старій липовій 
аллеі, що по за садом тягла ся аж до річки, лящали соловіі; один із 
них прилетів навіть під вікно спальні і засівши в густім жасміновім корчі, 
виводив дзвінко, мов приговорював людською мовою: 

— Патиком! натиком ! патиком! Там тріс! Там тріс! Туррр! Сха¬ 

менись ! Схаменись! 
Пані Олімніі мов мурашки по за спиною забігали. Пташина не пере¬ 

ставала лящати, дразнила єі. Чим більше вона зосереджувала свій слух 
на тім, щоб розібрати, як саме щебече соловій, тим виразнійше причувались 
йій оті дивоглядні слова І вони знов навіяли на неі те чуте холодноі 
трівоги, яке лишило ся було по єі сні. І разом з тим ній живо став 
перед очима й сон, усі ті огидливі картини, що від двох місяці не 
переставали єі мучити, мов гадюки висисаючи живу кров із єі серця. 

Йій снилось, що вона була молоденькою дівчиною. Цвитуча мов 
рожа, в рожевім убраню, вона рожево глядить на світ. Усе йій усмі- 

хає ся, усе єі пестить, усе любуєся нею. 1 сонце і цвіти і повітрє і 
люде. Молодіж липне до неі, паничі з найчільнійших родин у краю 
роєм крутять ся довкола неі. Молодечі лиця, то круглі то подовгасті, 
облиті здоровим ружянцем то сантіментальною блідістю, з чорнявими, пе¬ 

щеними вусиками і без них, з очима то огнисто блискучими, то немов 
увядаючими від горячого чутя, хмарою носять ся довкола неі, мов лиця 
ангеликів довкола Сикстинськоі Мадонни. І не диво! Вона молода, 
вродлива, дочка графа Лісовицького, властивця обширних маєтностей 
і великих капіталів, — значить, хоч не одиначка, то все таки одна 
з перших великопанських партій у краю. І вона знає се і ходить гордо, 
холодно, наемішливо серед тоі хмари лиць, під градом палких, зако¬ 

ханих поглядів, серед шепоту подиву та здавлюваного бажаня. Йій 
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люби, о ї й душна атмосфера подиву, «анкети та бажали, але «і по тягне 
алі до одного а тих лиць, ані до одноі з тих гнучких та елегантних 
фігур у фраках, ціліндрах і глянсованих рукавичках. 

Сонна змора тягне єі з б тиснучого та запахучого світа салонів, 
балів та компліментів у невеличку, чистеньку и тепленьку кімнатку в 
обширних офіцинах, що від двора еі батька вибігли геть геть у сад, 
немов сховали ся під розлогими липами. Там живе учитель еі братів, 
молодий студент філософіі Неетор Деревацкий. Що тягне еі туди, до 
єго покою, до світлички, в котрій він для графських синів та 
дочок устроів імпровізовану школу, обвішану манами і рисункуми, 

в таблицею до писаня, з мяхкими кріслами в ряд уставленими перед 
масівним дубовим столом замісць шкільноі лави? Що тягне туди панну 
Олімпію, котроі едукація вже скінчена і котра не має обовязку, так як 
еі молодші брати і сестри, нудити ся над книжкою та скриптуражи? 

Вона й сама не знає, що єі туди тягне. Неетор, молодий чоловік 
літ 28, не то що некрасивий, а так собі, не поганий, та й нічим осо¬ 

бливим не визначує ся. По верха судячи ані не рівняти єго до тих мо¬ 
лодих елегантів, що окружають панну Олімпію. Тілько в устах єго, 
в мові сидять могучі чари. Пані Олімпія ще й нині тямить, що з разу 
довгий час вона не звертала ніякоі уваги на домашнього вчителя. Хоч 
він щодень обідав при спільнім столі з усою графською сімєю, вона 
ніколи не вимовила до него й слова; він був мов малесенька мушка, 

котрій вільно літати серед ироміня еі світла, та котроі вона, пе доба¬ 
чала. Аж раз брати затягли єі на лекцію напа Нестора. Нона слухала 
з разу рівнодушно, потім чим раз цікавійше, розговорила ся по лекціі 
з Нестором і відкрила в єго словах якусь дивну мельодійність. Від 
тоді почала частійше ходити на лекціі, заявивши матери, що яко старша 
хоче пильнувати, щоб молодші брати і сестри вчили ся пильно і слухали 
вчителя. Та йіх не треба було пильнувати, і панна Олімпія пильнувала 
зовсім чого іншого! 

Як се сталося, що вони полюбили ся з Нестором? Хто перший 
сказав слово, хто і яким способом виявив чуте, що запалило серця 
обоіх молодих людей? Пані Олімпія і доси сего не тямить і тоді не 
тямила. Тямить тілько, що цілі два місяці ходила мов сама по своя, мов 
потонувши з головою в явімось рожевім тумані. Се були кайкрасіиі дні єі 
жити. Чом вони минули? а коли вже мусіли минути, то чом хоч троха 
довше не трівали? 

Найменший братик Отасьо підслухав єі любовне поркуванє з Не¬ 
стором і розповів єго матери, а мати передала батьковії. А ні мати ані 
батько но мовили Олімпіі ані слова, но сказали нічого й учителеви, 



тілько коли Олійній ті другий день прийшла до знайомоі офіциии, за- 
'■тала двері замкнені а офіцилу норожною. Старий садівник Яків 
скапав йій, що пана Нестора нині досвіта спакували, сквітували, поса¬ 

дили на бричку і відвезли на дворедь зелізноі дороги. Пані Олімпія 
тамить и доси ті гіркі, сердечні сльози, що проливала сховавши ся в 
густі корчі парку по вислуханю сеі вісти. Але і вона так само як еі 
родичі ані словечка не сказала нікому про свою любов, ані одною 
слезиною, ані одним спомином не виявила еі неред ніким із домашніх. 
Німо і глухо поховала своє чуте на дні серця, залила слізми і приси¬ 
пала пилом забутя. Була ще молоденькою дівчиною, та все таки знала, 

що графській доньці іменно так треба зробити, коли йій трафило ся 
таке нещасте полюбити плебея. 

Сонна змора тягне еі кудись від тих картин, кудись, де холодно, 

темно, вохко. Немов вона входить у якийсь безконечно довгий корідор, 
погано освічений і давно-давно не провітрюваний. Сперте повітрє ка¬ 
менем налягає на еі груди. Дрож проходить но тілі, а еі рука стискає 
щось таке холодне, слизьке та огидливе... Ох, та се рука еі судженого, 
графа Торського, що товаришував ще з єі батьком за его молодих ча¬ 
сів, а розтративши по європейських столицях та ігорних місцях силу, 
молодість, здоровлє і маєток, вернув до краю, щоб ратувати останки 
надшарпаноі фортуни. Побачивши єі, молоду, вродливу і посажну пан¬ 

ночку, дочку свого приятеля, він зараз поміркував, що з усіх можли¬ 
вих фінансових спекуляцій ся буде мабуть чи не найліпша, і зараз же 
приступив до діла. 

Сонна змора все далі і далі, все глубше і глубше тягне паню 
Олімпію по дебрах єі холодного та непривітного арістократичного житя. 
Ось вона графиня Торська. З батьківського дому вибирає ся з мужем у 
подорож послюбну до Італії. Та обоє дойіздять тілько до Монако і тут 
муж єі програє більшу половину єі посагу. Мов важкі дожджові хмари 
висяЛь над душею пані Олімпії спогади єі медових місяців, прожитих 
з графом. Сцени, сльози, розпука... Вони вертають домів, граф грозить, 
що продасть остатнє село, яке ему лишило ся з єго родових маєтків — 

отсі самі Торки, в котрих суджено було пані Олімпії прожити решту 
віку. І хто знає, чи не був би й виконав своєі погрози, бо до Монако 
тягло єго далеко дужше, ніж до молодоі та вродливоі жінки, що побіч 
єго спальні, в нишніж будуарі, обвішанім ковражи й зеркалажи та на¬ 
повненім пахощами проплакувала дні й ночі. Та вийшло не так, як 
графови думало ся. Після одноі дуже бурливоі сцени зі своіми вірите¬ 

лями він впав у таку лютість, що дістав удару апоплексії. Єму пора¬ 

зило руки й ноги, так що не міг рушити ся з міеця, не міг ложки до 



ропі підмести. 1 з гулящого джентльмена, картяря, ііявиці та вівера 
разом .(робила ея безиомочна дитина, котру треба бу ю одягати, годувати, 
возити на возику, класти на ліжко і знов підниіати, а котра за все те 
відплачувала ся тілько цінічними жартами, лайкою та проклятямн. 

Сонна змора без милосердя затоплює паню Олімпію в те страшенне 
ледяне море, в ту безодню муки, гризоти, пониженя і сердечного горя, 

що вона перейшла від того часу. Для неі почало ся жите, о якім йій 
перед сим і в сні не снило ся, і в казках не чуло ся. Хорий граф, тира¬ 
нив єі без'милосердя, ломав сістеиатично всі єі вподобаня і привички, 

єі волю і єі душу. Той полу-труц, безсильний і безиомічний, власне 
через свою слабість зробив ся єі найлютійшим катом. І коли б хоч 
іскорку співчутя, хоч крапелиночку любови, признана і тепла жав він 
для неі! Ні, тілько цінічні жарти, наруги і шппганя, від котрих уся 
кров у ній ледол стинала ся. І чим покірнійше вона гнула ся, чим 
пильнійше служила єму, тим гіршим, капризиійшим робив ся той сорок- 

пять-літяій старець і в очах єго на єі вид блискали зловіщі іскри не- 
нависти. За що він ненавидів єі? Що вона єму злого зробила? Вона 
ніколи не питала єго об тім. 6і серце замкло ся до него ще від часу 
побуту в Монако, і не відімкло ся вже ніколи. 

А тимчасом здоровлє графа значно поправилось. Правда, поражені 
руки й ноги ніколи вже не прийшли до здоровля, та за те жолудок 
поздоровшав. Безпомочяість змусила графа до правильного 'житя, до 
дієти. Він не міг тепер пити ані грати в карти, мусів йісти те що єму 
давали і коли давали, і се вийшло єму на добре. Почув апетит, найі- 
дав ся в смак, спав спокійно і твердо, як ніколи перед тим, на щоках 
єго почав виступати румянець, навіть передчасно вилисіла голова за¬ 
чала вкривати ся новим пухом. Граф відмолодів. Про смерть і не думав 
і дякував Богу, що не дав єму продати Торок. Був се, будь що будь, 

гарний маьточок, зложений з двох фільварків, що обіймали по¬ 
верх тисячу моргів вірного поля і сіножати, а надто дві тисячі моргів 
старого соснового ліса. За тих кілька літ, що граф лежав хорий, не 
йіздив нікуди, не програвав і не гайнував, маєток під управою сові¬ 

сного управителя очистив ся від довгів і давав такий дохід, що граф 
міг жити по панськи і ще й відкладати дещо про чорну годину. При¬ 

знати треба, що велика в тім була заслуга графині. Вона доглядала 
господарства, контролювала управителя і других офіціалістів, укладала 
весь господарський бюджет і гроші держала в своіх руках. В тій роботі 
находила чом в части осолоду після тих м^к, які день у день прино¬ 
сило ані спільно житі: з графом. 



Сонна змора мов кліщами здавлює серце пані Олімпіі, приводній 
ііій на память цінічні та безсердечні наоміхи та наруги графа. 

— Скучно вам, графине, зо мною калікою панькатисьі правда? 

— Скучно, — каже вона, дивлячись у інший бік. 
— Ви б Богу помолили ся, щоб мене чим скорше зібрав із сего 

світа. 
— Молюсь. 
— Добре робите. Я б менше мучив ся, — додає він з йідкиж 

насміхом, — а ви б за муж вийшли, правда? Ну, скажіть по щирости, 

маєте вже на думці кавалера, за котрого б ви вийшли? 

— Маю! -— говорить вона затискаючи зуби, з запеклою злобою 
в серці. 

— Се дуже гарно! — іронічно цідить граф. — Тілько ось що 
лихо! Не дуже мабуть ваша молитва щира, бо я чую ся здоровійшим. 

Може б вам, графине, діточок хотіло ся? 
Сльози бризьками бризькають з єі очей, але вона зціплює зуби і 

не дає до собі пізнати тоі пекельної жуки, яку йій завдає єі заслюбле- 
ний мучитель. Мовчить відвернувши ся, а граф далі торочить: 

— Отаке малесеньке, рожевеньке, гарненьке дитятко — чудо, що 
за люба розривна була б для вас! Трепалось би, сміялось би, далі й 
лазити б почало. А, графине, чогож ви мовчите? Правду я говорю? 

— Правду. 

— То то й є. Та щож, біда моя, графине, я слабий! я немічний 
каліка, не можу сповнити свого обовязку. Терпіть, графине, чень Бог 
і над вами змилуєсь! 

Пані Олімпія дуже добре розуміла кроваву наругу над собою в 
тих словах. Служниці, що мусіли день і ніч пильнувати графа і ночу¬ 

вати при ніж, одна за одною приводили дітей, котрі й ховались при 
дворі як байстрята. Графиня добре знала, чиі се діти, гляділа на них 
з ненавистю, та все таки не прогонювала йіх зо двора, немов почувала 
якусь дивну пільгу глядіти день у день на ті докази невірноети свого 
мужа, поштуркувати йіх, обходити ся з нижи, з графською кровю, як зо 
щенятами та смітєм і знати, що й на будуще жде йіх житє щенят та 
роль смітя в суспільности. Куди, куди поділа ся рожева, запахуща ат¬ 
мосфера невинности, серед якоі жила вона при батькови! 

Сонна змора мов невмолимий кат шарпає і рве єі далі, ще глубше 
в безодню, в непролазну пітьму і гниль і чад. 

— Милосердя! — просить вона. — Чи не досить міні сего пекла ? 
Чи не досить я перетерпіла? 
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— Ні — говорить твердий, невмолимий голос. — Ще в твоім 
серці один закуток цілий, не иереранений, чистий, не задлюгавленнй! 
Покажи ого сюди! Давай до моіх рук! 

І знов нові картини. В хвили, коли горе еі доходило до краю, 
коли йій здавало ся, що ось-ось одуріє, явило ся щось мов полекша, мов 
проблиск надіі, мов ясна поляна серед темноі пущі. Явив ся він, Не- 

стор, про котрого вона не чувала й не цікавила ся чути від часу, як 
бачила єго в імпровізованій домашній школі у свого батька, перед 
двадцятьма літами. Дивна іронія долі! Він явив ся йій таким, яким 
вона ніколи не надіяла ся єго побачити, бго поява і притягала і від¬ 

тручувала єі, збуджувала рівночасно пошану і обридженє. Він явив ся 
попом, але попом здичілим, диваком та відлюдком, що довгі літа жив у 
горах, з далека від усякого цівілізованого товариства, від духових 
інтересів. Мов жива стає ще тепер перед нею єго постать, згорблена 
та похилена, придавлена передчасною старістю, бго очи, колись такі 
палкі, такі ясні і блискучі, з котрих так і говорив світлий ум, так і 
ясніла щирість та доброта, тепер погасли, запали ся глубоко і бігали 
в ямках мов сполохані. Чари єго бесіди щезли без сліду: на першій 
візиті у дворі він раз у раз путав ся в словах, гикав ся, уривав на 
половині реченя, так що граф по єго виході з звичайним своім цінізмом 
сказав: 

— То якийсь ідіот. Сену треба дати презенту! 
А прецінь він при всім тім був священником. Сго духовний стан 

домагав ся від неі пошани, і вона була вихована в занадто побожних 
традиціях, щоб відмовити ему тоі пошани. Та се не все. Швидко вона 
з уст самого о. Нестора розвідала історію єго житя — не так може 
розвідала, як доміркувала ся єі з єго уриваних та безладних оповідань. 
І ся історія ще більше зблизила єі до него. Аджеж се через неі дій¬ 

шов він до того стану! Бона, хоч і не самовільно, була причиною єго 
зруйнованого житя, розбитих надій. О, пані Олімпія тепер добре вміла 
відчути ту важку та сумовиту історія бідного здичілого попа! 

Полюбивши єі і стративши всяку надію позискати єі руку, Нестор 
покинув філософію, вступив до семінаріі і висвятив ся в целібаті. Саме тоді 
почув, що вона вийшла замуж. Власти духовні полюбили єго; був спосібний, 
покірливий, працьовитий, бму всміхала ся висока каріера єрархічна, та 
серце сго боліло, не давало ему забути втраченого щастя. Швидко дізнав 
пі про сумну долю своєї улюбленої, про слабість графа, хоч, звісно, і думкою 
здумати по міг собі всеі тоі безодні горя, яка придавлювала єі душу. Він 
любим (.і щир» і кожда звістка про неі, зла чи добра, ранила єго душу, 
пп дотї дні підбирала єму спокій, робила єго неспосібним до праці, 
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до думаня. І вій постановив собі перебороти себе. Пішов на катихиту 
до народних шкіл в одніж невеличкім та глухім місточку, щоб бути да¬ 
леко від неі, не чути про неі. Та спокій і тут не був тривкий. То 
через газети, то через усяких прийізжих людей він хоч в ряди-годи 
чував про неі. А чим рідше доходили вісти, тим важкійшим тягаром 
падали на душу о. Нестора, тим довше мучили его. І він забажав ще 
далі втекти від світа, здичіти зовсім. Попросив ся на нарафію до одного 
з найглухійших гірських закутків. Десять літ прожив там безвихідно, 
без газет, без перепнски з ким небудь, занятий обовязками свого стану 
та важкою боротьбою за шматок хліба. Парафія була маленька, вбога, 
з народа прихід був дуже мізерний, треба було заняти ся господарством, 

тяжкою, мужицькою працею. О. Нестор пірнув з головою в те море 
буденних клопотів та заходів: орав і сіяв, плекав худобу, гонив воли 
на продаж, збирав сіно, торгував вівсом і бриндзею, заводив у горах 
нові роди картоплі, був і рільником і садівником і пасічником. 

Та все таки серце его не могло вспокоітись. Рана була надто 
глубока, і хоч загоіла ся з верха, то полишила по собі важку мелан¬ 

холію, огірченє і вічне невдоволенє. О. Нестор ніколи не переставав 
відчувати того, що він змарнований чоловік, що з него не те могло 
бути. Він сповнював своі обовязки, робив навіть більше, та все якось 
механічно, сердито; видно було, що всі єго поступки йшли не з лю- 
бови, а з погорди до людей. І не диво, що хоч він не кривдив своіх па¬ 
рафіян, та вони все таки не любили єго, немов жахали ся того холоду, 
що сидів у єго серці і віяв від него довкола. 

По кількох літах побуту в тім гірськім гнізді о. Нестор сильно 
змінив ся. Постарів, згорбив ся, зробив ся зовсім непривітний і него¬ 
віркий. Бверхшш єго вигляд був занедбаний, одежа вбога і дуже часто 
не чиїцеиа. Б селі говорили, що він скупий, ба й єго власні слуги 
жалували ся, що кормить йіх погано, бму вдало ся кілька разів дуже 
корково продати випасені воли. Більші суми грошей, що найшли ся 
в єго руках, почали звільна розпалювати єго жадобу. Серце, що не на¬ 
ходило людей, до котрих би могло привязати ся, почало помаленьку 
привязувати ся до грошей. О. Нестор з разу і не спостеріг ся. бму 
здавало ся, що він не вибігає з границь господарськоі ощадности, коли 
тимчасом душа єго чим раз глубше всисала ся в нову страсть до скяа- 

даня і громадженя грошей, а ум єго, колись так ясний і бистрий, по¬ 

чав дрібніти і затіснювати ся нід впливом тоі нещасноі стрясти. 
Спамятав ся о. Нестор аж тоді, коли було за пізно, коли запри¬ 

мітив, що єго нова страсть пожерла єго старі спомини і старі терпіня. 

ІІристрастивши ся до збираня грошей, він забув про Олімпію, а хоч 
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інколи іі згадував про неі, то вже не так, як уперед. Вона являла ся 
ему мов якась далека, бліда тінь, котра нічого вже не ворушила в его 
души. І от коли по довгих літах, переглядаючи „Епархіяльні відомосте1' 

побачив, що опорожяена парафія Торки, де жила єго давнійша улюб¬ 
лена, в серді єго не обізвав ся ніякий голос, а тілько в умі почали 
метати ся цифри більших доходів: число моргів грунту парафіяльного, 

богатший народ, близькість значного відпустового місця. Він подав ся 
на ту парафію і одержав єі. 

В пані Олімпіі ще й тепер мороз переходить по тілі, коли нагадає 
свою першу стрічу зі своім давнім кохапєм. Вона тоді була ще релі¬ 
гійна і попівська ряса сама по собі збуджувала в ній чуте пошани. 
Але сей дикар, сей немова, що на кождіж слові гикав ся, путав ся, 
що й одного реченя не вмів сказати до ладу, що говорив тілько нро 
збіжє, картоплю та худобу — не вже се той самий Нестор, що колись 
разом з нею літав у рожевий світ ідеалу? Правда, вона аж надто 
добре знала, які страшні зміни поробило з нею вороже житє, та все 
таки пій бажалось би, щоб хоч він явив ся перед нею сильний, ясний 
та повний співчутя. Нін так хотіло ся, так треба було онертц ся о 
когось, хоч хвилечку свобідно відітхнути, хоч на момент забути про те 
пекло, в котрім плпли єі дні н ночи. А ся нещасна руіна в попівській 
рясі збуджувала радше почуте жалю а то й відрази, ніж те почуте, 
якого ній було треба. Та ні! Б ееі руіии все таки блиснув огонь. Не 
ясний иоломінь, що світить і гріє і промінистими хвилями ширить до¬ 
вкола себе вдоволене, супокій, іцастє. Блиснуло понуре миготіте жев¬ 
ріючого лід попелом вугля, що пече і пожари розводить, що прогризає 
і нівечить усе, до чого доторкнеть ся. І до неі доторкнуло ся те вуглє, 
розранпло остатній неткнутий доси куточок єі серця. 

Вона рідко видала о. Нестора, котрий занятий був своім госпо¬ 
дарством і своєю парафією. Та раз якось, ідучи зо двора на фільварок, 

зустріла єго на леваді, що зеленого скатертю простирала ся між двірською 
липовою аллеєю а супротилежним узгірєм, на котрім находив ся філь¬ 
варок, а обік него також попівське поле. Зустріли ся, о. Нестор по- 

клоїшв ся графині низенько і якийсь час ішов мовчки, немов заляканий 
сусідством графині. Вона сама розпочала розмову, спершу про госпо¬ 

дарство. Розпитувала о. Нестора, як ему подобався нова парафія,, як 
жилось ему в горах? Він помалу оживив ся. Набуте в горах здичінє 
трохи вже відпало від него. Нараз графиня закинула розмову на ту 
темх, котрій видимо найбільше бояв ся о. Нестор. 

V ви тямите, отче, свій побут у Горилісах ? 
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Він заметушив ся. Палиця випала з єго руки і він швидко схилив 
ся, щоби підняти єі. Графиня зупинила ся і пильно, на вид спокійно 
вдивляла ся в него. 

— Ясне - ве - ве—вельможна графиня... — проленотів він, блу¬ 
каючи очима, щоб не зустріти ся з єі поглядом. 

— Би вже мабуть навіть забули, як мене по імю зовуть! — ска¬ 

зала вона зовсім спокійно і ніби жартовливо. 
О. Нестор- разом перестав метушити ся і витріщив на неі своі 

чорні колись, тепер значно вже вицвівші очи. І разом в єго зачерстві¬ 
лому серці отворила ся давня, здавалось, зовсім загоєна і мохом по¬ 
росла рана. І він заговорив, з разу з трудом, путаючись та гикаючись, 

але чим далі, тим плавнійше і смілійте. 
— Ясне ве... ве... вельможна графине! Зволите жа... жартувати! 

Насміхати ся наді мною! І не по правді! Я не забув те... те, що па- 
мятаю. Та по що се? Думаєте, я мало тернів? Адже через вас... усе 
покинув! Надію щастя родинного... І каріеру... І людське товариство... 
І книжки... Все, все! В горах .загріб ся, між Бойками, ніж волами та 
вівцями. Щоб вас забути! Щоб про вас не чути. А то, знаєте, кожда 
найдрібніиша звістка про вас, усяка дрібниця бентежила мене до дна 
душі... на тортури мене розпинала. Що я перетерпів! А ви... ви ще 
сміяти ся зволите! 

І сей дикуя, ся руіна, сей немова, сей передчасно постарілий целєбс 
заплакав. Заридав мов дитина і почав утирати сльози рукавом своєі ряси. 

В голові пані Олімпіі все мішає ся після сеі хвилі. Жаль і на¬ 

дія, обридженє і роскіні, гризота і радість, усе валить клубами на єі 
душу, безладно, могуче. Вона кидає ся на ліжку і махає руками, мов 
нрогонюючи дальші думки. Не хоче згадувати, навіть в уяві не хоче 
ще раз перемірювати крок за кроком сей страшний безконечник, що 
довів єі до єі теперішнього стану. Всі ті потрясаючі сцени, що про¬ 

майнули над єі головою від того часу — сповідь з власного житя пе¬ 
ред о. Нестором — йіх пізнійші розмови і зносини,—вроджене сина — 
смерть мужа — пожар двора — і ті важкі літа, що потягли ся далі, 
і ті гадюки, що підповзають тепер до єі серця, усе те разом збирає ся 
довкола неі в одну збиту масу, мов шкіряний міх, в котрому єі завя- 

заио і в котрому вона дусить ся, дусить ся, кидає ся і кричить добу¬ 
ваючи остатніх сил, в передсмертній трівозі, в безтямній розпуці: 

— Рятуйте! Рятуйте! 

Два місяці вже оті сни, оті спомини, оті думи мучать єі, і мука 
та за ті два місяці не то що не вменшила ся, але щораз побільшуєсь. 
Чим се скінчить ся ? Пані Олімпія іноді в сурйоз лякає ся, щоб не 
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■одуріла. Б день йій здавсь, що ходить здорова, а скоро в нони голова 
до подушки, зараз у крови починає грати горянка, в мізку ворушать ся 
дивні, страшні иисли. І дармо вона силує ся прогонювати йіх! Вони 
мов налазливі оси все крутять ся довкола неі, все бренять і жужжать 
і сверлують серце своіж жужжанєм. 

— Чи се Бог покусу на мене насилає?—міркує пані Олімпія, — 
чи може злий дух до душі підступає? Господи, зглянь ся надомною! 

Вона молить ся з широко створеними очима. Боіть ся зажмурити 
очи в пітьмі, бо знає, що скоро йіх затулить, то зараз стануть перед 
нею огидні, прокляті картини, від котрих кров леденіє, а слова молитви 
завмирають на устах. В кінці з геройським усилєм вона встає з ліжка, 
мацаючи підходить до вікна і відриває килимок, котрим воно заслонене. 

— Ах, слава тобі Боже! — вириває ся з єі уст. — Уже свитає! 
•От-от уже сонечко покаже ся! 

І вона підходить до Параски, що простерта горілиць, скотивши ся 
з сінника, спить на голій долівці, і торкнувши єі босою ногою в голову 
кричить: 

— Параско! ну, Параско! пора вставати! чуєш мене ? Параско ! 

(Далі буде.) 

Іван Франко. 

їііеня ПРО РоЛАНДА. 

Старофранцузький епос. 

І. 

Король Карлб, великий наш володар 
Цілих сім літ в Іспаніі провів, 

По моря край здобув гористу землю; 
Нема вже замку, щоб єму опер ся, 
Нема цілого города ні муру 
Крім Сарагосси на верху гори. 
Марсіль король там, безувір: він молить 
Аполліна*), він Магомету служить, 
Гей не минуть єму за те біди! 

*) Аполлін — бог зншценя і заглади. Побіч Аполліна та Магомета 
вгадуйсь д} же часто й Терваган. Се слово повстало пзь латинського „іег 
ішіщшн" (у Грічсіїї вЦИІГіп'уі<!ІО;а)) що відносило ся у Римлян до Гермеса. 
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II. 

А був король Марсіль у Сарагоссі. 
Ось він у сад собі тінистий вийшов, 

На біло-мармуровім троні сів. 
При нім було звиш двайцять тисяч люда. 
Він так сказав своім князям та графам: 

„Панове, чули ви, яке тут лихо: 
Пай Франції солодкоі, Карло, 
Прийшов в сей край, щоб нас ненокоіти. 
А тут ні військ, щоб жірити ся з ним, 

Ні сил таких, щоби єго побити ! 

Тож радьте що, ви-ж мудрі в мене люде, 
Спасіть мене від соромноі смерти!“ 

Хлч би тобі один нотаянтц. слово, 
Крім Бланкандріна з замку де Вадьфонд. 

III. 

А Бланкандрін, се був один з мудрійших 
І не аби який заразом хват, 

Готов постояти за свого пана. 
„Не бій ся,“ каже він до короля. 

„Обіцюй тілько гбрдому й бутному 
Карлови вірну службу й приязнь щиру! 
Пішли в дарунку Львів, медведів, псів, 
Сім сот верблюдів, ястребів хоч тисяч, 
Чотири сотці мулів з сріблом-злотом, 

Щоб мав єго на пятьдесять возів, 
Щоб всему війську міг ним заплатити. 

Досить ему вже в сій земли сидіти, 

Пора б ему до Франції, до Ахен. 
Скажи, що й ти підеш туди за ним 
І то в сам день святого Михаіла, 

Щоби прийжити там закон Христаг 
І стати ленником єго зо всім, 
Зо всею честію й майном своім. 
Пішлеш ему й закладників, сли схоче,. 

Десяток-другий, най би певність мав; 

Пішлім ему хоча б і власні діти: 
А жде йіх смерть, то я й своє пішлкь 



Чей ліпше цім позбутись там голов 
Чим мали б ми жайиа і чести збутись, 
Чим мала б ми зійти всі па дідів. “ 

IV. 

Вій каже ще: „Кленусь на сю правицю, 
На бороду, що повіва’ на груди: 

Побачиш — зараз рушить військо Франків. 
Вони підуть в свою французьку землю, 
І всякий буде у свойій господі. 
Карло у сволу Аквісграні буде; 
Він на Михайла пир задасть бучний. 

Прийде сей день, речинець промине, 
А вій від нас не вчує слова й вісти. 
Король є гордий, гнів єго страшаий, 
Він голови закладникам зітне; 
Та ліпше йім позбутись там голов, 

Чим нам Іспапіі на все позбутись, 
Чим нам набрати ся біди і горя.“ 
А всі невіри кажуть: „Мопсе й так.“ 

V. 

Король Марсіль скінчив свою нараду. 

Він зве тепер Кларіна з Балагету, 
Бстрамаріна й пера Евдропіна, 

Гарлана-бородая й Бріамуна, 
Магейа вуйка свого й Махинера, 
Малбєна із за моря й Жуамера, 
І Бланкандріна, — скаже йім свій намір. 

Найповажнійших кличе десятьох. 
„Підіть ви до Карла, пани барони; 

Стоіть табором він в Кордові-місті. 

До рук оливні віти доберіть : 
Се буде знак замиреня й покори. 
Лиш сею штукою нас примиріть, 
А дам вам силу золота і срібла 
І кілько збагнете землі та лен.“ 
Поганці кажуть: „Сего в нас доволі." 
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VI. 

Король Марсіль скінчив свою нараду. 
„Ланове, каже він ще раз, підіть же 
З оливними вітками у руках 
До короля Карпа І кажіть еиу, 
Щоб Бога свого ради милість мав; 

Що я, нім перший місяць сей мине, 
Лрийду за нпм із тисячею своіх, 
Прийму закон Хрпста охотно й буду 
бго підданим з тілом і душею. 

Сли схоче, то й закладвиків дістане." 
А Бланкандрін: „Так все нам вдасть ся, пане.0 

VII. 

Жар сіль велів привести десять мулів, 

Що йіх прислав Онатіліі король: 
Ніжки із золота, сідло ні срібла. 
.1 сіли посли всі на білих мулів, 
З оливними вітками у руках 
Зустріли пана Франції, Карла. 

Гей не минуть Карлови сеі зради! 

VIII. 

Володар днесь на радощах, на пирі. 
Здобув Кордову, мури зніс до тла, 
Своім каміном вежі постручав. 
Там лицарям ого припало много 
І срібла-злота й платя дорогого. 
Поганця в місті не було и одного, 

Котрий в живих остав ся-б без хресту. 
Володар вийшов у великий сад. 

З ним був Рояанд, Сажеун і Олівер, 
З ним був і гордий Анзеіс і Готфрід, 
Хорунжий королівський із Анзку. 
Крім них був там Жерін, був і Жерар; 

А де ті два, там зараз других повно; 
З самоі Франції пятнайцять тисяч. 

Засіли лицарі на білих коврах, 
Одні для розривки в варцаби грають, 
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Старі, поважні в шахи, а меткі 
Бакаларі стають до поєдинку. 

Ріс під ялицею рожевий корч, 
Там'Асів на щиро-золотому кріслі 
Пан Франції солодкоі, король. 
Білобородий’ головну цвіті, 
І благородне пі.та п гордий стан; 
Коіїїі б шукав, без питана пізнав би. 

Тут посли зсіли з мулів і витають 
бго всі враз облесно так і дружно. 

IX. 

Озвав ся перший Бланкандрін. Він каже 
До короля: „Най Бог тебе спасе, 
Тебе, поважана достойний, славний! 
Велить сказать могущий цар Марсіль, 
Що він приймити б рад закон Христа, 
І дати снорий пай маєіку свого : 
Медведів, львів, показаних хортів, 
Сім сот верблюдів, ястребів хоч тисяч, 

Чотири сотці мулів з сріблом-злотом, 

Щоб мав сго па. ннтьдесять возів, 

А щиро-злотих бізіштишж*) стілько, 
Що зможеш веему війську заплатити. 
Досить тобі вже В сій земли сидіти, 

Пора б піти до Франції, до Ахен, 
Куди й мій пан обіцюесь прийти. “ 

Володар наш простяг до Бога руки 
І під вагою дум чоло склонив. 

X. ' 

Гей, тай понурив голову володар! 
Зі словом він не квапив ся ніколи; 
А що сказав, роздумавши сказав. 

А от простуєсь — що за смілий вид! 

І каже послам: „Добре ваше слово. 
Король Марсіль — се мій завзятий ворог, 

Полоті монети, які бцто в Візаитіі. Половиною таксі бізантинки була 
мДпгуиа, котра згадуй он в піски трохи далі. 
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Тик що,і. впевнить мене у правді слів, 
Які ви тут говорите міні?11 
Л Сарацен: ,,Закладнаки впевнять; 

Дістанеш десять йіх, а хоч би й двайцять* 
А жде йіх смерть, я п свого сина дам. 
Самих знатнійших будеш мабуть мати. 
Колн-ж в свойій палаті царській будеш 
Святити день святого Михаіла, 

Тоді й мій пан обіцюєсь прийти. 
У иего думка е хреститись танки, 
У ваших „Божих купелях1) святих.11 

На те Карло: „Він зможе ще снастись.“■ 

XI. 

Був гарний вечір, ясно сяло сонце ; 
Карло велів відвести в стайню мулів, 

Веліг поставити в саду намет, 

Казав ь наметі помістити послів. 
Хзянайпать лицарів йіх там приймало; 
г!’у.Я віч до світу сонця провели. 
!іі;вяв ея майже рівно з днем володар* 

Прослухав утреню, прослухав службу, 
А далі вийшов під ялицю, кличе 
Своіх баронів, щоб кінчати раду. 

З баронами Карло рішає все. 

XII. 

Володар вийшов під ялицю й кличе 
Своіх баронів, щоб кінчати раду. 

Йде князь Ожер, Турпін архіепіскоп, 
Старенький Ришард і братанок Генріх, 
Хоробрий граф гасконський, Аселін, 
Тедбальд із Реймс, свояк єго Мілон; 
Крім сих був там Жерар, був і Жерін, 

А з ними враз прийшов і граф Роланд 
Із шляхтичем, хоробрим Олівером. 

*) Божі купелі значать тілько, що Ахеи (Аквісгран), де 
' іеказу з ласки божоі для Карла з жерел бала ключами тепла вода, 

і'мі столицею Карла е Ахен, в пізнійших Париж. 

Жите і Слово. 2 

після 
В сій. 
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Злиш тисяч Франків з Франції було. 

Був Ганелон, котрого ділом зрада; 
Гей, тай почалась та злощасна рада! 

ХІД. 

„Панн барони," каже цар Карно, 
„Король Марсіль прислав до мене послів; 
Він спорий пай дає з маєтку свого, 
Моднедів, львів, повязаних хортів, 
Кім сот верблюдів, ястребів хоч тисяч, 
З прпби.кіш злотом штири сотці мулів, 

Що буде втіш на пятьдесять возів: 
Кін прогин., щоб до Франції вернути, 

Л ні» приндо в мою столицю, в Ахен, 

Прийме там наш енаоитольїшй закон, 
Хрестившись буде ленником моїм — 
Так каже — кілько правди в тім, не знаю." 
На теє Франки: „Тут нам стерегтись." 

XIV. 

По І ОДИ Ці ІЮ і. і II чи п уже своє. 

По годин, он на оо .шш граф Роланд; 

Лій сишуєсь, щоб відповісти й каже 
До короля: „Марсіляви не вір! 

Сім літ, як мн в Іспанію прийшли. 

Я Нопль здобув для тебе і Конібль, 
Здобув Волтерн і Пінський край здобув, 
Туель, Сіціліїо і Балагет. 

Король Марсіль був завсігди зрадливий! 
Раз він прислав пятнайцять щось поганців, 

У кождого була оливна вітка 
І ті самі слова йіх теж були. 
Ти запитав тоді о раду Франків, 

Ну, та й нараялн-ж вони тобі! 
І ти післав двох графів до поганця: 

Один Базан був, другий був Базіль; 
Він стяв ніж голови коло Гальтіль. 

Кіячи-ж війну, коли єі почав, 

Веди усі війська на Сарагоосу 



І!) 

і облягай ні хоча-б весь вік, 

.Щоб лиш йіх смерть на зраднику пімстити.“ 

XV. 

Гей, тай понурив голову володар! 

Він гладить бороду і крутить вуса, 
Ні сяк, ні так сестрінкови не каже. 
Замовкли Франки, тільки Ганелон 
Зриває ся, підходить до Карла, 
І починає сміливо оттак: 

„Не вір гільтаєви!" говорить він, 

„Не мій се зиск, ні чий, а тілько твій, 
Коли король Марсіль переказав, 
Що хоче б^т лешикох твоїх, 

І в денні всю Іспанію приймити; 
А надто він прийме і нашу віру. 

Хто сій заяві ще не рад, байдуже 
бму, здаєсь, яка нам буде смерть. 
Бути порада послуху не варта. 

Лишім нерозум, розуму держім ся!“ 

XVI. 

По Ганелоні виступив князь Найм — 
Вірнійшого не жа вже при дворі. 

Він так до короля: „Ти чув гаразд, 
Що відповів тобі граф Ганелон; 

І має слушність, коб лиш послух мав. 

Король Марсіль побитий у війні; 
Ти всі вже кріпости єго забрав, 
Ти повалив ему камінєм мури, 

Спалив міста єго, побив війська. 

Коли-ж він милости у тебе просить, 
Гріх мав би, хто б єго напастував. 
Він же й закладника в поруку дасть. 
Кінець завзятій сій війні, шабаш!“ 

А Франки кажуть: „Князь не зле сказав." 
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ХУД. 

„Кого-ж післати б нам, панн барони, 

До короля Марсіля, в Сарагоссу?® 
На те князь Наїм: „Скажи, то я піду; 

Лиш палицю і рукавицю*) дай.“ 
бму король: „Ти чоловік розумний ; 

Кженусь на бороду мою, на вус той, 
Не йти тобі в сім році так далеко ; 

Іди, сідай, коли ніхто не кличе." 

ХУДІ. 

„Кого б нам вислати, пани барони, 

До Сарацена, пана Оарагосси?® 
На те Роланд- „Найліпше, я піду." 
„Ніщо не втнеш," сказав граф О лівер, 
„За горда й за прудка твоя натура. 

Я все б мав страх, щоб ти не зняв таж бучі., 
Коли-ж король звелить, то я піду." 
На те сказав король: „Мовчіть оба! 
Ні ти не понесеш там ніг, ні він. 
Кленусь на бороду, що от сивіє. 

Зле там приймати будуть перів, зле!і 

XIX. 

Турпін із Реймс підняв ся з свого місця. 
„Лиши ти Франків," каже до Карда. 

„Сім літ провів ти вже у сій земяи, 
Бонн знесли вже стілько трудів, горя... 
Міні дай палицю і рукавицю, 

Я йду в Іспанію до Сарацена — 

Хотів би бачити єго, який він.® 
Сердитий вже відказує володар : 
„Сиди ти там на білому коверци; 
Но говори, коли тобі не кажу.® 

XX. 

„Французькі лицарі,® озвавсь Карло, 

„Назначте-ж бо з моїх земель барона, 

*) Палиця і рукавиця були знаками посольства. 
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Щоб вість кою Марсілеви заніс!11 
На те ’Ро.танд: „Вітчим мій, Ганелон!д 
А Франки: „Так, сей справить ся, як слід. 
Най буде він; жудрійшого не вишлеш.“ 
Тай заскиміло-ж в Ганелона серце ! 

Він мече з себе споре футро з кун, 
Стає в однім атласовім кабаті. 
Блискучі очи в него, гордий вид, 

Широкі груди, благородне тіло, 
А гарний — не надивлять ся всі пери. 
Та до Роланда: „Що за злість, шалений! 
Всім звістно чей, що я тобі вітчим, 
А ти б хотів, щоб я йшов до Марсіля. 

Коли дасть Бог міні вернути відтам, 
Я наварю тобі такоі каші, 

Що вистане тобі на все житє.“ 

На те Рояанд: „Буту, шаленість чую. 
Не страх міні погроз тих, — кождин знає. 
Однак тут мудрого післати треба. 
Я виручу, коб лиш король пристав. “ 

XXI. 

А Ганелон: „Не йти тобі за мене! 
Ти не вазал мій, я тобі не пан. 

Карло велить міні сповняти службу, — 
Я в Сарагоссу до Марсіля йду. 
Однак вперед віддячу ся тобі! 

Чей так розвіє ся мій лютий гнів." 
Коли Роланд почув таке, та в сміх. 

XXII. 

Як Ранелон почув Роландів сміх, 

Він мало що не тріс зі сдости й гніву, 
Він мало що з ума там не зійшов. 
„Не люблю я тебе,11 сказав до графа, 
„Ти зрадою звернув на мене вибір. 

Володарю мій правий, ось я тут, 
Ротов сновняти прикази твоі.“ 
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XXIII. 

„Я знаю, що міні йти в Сарагоссу; 

Хто-ж там пішов, ледвіі чи верне відтам. 

А я-зк узяв сестру твою*1, у мене 

6 син від неі, — кращого не здиблеш, —- 

Баддвін! Тай лицар буде, всі се кажуть, 

бму лишаю всі гонори й денна, 

Пікяуй ся ним, бо я вже не побачу..." 

На те Карло: „Мяхке у тебе серце! 

Коли приказую, то треба йти." 

XXIV. 

„Ходи бо, Ганелоне," - каже цар, —• 

„Приймай сю палицю і рукавицю -г 

Сам бачиш — Франки вибрали тебе." 

А Ганелон: „Роландова се справа ! 

бго любити, поки жив не буду, 

Ні Олівера, бо він друг ему, 

Ні перів, бо й вони єго так люблять. 

В твоіх очех дім се говорю, пане." 

На те король : „ Завзятий ти не в міру!' 

Так що-ж, підеш, бо я тобі звелю." 

„Я йду ; однак не матиму защити : 

Не мав Базіль еі, не мав Базан..." 

XXV. 

Дар подає з правиці рукавицю, 

Та Ганелон літа’ в думках світами : 

Бере єі, вона паде на землю. 

А Франки: „Господи, що се за знак ? 

Нам вийде се посольство на погибідь." 

„Побачите!" промовив Ганелон. 

XXVI. 

„Пускай же, пане," каже Ганелон. 

„Коли вже йти, по що-ж баритись довше?"' 

*) Сестрою Карла була Бс; та. Роландова мати. 
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На те король; „В імя Христа й моє!“ 
Правицею єго благословляє, 
А розрішивши дав ціпок та лист. 

XXVII. 

Граф Ганелон вертає на кватиру 
І починає надягати одіж. 
Бере, що ліпшого знайти лиш може: 
До ніг чіпляє золоті остроги, 
Свій меч, Мургдейс, до боку припинає, 
Сідає на коня, на Тахебруна, 
А вуйко Гвуїемер держить присішки. 

В слезах там вздрів би лицарів чимало ; 
Всі кажуть: „Шкода нам тебе, наш пане! 

Так довго був ти при дворі Карла, 
Всі звали славним вояком тебе там ; 

Сей, що тобі придумав сю дорогу, — 

бго й Карло великий не заступить! 
Не зважив мабуть сего граф Роланд, 

З якоі ти могучоі родини. 

Бери і нас, говорять далі, пане!“ 
А Ганелон: „Нехай вас Бог боронить! 

Згть саж я ра%ше, чиж хоробрих стілько. 
Ви всі в солодку Францію підіть, 
Поздоровіть від мене дома жінку 
І мого друга, пера Пінабеля, 
И синка Балдвіна, — знаєте єго. 
Ідіть єму як панови все в поміч. “ 
Та от і шлях, — він так і почвалав. 

XXVIII. 

Геи-ген високе дерево оливне. 

Він взяв туди й настиг поганців-послів ; 
Чекав на него танки Бланкандріп. 
Тай дотепно-ж вони там розмовляли! 
„Чудний Карло сей!“ каже Г> іанкаїгдрін. 
„Апулію й Калабрію здобув, 
Солоним морем в Англію ПОПЛИВ, 

Здер там подушне цін ІІічра сінного, 
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Чогож ему у нашій ще земли?" 
А Ганелон : „Такий вже зухвал вдав ся; 

І де є той, котрий би з ним рівнав ся?“ 

XXIX. 

Тут Бланкандрін: „Ще Франки дуже чесні. 
Лиш графи йіх, князі, що пану свому 
Так радять, доброі догани варті. 

Вони погублять і его і других." 

„Не знаю," каже Ганелон, „хто другий, 
Як не Роланд; та він діжде ся ганьби. 

От вчера рано — сів володар в тіни, 
Аж тут в панцирі йде єго сестрінок, — 
Він власне Каркасонію здобув, — 

Держить румяне яблоко в руці. 
„„На, гарний пане, — вупкови Роланд — 
Даю тобі всіх королів корони." “ 

Спокутує він ще свою буту, 

Бо він що дня наражуєсь на смерть. 
Коли єго хто вбє, в нас буде мир." 

XXX 

А Бланкандрін: „Рокащ ке « міру ттт. 
Він рад би світ цілий завоювати, 
Він рад би землі всі нараз добути. 

З яким же-ж військом він сего докаже?" 
,,3 французькій військом," каже Ганелон. 

„6гю так люблять всі, що і не опустять. 

Він дав йім стілько срібла, злота, щовку, 
Так много збруі, коней, мулів дав. 
Роланда волі слухає й володар ; 
Роланд ему здобуде все по Всхід." 

XXXI. 

Так йіхав Ганелон із Бланкандріном, 
Аж і далй собі взаімне слово, 
Що будуть важити на смерть Роланда. 
Так йіхали гостинцями, шляхами, 

Аж і під тисом стали, в Сарагоссі. 
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'Там в тіни під ялицею було 
Александрійським шовком вкрите крісло; 

Там був король, Іспанії володар, 
А з ним щось двайцять тисяч Сараценів. 

Хоч би один сказав, хоч писнув слово, — 
Такі цікаві всі на те, що вчують. 
Се йде вже з Ганелоном Блаикандрін. 

XXXII. 

Йде Бланкандрін, перед царя ступає, 

Держить за руку графа Ганелона, 
Та й до царя: „ Спаси тя Аполлін 
І Магомет, що дав нам свій закон! 
Твоє посольство до Карла сповнив я. 

Карло лиш обі руки в гору звів, 
Прославив Бога свого — тай кінець. 

А се прислав тобі знатного родом 
Барона з Франції — удалець він! 
Від него вчуєш ти, чи мир, чи ні.“ 

На те Мар сіль : „Я слухаю, най каже.“ 

XXXIII. 

Граф Ганелон надумав ся гаразд, 
Він починає мову дуже зручно, 

Неначе б він у сему майстер був. 
Він каже так: „Най Бог тебе спасе, 

Тебе, поважаня достойний, славний! 
Переказав тобі Карло Великий, 
Щоб ти приймив святу Христову віру; 
Він нів Іспанії тобі дасть в денні. 
Коли-ж би ти не мав на се пристати, 

Він силою візьме тебе, скує, 
І відведе в свою столицю, в Ахен, 

А тамки суд назначить смерть тобі; 
Ти вмреш там серед ганьби та огиди. “ 

Король Марсідь настрашив ся до разу. 
Він мав в руках закутий в злото спіс: 
Коли б не люде, був би вбив єго. 
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Король Марсїль зі злости аж мінив ся, 
Аж деревищем спіса замахнув ся. 
Коли се зуздрів Ганелон, за меч. 
В два пальці з похви видобув его, 

Тай так рече: „Який ти гарний, ясний!’ 
Гей, та й носив бо я тебе, носив 
Такі часи на царському дворі. 
Та щоб володар Франції не мовив, 

Що я вмер сам один в чужій краіні, 

То заплатять тобі вже що пайліпші.“ 
А всі невіри: „Не дамо пім битись!" 

XXXV. 

На просьби що найліпших Сараценів 
Сів рад не рад Марсіль на свому кріслі. 
Тоді Каліф: „Ти обійшов ся зле, 
Що Франка вбити замишляв; ти б радше 
До краю вислухав его уважно. “ 

„Збач, пане," каже а Ганелон ему, 
„Та я за все, все золото у Бога, 
За всі маєтки вашої землі, 
Я, поки жив, не затаів би того, 
Що цар Карло сказати раз велів 
Тобі, смертельний вороже его." 
На ній були Алексапдрійським шовком 
Дошивані соболі, — він йіх скинув 
На землю, з відки взяв йіх Бланкандрін; 
Однак меча не випускає з рук, 
За ручку позолочену держить. 
А всі невіри: , Се знатний барон!" 

XXXVI. 

Зблизив ся Ганелон до короля, 

Тай так ему: „Ти сердиш ся неслушно. 
Та се-ж володар Франції, Карло 
Сказав, щоб ти приймив Христову віру; 
Він пів Іспанії тобі дасть в ленні, 
А другий пай візьме єго сестрінок, 



Роланд, — лихий та гордий то сусід. 

Коли-ж би ти не мав на се пристати, 

Він Сарагоссу облягати буде, 
Він силою візьже тебе, скує, 
В столипю, в Ахен прямо відведе 
Ні там тобі парадного коня, 

Ні мула, щоб міг йіхати, не буде ; 
Там посадять тебе на просту шкапу, 

А суд прикаже — голову зрубати. 
Отеє тобі й володарів є лист." 
І дав єго Марсілеви до рук. 

XXXVII. 

Марсіль почервонів зі злости ц гніву, 
Переломив печатку, кинув віск, 

Загляне в лист, а там таке стоіть: 
„Карло, володар Франціі велить, 

Щоб я згадав єго печаль та гнів 
Із за братів Базана та Базіля, 
Котрих я стяв коло гори Гальтіль; 

Щоб я післав ему Каліфа — вуйка, 
Коли спасати хочу душу в тілі. 
Інакше не полюбить він мене." 
А тут і син Марсілів обізвав ся: 
„Ну, тай наплів сей Ганелон дурниць. 
Міні єго! я справлюсь з ним як слід.11 
Лиш Ганелон се вчув, за меч хапає, 
І в мить плечима спер ся о ялицю. 

XXXVIII. 

Король побрав ся з відси до саду, 

А з ним єго найліпшії вазали. 
Був там сивоголовий Бланкандрін, 

Був Журфарет, єго наедідник — син, 
І вуйко був Каліф і другі вірні. 
„Покличте й Франка!11 каже Бланкандрін.. 
„Він словом обіцяв ся нам служити.11 

На те п король: „Веди єго сюди!" 

Він пальцями узяв єго за руку, 
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-Веде его до короля в садок. 
Тут сій поганій зраді початок! 

XXXIX. 

„Мій гарний паяє Ганелоне, каже 
Марсіль, „я нерозважно поступив, 
Що вбити бравсь тебе в гніві великій. 

Ось на тобі від мене сі соболі! 
Вони звиш пять сот ліврів злотом варті; 
Я завтра гарний викуп дам за них.“ 

„Нехай і так!“ говорить Ганелон. 
„Най Бог платить тобі за се добром!“ 

ХИ 

Тоді Марсіль: „Знай добре, Ганелоне, 
Що я тебе любити щиро хочу. 
Я рад би вчути дещо про Карла. 
Ну, тай старий бо він, прожив свій вік; 
бму, як знаю, двісті літ минуло, 

Він стілько світа вже собою витер, 
Щитом своім відбив ударів стілько, 
Пустив з торбами стілько королів! 

Коли-ж ему досить тих бонів буде?" 

А Ганелон на те: „Карло не з тих! 
бго хто раз лиш бачив і пізнав, 
Той рад не рад казав: „Се бравий цар!* 
Як не хвалив би я его, не славив, 

бго честь-добрість висша наді все. 
А хтож розкаже про его хоробрість ? 

Се Бог ему вже дав таку відвагу. 
Я-б скорше вмер, чим відступив єго.“ 

ХІД. 

Поганець каже; „Тим воно й дивнійш, 
Що сей Карло такий старий та сивий; 
бму, як бачу, двісті літ, чи більш, 

Він стілько світа вже собою витер, 
Чи раз він копєм, спісом діставав, 
Пустив з торбами стілько королів, 
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Коли-ж ему досить тих бонів буде ?“ 

„Не бути сему,“ каже Ганелон, 
„Як довго лиш жие его сестрінок, 

Котрому рівного нема під небом. 
Хват і его товариш Олівер, 
І пери всі. котрих Карло так любить, 
І двайцять-тисячна дружина йіх. 

Карло безпечний, — хто ему страшний?" 

ХШ. 

А Сарацен: „Воно-то тим дивніше, 
Що сей Карло так побілів, посивів; 

Єну, як бачу, двісті літ, чи більш, 

Він стілько світа витязем зійшов, 

Він острим конем тілько раз дістав, 
Богатих королів так много вбив, 
Так много йіх у поли поконав, 
Коли-ж єшу досить тих бонів буде ?“ 

„Не бути сему,“ каже Ганелон, 
„Як довго жити буде лиш Роланд; 
Такого лицаря шукай по Всхід! 
Хват і его товариш Олівер, 

І пери всі, котрих Карло так любить, 
І йіх дружина, двайцять тисяч Франків; 
Карло безпечний, — хто ему страшний ?“ 

ХЬІІІ. 

„Мій гарний пане, Ганелоне," каже 
Король Марсіль, „у мене-ж стілько війська, 
Що кращого не бачити тобі. 

Я можу тисячів чотири ста 
Поставити на Франків і Карла.“ 

А Ганелон ему на те: „Не нині! 
Ти много втратив би своіх поганців; 
Тож кинь нерозум, хитрощів держи ся! 
Даруй добра володареви стілько, 

Щоб дивували ся ему всі Франки; 

Закяадників хоч двайцять, а пішли. 
Король в солодку Францію поверне, 
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За ним ніде оддалеки сторожа, 
А там, гадаю, буде й граф Роланд 
І бравий та уцтивий Олівер. 
Пропадуть графи, лиш міні повір, 

А з тим пропаде і бута Карла, 
Не схоче він вже воювати вас." 

ХЬІУ- 

„А якже-ж, гарний пане Ганелоне, 
Як міг би я Роланда вбити, як?" 

А Ганелон: „Я можу се сказати. 
Король Сізерським вивозом піде; 
За пим піде оддалеки сторожа, 
А в ній богач Роланд, єго сестрінок, 
І Олівер, котрому він так вірить, 

А з ними буде двайцять тисяч Франків. 
Пішли на них сто тисячів своіх, 

Най заведуть відразу з ними бійку, 
Трусливе військо Франків розібють. 
Таж жертвою не мало й ваших ляже, 
Та опісля вже з ним зведеш борбу. 
Коли не таж, так тут Роланд не вимкнесь; 

Ти матимеш хорошую иобіду, 
-І поки жив не вестимеш війни." 

ХІД'. 

„Коли б Родандови зробив хто смерть, 

Не стало б правоі руки в Карла; 
Він не зібрав би сил таких по вік; 

Спочила би великая земля." 

Коли се вчув Марсіль від Ганелона, 
Поцілував єго й ліслав по скарби. 

ХЬУІ. 

Марсіль сказав, (щож мав казати більше?) 

„Лиш сей порадник добрий, що і певний. 
Щоб наш Роланд був, присягай на зраду! “ 

А Ганелон: „Най буде так, як хочеш." 
Присяг на святощі меча Мур пейса, 

Свою повинність потоптав ногами. 
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ХШІ. 

Був там стілець зі слоновоі кости 
На пім велить Марсіль покласти книгу 
Б законом Магомета и Тервагдна. 
На сю присяг Іспанський Сарацен, 

Що як лиш здибле де Роланда в бою, 

Побє єго з дружиною цілою, 
А вдасть ся, то й Роланда таД же вбє. 
А Ранелон: ,Най буде так, як хочеш.“ 

ХЬУІІІ. 

Тут виступив поганець Валдабрун, 
Що то виховував царя Марсідя; 

Всміхае ся, і так до Ганелона: 
„Приіїмай той меч, — ледви в кого е ліпший. 

Ся ручка стоіть тисячу мангуяів; 

Тобі єі по приязнії даю, 
Коб лиш зробив так, щоб барон Роланд 
Попав ся нам в нечисленній дружині!" 

„Гаразд," відказує граф Ганедон. 
Нуж цілуватись в бороди і лиця. 

ХЬІХ. 

Тут приступив поганець Кліморін, 

Всміхае ся і так до Ганелона: 
„Приймай сей щит, — ледви чи вздриш де кращий, 
Коб тілько нам як небудь допоміг 
Позбавити Роланда чести раз." 

„Гаразд," відповідає Ганелон. 
Нуж цілуватись в лиця та уста. 

Ь. 

А там прийшла й цариця Брамімунда, 

І так до графа: „Я вас дуже люблю, 
Бо вас хвалять мій пан і всі вазали. 

Се вам для жінки пара брансолет: 

Самі яхонти, аметисти, злото, 
Що варта більше всіх маєтків Риму, 



Яких не мав ніколи іі ваш володар." 
Він взяв і заховав йіх у кишеня. 

ІЛ. 

Король нісяав за скарбником Малдвівом. 
„Чи вже готові дари дла Карла?" 

„Досить йіх," каже той, „досить йіх, пане. 

Сім сот верблюдів з золотом і сріблом, 

І в заклад двайцять найзнатнійших душ.“ 

Ш. 

Цар поплескав по плечах Гапелона, 

І так рече: „Тай бравий бо ти й мудрий! 
Глядж-ж, про свій спасительний закон, 

Не відверни від нас ніколи серця! 
Я дам тобі велику міць добра, 

З арабським злотом щирим десять мулів. 
І стільки-ж братимеш но всі роки. 
От тут тобі й ключі від міста мого. 

Віддай Карлови се добро велике, 
А там вкажи міні Роланда, прошу. 

Коб лиш єго у вивозі заскочив, 

А вже піду з ним у смертельний бій. “ 

А Ганелон: „Загаявсь я мабуть." 
Сів на коня тай рушив у свій путь. 

ЬІІІ. 

Володар рушив у свою столицю ; 
Він походом прибув у город Галн, 
Котрий здобув і знищив граф Роланд. 

Сто літ стояв він з того дня в руінах. 
Цар жде на вісти Ганелона й дачку 
З великоі Існанськоі землі. 
З зорею, ранним ранком, скоро світ, 
Граф Ганелон дібрав ся на кватиру. 

ЬІУ. 

Підняв ся майже рівно з днем володар, 

Прослухав утреню, прослухав службу, 
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(Топ іііі іраііі зеленій під шатром. 

Пуп там 1’оланд, бун браний Олівер, 
Був там кпя.!Г> Дайм, було чимало й других. 

Йде й віроломний зрадник Ганелон, 
І починає хитру-хитру річ. 

Бій так цареви: „Бог тебе спаси! 
От тут тобі й ключі від Сарагосси, 
А там привіз тобі маєтків силу 
І двайцять душ, — кажи йіх берегти. 

Та ще-ж бо каже дар Марсіль, щоб ти 
Не зливсь на ного, що нема Каліфа; 

Бо я се бачив сам на власні очи, 
Як тисячів чотириста оружних, 

А все в кольчугах, все в шоломах щільних, 
При злотоглавих, різаних шаблях 
бго до моря провожали враз. 

Марсіля кинули вони, щоб тілько 
Христового закони не приймати, 

Не ісповідувати по неволи. 
Так ще-ж бо миль і штири не вилили, 

Коли заскочила йіх з вітром буря; 
Всіх затопила, — вже йіх не побачиш. 

А що король Марсіль, так сей, вір пане, 

Прибуде у твоє французьке царство, 
І там прийме той сам закон, що в тебе 
У него руки звязані, — він твій... 

Він з рук твоіх прийме Іспанське царство." 
Король на те: „Так дякувати Богу! 

За те що справивсь, гарний дар дістанеш." 

Проміждо військ заграло тисяч труб; 

Зняли ся Франки, злаштували коні, 
В солодку Францію пославсь йім шлях. 

ЬУ. 

Карло Великий знищив край Іспанський, 
Взяв кріпости, поруйнував міста, 
А далі порішив: кінець війні!.. 
Карло в солодку Францію вертає. 
Вбив граф Роланд у землю хоругов, 

ЛОВО. З 
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Сторчить вона на пригорі ік небу, 
А Франки навкруги постоєм стани. 

А рядом йде поганців кінне військо, 
Іде панцирне збитими рядами, 
В шоломах щільних, ясний меч при боці, 
На шиі щит, а спіси в неготові. 
Затрималось воно на горах в лісі; 
Йіх триста тисяч тутки світу жде, 

А Франкам, горе, хоч би в здогад зрада! 

ЬУІ 

Минув ся день, настала темна ніч. 

Заснув Карно, могучий наш володар, 
бму і снить ся, наче-б він в Сізерськім 
Був вивозі та ясеневий епіс 
В руках держав. Аж тут граф Ганелон, 

Як вихопить его, об землю вдарить! 
Спіс розлетівсь трісками аж під небо. 

Карло-ж як спав, так спить, не пробудивсь. 

гга. 

А далі снить ся ще ему, що десь 
бго у Франції в столици, в Ахен 
Медвідь вкусив у праве рамя люто. 
Глядить, аж тут і леопард з Арденів 
Біжить до него, жече ся завзято; 
В тім вибігає з салі спорий пес, 

Примчав ся вискоками до Карла, 
Медведеви відгриз він праве вухо, 
А там, гнівний, бересь до леопарда. 

„Що за страшна борба!“ говорять Франки; 
Не знають ще, хто верх над кил візьме. 

Карло-ж як спав, так спить; не пробудив ся. 

ГУІІІ. 

Минулась ніч, ось заяялась зоря. 
Володар йіде гордо на кони 
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„Панн барони," каже цар Карло, 
„Чи бачите вузький сейнросмик? Радьте-ж, 

Колу лишати ся за нами з військом?" 

„Роландови," говорить Ганелон. 
„Та-ж хоробрійшого нема вже в тебе." 
Вчув се король, грізним поглянув оком, 
Тай так промовив: „З тебе дійсний чорт; 
Тай вічний гнів вселив ся в твожу тілі. 
А хто-ж передню поведе дружину?" 
А Ганелон: ,,Ожер, наш Данський лицар; 
Бо й хто-ж з баронів справить ся з тим краще?" 

ЬІХ. 

Коди почув сей вибір граф Роланд, 

Промовив, як на лицаря пристало: 
„Любов лиш винен я тобі, пан-отче, 
За то, що вибір твій упав на жене. 
За те-ж пан Франції, король Карло 
Не втратить, — зараз се сказати можу, ■— 

Ручного ні парадного коня, 
Ні до йізди призначеного мула, 
Ні огера, ні коника з під шлиі 
Вперед, ніж меч мій не дібе торгу." 
А Ганелон додав тут: „Правду кажеш." 

ЬХ. 

Коли почув сей вибір граф Роланд, 

Він так, гнівний, промовив до вітчима: 

„Ой трусе, трусе, кепеькоі породи! 
То ти гадав собі, що може в мене 
Так рукавиця випаде із рук, 

Як в тебе палиця перед Карлом?" 

(Далі буде.) 

Із старофранцузького переклав Василь Щураг. 
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Матеріали для історії віршів українських. 
Зібрав і впорядкував 

рагоманіо в. 

Звичайно нову українську літературу починають з Котляревського. 
Тимчасом се не вірно: за довго до Котляревського на Украіні робились 
проби писати простою народньою добою і тією юмористичною манерою, 
котра служить ознакою „Енеіди“ Котляревського, а поряд з тим ще 
по крайній мірі з XVIII. в. стали на Украіні складатись пісні сентімен- 

тальні в духу „Наталки Полтавки.“ Першими пробами новоі украін- 

ськоі літератури треба признати драматичні інтермедіі, з котрих 
дві, доктора Гаваттовича, були навіть напечатані в 1619 р. (Дивись 
тексти иіх в „Кіевской Старині" 1883, N. 12, а дослід про них II. 

Кузьмнчевського „Старійшія русскія драматичеекія сцени" Кіевская 
Отар. 1885, N. 12), а також вірші на всякі теми: церковні і свіцкі. 
Навіть в печаті вірша Ант. Головатого появилась раніще, ніж „Енеіда" 
Котляревського! Вірші Головатого з поводу переходу козаків Чорно¬ 
морських на Тамань напечатані в петерб. вицаню „Новня ежемісяч- 

ния сочиненія" 1792, N. 11. під назвою „Пісня Черноморскаго Вой- 
ска по полученіи на землю Внсочайшихь Грамогь сочиненная," а по¬ 
чаток „Енеіди" вийшов в 1798 р. 

Старі українські вірші мало ще звернули уваги наших учених. 

Багато з них ще зостаєть ся (і гине!) по рукописях, хоч дещо цінне 
вже було з них напечатане, а дещо і розібране, напр. в інтересній 
праці д. П. Житецького „Мисли о народнихь малорусскнхь думахь.“ 
Тижчасом вірші не тілько інтересні як прояви нашоі старіщоі літератури, 
а й по евойій чималій популярності, а також по тому, що й до самих 
новіщих часів служать і доси літературним взірцем для простіших по¬ 
етів по нашим селам, а по части й по городам. 

З часів виданя „Исторических'ь Пісень Малорусскаго народа0 ми 
почали збирати вірші, з котрих політичні, які підходили під рубрики того 
виданя, а також „Політичних пісень українського народу XVIII—XIX 
ст.“ ми розібрали в названих зараз книгах. Вийізд наш за гряницю 
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спинив зрісг нашоі збірки, а потім деякі варіанти еі буяй напечатані, 
переважно в „Кіевской Старині,“ хоч і не повно. Ми тепер пускаємо 
в печать важнійші вірші з нашоі збірки, як непечатані, так і варіанти 
напечатаних, бо в них єсть важні одміни, і сопосгава найбільшого числа 
варіантів може служити для досліду того, які були первоначальні вірші 
і як вони з часом росли або вкорочувались. До наших текстів додаємо 
деякі уваги, котрі або поясняють йіх, або рівняють йіх з другими. 
Тільки-ж тими увагами ми не думаємо вичерпати всего, що слід і можна 

сказати про ті тексти. 

І. Вірші про речі церковні. 
І. Рождество 

Христос народив ся, і 
Щоб мир веселив ся | 

Після Адамова гріха. 

Родив ся в стайні, £ 
5 А не в домі — | 
От диковина яка! ^ 

Звізда ясненька, 
Гарна, кругленька 
Прикотилась під Вифлеєм, ; 

Тай там стала, ^ 
Бо вже знала, 

Освітила стан (стайню?) кругом. ( 

Пастухи із степу < 
Прибігли к вертепу <; 

І по ягнятку принесли, 
13 На дудки грали, 5 

Якоі знали, І 
Тай знов до долу пішли. \ 

Ангели святні, ( 
Крилаті, чудниі, $ 

20 Та так же лепсько співали, £ 
Що ми родились ^ 
1 похрестились, \ 

А далебі так не чували. 

Христово. 

Віл та осел 
25 Стояли у ясел, — 

Адже й вони Христа пізнали, 

Й дишуть на його, 
Бо знають на кого, 
Ще й на-в-колюшки впали. 

ЗО А тріє царі, 
Принесли дари 
Христу аж з востока; 

Там йіх поклали 
І поздравляли 

35 По письменські, з висока. 

Ще-ж кланялись низенько, 

Просили довгенько: 

„Будь ласкав, благослови нас так, 

Щоб жито родило, 

40 І війни не було, 
Нехай би ми пожили в смак!“ 

Йісько старенький 
Йім був раденький, 

Гостинці приняв. 

45 „Сядьте в нас, 
Почастуєм вас, 

Чим Бог нам дав!“ 
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По кухлику варенухи, 
По каганцю сивухи 

50 Зараз ніж підсулив; 

Як хлиснули, 
Сидячи й заснули — 
Так Йісько й світло погасив. 

Ангел божий 
55 Ясний, гожий 

Царям во сні шепнув: 
„До дожу втікайте, 

їїрода обминайте, 

Щоб він сього не чув! 

60 „Ви в його були 
І слово дали 
Іще раз побувати, 
Про наші родини 
І другі новини 

65 Все щоб розказати. “ 

Царі схопились, 
Перехрестились 
Тай до дому почухрали: 
На ліво повернули, 

70 Як од ангела чули — 
От так Ирода ошукали. 

їїрод дожидав ся, 
В вікно приглядав ся, 
Що прийдуть царі до його... 

75 Послі схаменув ся, 
Мов од сна проснув ся, 
І вгадав, що кепкують з його. 

Зараз мудреців, 

Світських, пан-отців 
80 Іюдейських постягав, 
Щоб йому сказали, 
Прослебевували, 
Де б Христос родитись жав? 

ї; Так вони по правді 
\ 85 При всій громаді 
ь Вліпили йому: 

> „В Віфлієні сеє 
V Родить ся такеє, 

^ Що рівні не буде йому “ 

^ 90 Він так злякав ся, 
і Що й укаляв ся, 

> Почувши ті слова. 
!> Побілів як глина, 

^ Тече з рота слина, 
£ 95 А речі зовсім не жа. 

<; Скрегоче зубами, 

\ Дереть ся руками 
; І в гору надув ся чуб, 

£ Очі покосило, 
і 100 Всього збісило — 

| Стоіть, МОВ дуб. 

> А далі закричав, 

5 Скільки сили мав: 

< „Війська, до Віфлеему махайте! 
5 105 Та малих дітей 
> У всіх людей 
5 До шнира вибивайте!“ 

> Як же в Віфяеем 
і> У кождий дож 
^ 110 Війська понабігали, 
< То кололи дітей 
> Од матерних грудей, 

: А деяких пороздирали. 

I Віфлеємський крик 
^ 115 Так дуже був велик, 
5 Що до Саваофа дійшов. 

< Бог носила’ кару 
} На Ирода нечупару 
> За дитячу кров. 
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1*20 Кою очей позеленіло, ' Не вжів хліба йісти, 
Під носом почорніло, Пропав без вісти, 
Мов у собаки під хвостом; 

Очі позападали, 
Ковтуни в чубі стали, 

125 Щоб не ганяв ся за Христом. 

Б потилиці болячки, 

По всій спині чирячки, 

А в бровах гниди породились; 
Уші виложило, 

130 Рот йому скривило, 
А в заду черви заптодились. 

Різачка докучала, 
У животі бурчала, 
Бо він на двір бігав; 

135 Свинни слідом 
Кричать гуртом, ! 

Щоб швицче сідав. 

Дохтори прийізжали, 
Кров йому пускали, 

і 40 Каплі в горло лили, 
Клпстирі давали, 
Живіт направляли. ^ 

Тай нічого не помогли 

Баби шептали, 

145 Уроки проганяли, 
До пупа клали біль, 
Сояшниці виливали, 

Лихоманку проганяли, 
Покинули митусь на під. 

150 А дані згинув, ) 
Усіх покинув ; 

Дьяволенко, гайдамака! ) 

(3 паперів М. А. 

< 155 Мов у ярмарку сооака. 

В пекло попхав ся, 
Між чортів убрав ся 
Тай хлище гарячу смолу, 

Коси кусає 
160 Тай проклинає 

Ту, що родив ся, пору. 

А вже він там 
Хлище не сам, 
А йому помагають 

165 Іуда та Фараон, 
Орест та Нерон, — 

Бо ті там добре лелесають, 

Максіміліан, 

Іюліян, 

170 Арій і Савелій, 
І Діоскор 
І всі прокляті, 
Що вели сору з Христом. 

Нехай забувають, 
175 Бо вік пропадають, 

А ми веселім ся! 
Христову Рождеству 
І його божеству 
Тепер поклоні* ся. 

180 А він нам з неба 
(Дасть) чого треба, 

Бо батько не скупий: 

Хто до його, 
Він до того — 

185 От він який І 
М акспмовича.) 

Варіант сеі вірші напечаташій в „Кіевской Старині" 1888 р 
N. 1. стор. 275—277 по списку коротшому од нашого. Таш-же пока- 
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зано варіант Терещенка, ще коротший. В варіанті „К. Стар.“ нема 
наших ст. 37—42, 61-66, 84- 96. 118—119.121—123.140—143. 
145—150, 163—176. За те тая єсть 
шоку варіанті. Важніщі з них отсі 
після нашого 53 ст.; 

Маріі й Иіську 
Осібну звістку : 
Янголь у сні віщає: \ 

„В Єгипет тікайте '< 

І пасу не гайте, > 
Бо вже Ирод дітей убиває!" 

кілька стихів, котрих нема - на- 

два куплети, що мусіли б стоягії 

Йісько схопив ся, 

Водою ужив ся, 
Ослицю осідлав, 
Марію взяв, 
Дуже поспішав ся, 
І не оглядав ся. 

2. Друга вірша про те-ж саме. 

1 Чи чули ви, панове, з роду, 
Що Бог прийшов до нас аж сам? 
Чого-ж? Побити пику й морду 
1 очі виколоть бісам. 

5 Бо старий чорт був з Богом 
Побратав ся тай розгулявсь: 
Надувсь аж очі йому лізуть рогом, 
А він йому сказав: „А вон! а зась!" 

Зайшов із іншого чорт краю, 
10 Адама в гості попросив, 

А сей кликнув його до раю 
Тай яблука з ним укусив. 

Очнувсь на другий день — аж лихо: 

Товарищ сорочку зняв! 

15 Адам питає бви тихо: 
„А з ким я вчора так гуляв?" 

„Не знаю, що були за гості, 

Але-ж у нас чогось нежа. 
Ой, буде нам, старий, по хлості, 

20 Не викупимось ми із сорома. 
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„Бо вже-ж мині погано снилось: 

Гуж укусив, аж кров текла, 

І щось за мной чудне гонилось, 
Я ледве, ледве утекла. “ 

25 Адам задумавсь, ліг в куточку, 

Прийшов Господь, його збудив, 
Тай каже: „Де-ж ти дів сорочку?® 
„Я, тату, вчора загубив!* 

„Неправду кажеш ти, небоже! 

ЗО Я знаю, де вже ви були!11 
„Прости мині і Сві, Боже, 
Бо ми сорочку пропили “ 

„Пішов же вон, Адаме, з раю! 
Обйів ся яблук, аж сопеш ! 

35 Се так ти доглядаєш гаю? 

Без попиту що хоч і рвеш! 

„І ти іди, небого, прясти! 
Адам тебе щоб наглядав! 
А щоб не сміла яблук красти, 

40 Адаму я нагайку дав. 

„Ану, іди сюди, проклятий! 
А що Адаму ти зробив ? 

Прийшов у рай, щоб погуляти, 
На смерть хозяіна прибив. 

45. „Ізняв сорочку і убрання, 
Зовсім Адажа обголив, 

І із гостей убравсь зарані, 
За шкуру сала всім залив! 

„Іди-ж проклятий, 8 блеску миру! 
50 У пеклі дьоготь (он) горить! 

Тепер тобі я витну гиру. 
Щоб знав ти, як людей дурить! 

„Ось одберу і ноги й руки, 
ІЦоб лазив ти на животі, 
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55 Нашлю що єсть на світі муки, 
Привяжу (мов) на оброті." 

Загув у пекло чорт, у смолу, 
І вже зоставсь на віки таж; 
А щоб одягнуть Адама й бву голу, 

60 На те Христос родив ся нам. 

І ви-ж, пани, в жупанах нових, 

Бо ви Адамова рідня, — 
Так будьте з праздником здорові, 
Скачіть, гуляйте хоч що дня. 

(З паперів М. А. Максимовича.) 

В „Кіевской Старині," 1882, XI, 398—399 випечатаний варіаш 
сеі вірші, в котрому нема наших ст. 4—5, 21—24, 29—32, 45—48 

53—50, окрім того в кількох стпхах єсть у нас значні одміни. За те в 
нашому варіанті нема стихів, що мусіли би стояти після нашого 60: 

Родивсь Христос, Адам гуляє, 
6 нова свита і кожух, 
І бва в плахті похожає, 
І знов радіє дух. 

В кіівеькін газеті „Заря,“ 1884, N. 284 напечатано ще один ва¬ 

ріант, дуже скорочений, записаний недавно в с. Богдановді подільської 
губ. Ось він: 

Чи чули ви панове, з роду, 
Зайшов із ївшого чорт краю: 

Адама в гості попросив, 
А сей кликнув єго до раю, 

5 Та яблука з ним укусив. 

Очнувсь на другий день, аж лихо: 
Сорочку хтось з його вже зняв. 
Адам питає бву тихо: 
„А з ким я вчора так гуляв?" 

10 „Не знаю, що були за гості, 
А вже чогось у нас нема. 
Ой буде нам, старий, по хльості, 
Не вилізем із сорока. 



1,0 вже міні погане снилось: 
15 Буж укусив, аж кров текла, 

І щось чудне за мною гналось, 

Сажа я ледви утікла.“ 
Адаж иадужаись, сів в куточку, 

А далі і вздріжнув. 
20 Господь прийшов, збудив його, 

Тай каже: „Адаме, де ти дів сорочку 
„Я, тату, вчора загубив.“ 
„Не правду кажеш ти, небоже, 

Я знаю, де ви вже були!11 
25 „Прости міні і Сві, Боже! 

Сорочку жи вже пропили." 

„Пішов же вон, Адаме, з раю! 
Обйів ся яблук, аж сопеш... 

Ти так пильнуєш гаю: 
ЗО Без попиту що хоч, то й рвеш! 

І ти іди, небого, прясти, 
Адам тебе щоб доглядав, 

А щоб не вийшла яблук красти, 

Адаму я нагайку даж. 
35 Ану, і ти сюда іди, проклятий! 

Ти що Адамові зробив? 

Зажиток у гості погуяаіи 
Й на вік хозяйів погубив. 
Ось одберу і ноги й руки, 

40 Щоб лазив ти на животі, 
Нашлю що єсть у світі муки 
І привяжу на оброті. * 
Загнавсь проклятий чорт у смолу 
Та вже на вік зостав ся там. 

45 А Щоб Адама й Сву голу 
Знов одягнуть, родив ся Сам — 

Родивсь Христос. 
Адам гуля у свиті нові, 
А бва в плахті похожа. 

50 Теперь у всіх жупани нові, 
Бо всі Адамові рідьня. 
Так будьте з празником здорові! 
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3. Уривок з вірші про Рождество. 

А Ірод барзе засмутив ся, 
Що нам Христос родив ся. 
Казав его зразпти 
І копіем прибити... 

Зане вразі погибяуть, 
Московщину восириймуть, 
Ми пребудем так... 

(З дуже перекручених різдвяних віршів, записаних Сем Л. Мст- 
ленським. Може хто знайде по сим словам ліпший список. Поки що і 
сену вривку інтересні слова про Московщину, котру мусять „вос- 
нрннятп вразі“ (вороги) — за кару). 

4. Радість Святих, 

На небесній горі 
(В) прекраснім соборі — Ади — Али — Алилуя! 
Святі ся собрали, 
Всі [іра:штсопа;ш: 

5 Архангели невидимо, 
Херувими, Серафими — Господи помилуй! 

Петро з апостоли 
Сидять по за столи — А — А — Алилуя! 
Пред престолом владики, 

10 В кутках пустельники, 
На отпецках молодиці, 
По-пілі пих дівиці, — Г. п.! 

Всього мира батько 
В трапезі порядки (порядкує) А — А — Алилуя! 

15 Засіли востоки 
З царями пророки; 

По за столи священники, 

По під стіни мученики — Г. п.! 

Микола наш чесний 
20 Взяв ся до по чесни, А — А — Алилуя! 

Вйтв до Івана 
Нахиливши збана, 
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Крикнуп шш.ми ІПІ Параску, 
ІІІ,о(5 подала з кишім фляшку. 1'. м.! 

’ ■ (.ШТіїфІЙ •! ІІроцпхоїі 
11 юті. шию горщиком, А — А — Алилуя! 
Панталимоп, Кирик з Паньком 
ІІоіншміоґЬ з копни збанком. 

Кличо отець Ігнате: 
:іО „Здоров, пане брате!" А — А — Алилуя! 

Яким кличе: „Василіє! 

ГІий до мене, буду і я!" Г. п.! 

Сіонскіє дочки 
Грали у скрипочки, А — А — Алилуя! 

.45 На цимбалки [яко] на (бандурки?) 
Гаврнл, Лронія взявше дудки, 
Григір пищить у сопілки, — Г. п ! 

Прекрививши шапку, 

Взяв у танець Ганку, А — А — Али іуя! 
10 Соломона князя 
Підхопила ІІазя, 

Панько з Катеринов, 
Савка із Горпннов, — Г. п.! 

А Давида цара 
45 Підпоіла Сара, А — А — Алилуя! 

Взяв на гусла грати, 

Гопки витинати. 
Татіяна плеще в руки, 
Підскакуючи до дудки, Г. п.! 

50 3 Меланкою гопки тнуть, 

Кроком присідають, — А — А — Алплуя! 
А Параска з Демком в купці 
Крешуть голубці! 
Сава, Прокіп колядує, 

55 3 богословом бесідує, — Г. п.! 

Шинкарь розуміє, 
Що ся біда діє, — А — А — Алплуя! 
Крикнув па винника, 
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Щоб була горілка ; 
60 Винник біжить, бере шанкож, 

Іван біжить, бере збанком, — Г. п.! 

Розточки бочку, 
Дре шинкар сорочку — А — А — Алилуя! 
Панько стоігь, не ратує, 

65 Але з Химков ся цілує, — Г. ні 

Верещить Микита: 

„Добра оковита!“ А — А — Алилуя! 
Святиі у небі, 
Горілка у.... лебі... 

70 В. міря і без гроша! 
Отто втіха нам хороша! Г. п.! 

Михайло у трубу 
Реве на всю губу: — А — А — Алилуя! 
„Годі уже гомотіти, 

75 Час би вечерньоі піти! 
Госноди помилуй!“ 

(З галицької рукописної книги, полученоі од їв. Ом. Левіцкого і переда¬ 

ної нами В. Б. Антоновичу.) 

Подібні до сеі вірші напечатані у Головацкого „Народння н'Ьсни 
Галицкой и Угорской Руси“ II. 497—499, 499—501. Такого-ж харак¬ 
теру колядки в Чубінськ >го „Труди Зкспедиціи вь Югозападннй краи“ 
III, 321, 328, 340, 342, 354, 377—378, 381—382, 382—383, 426—427, 

430, 484. 
Подаємо тут іще один варіант новисшоі вірші, хоч значно корот¬ 

ший, ло польському списку з кінця XVIII. віку (около 1780 року), 

ш,о находить ся у д. Пі. Франка. 

Па небесній горі, пресвятім соборі 
Алилуя, алилуя! 

Святі ся зібрали, всі нразникували. 
Воздухами небесними 
І ангели й херувими, Г. н.! 

Того мира батьком Григорий порядком, Алил. 

А зайшли востокн з дарами пророки. 
По за столи священники, 
ІІо під столи мученики, Г. п.! 
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10 Петро з апостоли сідів по за столи. Ал. 

Перед столож владики, 

В кутах самі пустельники, 

На припічку молодиці, 
Коло них стоять дівиці, Г. п.! 

65 Наш Никола чесний взяв ся до почесни, Алил. 

Пропив до Івана, надхилившн збана. 

Крикнув, враснув на Парашку, 

Аби дала з медом фляшеу, Г. п.! 

А Стах і з Прокопом пили вишняк горшком, Ал. 

20 Олекса з Оавкою медок коновкою, 

Пантежеион збаном, підливали канон, 

Господи помилуй! 

Кличе Стецьо: „Гнате! Здоров пане брате!* Ал. 

Кличе Федько Василія: 

25 „Пий до мене, буду і я!“ Г. п.! 

Сіонскіі дочки заграли в скрипочки, Ал. 

В сурму Гаврилиско, на цимбалах Грицко, 

Симон плеще, взявши дудки, 

Гриць сопівку свище в руки. Г. п.! 

ЗО Саламона князя підпоїла Пазя, Ал. 

Як взяв в дудки грати, гопки витинати, 

Февронія плеще в руки, 

Підскакуєт до розпуки, Г. п.! 

А Давида цара підпоіла Сара, Ал. 

35 І святим на небі горілка в потребі. 

Фляшка мила і без гроша, 

З тим вельми бардзо хороша, Г. п.! 

А Михайло в трубу крикнув на всю губу: Ал. 

„Годі, годі гомотити, 

40 Час юж до вечерні піти! 

Благодарим, поклон дарим, 

Господи помилуй!11 
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По нашій думці такі вірші і колядки виробились в міру того, як 
Рождественська драма вкорочувалась з вертепу до звізди 
і далі до вірші й колядки. Вірша, записана в ізнжському повіті, харьк- 

губ. д. Коховським і напечатана в „Основі" 1862 N. УІ. („З народ- 
ньіхт. усть“) показує першу ступінь такого вкорочувана вертеппоі драмп. 
Про відносини наших празникових віршів до таких же драм, наших і 
західніх, ми говорили в альманаху В. Лукича „Ватра" (їїзь исторін 
вірші па Украйні"), де ми зібрали подрібніще одну з пасхальних вірш, 
напечатану в „Основі1* (1862, Іюнь). Тут не злишнім буде вказати на 
папечатану в тій же книзі „Основи" Рождественську віршу, інтересну 
власне по єі близькости до вертепноі драмп. 

(Далі буде.) 
М. Драгоманов. 

З подорожних заміток. 

На Підгірю села невеселі 
Простягни ся долом долинами, 
Мов край шляху на твердій постелі 
Сплять старці обвішані торбами. 

По над річку верби головаті 
Довгі віті в воду похиляють; 
Журавель поскрипує при хаті, 

Босі діти по двору гуляють. 

З поміж верб та груш та яворини 
Чорні стріхи глипають нагнувшись, 

Вкриті мохом, корчами калини, 
Мов на вітер ті сичі надувшись. 

Похилились смерекові стіни, 
Там і сям етемпльовані дрючками, 
Мов каліки ждуть собі заміни, 

Щоб спочить розбитими кістками. 

Сліповаті та тісні віконця 
В старосвіцких засувах ще ходять, 
Мов лякають ся ясного сонця 
Ті що в тих хатах свій вік проводять. 
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11с кидати комина на хаті: 
Б ранці дим всю хату заповняє, 
Б стріхи буха, вє ся по загаті, 
Ханде очи, сльози витискає. 

В хаті піч трохи не в пів кімнати 
З запічком і припічком із глини, 
Вічно тепла — то жолудок хати 
Величезний, як живіт дитини. 

Хліб і страва тут найстарша справа, 

Ціль всіх змагань, замислів, турботи, 
Мов родивсь той люд лиш для роботи, 

А на хліб вся праця йде кровава. 

Ліжко газди — пять дощок незбитих. 

Сніп соломи і верета зрібна; 
Тепла піч є для дітей невкритих, 
А для старших постіль не потрібна. 

Слуги в стайні сплять — йіх коні гріють, 
А дівки на лаві, на запічку; 
О вигоді й думати не сміють, 
Щоб лиш крижі випрямить за нічку. 

І про одіж мало дбають нині; 
Як кожух є й чоботи пасові, 
У газдині шнур коралів в скрині, 
Для дівчат хустята шалінові, 

Капелюхи хлопцям повстяніі, — 
То й весь празник є на довгі літа; 

Буднішна одежа в хаті шита 
З полотна, що вироблять хатніі. 

На стіні розвішані довкола 
Деревляні давні богомази: 
Страшний суд, Варвара і Микола 
Чорні вже від диму, мов від мази. 

Тілько и всего христіянства в хаті, — 

Але є й письменства в ній познаки: 

Жита і Слово. 
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Там під сволоком завитий в шматі 
„Лист небесний" писаний бог-зна-ким, 

Йосифінський наказ панщизнянйй, 
Прадідівський квіт на тридцять буків, 
Діда скарга за грунтець забраний, 
Батьків акт лідітаційний'драний — 
Ось весь спадок, що лишивсь для внуків ! 

Іван Франко. 

Нові напрями в дослідах мітологічних, 

Вже в старину люде силкували ся вияснювати собі значіне 
виображінь мітичних. Найширше розповсюджене було толковане припи¬ 
суване Анаксагорови. Після него мітичні особи булн воплоченш ідеаль¬ 
них прикмет людських. Зевес мав означувати розум, Атена вмілість і т. і. 
Сей метод допровадив до аллегорізму, що вказував у мітичній 
шаті таку чи іншу етичну чи філософічну думку. 

Другий напрям, званий евгемерізмож, від Евгемера, автора 
фантастичноі Держави богів, склонював ся до раціоналізму і бачив у 
богах — людей, давніх царів та геройів. Третій напрям, котрого осо¬ 
бливо держали ся стоіки, підкладував під міти фізичне, природниче 
толковане: Зевес означував огонь, Позейдон воду, Гадес повітрє і т. і. 
Коли евгемерізм стягав мітологію до розряду старих споминів та виду¬ 
мок, то стоіки підносили еі до значіня пайзагальнійших абстракцій; 
перші позбавлювали еі духа, другі відбирати йій тіло. 

По отцях церкви і гуманістах, котрі не вийшли по за круг отсих 
трьох старинних поглядів, аж енціклопедісти XVIII. віку посунули 
наперед толковане виображінь мітичних. Поминаючи раціоналістів між 
ними, що в літології бачили тілько витвори шахрайства та дурисвіцтва 
попівського, енціклопедісти вважали міти творами історичними, що на 
рівні з іншими подібними підлягають правам розвитку людського духа. 

В нашім віці досліди над літологією ведуть ся так широко і ви¬ 
кликали стілько ріжних поглядів, як ніколи доси. І так сімволісти 
під проводом Крейцера (Сгеиігег. ЙутЬоІік иоії МуНюІодіе, 1810), 
лослугуючи ся трьома методами старих Греків (раціонально-історичним, 
строномічно-фізичним і морально-аллегоричним) толкували міти пере- 
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важно як пластичні знаки незримих і безконечних ідей. По йіх думці 
сістеми мітичних вірувань повинні заключати в собі глибокі правди, 
тайники віри і природи. Жаль тілько, що те, що вони на ділі вилу¬ 
щували з яітів, були річи зовсім буденні і неглибокі, так щ > годі 
було й зрозуміти, по що такі банальні правди потребували мітичноі 
драперіі. Та про те школа ся держить ся й доси. До неі числять ся 
Ф. Ляжар (Т П а і аг 4, ПесЬегсЬез зиг 1е сиііе риЬИс еп Огіепі еі 
Оссігїепі, Рагіз 1867), Рінк (Піпек, Біе Ке1і§іоп йег Неііепеп аиз 
4еп МуІЇїеп епілміскеїі, 2йгісії 1853), Бер (В а е Ьг, 8утЬо1ік Лез то- 

заізсЬеп Сиііиз, 1874) і чимало других. 
В противенстві до сімволістів думали р ац і о н а д іс т и—в Німеч¬ 

чині Фос (Л Н V 05 8, Апіі-8утЬо1ік), у Франції Ренан, в Англії 
Грот і др. — що думка не лежить схована по за мітом, оповита адле- 
горією, але е впсказана в самому міті. Основа міту не повинна бути 
більша від него самого, як се лучає ся у сімволістів, ані менша. Вони 
не допускали ірраціоналізму в твореню мітів, чого, на лихо, маємо бо- 

гато примірів особливо в зчінлюваню мітичних мотівів. Та особливо 
напирали раціоналісти на антропоморфічний характер вірувань, викпо- 
чаючи думку про безпосередній культ природи. По йіх думці Грек не 
обожав самого сонця, але бога Геліоса, що обдаровує світ добродійством 
світла і тепла. 

В розвитку науки про мітологію важне місце займає школа м е- 
теоро логічно-географічна, що повставанє мітів приписує впли¬ 
вам клімату і землі. Переказ про смерть Геракля по думці міто- 
логів сеі школи є тілько антропоморфозою (т. є. зображенєм в людських 
особах) відірвана острова Еубеі від матірньої землі. Годі заперечити, 
що між мігами і місцем, де вони повстали, є тісний звязок, але відно¬ 
сячи кождий мітичний мотів до обставин якоісь одноі місцевости ми 
готові зовсім затемнити космополітичний характер мітичних вірувань. 
До тої шкоіи належать переважно класичні філологи, як Форхгаммер 
(пор. єго Неііешеа, 1837, Іііаз 1884), котрий цілу троянську епопею 
вияснює особливостями троянської площі, Рошер (статі в тижневнику 
Бег Ріїі1о1о§, 1885), котрий Кентаврів уважає персоніфікаціями гірських 
потоків Тессалії, Шеман (Зсіїоетапп, Оризсиїа II, 190), котрий в 
Хімері вбачає силу вульканічну і т. і. 

Відкрите незвісноі доси а безмірно богатоі скарбівні переказів і 
пісень простонародних зробило переворот і в толкованю мітичних ви- 
ображінь. Йіх почали вважати за твори людовоі фантазіі. На чолі того 
напряму стоять брати Грімми, що розпочали дослід над мітами на ши¬ 

рокій основі індоєвропейській і початок йіх віднесли до часів праарій- 
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ськоі спільності!. Та при тім школа Гріммів сильно підчеркує пито¬ 

мий характер традиції людовоі, порівнюючи людові віруваня з людовою 
мовою. Тут і там нераз втисне ся чуже слово, чуже віруване, особливо 
у народів пограничних. Але як мова є власністю народа, так і єго мі- 
тичні виображіня виростають з єго власного грунту, неподатного на 
чужі впливи, остають ся в загалі вірні собі самим, своєму питомому 
грунтови і духови свого народа. 

Пізнане пісень Веди, того найдавнійшого поетичного памятника, 

який дійшов до нашого часу, творить нову епоху в розвою мітологіі. 
Поетичні порівнаня явищ природи, котрих школа Грімма догадувала ся 
в грецькій і германській мітологіі, виявили ся в безмірнім богацтві в 
Ведах. Очаровані тим богацтвом учені уявили собі, що на йіх очах 
відбуває ся акт уродин мітів, що чують живі слова тих людей, що 
гляділи на світ „мітичними“ очима, думали і говорили мітичнши обра¬ 
зам. В Піїведі, близькії до доба доісторичної, мала бути вправні що 
сліди тоі „мітичноі аперцепціі": з порівнянь виростали міти, що ві¬ 

дірвані від властивого йім тла — явищ природи, розсновані дальшою 
традицією, із загального, постійно новтаряюч"ого ся явища перемінювали 
ся в оповідане про якийсь один конкретний злучай. Отеє толкованє мі- 
тичннх переказів явищами природи дало початок двом напрямам порів- 

нуючоі мітологіі: солярному, котрого представником є Макс Міллєр 
(Мах МіШег, Еззаув, Охіогії 1855) і нубілярному, на котрого 
чолі стоіть Адальберт Кун (Асі. Киіїп, Піе НегаЬкипІЇ сіез Ееиегз, 
2 вид. 1884). Оба ті наирями мали богато спільного, відносячи все таки 
початок вірувань до часу праарійського і вбачаючи в йіх основі пер¬ 

соніфікацію явищ природи. 
В противенстві до лінгвістичних доказів обох сих напрямів подає 

найновійша школа історична докази історичні, оперті на ширших 
основах. Представником тоі школи в Німеччині є Группе (в-гирре, 
Біе §гіесЬІ8СІіеп Сиііе иші Муііїеп, 1887), а в словянській науці Ягіч 
(гл. єго Апіїїу ііїг зіауізсіїе Ріїі1о1о§іе). Похожі перекази і культи не 
дають ще права робити заключеня о праарійській релігіі. Против від- 

ношеня переказів народних до часів спільносте народів говорять здо¬ 

бутки палеонтології. Метод порівнуючих етімологів — відтворювати при 
помочи мови образ найдавнійшоі культури (в чому найдалі зайшов 
Пікте в свойій романтичній книзі (Р і с і е і, Ьез 0гі§іпе8 Іпсіоеиго- 
рееппез) доводить до того, що малює нам етан „нервісноі" арійськоі 
культури як дуже високий і цвитучий. Найновійші досліди палеонтології 
захитали вірність сего методу в самих основах, бо показали, що ступінь 
культури спільно живучих арійських народів був дуже низький. Досліди 
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порівнуючоі лінгвістики оказали ся суперечними з дослідами етноло¬ 
гічними, як се показав 0. Шрадер (0. ВсЬгайег, 8ргас1гсег§’еіс1іипд 
ипії ІІгдейсЬісМе, Лепа 1883). Хто би надр, із повноі схожости пе¬ 
реказів про рай, розширених скрізь ло світі, хотів вивести, що переказ 
той повстав в самих первісних часах, той мусів би приняти, що в тих 
первісних часах огородництво і садівництво стояло вже на високім 
ступні. А тимчасом ми знаємо, що овочеві дерева спроваджено навіть 
до Греції вже в часах історичних (гл. V. Неіїп, Сиііигріїапгеп ипії 
НаизІЇїіеге йег Мепзсіїіїеіі). Против старинности сего переказу про¬ 
мовляють також докази історичні. В найстарших Ведах так само як і 
в Гомеровім епосі не бачимо ще віруваия в щасливе житє за гробом; 
у Гомеровім Гадесі нема ще ріжниці між тінями добрих і злих людей. 

Дальшим доказом против шуканя жерела мітичних виображінь в 
так стародавній добі є — сам напрям дороги, що веде з тоі праетнічноі 
доби до часів історичних. Дорога та, котру повинні були пройти всі 
перекази народні, була-б подібною до ріки, що розходить в що раз 
то менші парості, а відношене вірувань етнічних до проетнічних було би 
похоже на генеалогічне дерево. Ся форма захитана вже міцно в по- 
рівнуючій лінгвістиці так званою теорією ундуляційною, що 
покревність груп язикових представляє в формі кругів, котрих осередки 
лежать в ріжних точках і котрих ободи перетинають себе взаімно. 

Біруваня і виображіня людові не розграничені мурами племінних ріж- 
ниць, а ріжниці племінні не є різнозначні з ріжницями язиковими. В 
часах історичних перекази вандрують від одного народа до другого 
через навязуване зносин політичних, релігійних і економічних. Перене¬ 
сене многих культів з Оріенту до полудневоі Европи виказано без сум¬ 
ніву в мітологіі грецькій і римській. А з полудневоі Европи могли 
східні виображіня переходити на північ троякими дорогами, не говорячи 
вже про граничні взаємини. Насамперед доходили до нас ураз із дру¬ 
гими предметами торговлі через фенікійські каравани. Далі не виклю¬ 

чена можність переходу йіх із Британії, куди вони доходили з Карфа¬ 

гена. А в кінці деякі віруваия і звичайі східні ширила культура кла¬ 
сична, жидівство, христіянство і іслам. Всі ті впливи могли ділати ра¬ 
зом, бо традиція людова не є така одноцільна, щоб можна допустити 
для неі одно, спільне жерело походженя. 

Супротив школи Куна-Міллера виступили з другого боку так звані 
демонологи, котрі відносять до перед-арійськоі спільности не чільні 
божества, як Зевес, Аполлон, але власне низші демони, що й доси жи¬ 
вуть в т. зв. забобонах людових, як вовкулаки, упирі, русалки і т. і. 
Вже школа Гріжмів бачила в нинішніх обрядах і звичаях людових 
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обломки давніх вірувань — відсн та старанність, з якою збирано най- 
дрібнійші подробиці з обичаєвого житя люду. Школа демонологічна 
приймає, що міти о богах були ділом творчоі фантазії людовоі. На пи¬ 
тане, яким світом той самий народ, котрий прецінь поступає в духовім 
розвою, дав занидіти свойій релігіі, старші ученикн Гріммів твердили, 

що христіянство затемнило та повикривлювало жогучі поганські боже¬ 
ства. Але злі духи і демони неменше супротивляють ся вірі христіян- 
ській, як і ті чільні божества, а прецінь остояли ся поряд з хрнсгі- 

янством. Впрочім ми знаємо, що віра людова мала такий самий забо¬ 

бонний характер і у таких народів (нпр. в класичній Греції), до ко¬ 
трих не доходило ще христіянство. От тим то молодші ученики Гріммів 
подають іншу причину запидіня первісноі людовоі віри. По йіх думці 
віруваня ті, коли від них відстали висші верстви народа, здичіли між 
простолюдєм. Се толкованє по троха суперечне само в собі, бо вихо¬ 
дить з заложеня, що люд сам творить свою віру, а кінчить ся твер- 
дженєм, що сам той люд без опіки панів не може навіть заховати в 
цілости своєі спадщини. До тоі школи належать в Італіі Анджело де 
Губернатіс (гл. єго книжки 2оо1о§іса1 МуШо1о§у, 1874, Ьа МуіЬоІо- 

§іе сіез ріапіез, 1882, переклад німецький Гартмана, французький Ре- 
ньо), у Франції Гастои Парі (Оавіоп Рагіз,Реііі Роисеіеі 1а дгапіїе 
оигзе, Рагіз 1875), у Чехів Громан, Гануш, у Поляків Кольберг і др. 

Суперечности сеі школи що до розуміня розвою переказів силкує 
ся усунути В. Шварц (ДУ. 8сЬ\\гагя, Бег ЬеиІі§е Уо1Ь§1ацЬе ипії 
іїаз аііе НеііїепіЬит, 1862, Пег тіїо^егтапізсіїе УоІкз^ІаиЬе 1885) 
допускаючи, що в живучих ще нині переказах людовпх заключепа 
„низша“ мітологія. Не є вона, як се думали єго попередники, остат¬ 
ньою луною класичних мітів о богах і героях, але противно, в ній ле¬ 
жать зароди тих мітів. В тім самім напрямі йшов і В. Мангард (\У. 

Маппіїагсі, \Уа1(1- ипії Б'еМкиІІе, 2 томи, 1877 і Му1іїо1о§ізсЬе Еог- 
зсіїип§еп 1884і. По єго думці віруваня цілого народа з розвитком куль¬ 

тури стають ся власністю нивших верстов, котрі найдовше заховують 
давні духові виплоди висших верстов і знижують йіх до свого рівня, 

їїрпноровлюючи ся подекуди до нових сістемів релігійних вони все 
таки в основі свойій лишають ся незмінні. 

Против сих поглядів виступив М. Ян (М. 4а Ьп, Біе Оріег§е- 
Ьгаисіїе Ьеі АскегЬаи ипсі УіеіїгисМ 1880) доказуючи, що в нинішніх 
людових забобонах заховали ся остааки жертовних культів великої 
плеяди божеств (Порівняй Уап іїеп біїеуп, Еззаіз сіє Іа МуІЬоІсцце 
еотрагее, Рагіз 1885). Один із найгорячійших прихильників демоноло¬ 
гічної школи, Елард Гуго Мейер (Еіагсі Ни§о Меуег, Іпіїо^ег- 
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пішіінсіїе МуШеп, 1887), виходячи з того заложеня, що в еволюції 
штбражіїїь иизші виображіня давнійші від висших, твердить, що нинішні 
і юдолі новіркн старші від кіясичних мітів геройських а навіть від ве¬ 
дійських тижнів і вважає йіх за останкові прояви (вираз техніч¬ 

ний узятий із біології, а ужитий у-перве Тайлором, по англійськії зиг- 
уіуні, франц. зиппуапсе, ніж. Кисіітепі) вірувань прааріиських. До 
с(чо напряму належать у Франції Гедоз (вакіоя) і Роллан і цілий ряд 
фольклорістів (гл. бібліографічний огляд фольклору в книзі Сги з і. 
М о у е г, Еззауз, Вегііп 1885), у Англії Андрю Ланг (А п (і г е № Ь а п 
М у 11іо1о§у, 1880). Сей остатній виступає против розуміня літів як ви- 

і нору чисто людового. По єго думці літологія грецька не була ніколи 
її іасністю грецького люду, котрий ліпше знав ся на фетішових камінах 
із амулетах, ніж на божествах жерців та поетів. Наші нинішні повірки 
і обряди, се безпосередні потомки прастарих вірувань, що з одного 
соку при користних обставинах розвивали ся в стрійні патологічні еі- 
і'і'еми для висших верстов народа, а з другого боку, в устах і житю 
проетолюдя переховали ся аж до ваших часів. 

Против сеі теорії виступає головно в Англії школа Вредлея (В. 
ІігасПеу, єго статі в журналі Асасіету, 1885 і слід.), висуваючи 
т-ь які уваги. Кождий переказ складає ся з двох елементів: підмета і 
присудка. Коли підмет переказу потоне в вирі забутя, тоді присудок, 

позбавлений первісного змісту, причіпляє ся на основі псіхологічаих за¬ 
чинів ассоціаціі до іншого підмета, котрий уносить єго далі за собою.*) 

Чільві одиниці в народі раз у раз старають ся побільшити обсяг єго 
ииображінь, але через таке ширене нових ідей тратять віруваня свою 
первісну чистоту, наближують ся до світогляду низших верстов, міша¬ 
ні її» ся з віх забобонами. Класичний примір сего маємо в релігійних 
писбражінях словянських, в котрих заховали ся останки найріжнійших 

■ іупнів розвою люду від найстарших часів поганства аж до найновій- 
іпоі доби католицизму. Низші виображіня, притлумлені висшими, неначе 
«п-тять ся на тих остатніх, викривлюючи віх. Віра людова відроджує 
єя раз у раз, виступаючи що-раз у новім виді, яко цілість майже 
оезсмертна, але зложена з подробиць дуже змінних і швидко погиба- 
ючих. 

Та питане, чи перекази про геройів повстали з вірувань людових, 
ми на відворіть, о що головно перечать ся демонологи, ве вичерпує ще 
тчм річи. Можливий ще третій злучай, що віра людова і класичні пе- 

*) Значіне підмета і присудка в переказах розвинув найдокладнійше 
Лнііетнор в журналі ОбЦіп^ізсЬе §е1еЬг!е Апгеі§еп, 1885. 
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рекази ішли рівнобіжно, впливаючи на себе деколи взаімно, значить, 
що мотіви з віри людовоі входили до мітів, і на відворіть постаті мі- 

тичпі втискали ся до віри людовоі. Похожість в основі переказів ви¬ 
яснює ся не тілько спільні йіх жерела, але також наслідуване». 

Против тверджена демонологів, що вже в первісній добі в устах люду 
жили ріжні перекази, противники приводять аргументи Бенфея, що пе¬ 
реважна часта, оповідань людових перейшла в Европу зі Сходу вже 
при кінці середніх віків.*) 

Іншою дорогою йде школа антропологічна, котра похожість 
мітів і культів у ріжних народів вияснює однаковими спосібностями, 
однаковим складом думок в цілім людськім роді. Початки тоі школи 
відносять ся ще до спекуляційноі філософіі Гегеля і Шеллінга (гл. 
особливо ЗсЬеПіпд, Еіп1еііип§ іп йіе РЬіІозорКіе сіег МуШо1о§іе, 
і єго-ж РЬіІозорЬіе сіег Муі1юІ0£Іе, 2 томи). Одностайність духових 
спосібностів усего людського роду була також одною з основних тез 
учених Німців Лязаруса і Штейнталя і провідною думкою йіх звісної 
часописі (Ьагагив ипгї 8 іеіпіііаі, 2еіізсЬгіН їиг "УоІкегрзусЬо- 
Іо^іе), в котрій вони почали прикладати до порівнуючоі мітологіі за¬ 
кони псіхологіі, переносячи йіх з одиниць на весь загал людей. Вихо¬ 
дили вони з того становища, що дитина є образом первісного чоловіка 
і що в постепеннім твореню виображінь кожда одиниця людська пере¬ 
ходить в мінятюрі ту саму дорогу, яку переходили наші предки в ти¬ 

сячолітнім духовім розвою. „Онтогенія не тілько в біології, але і в роз- 
вою духа людського кидає світло на філогенію“ — отеє речене, з 
Геккеля перетворене Фріцом Шульце, добре вияснює основний погляд 
школи антропологічної, до котроі між іншими зачислюють ся Леббок, 
Тайлор, Ланг і др. Школа та при дослідах над мітологією послугує ся 
методом природничим, групуючи мітологічні аналогіі не після йіх істо¬ 

ричного звязку, а після самих тем мітичних, так як порівнуюче при¬ 
родознавство клясіфікує звірі, ростини, каміне після признак добачених 
на них самих. По приміру наук природничих і антропологічна школа 
виходить з того погляду, що серед однакових обставин виростають все 
і всюди однакові мітичні теми і лучать ся в однакові звязки; як і і 
ячмінного зерна при сприяючих обставинах може вирости тілько ячмінне 
стебло, чи то у нас, чи в Каліфорнії, чи в Полінезії, так само однакові 
виображіня мітичні мусять вилити ся в однакові форми у всіх народів, 

*) Про се подамо в слідуючій книжці статю одного з видних спеціалі¬ 

стів по Фольклору. — Ред. 
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бо всюди та сама логіка з однакових елементів мусить зложити однакову 
будову. 

Школа Макса Міллера (Сох, МуіЬо1о§у о£ Ше Агуап паііопв і 
ЛІ. Вгеаі, Негсиїе, еіийез сіє туїЬоІо^іе сотрагее) вважає міт 
функцією людськоі мови. Первісний чоловік подібно як дитина говорив 
норівнанями, та про те зовсім ще не уособлював явищ природи, як се 
загально думають, бо ж називаючи грім „громовладним/ а огонь „пруд¬ 
коногим" не уявляв йіх собі як людські істоти з руками і ногами. Ан¬ 

тропоморфізм природи, се тілько порівняне, що ровростаючи ся що раз 
то ширше, в кінці набрало самостійного житя і відірвало ся від тих 
явищ природи, що були его вихідною точкою. Кожде порівнанє може 
стати ся мітом. На вид раніишьоі зірниці, що щезає при сході сонця, 
творить ся образ женщини, що тікає від горючого, а з сего витворив 
ся міт про сестру, що тікає перед наскаеуванєж влюбеного в неі брата. 

Англічанин Сейс (8аусе; уважає первісним матеріалом мітів по- 
перед усего предмети першоі потреби первісних народів — огонь, оружє 
і т. і., обожані як фетиші. Сей погляд розвив він у своіх Основах по- 
рівнуючоі філологіі (переклад французький Жосі вийшов 1884 р.). 
Спенсер думає, що первісні прозвища людські, уживані ще й доси у 
динарів в роді »Чорна хмара,“ „Сонце" і т. і. з часом брано за прав¬ 
диву хмару або сонце і таким способом сплетено дійсних людей і йіх 
події з явищами природи. Недокладність первісноі мови, котра неживим 
істотам приписує ріжні чинности ніби людські (н. пр. „перун ударив," 
„вітер стогне" і т. і.) причинила ся також, по его думці, до повстаня 
мітичних переказів. Виходячи з Тайльоровоі теорії анімізму, т. є. з 
припущеня, що первісні люде вірили в загробове жптє душ свойіх пред¬ 
ків, Спенсер лучить се в надаванєн таких прозвпщ, як сонце, море 
і т. і. і доходить до заключепя, що люде віддаючи честь з разу ду¬ 

хам предків під тини іменами, з часом забули про тих предків і почали 
своіми предками вважати дійсне сонце, море і т. і. Найгорячійшим при¬ 
хильником мітологічноі теорії Спенсера в Німеччині є Ліпперт, звісний 
автор многотомових праць по історії цівіяізаціі. Хоча вчені сеі остатньоі 
групи і розходять ся в означеню матерії мітичноі, вбачаючи єі то в 
рухах сонця, то в евояюціях атмосфери, то в предметах перших потреб 
людських, то в кінці в душах предків, та про те всі вони згідно при¬ 
знають могучий вплив первісноі мови на уяву, всі приймають як річ 
певну, що давні „пошіпа," се пізнійші „іштіїїа." Всіх йіх можна б 
затим, за радою Мелі (й. Маіїїу, ІЛЬег хег§1еісЬешіе Муііїо1о§іе, 1885) 
назнати номіналістами в противенстві до школи антропологічної. 

ВнаЖиТОЧИ мову жерелом мітів вони твердять, що в людськім розвою 
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питворила ся ноперед мова, а тіїько опісля, під єі „баламутним" впли¬ 
вом виплодились дивовижні перекази. Та тілько-ж ми знаємо, що вира- 
жіня повставали рівночасно з думкою і що, значить, як мова так і міти 
виросли на грунті не мнимого збаламучена духа через мову, але на тлі 
дуже низького духового стану первісних народів. 

Школа антропологічна, котроі головним представником є 
Тайлор (Есі Туїог, Ііезеагсіїез іпііїо ііїе еагіу Ьізіогу, Ьопсіоп 1865 
і АпГапде сіег Сиііиг, переклад німецький Шпенгля і Поске, Липськ 
1873, 2 т.) виводить повстане міту не з особливосгів мови, але з при¬ 
кмет людського духа. В виображіню сонця, що наче веслярь пливе на 
човні по небеснім океані, криє ся не поетичний образ, але дійсна віра 
іюду, що відповідно до низькоі організації свого духа чинить усю при¬ 
роду подібною до себе. Таким робом антропологи виводять початок мі- 
тів прямо з духового стану первісного чоловіка без посередництва мови. 
Андрю Лянг в ділі „Сизіот апії МуіЬ“ (Ьопсіоп, 1885, 2. вид.) бачить 
основу всякоі мітологіі в обичаях, а єі дикі вискоки в роді кровосу- 
мішки, людойїдства, вовкулацтва поясняє культурним пережитком з такоі 
доби, в котрій подібні речі справді діяли ся. Як нримір може послу¬ 
жити переказ про Прометея. Дикі люде піддержували „вічний огонь" 
тому, що добувати новий огонь трінєж було дуже трудно ; коли огонь 
вигас, треба було позичати горючу головню від сусідів; у ворогів 
приходилось виривати огонь силою або викрадати. Переказ про Про¬ 
метея, що викрав огонь з веба, є після Лянга відгомоном того стану 
первісної цівілізаціі. А однаковість многих переказів пояснює ся тим, 
що при однакових побутових обставинах у всіх варварських народів 
також перекази, що мов у зеркалі відбивали те житє, мусіли бути 
йод бні. 

Противники антропологічної школи, до котрих у Німеччині нале¬ 
жить Грунпе іСігирре, Сиііе ипсі Муііїеп, Ьеіряі§ 1887; вступною 
главою сего діла ми иокористували ся головно для отсего реферату), 
кладуть натиск на велику ріжнородвість виображінь і обичайів у пер¬ 
вісних народів Коли напр. Лянг усім народам на певнім ступні цівілі- 

ааціі приписує мпогоженьство і випливаюче з него відзначуванє наймо¬ 

лодшого сина (середиовічне „право наймолодшого," „іїгоіі сіє )ихеіупе- 
гіе," „.Ніп^зїепгесЬі") і з сего обичаю вияснює улюблений в переказах 
ріжиих народів мотів переваги наймолодшого сина, то Группе вважає 
се пояснене хибним для того, бо ані жногоженьство ані право наймо¬ 
лодшого не було спільною інстітуціею у всіх первісних народів. Виро¬ 

вім обриси переказу, відповідні певному ступневи культури, не конче 
шпонують незмінно той сам характер і на висшім ступни розвою. 
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Правда, буває й так, іцо неодин прастарий людовий звичай заволоче ся 
як культурний пережиток у пізнійші часи, але ціле ядро переказу, 
коли не ириноровить ся до сучасноі доби культурної, пропадає без¬ 

слідно. Коли школа антропологічна вважає звичай матеріальною причи- 
чиною твореня літів, то школа історична приписує єжу тілько 
пилив хвилевий і формальний. Коли перша в однородній духовій орга¬ 

нізації народів бачить причину схожих мотівів мітпчних, то друга твер¬ 
дить, що і внішні причини могли викликати отсю схожість, приймає 
пнішні взаємини переказів на дорозі історичній. По думці Группе по- 
миляють ся ті, що забобони і обряди людові відносять до часів спіль¬ 

носте народів, бо в тих часах первісні люде не мали ще ніяких віру¬ 
вань релігійних. Згідність так широко розиовсюжених обрядів, як паир. 

обрізана (гл. КісЬ. Апсігее, ЕШпсщгарЬізсЬе Рагаїїеііеп, 1889) або 
таких еімволічних знаків, як гачковатий хрест, що крім старого Єгипту 
находить ся мабуть у всіх частях світа, дасть ся вияснити взаімними 
відносинами між народами вже розділеними, вандрівками і т. і. І так 
перекази про потону світа, розширені майже по цілім світі, з внємком 
хіба деяких племен африканських та австральських, або не менше ши¬ 
роко розповсюжене віруванє про сотворене чоловіка з глини, не повстали 
незалежно від себе в ріжиих сторонах ані в часах первісної спільності! 

народів, не розвили ся на основі однаково зорганізованої людськоі 
природи, як думають еволюціоністи, але повстали і розповсюдили ся, 

но думці мітологів школи історичної, в часах історичних, під впливом 
взаімного діланя ріжиих народів. 

В найновійшпх часах чим раз більше признане здобуває собі 
школа еклектична, котра твердить, що міти і перекази — явища 
дуже сложні і не дадуть ся вияснені всі однородними причинами. От 
тим-то школа ся в міру потреби послугує ся всіми досі вказаними ме¬ 

тодами, використуючи ті зерна правди, які в кождім із них паходить 
ся. До таких еклективів зачислює ся у Фраиціі І. Ревіль, редактор 
знаменитого журнала „Кєуиє сіє ГЬізІоіге сіез ге1і§іопз“, а також мо¬ 

лодий етнограф чеський Ченк Зібрт, автор діла „Зіагосевке уугоспі 
оЬуоде, роуегу“ аісі. РгаЬа 1889, співредактор журнала ,.Сезку Неї.“ 

Др. Генрик Бігеляйзен. 
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Тирольсьюі елегіі 
Нарла Гахіл;іххка-^з0^:)оно'Е»кот’о. 

І. 

Світи, місяченьку, 

Світи помаленьку 
З по-за сірих мряк! 
Як тобі сей Вріксен сподобав ся? 
Ну, ве крив ся так! 

Стій ще, не спіши ся, 

Крихту зупини ся, 
Не клади ся спать, 

Щоб я міг з тобою хоч годину 
Побесідувать. 

Не тирольське бидло, 
Се по мові видно, 
Місяченьку мій! 

Не бійсь, я не жаден „ігеи ипсі 
Ьіесіег, “ 

Я тут лиш в тюрмі. 

II. 

Я е з того краю, 
Де музики грають, — 
Грав я у трубу, 
А вона на злидні 
Тих панів у Відні 
Вибурчала з сну. 

Щоб йім в шовку й злоті 
По тяжкій роботі 
Було тихо спать, 
В одну нічку глупу 
Шлють жандармів купу, 
Щоб мене узять. 

[ Північ вже минула, 
і Саме третя була 
; Година лишень, — 

; Край мойого ліжка 
! Став жандарм як свічка, 
| Каже: „Добрий день!" 

; При ліжку жаидари, 

? Далі комісари 
[ -В ясній параді : 
\ Волоте ковнірє, 
/ А на чаках пірє, 
\ Тай ще при гападі. 

) „Ну-ко, годі спати, 

\ Пане літерате, 
і Просимо вставать! 
< -Хоч гості нічніі, 
^ Ми не е злодіі, 
^ Ми царський уряд! 

І „Здоровлять вас в Відні 
\ -Всі панове гідні, 
5 Бах вас цілує. 
! „Чи здоров?“ питає, 

> Ось вам посилає 
< Писемце своє. “ 

; В ясний час чи в темний 
^ Я все дуже чемний. 

<; „Ох, простіть — кажу — 
< Славні моі гості, 
^ Що я лиш в сорочці 
с Тут при вас лежу!* 
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Ллє Джока чорний, 

Мій бульдог моторний 
Ніс не счинить крик! 

Англійський апортус, 
На свій НаЬеаз согриз 
Він від жалку звик. 

Вже ось-ось сердитий 
Мав переступити 
Один параграф: 
На преславну владу 
Кинувши ся з заду 
Гаркнув: „Гаф! гаф! гаф!“ 

Я не думав много, 
Як шпурну на нього 
Царський ОезеШшсЬ! 
Дзявкнув, захитав ся, 

Під ліжко сховав ся. 
•Запер в собі дух. 

III. 

Як підданий, братку, 
Звик я до порядку — 

А й мороз був, страх! 
Тож лоперед всього 
Вдяг чулки на ноги 
При славних панах. 

Аж тоді те кляте 
Став письмо читати — 

6 в мене ось там! 
Знаєш урядову 
Ту німецьку мову, 

Прочитай і сам! 

Пише Бах до мене 
Наче лікар вчений, 
Що в чеській землі 
Не здорово жити, 
Клімат відмінити 
Конче тра міні. 

Що в Чехах негарно, 

І душно і парно, 
Дим гіркий і пиль, 
Смрід страшний із тоі 
„Октройованоі,“ 
Реакційна гниль. 

То він добре дбає, 
Бричку посилає 
По мене отеє, 
Що на кошт державний 
В край здоровий, славний, 
Мене понесе. 

Ще й жандари, брате, 
Мають мя благати, 

Не щадити слів, 
Сли б ту честь величню 
Через скромність лишню 
Я принять не хтів. 

ІУ. 

Що робить — не знаю! 

А ще звичай маю 
Глупий, ій же ну! 

Жандарам, поліцйі 
Нічого на світі 
Відмовить не втну. 

А ще й пан Дедера, 

Друг мій не від вчера, 

Просить поспішать: 

„Маєм ще одного 
Так як вас самого 
Нині з ліжка взять. 

„Ніяких пакунків, 

В дорогу лаштунків 
Не треба вам брать. 

Вас буде держава 
Мов мати ласкава 
Кормить, зодягать. 
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„Поки чеським краєм, < 
< Мати, сестри, жінка, 

Тайком йіхать маєм." — ( 
< Донечка Зденчинка, 

Я кажу: „А вже-ж!“ 

Що то чемність може! 

Хоч тя дусить, ГЛОЖЄ — 

| Дитятко мале, 

Коло мене стали 
І тихо ридали... 

Радо шию гнеш. і < Лишенько моє! 

І ще дав тепера < 
Хоч я з горем знав ся, 

Міні пан Дедера < 
Твердо гартував ся, 

Много мудрих рад, < ( Хоч старий козак, — 
Як в ріжні моменти Та в тій хвшщ, звісно, 
Баха пацієнти 

< В грудех стало тісно, 
Мають знати лад. $ 

$ В очех темно так. 

Вабить мя, благає, <: 
І я сквапно, братку, 

Мов Оірена грає... < 
і Шапку подєбрадку 

Чоботи я взув, На чоло натис, 
Вдяг камізельчину, < 

< Щоб „раби лукавих" 
Сурдут, кожушину, < < Моіх сліз крівавих 
А штани забув. Не достереглись. 

Коні і жандарми < і Бо жандари вражі 
Ждуть вже коло брами, < 

І % 
Край дверей на стражі 

Кличуть: „Гей!“ та „Гов!“ Стали наче мур, 
„Ще хвилинку, братця! і 

< Прибравши по праву 
Дайте попрощать ся, — 

Буду гнеть готов!" 
Сю сумную яву 

В цісарський бордюр. 

У. і VI. 

Місяцю, рогачу! $ < Трубки голос вє ся, 
Ти жіночу вдачу 

5 Туркотять колеса, 
Добре мусиш знать. $ В Іглаву шлях наш; 
Що з ними на віку 

? 

і 

За нами-ж, щоби ми 
Горя чоловіку — Дещо не згубили, 
Не тобі казать. Верхи скаче страж. 

Ти дивив ся стиха 
§ 

Он там видно трошки 
На так много лиха, <; Костелик боровськии 
На так много чвар, 

і 
На горі самій. 

Біль і сум подібний Глипнув він на мене 
Знаєш ліпш, ніж бідний Крізь листе зелене: 

Брат наш повістяр. і „Ти се, синку мій? 
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„Та-ж при миі туї близька 
Б твоя колиска, 
Таж ти в миі хрестивсь, 

Ні карго старому 
Служив в божім дому 
І пильненько вчивсь. 

„А від мене, сину, 
Ти пішов в чужину, 
Щоб огню добуть, 

Щоб містам і селам 
Світичем веселим 
Освічати путь. 

„Як то час збігає! 
Тридцять літ минає, 

Як знаю тя я! 

Але хлопче, пробі, 
Що се там при тобі 
За процесія? ..“ 

Ш. 

Іглаву минав я, 
А все думку мав я: 
У Шлільберг, чи ні? 

Над Дунаєм синим 
Куфштайн став мов клином 
В голові міні. 

Аж коли остав ся 
Куфштайн — щоб запав ся! — 

Праворуч від нас, 
Я почув, що в горах, 
У альнейських зворах 
Нриємнійш сто раз. 

Глупа то йіздає 
Тому, хто не знає, 
Де йіде й за чим! 
Нидів чар, гра тоі 
Трубки почтовоі — 
Все брехня і дим! 

} Всюди віз мазали 
> Та перепрягали, — 

;> Матері йіх біс! 

5 Радше-б підмазати 
| В Відні й поладнати 
• Той державний віз! 
\ 
' Лиш одна встанова 
і Гарна, ані слова, 
5 А то — телеграф! 
і Все він перед нами, 

; Де ми стати мали, 
Вісті подавав, 

, Щоб поліція, брате, 

: Мов старанна мати, 
Де станем на ніч, 
Нас могла приймити, 

; Ліжко постелити, 

Натопити піч. 

У Будєйовицях — 

<; Се згадать годить ся — 
Я з Дедером пив, 
І міні, не фрашки, 
Він чотири фляшки 
Мельнику купив. 

; Чи в нім непривйчниі 
Дух патріотичний 
В той час підступив, 

! Чи бажав він, братку, 
, Щоб -про Чехи й згадку 
; Я в вині втопив ? 

^ Мельницьке вино 
■ Випив я давно, 

> А тепер італьське пю весь час, 
і Та в обох, мій милий, 
; 6 той сам бурливий, 

^ Бунтівницький квас. 
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VIII. 

А тепер, мін друже вірний. 
Киньмо тон сей елегійний, 
В героічнни перейдім! 

Про таку тобі погоню 
Пісню я тепер задзвоню, 

ІЦо й чортам не встид би всім. 

З Гейхенгалю до Вейдрінку 
Мусиш знати дорожинку 
По тій кручі камяній У 
Всі цісарські інгімати 
Ь’і розоктроювати 
Яе потрафлять, брате мій. 

їшГ Ти Гирії, Ш ІЧУ Йїе.ГІ 

Огромнійші, ніж усеі 
Глупотй людськбі гнет; 
А край шляху карколомна 
Западня така бездонна, 

Як військовий наш бюджет. 

Темна ніч, немов святая 
Наша церков. Шлях крітає 
В низ, немов з підра на тік. 
„ Стій! “ не вспів Дедера крикнуть, 
А втім коні як не смикнуть — 
Геп! і впав з кізжа візник. 

Вихром коні почвалали, 
Мов чорти за ними гнали, 

Віз по скелі торохтить, 
А візник лежить тай крехче, 
Потім сів і огник креше, 
Щоб хоч люльку закурить. 

Стрімко в низ, немов з дзвінниці! 
Пін мов хвіст той у лисиці 
В право шасть і в ліво шасть! 
Бачить ся, ось-ось з розгону 
11ІІС, II яку діру бездонну 
Всіх ураз в архів віддасть. 

/ Ах, а я був наче в раю! 
\ Гріх, чи два, а я не знаю 
! Раю більшого над сесь, 
; Сли побачу, як боіть ся 
\ Наша славная поліція, 
■■ Як вертить ся і трясесь. 
\ 

Втім прийшла міні на гадку — 
) Бібліі чтець я пильний, братку— 
\ Йони приключка сумна, 

‘/ Як его в тяжкую скруту, 
( Щоб втишити бурю люту, 

) Я море кинули з судна. 
\ 
\ „Киньмо жереб — повідаю. 
- Поміж нами, як гадаю, 
\ Дуже грішний хтось сидить. 
: Кого вкаже жереб, треба, 
і Щоби той всмирив гнів веба : 

; Мусить з воза вискочить." 

; Ще не встиг я се сказати — 
\ Подіцейники й чекати 
\ Жереба не хтіли... Гов ! 
І; Зо страхом безумним в серці, 
5 Вирвавши з повоза дверці, 
| Поскакали стрімголов. 

£ Ах, зрадливий світе, клятий! 
\ Он в рові, задрав іійг пяти, 

? Славна варта вся лежить, 

5 Арестант же у повозі 
5 Сам саміський по дорозі 
| Четвернею гордо мчить. 

| Ах та вмасти, мудра вяаети, 

! Що народи хочеш пасти 
5 Мов телята на шнурку, 

\ А й на те твоя не сила — 
$ Штири коні без вудила 
< Кермувати у візку ! 
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Та горів кою мазали 
Пооббивані боки. 

і*о» вудил, без ночталмша, 
Н пітьмі, канадця бездонна 
Покрай шляху без поруч, 

'Гак чвалав я сам в повозі 
Паче вихор по дорозі 
Із отих альнейських круч. 

Гой, чи тож міні боятись 
Із житєм на ласку здатись 
Полохливій четверні? 

Я — австрійський обиватель! 

ІЦо -ж ще гіршого, Совдатель, 
Може стати ся міні? 

Так я з зимним супокоєм 
У горячім серці своїм 
і з еігарою в устах, 

Наче цар гордий, здоровий, 

Просто перед дім почтовий 
В добрих причвалав думках. 

Зараз — взір всім арештантам- 

Без оніки й стражі сам там 
Повечеряв я ладком, 

Поки варта знаменита 
Бея обдряпана, оббита 
Приштильгукала пініком. 

Спав я смачно, але власти 
Не втихали всю ніч клясти 
Та стогнати залюбки; 

Арніку на рани клали 

ґ1 

\ 

і 

5 

Оттакий конець тієї 
Епопеі! Я до неі 
Не додав ніщо й на зуб. 

І ще нині у Веждрінку 
Потвердить тобі все, синку, 

Пан почтмейстер Далеруп. 

IX. 

В Бріксені ми стали, 

Більше вже не мали 
В дорозі лригід. 

Начальство тюремне 
Видало за мене 
Дедерови квіт. 

Ся паперу картка 
Зажісць жене шпарко 
До Чех побіжить. 

Мене-же сіромаха 
Двоголова птаха 
В кіхтях тут держить. 

Лиш тюремна влада, 

Ключники й громада 
Жандармерії, 
Се моі пригожі 
Ангелн-сторожі 
В тій Сіберіі. 

Львів, у сентябрі 1888. 
Із чеського переклав 

Іван Франко. 

Жите і Слово. 
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До історії галицько-руського селянства. 
Історія галицько - руських аграрних і громадських відносин за 

остатніх 100 літ ще не написана і матеріал для неі не зібраний. Бажа¬ 
ючи зробити почин в тій справі, друкуємо в „Житю і Слові11 ряд доку¬ 
ментів, які маємо під руками і котрих інтерес, надіємось, із самого йіх 
змісту кождому буде яснпй. Не можучи поки-що черпати з офіціальних 
архівів (тай чи швидко вони у нас для таких справ будуть для істо¬ 
рика одчинені?) ми мусимо ограничити ся на тім, що припадково з ріж- 
них боків дістало ся нам у руки і думаємо, що и перепрашати за такий 
припадковий добір не потребуємо. Натомісць надіємось, що документи, 
котрі тут будуть публіковані, звернуть увагу наших читачів, священни¬ 
ків , учителів та селян, на важність подібних старих паперів, і вони 
схотять завдати собі труду та повигрібають чимало подібних документів, 
що доси лежать по церквах, по горищах парафіальних або но скринях 
у поодиноких мужиків, і вволять прислати нам йіх для перегляду і опу- 
блікованя. 

Бунт аграрний в Якубовій Воли в р- 1819. 

Про факт сего бунту і єго участників довідуємось із слідуючого 
документу, котрий тут печатаємо дословно з відімованоі копії, що нахо¬ 
дила ся перед кількома роками, коли ми єі списали;,, в посіданю селя¬ 
нина з Якудової Волі, Танаса Мельника, і в перекладі на вашу мову. 

Соріа у і й і т а і а 
Саез. Ке§. іп І1е§тз Оаіісіае еі Іюйотегіае Арреііаііопит Тгі- 

Ьипаї іпсаиза зиЬйііогит соттитіаііз уіііае ІАоїа .ІакиЬотеа йе іи- 
тиііи еі уі риЬІіса ассизаіогит зепіепііат .іийісіі сгітіпаїіз 8атЬо- 
гіепвіз йіе 12-аЙипіі 1819 N. 1016 ргоіесіаіат еі рго гєуізіопє арреі- 
Іаіогеа зиЬзігаіат — еі диійет: диоай раззит еіиз І. иЬі Вазіїіиз 
Гііак зеи Міеіпік ех сарііе іитиііиз ай роепат сагсегіз йигі цпіиз 
аппі сопйетпаіиг, геїаіе ай йигаііопет роепае еапйеш зепіепііат 
ео тііі§апйат, иі Ьіс йеііпдиепз ай роепат йигі сагсегіз ігіит теп- 
зіит сит зиЬзіііиііопе Іосо Іоп^іогіз йигаііопіз роепае 25 Ьасиїі іс- 
іиит сігса іїпет роепае іпШ^епйогит сопйетпаіиг; .іат уего ай 
еипйет раззит І, иЬі ВагіЬоІотеиз Кигтісг, МісЬаеІ БтіігасЬ еі 
Бетіоп Ко\уа1 зеи БтуігасЬ ай роепат йигі сагсегіз ігіит теп- 
яіит сит зиЬзіііиііопе ВагіЬоІотео Кигтісг зетеї йе ЬеЬйотайе 
.Іеіипіі, МісЬаеІі ВтуігасЬ еі Бітеопі Кохтаї рег 25 Ьасиїі ісіиз сігса 
риЬІісаііопет зепіепііае 1оп§іогіз роепае йигаііопіз Іосо іпйі^епйоз 
еопйотпаіиг, еапйет зепіепііат геїаіе ай йигаііопет роепае еі са- 
ніікиііопет ео тііі^апйат, иі йеііпдиепіез Ьі зоїит ай роепат саг- 
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сегіа сіигі зех зеріііпапагит сит зиЬзІіІиІіопе ВагІЬоІотео Кигтісг 
зете! іпіга 14 іїіез ,]е,іипії, МісЬаеІі БтіІгасЬ еі Зітеопі Котсаі тего 
10 Ьасиїі ісіиз сігса ііпет роепае Іоп^іогіз сіигаїіопіз Іосо іпЯі§ешїоз 
еопсіетпепіиг. Асі раззит VI, иЬіІ.іїоаппез Міеіпік зеи Сїигаузкі еі 2. 
гГЬотаз Рггехуогзкі зеи Віазгкіеггісг, диогит ргітиз ех саріїє Іитиііиз 

роепат Іг шт теизшт сіигі саг сесія сошіептаіиг, $ат месо іїщиізШ.0- 
пез ех саріїє уіз риЬІісае сцт еосіет регсіисіае, оЬ сіеГесІит Іедаїіз рго • 
Ьаііопіз рго зиЬІаІ з сіесіагапіиг, пес поп зесипсіиз ех саріїє уіз риЬІісае 
еі Іитиііиз асі роепат зех тепзіит сагсегіз сіигі сит зиЬзІіІиІіопе... 
(пару слів годі прочитати і сопіїетпаїиг, еапбет зепіепііат ео тіїі- 
<щпсіат: иі ТЬотаз Рґ2Є\тогзкі асі роепат сіигі сагсегіз Ігіит теп- 
зіит, сит зиЬзІіІиІіопе Іосо 1оп§іогіз Яигаііопіз роепае ^еіипіі зетеї 
ай ЬеЬсІотасІа зизііпепсіі, Лоаппез Міеіпік зеи Сигаузкі асі роепат 
сіигі сагсегіз зех ЬеМотасіагит сопйетпаїиг. іїат уєго раззит 
іііит зепіепііае. иЬі іпдиізііюпез ех саріїє уіз риЬІісае сит еосіет 
іїоаппе Міеіпік регсіисіае оЬ сіеГесІит 1е§а1із ргоЬаІіопіз рго зиЬІаІіз 
сіесіагаїае зипі, арргоЬашіїст. В. СгоІазге\узкі тр. Ех Сопзіїіо СВ. 
Арреііаііопит 'ГгіЬипаІіз, йіе ‘23 ЗерІетЬгіз 1819. ЗсЬегзсЬпік тр. 
9190 

В перекладі на нашу мову виходить : Цісарсько-королівський три¬ 
бунал апеляційний в королівствах Раличини и Володимири, в справі 
підданих громади села Воля Якубова оскаржених о розрухи і насиль¬ 
ство публичне (признає, що) засуд суду карного Симбірського з д. 12. 
іюня 1819 ч. 1016 виданий і для ревізії апеляційної предложений, 
а іменно що до першого єго уступу, котрим Василь Літак або Мельник 
за злочин розруху засуджений на кару одного року тяжкоі вязпиці, що 
до тривку кари о стілько має бути злагоджений, що винуватець сей 
засуджує ся на кару 3 місяців тяжкоі вязниці з заміною замісць дов¬ 
шого тривку кара 25 ударів палкою, що мають єіу бути вимірам 
при кінці кари; що-ж до сего самого уступу І, де Бантромій Кузь- 
мич, Михайло Дмитрах і Семіон Коваль або Дмитрах засуджують ся 
на кару 3 місяців тяжкоі вязниці з заміною Бантромієви Кузьмичеви 
раз на тиждень посту, Михайлови Дмитрахови і Семіонови Ковалеви по 
25 ударів палкою, що в місце довшоі кари мають йім бути вимірені 
в часі опублікована ваеуду, то засуд сей і що до тривку кари і що до 
кар тілесних о стілько має бути злагоджений, що виноватці отсі засу¬ 
джують ся тілько на кару 6 неділь тяжкоі вязниці з заміною для Бан- 
тромія Кузьмича раз на 14 день посту, для Мих. Дмитраха і Сем. Ко¬ 
валя по 10 ударів палкою, що замісць довшого тривку кари мають йім 
бути впмірені при вінці кари. До уступу VI, котрим 1. Іван Мельник 
або .Туринський і 2. Тома ІІшеворський або Бляшкевич засуджують ся, 
перший з них за злочин розруху на кару 3 місяців тяжкоі вязниці, 
при чім заявлено, що слідство переведене з ним що до злочину насиль¬ 
ства публичного будо занехане задля браку доказу правного, а другий 
за злочин насильства публичного і розруху засуджує ся на кару 6 мі¬ 
сяців тяжкоі вязниці з заміною... — сей засуд має бути о стілько зла¬ 
годжений, що Тома Пшеворський засуджує ся на кару 3 місяців тяж¬ 
коі вязниці з заміною замісць довшого тривку кари раз на тиждень 
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посту, а Іван Мельник або Гурайський на кару 6 неділь тяжкої вяз- 
ниді. А той уступ засуду, де сказано, що слідство в напрямі насиль¬ 
ства публичного переведене з тнмже Іваном Мельником за для браку 
доказу правного має бути занехане , потверджує ся. Б. Голашевський 
вр. З ради цк. Трибуналу апеляційного. Львів д. 23 сентября 1819. 
Шершнік вр. ч. 9190. 

Може деяка добра душа зможе після поданих тут чисел і дат ви¬ 
добути з самбірського архіва судового засуд нершоі інстанції з 12. іюня 
1819 ч. 1016, в котрого мотівах певно мусить бути поданий докладний 
опис сего бунту. А опубліковане сего засуду чейже не нарушить нині 
жадної урядовоі тайни! 

II. 
Урицкі „князі" при кінці XVIII. віку. 

У одного адвоката в Дрогобичі бачив я 1881. року і списав собі 
отсей документ, що кидає інтересне світло на стан економічний і гро¬ 
мадський солтисів чито „князів11 урицких при кінці XVIII. в. Урич або- 
по народному Уріче, село в стрийськім пов., та близше Дрогобича, чим 
Стрия, в горах, славне своіми каменями, в котрих е стародавні виковані 
печери, кімнати і сліди фортіфікацій. Документ, котрий я списав, не 
був орігінал, але копія. Ось він: 

Соріа. Ргоуізогіпт. 
(}иопіат ехсеїзит ОиЬегпіит зиЬ сіаіо 12-а Дапиагіі, тесііапіе 

Іпсіуіо С. Б ОШсіо сарііапеаіі ййі> 4-а еі ргаез. 9-а РеЬгиагіі 1781 
(іеташіаге йідпаЬаіиг: циаіепиз роггесіа дгауатіпа рег Всиїіеіоз 
уиїдо Кпіагісте ех уіііа ТІгусг, сопіга Ботіпіит Зігіепзе іпдиігап- 
іиг, заіізГасіепйо ідііиг тапйаіо ргаеіаіо С. И. йеіедаїа соттіззіо 
йіе 30-а аргіїіз 1781 асі Іи псі ага сопсІевсешіеЬаІ, еі сотрагепіе іат 
рагіе асіогеа диат сіїаіа Іпдиізіііопет іпсЬоаЬаі, ех доа раїиегаї: 

1- то, диой агепйаіогіЬиз ех уіііа ІІгусг сопсеззит зіі, іп то- 
Іешііпо 8си1іеіогит \ги1§о Кпіагіспу їітпепілгаї рго содиепйо егетаіо 
іп ІіЬіІит зиі тоїепйіпаге; заере заеріиз ассійіззе, диой ґгитепіига 
іііогит еіесіит, іийаіеит уєго ітрозііит тапзегіі, ас регіпсіе тад- 
пит раззі зіпі (Зеігітепіит. 

Риопіатп аиіет уіііае Пгусг ЗсиНеІі уиїдо Кпіа/ломге уідоге 
ргойисіогит Ргіуііедіогит ййіо 4-а Лиііі 1617, ііет ййіо 14-а Аи- 
дизіі 1673 еі ййіо иіііта Іипіі 1674 сотргоЬагипі ,іиге ай тоїепйі- 
пит іп зоргаїаіа уіііа даийеге, ідііиг Ьізсе йетапйаіиг, пе агепйаіог 
Іийаісиз іп ґиіигига ітрозііа ґгитепіа ецсеге ргаезитаі, зесі зі гао- 
Іепйіпит герегігеі, іп еойет иіі іп Радо ехізіепііЬиз аііегпаііуе то- 
іепйіпеі, иі асі гезоіиііопега ехсеїзі СиЬегпіі ргаезіоіапсіат. 

2- йо С)иой Всиїіеіотт, уиїдо Кпіагіоху оЬІідаііопез сопсегпН. 
Іигп асі тепіет Іизігаііопіз сіє аппо 1(і7і сопсегпепііа ргаезіаЬипі : 
Піез огсііпагіоз поп ІаЬогаЬипі, поп пізі сііез еоз, диі сепзиз еі йа- 
Ііопен ай Ргаейіит Буполхиско ітрогіаЬипі. 

Рго 1 і «спів ас ипа ай 8егат Ігіїиагіага (?) іп 8іупа\уа №йпа соп- 
нініопіст, рго Ропіе Сигіаіі 81гуепзі ас Керагаїіопе аддегит іпсази 
петчміїніін сІеуеЬипі. 
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Сепзиз сопзізШ ех 73 Йог. рої. Ех Моїіи йотіпіо уєі агепіїа- 
Іогі пиііиз репйеіиг, еі уі^огс іпуепіагіі йе аппо 1743 зедиепііа іе- 
пепіиг ргаезіаге: 

Іп Сепзи йе іипйо . . 95 йог. рої. 
Іп Сепзи рееогит . . 20 „ „ %г. 
Іп Сепзи аріиш . . 2 „ „ 7‘/, » 
Ботіпіига Іатеп іпзирег диійріат ппйо зиЬ ргаеіехіи йезійега- 

Ьіі. ТепеЬипІиг іатеп а ргорогііопе рго (ЗІаЬиІіз тіІііагіЬиз зігатеп 
зиррейііаге ас Ший іпуєЬєгє. 

З-о. 8і Ехесиіог іпіиііи сепзиз іат цгепйаіогіз диат йотіпіса- 
Ііз етіззиз іиегіі, іипс тогозип зоїиттойо айтопеге еі іп§позсеге, 
сіїга уєго оріпіопет зі Щгаіиз ра^і іппосепіег диетріат ай йаііо- 
пет Рггезіікі йісіат еі рег ипіуегзаііа рГоЬіЬііат уєі диатситдие 
Шісііат йаііопет айі^егеі, іипс зсіаі зе ех ргоргііз ай іаііа айігас- 
іигит. Саеіегит гесотепйаіиг, диаіепиз раііепіег еі ігапдиііе Кезоіи- 
ііо ехсеїзі ОиЬегпіі ргаезіоіеіиг. 8і&п. 8ігуі йіе 10-а Мар 1781. — 
Еуекоузкі. 

Переклад. 
Копія. Провізорів. Позаяк вис. губернія дня 12 янв. посредетвож 

світлого цк. уряду старостинського (наказом) з д. 4., презентованим д. 
9 февр. 1781 зволила поручити, щоб подані йій жалоби Солтисів чи то 
Князів села Урича против домініі Стрийськоі були розсліджені, так отеє 
дк. комісія, вибрана для сповнена сего поручеяя, д. ЗО апр 1781 удала 
ся на місце, а коли станули перед нею обі сторони, позиваюча і піз- 
вана, розпочала досліди, з котрих показало ся: 

1. що арендарі в селі Уричі мають признане право молоти скілько 
хочуть збіжа на страву і хліб у млині солтисів чи як йіх зовуть кня¬ 
зів ; та тілько часто лучало ся, що йіх збіже викидали а жидівське на- 
томіедь насипали, через що йім (солтисам) велика робила ся шкода. 
А що солтиси чи то князі села Урича доказали силою предложених 
(комісії) привілейів з д. 4 іюля 1617, з Д. 14^ августа 1663 і з дня 
остатнього іюня 1674, що мають право мати свій млин у тому селі, для 
того поручае ся йім, щоб арендар-жид на будуче не важив ся викидати 
насипане збіже, але коли прийде до млина, нехай меле за чергою так 
як і в других млинах істнуючих у селі, відповідно до резолюції, ко¬ 
трої треба ждати з губернії. 

2. Що доторкаєть ся обовязків солтисів чи то князів, повинні 
вони сповняти те, що випадає по люстраціі з р. 1671: днів звичайної 
панщини не мають відробляти окрім тих, що мають відносити чинші і 
данини до двора в Синевідську. В разі потреби мають йіздити по дрова- 
і заразом до .... істнуючоі в Стинаві Нижній, до будови моста ці¬ 
сарського в Стрию і до направи гребель. Чинш виносить 75 зол. поль. 
Ва мливо ані дворови ані арендареви нічого не належить ся, а но силі 
інвентаря з р. 1743 обовязані вони давати ось що: 

Чиншу грунтового 95 зол. поль. 
Чиншу з худоби 20 „ „ 7‘/2 ГР* 
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Чиншу з пчіл 2 зол. поль. 7*/3 гр. 
По над се двір під ніяким видом нічого вимагати не має. За то 

будуть му сіли розмірно (до суки чиншів ?) достарчати мерви для 
військових стаєн і єі довозити. 

3. Коли висланий буде екзекутор для стягана чиншів як від арен- 
даря, так і домінікальних , то недбалих має тілько упімнути і надгля- 
нути, але коли би сільський присяжний понад те що слід силував кого 
вебудь безневинне до давана данини званоі гпересилки* і забороненої 
універсалами або до якоі небудь інгаоі недозволеноі дачки, то нехай 
знає, що сам з власного буде мусів таке саше заплатити. Впрочім по- 
ручає ся, щоб тернливо і спокійно дожидали ся резолюції вис. губер¬ 
нії. Підписано: Стрий, д. 10 мая 1781. Рієковський. 

Документ сей може заразом бути невеличким причинком до історії 
жидів у нашім краю. Так часто чуємо тепер з боку жидів фрази: „жиди 
теперішні є такими, якими йіх витворила історія , „тиснені довгі віки 
су спільностями європейськими, в тім числі й польською, вони мусіли си¬ 
лою природного опору стати ся такими, якими йіх нині бачимо11. 
В свойій статі „Еусігі о Ішезір гус1о\¥зкіе,і“, друкованій в тижневім 
додатку до , Кигіега ілу.“ з початку 1893. року я вказав на недолад¬ 
ність сего аргументу і підніс ту обставину, що мужики в цілій Европі 
були далеко більше утискані і що спеціально у нас, на руській земли, 
за польських часів жиди були расою в порівнаню з руським народом 
упрівілейованою, а шо найменше кривдячою і експлоатуючою , а вже 
певне не покривдженою. ІІовпспшй документ показує , що й у панщи- 
зняній Австрії ті польські порядки не змінили ся і що „агепсіаіог ,]и- 
іїаісиз" у гірськім селі був такою сплою, проти котрої не могли пора¬ 
дити ніякі місцеві сили, а треба було спроваджувати спеціальну комісію 
зо Стрия, тай то аж з наказу губернії, щоб охоронити ся від очевидної 
кривди. 

X. Фрлнко. 

III. 
Панщина в селі Мшанци в ХАІІІ. в. 

Слідуючі два документи переписані з орігіналів о. Михайлом Зу- 
брицьким з Мшанця, були ьже з єго увагами друковані в „Ділі®. По¬ 
даю йіх тут після давнійшоі копії того-ж о. Зубрицького І З ЄГО 

увагами. — І. Фр. 
Село Мшанець, в устах народа „Пшенець“, повіту староміського, 

належало за польських часів, як майже ціла Самбірщина, до дібр коро¬ 
лівських, потім перейшло на власність камери. Були в нім війти і люде 
панщизняні, як по всіх селах основаних на так званім праві волоськім. 
Були тут і два лани по 16 прутів, що й тепер, хоч розділені поміж 
поодиноких господарів, називають ся „панство11. Як розповідав міні 
старий дяк, 80-літний старець, зайшов був сюди п. Воловськнй з пра¬ 
вом до села і осів на тих двох ланах. Три родини, війти Стецковичі, 
Ііетрнчковичі і Гузельовичі заплатили тому Воловському 80 червінців 
і він щез із села. Панщизняні відробляли тим трьом родинам панщину. 
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За якийсь час прийшов у село якийсь ІІюрківеькій, скарбник, що за за¬ 
слуги дістав десь від когось право до села. Від того часу почала ся 
тяжка недоля людей, що не лиш терпіли всяку кривду від ІІюрківсь- 
кого, але и до скарбу складали приписану данину. Недавно найшов я 
в місцевій церкві між паперами дві жалоби тутошніх селян, одну 1768 
року, а другу без дати, котрі й подаю тут як ілюстрацію господарки 
того пана скарбника в наших горах. 

N. І. йазпіе \¥іе1т02пу Мііозсгигу Рате а Рапіе у БоЬго- 
СІИІеІи N882. 

Му иЬойгу роййапі ге рзгапса ирайаті Зрокогпо Виррііко Иа- 
820 йо Когек .Іизше \Уіе1то2Пе§о МіІозсіххедо Рапа а Рапа у І)о- 
Ьгойгіеіа пазгедо \У пазгут \¥іе1кіт исіетіеггепіи у кггуххйгіе ой 
Лтс Рапа Ріигкох¥зкіе§о 8кагЬпіка РГрайаті йо пигек. 

і то \¥ рапзгсгугпіе ге паз репйго со іепо Іііо роїггеЬа па 
й-»огзкіе роіг/еЬе іо іезі г хмоіаті йо §поіи ой ггапа йо хуіесгога а 
піе теіту га со у со а іакЬу кіогеп те сіісіаі ххуіесЬас іак гагаг 
розуїа ро піецо у каге ххзайгіс йо згрікіігга а роіут Ьіу ргахміе ео 
іепо ііІо піе па зтіегс. 2 сераті г дгаЬіаті г зіекігаті г козаті 
г Ріидаті у г Вгопаті у со іепо іііо ріи^оху роіггеЬа у Вгоп і іак 
тезіепі Іак і па ххіозпе репйгі а репйгі риіу рикі піегазіеіе а ро- 
ххіппозсі йтеоіеу Ітс Рап ВкагЬпік піе рііпиіе іеу со іепо ту Саіа 
бготайа рохуіппі гоЬіс. 

2йо Роїе вготайгкіе ойеЬгапо у Бо тіупи йапо сге§о рггеі- 
іут піе ЬутоаІо Ьаз ойеЬгапо, XV Сгагпут дгг^ййгіе, у па йтіг 
Віеіо §готаскіе 

Зііо ойеЬгапо и Рейіа Яузу Ьопкі па хуогохх рі§с па йхуиг Со 
Рейіо йуза г йгіайа ргайгіайа игуххаї іе Ьакіе. 

41о лу Бги§іт Міезси Ьаз §готайгкі ойеЬгаІ па Бххиг 
5іо Ііка Рагазгсгака 0§гоі рггуЬийоххаї зіойоїаті... а Ьу іо §йгіе 

у па ххийохузіте розіаххіс піе па §гота... 
ОЮ Разхлйзки піе іегйезту ■даоїпі Ьо іак §йгіе газіапіе сгуїі 

іо гоЬосге ххчйу копіє Іо гагаг га^апіаіц йо йілюш піе Шо ЬуйІо Ьо 
хуі§су іегаг \УиуіоххзІ«га пігеїі §готаскіе§о §гапіи. 

7то Ог§йа уйгіе йхсапазсіе зеі іо Аг^пйагг піета гкаі гаріасіс 
іо па паз Иайпо у гасЬиіо сгу ххіпіеп сгу піе ххіпіеп ргороіи іо 
йа^ау а іак піе йазг іо гагаг па Ехекпзуіе розуїа Ітс Рап Ріиг- 
кохузкі здаоісії копі іггу а Ітс Рапа Кгаупіка іггу іо гагаг згезс 
копі зіахуі і йахуау оЬгок зіапо у копі^іасуі 2 кагйеу сЬаІиру ро 
§гозгу іггу па йгіеп Ьойау саіе х¥Іез оЬіесЬа! іо йау а іак піе йа іо 
со тоге гагххай XV сЬаІиріе іо тезо йо кагсгту у газіаххіац. іо 
іе§о шетаіо рорггерайаіо а §петЬіо паз іо Ехекпсуіо йхуа гагу па 
гок. іо іиг паз іе ргороіе 2е хузі рох\гу§апіаіо 2а іе§о рапа Ьо су 
хуіпіеп су піе ххіпіеп ргороіи іо йамау. у Ио іе§о іезгсге 0\хза йа- 
іеті Озури риїтіагкоху 40 па зххоіе тіаге Бтеогзкіе ойЬіга а па 
Іегагпіеузге тіаге піе сЬсе Ьгас. 

8уо Ройсгаз гаїогепіа сугкххі 8. (поставлена 1762 р.) Нгусіа 
Нііака Ітс Рап ЗкагЬпік 2ЬЙ окгиіпіе у йги^ісЬ рггуіут іо іезі 
/ахуаЬіІзгу йо (Ьсоги Нгупіа Разгка 2Ьі1 зтіегіеіпіе уІУапа Рага- 
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згсгака га гоЬосігпе \у іедо йоти сгеїас у гЬііі до у око ллгуЬіІі 
а шезіизгпіе. Рейіа СЬатиза уйопсу г іагтагки у рггезгіі до па 
йгойге у тіеіі йо йпюги у тезайгіїі сі о згрікіігга па саіе пос су гі- 
тіе Іейдае 2 піедо Йизга піе чуузгіа у ІЗгіедаус іаіагочм Ьііусії осі 
піедо осіеЬгаІі а піе даейгіес га со у сіо сігіз йпіа іедо піета. 

9по Ласка Тгозка ЛРуіесЬаізгу луроіе 2 Іггета зіидаті у кагаї 
до члггі^с сіо йч/уоги у йаі ти капсгикочлг згезгйгіез^і у ріес а піе 
даейгіес га со. 

Юто МісЬаіа Бетизгки лугіоі ой лтога у коіаті до іакоу па 
йгойге гЬіі. 

11то Ласка Бгоіюпусга кагаї л\'2І<ус г йоти у даіапс даайгопо 
а роіут роийікапо капсгикіет рі§йгіезщі гагу ийггепо у згезс а піе 
даейгіес га со. 

12то Лазпіе \Ріе1тогпу Рапіе ІІзкаггату зі§ Саі'а дготайа па 
Гигапа КоЬиіа Музкоигедо 2е ІІп іе лузгузікіе Іашогу гоЬі у 2 Ітс 
Рапет 8кагЬпікіет у патадаа па іо дазгузіко Ьо іат гаіейпо зіе- 
йгі іоуі у рііе у Рапа упі'огтиіе а зат па паз паргопсайга у сокоі- 
даек зі§ гіада № Оготайгіе іо гагаг уйгіе йо кагсгту у рііе па паз 
іо іак ти со кіогеп тида іо гагаг тида аІЬо ті со і у іейеп гйги- 
діт ггоЬізг вготайе газіадаї га сгетопусЬ гІоіусЬ ріеіпазсіе аЬга- 
тода Каїизкіети а піедаейгіс па со роіут рі§с іаіегосу Ьііусії 
■дагіоі га зіаупіе и рапа ОиЬпидаега 2а реігочуедо 2иЬа1а у піедае- 
йгіс дйгіе ройгіаі у га зіаупіе ти піс піе йаі ІІрагазгсгака чсгіоі 
гй 21 су іо па здане роіггеЬе. у іегаг пат каге йас Ітс Рап НкагЬ- 
пік іа!его\у ЬііусЬ рі§с (Здача риі’тіагкода рі§с у кгодае апіе даті 
га со аіо дазгузіко г патоку іедо коЬиіа у іусії дазгузікісЬ ргоро- 
іида риіу піе Ьудааіо рику Ідат КоЬиі піе розіаподаі у г рапет 
розіїа йа-даас таті у сгедо піе Ьусуаіо іо іегаг рогпадааіі зоЬіе у 
рггузі^гпу тизі зіейгіес су йдаогге рггег саіу йгіеп у даудапіас рап- 
зсгугпе апіе родапіеп іегаг зиррШшіеті агеЬузту даейгіеіі іакіе 
рошппозсі тату. 

IV іут ирайаті йо пик ЛІУ IV МС Рапа Арапа Ітс БоЬго- 
йгіеіа пазгедо су іеу кггусуйгіе о Іазкадае тііозіегйгіе пай паті 
роййапеті геЬузту зі§ піе гогсЬойгіїі у йгіесі пазге а ту 2а тіїе 
гйгодае уйіидо Іеіпіе 2усіе у Раподатіе Лазпіе МЛєІтогпети Рапи 
Арапи у БоЬгойгіеіода пазгети гйгіесті пазгеті Маіезіаі Возкі 
ЬІадас Ь§йгіету іако \\йегпі роййапу. 

Роіут рап Кгаупік зіисіїа рапа ЗкагЬпіка о со до ргозі іо га¬ 
гаг рап кгаупік зргадаейіісуозс гоЬі у г паз дготайу су зіизгпіе су 
піезїизгпіе а іо лузгу віко у г рапа ЙкагЬпіка російапі ге рзгапса 
Саіа дготайа іийгіег у дайосуу ройрізиіету зі§ 

5. 26 7-тЬгіз 1768 Аппо Ласко БгаЬипісг 8атройаі ай тапиз 
айтіпі.. (дальші букви на загинці затерті). 

Надпись: Рокогпа Уиррііка йо Лазпіе іУіеїтогпєдо Рапа Арапа 
у БоЬгойгіеіа пазгедо й 26. 7Ьгіз 1768 Аппо 2е сузі Рз2апса. 

N. II. Лазпіе Р/іеітогпе Раподае у ІЗоЬгойгіеіе пазі 
Му гпісгопа Оготайа Мзгапеска 2а1апі кгсуадаету Ргату зсіе- 

Иті ніо рой 8іору Лда МйозсісуусЬ Рапосу БоЬгойгіеіосу пазгусії 



гвЬгщс Вазкатееу кіетесіу у ргоіексуі те кггутейасЬ пазгусЬ кіоге 
осі Іаі куїкапазсіе ропозіет у сіегріет 8ир1ікотеа1ізті ргатеіе согок 
сі о ЛЛУМ Рапоте пазгусЬ кагапо пат Сгекас Рггезтеіеіпеу Котіззі, 
кіогеу сіосгекас зіе піетогеті.гпозіїізті кггутейе у гогпе кагу піе- 
зіизгпе рокізто то^И па ІервгусЬ КаіасЬ Іегаг Р Во§ рггеризсії 
Ьаіа піеигоЛгаупе Кок ро Коки ргасіу іппе р!а§і па паз сіздпісті 
зіе аЬузті зкагЬотеі гасіозсі исгупііу у сгупіеті §гипіа оріасас іако^о 
Котагготее Стеіегсі Иозіотее стеіегсі 2е1епсакотее Стеіегсі кіогусії 
игутеа Висгка Лтеапкоте 8уп кіоге І о роїе розргатеіаіі іпзі ктіесіе 
її гус Рагазгсгакоте \¥азу>1 Рагазгсгакоте а оп Іе§о Роїа ийутеа 1)е7 
тизгкіе те Роїи Ьег гасіпеу гасі] гЬі! Ітеапа Рагазгсгака теїазпеу 
сЬаІиріе гЬі! кіогеп Ьег Саіе гпітеа киготеаі зіе, ЗгеГсотее^о Втііга 
гЬі! па ЙГ0СІ2Є куіет Ьег йапіа гасу .Ітеапа Ьііака гЬі! \¥а!каті 
тесіотеу разіизгка гогЬії Нгусіа ^оіозгсгупе^о теїазпеу сЬаІиріе іе§о 
гЬі! окгиіпіе ^Аоуіа ІЬпаіа у Вгаіа іе§о Кисіа у Апсігеіа у Маікіе 
ісЬ 8ігоіе 8іаге гЬі1 у 8кгтеатеі1 па ісЬ роїи теіазпут Нгусіотее Ві- 
Іакотее кіасге тегіоі у теїисгуі піо Саіу сігіеп зоЬіе піесіатезгу Саіу 
$гіеп іезб апі рі<5 роїут тегіоІ с1ги§іе кіасге у іегсігії па піеу сїо 
зІаге§о тіазіа зоЬіе ро гЬога у теіЬі! око у 1е Сігріаіет кггутесІ§ 
ропіетеаг зі§ піе Ьуіо рггей кут игаїіс іепге Нгус Віїак роіесЬаї 
и Іаігу Ьисгка г Вгасіаті те посу гаЬга! огііпіа кор Зтеапазсіе у ко- 
Іоте кор сгіегу у ро^госігії зоЬіе о§гой а гез/іе рораііі па іо зд. Ьи- 
Й2Іе піеіуїко Саіе Сготасіе, аіе у розігопусЬ Іисігі, грготеасігаїет 
отео 2§оїа піе іуїко па сЬи<ЗоЬ§ сгитеаї, аіе у па гусіе гатезге 
сосШеппіе ті г іигуіо сЬосігії у 2 Ьегсіузгет, іако у іегаг газЦрії 
па сігосіге зіезіггесотеі Віїакотеети кіоге§о Ьег сі апі а рггусгупу 
г Вгасіаті гасгої Ьіс Віїасу паїепсгаз згіі те роїе па Іеп §теа!1 тера- 
<Ш сЬс^с оЬгопіс зіезігг^са зтее§о і аг гагаг ісЬ 2 Ьгасіаті 8тееті 
росго коїет гаЬііаб дсігіе іе§о теїазпу Вгаі, Ітеап сЬс^с Віїака Ьисг- 
кіе зтеедо Вгаіа коїет те§1оте§ окаїісгуі а іегаг паз Ниііаіаті сгупі 
Випітеікаті со Лтс Рап 8кагЬпік га паті зіггуїаі у Ра Во$ киї паз 
Вгопії сіоіет розгіі отео г»о!а тезгувІкісЬ зрозоЬоте па озіаіпе паз 
2ПІ82С2ЄПІЄ теупасЬосІгд, сЬс^с Іе§о аЬу сігіезі^сі ктіесіоте іе§о зі§ 
зіекуго гасЬосІгіїо діг згу у іе"0 росг^ікіе §сіу2 зі§ Іо ргаікиіе іегеїі 
іесіу те Іут піе пазЦрі Вазкатеа Кіетепсіа Л \\Г Рапоте у БоЬгосІгіе- 
іоте пазг о гароЬіегепіе Іеу пазгеу піезгсг^зіітеозсі ту га Б1и§іе 
іег Рапотеапіе у Мііе 2йготеіе Віа^ас Маіезіаі Возкі піе рггезіапіет 
ЛУк Рапоте у БоЬгосігіеіоте пазгусЬ \¥іегпі росісіат у росіпозгкотеіе 
Вготасіа Мзгапеска 

На верха: Виррііка рокогпа. 
Память про п. Пюрківського лата ще й тепер у Мшанци. Як він 

обходив ся з людьми, о тім ніхто не споминає: чи теперішні люде чули 
що про єго поступки, не можна вивідати ся. Та про его конець ось що 
ще тепер оповідають: Пан Пюрківській пойіхав до Варшави, чи там до 
Львова, „виходжувати право ‘ на село. Вертав уже з письмами до Мшандя 
та перейіздячя Дністер понизше Головедька утопив ся. Віз розірвав ся, 
а візник з передною телігою дістав ся на другий беріг. З паном Пюр- 
ківськпм поплили і всі права долі водою. „Панство” розібрали деякі 
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господарі і до тепер уживають. Р. 1863 при переведеню сервітутів 
громаді не дали ліса, а люде і тепер собі бесідують, що ціла Магура 
віх була, бо той, що віз право до села, утопив ся. ІІюрківський по- 
строів у місцевій церкві одпн вівтарь. 

Михайло Зуврицький. 

-Ж - 

Жите і слово. 
I. 

6 щось в житю, чого не знала я! 
Колись в уяві світ чудовий снив ся, 
Весь блиском правди і краси мінив ся, 
До него рвалась вся душа моя. 

І вхопило жите мя, мов струя: 

В правдивім виді світ міні відкрив ся; 
Зовсім, зовсім інакше він котив ся, 

І світлі мріі попрощала я. 

Все своім шляхом за чергою йде , 
Все день за днем пролазить мов змия: 
У день ясніє сонічко святе, 

І місяць ясний у ночи сія’, — 
Жите моє минає молоде 
Не так, не так лиш, як бажала я. 

II. 

До тебе рамена я простягаю, 

В твоі обійми сміло йду сама — 

Не як коханем пяне йде дівча 
На зустріч любкови — я злуд не маю. 

Мов друга давнього тебе я знаю, 
І радість не чужа міні й журба: 

Я біль і роскіш випила до дна, 
Як вояк-ветеран тебе стрічаю. 
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Житє ! В твоі обійми я спішу, 
Хоч ти в лиця покров улуд зірвало, -- 

Я в наготі грізній тебе беру. 

Хоч з ясних мрій нічого не зістало , 
Тобі, о правдо, віри додержу, 
В житю шукати буду ідеалу. 

III. 

Мене чарує проста віра та, 

Що під сільською стріхою вітає, 
Що мову вітру, хмар і хвилі знає, 

В природі бачить духове жити. 

Мене чарує слова простота, 

Що ясно, мітко к’ серцю промовляє, 

Що казкою і бавить і навчає, 
Минувше із будущим враз спліта. 

Мене чарує тігх пісень краса, 
Що з лона люду бють, мов чиста хвиля, 

І йіх таємна, неяропаща сила. 

Немов огонь , що тліє й не згаеа’, 

Так слово рідне освічає н гріє, 

Минувше і будуще в ніж ясніє. 
1880—1ь.)3. 

Уляна Кравченко. 

а і Вуддіам. 
Обриси Леона Ферп *) 

Будда — слово санскрітське,‘значить властиво „збуджений," 

„прояснений," „такий, що дійшов до зрозуміия." В зовсім 
спеціальному розуміню воно означує істоту, котра не тілько здобула 

*) Ми бажали б давати в нашім виданю як можна більше результатів 
новіщоі европейськоі науки про релігію, як через те, що тепер наука та, 
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собі найвисшу мудрість, найповнійше розумінє всего, всю відомість, а 
через те й цілковиту освободу від усіх хиб, але котра надто має силу 
доводити до неі й других, одним словом, значить також „освободи- 
тель.“ Олово „Будда" не є затим, як думали давнійше і як дехто 
може думає ще й доси, імя власне; се простий прикметник, титул, і єго 
слід би писати малою буквою „будда.“ Правда, був тільки один „будда“ 
історичний, і сей титул „будда" означує одну осібну людину. Та буд- 

дізм витворив собі множество фіктівних „буддів," здужаних на взір 
Будди реального. Оттим то ми мусимо приглянути ся сему виразови 
„Будда" з двох точок погляду: насамперед говорити будемо про будду- 
одиницю, Будду історичного, а потім про „буддів," що є тілько витво¬ 
ром віруваня буддістів. 

І. Будда. 

{Вроджене, виховане, женптьба і вроджене сина. Чотири стрічі. 
Втека з батьківського дому. Практика аскетична. Здобуте „боді.и 
Перша проповідь. Розширене науки и діяльність Будди. Спосіб житя 
і спосіб поступуваня. Вороги внішні і своі. Остатні роки. Нірвана 

Будди і похорон. Критика легенд. Канонізація.) 

Після переказів найзагаяьнійше пранятих Будда, основник буд- 

дізму, жив від 622 до 542 р. перед Христом. Властиве імя єго було 
Сіддарта; частенько єго називають також прозвищами Сакіямуні і Ґо- 
тама. Перше з тих прозвищ означує єго народність і спосіб житя, до 
котрого він пристав (Сакія було длемя індійське, а „муяі" значить 

між другими студіями над ЛЮД 'ЬКІСТЮ, займає дуже видне місце в освічених 
краях, так і через те, що й для практичного житя важаа справа про роль» 

•яку грала і грає релігія в громаді, а справа та може вияснитись тілько все- 

стороннім науковим дослідом усіх релігій, а нарешті і через те, що релігії 
тісно звязані з народною словесністю. Ми б хотіли дати огляди новіщих до¬ 

слідів науки про релігії в певній історичній сіетемі, в якій вони розвивались., 

Та се не так лехко, бо часто навіть загальні наукові огляди релігій, звісно 
на чужих мовах, занадто великі для нашого виданя, а своіх спеціалістів сеі 
справи у нас нема. То ми мусимо вибирати з європейських літератур таке, 

що може вкласти ся в рамки нашого виданя. Огляд великих релігійних сі- 

стем ліпше всего почати з Індії Так ми й робимо на сей раз, даючи пере¬ 

клад двох статей звісного Французького іидіаніста Леона Фера (Б. Теег) про 
Будду і Буддізм із „Ба] §гапбе Епсусіоребіе, іпуепіаіге гаізоппе без зсіепсез, 

без Іеіігез еі без агіз," Рагіз, 163-те іїугаізоп, рр. 575—609". Звісно, слід би 
було почати з Ведізма і Браманізма, та ми мусимо почекати до нового ви¬ 

даня книжки Варта (В а г 5 її. Без Ке1і§іопз Де ГІпбе), котре мусить незаба¬ 

ром вийти. — Ред. 
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„мудрець," „пустинник"; значить, Сакіямуні = пустинник з племени 
Сакія); друге ирозвище взяте з єго роду, се єго дійсне потеп раіго- 
путісит. Оба ті прозвища можна б назвати єго іменами буддій¬ 

ськими, тілько що північні буддісти частійше вживають назви Сакія- 
муні, а полудневі частійше їотама. І не є се одинока ріжниця. Тра¬ 

диція північна богато де в чому відскакує від полудневоі. Що більше, 
навіть та сама традиція, особливо північна, не все буває згідна сама 
з собою, а допускає про одну і ту саму точку ріжні перекази. Не наша 
річ розбирати сі незгідностп і приводити йіх до єдности. Ми на разі 
навіть не будемо силуватись відділити правду від вимислу в традиційній 
житєписі Будди, що вся оповита казками та легендовими вимислами. Ми 
по просту стрібуємо нарисувати картину єго довгого житя і діланя, зби¬ 
раючи до купи характерні риси і головні факти згромаджені біографами, 
не забуваючи про те, що біографи ті поперед усего були панегіристами 
і адміраторами, чи навіть, краще сказавши, поклонниками. 

Будда вродив ся в саду Люмбінті, близько гброда Капілявасту, 

столиці невеличкого царства плелени Сакія, положеного в північній 
Індіі, у стіп Гімаляйі. Був він сином Суддодани, царя того краю, і 
Майядеві, що вмерла семого дня по єго народженю.*) Брама, Індра і 
інші божеські особи були присутні при єго вродженю, що зазначило ся 
многими чудами. Скоро тілько прийшов на світ, він зробив сім кроків 
у чотири головні напрями, заповідаючи тим, що має знищити слабість, 
старість і (мерть. Рівночасно з ним уродили ся ще чотири сини ріж- 

ним царям сусіднім. Суддодаиа був такий щасливий вродженем сего 
сина, що дав ему імя Сіддарта або Сарвартасідда (сповнене всіх за¬ 
мислів). 

Вихованєм молодого царевича заняла ся єго тітка Готамі Пра- 
джанаті, сестра єго матери, що також була жінкою царя Суддодани, 
а також друга жінка того-ж царя, мати царевича Нанди і царівни 
Рунананди, котрих Сіддарта, значить, був двоюродним братом. Новона¬ 

роджений царевич мав на свойому тілі, як се впізнали віщуни, 32 
головних і 80 побічних знаків, що виявляли в нім великого чоло¬ 

віка і віщували, що той, хто йіх посідає, посяде або нанованє над 
усею вселенною (раджа чакраватін), або абсолютну мудрість, т. є. буде 
повним і досконалим буддою. 

*) Буддісти вірять, що родив ея він не звичайним способом, але вий¬ 

шов з лона матери правим боком, не зранивши его; тою самою дорогою він 
увійшов у лоно матери 10 місяців перед тим під видом маленького білого 
слона. 
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Вже в дитинячих літах усі дивували ся єго пильности і спосіб- 
ности. Він визначував ся у всіх тілесних і духових занятях, знав уже 
наперед усе, чому єго хотіли навчати. І так коли він прийшов до школи 
і вчитель хотів єго вчити писати, він вичислив 64 роди писаня, про 
котрі вчитель єго й не чув ніколи. Се оповідане про чоловіка, котрий 
зовсім нічого не написав, здавалось би чудним, коли б ми не знали, що 
воно находить ся в книжці досить недавній. Ще дитиною Сіддарта роз¬ 
думував про найглубші речі, і ріжні чудеса заповідали, що він якась 
особлива істота. І так тінь дерева, під котрим він сидів у глубокій. 
задумі, не посувала ся і раз у раз заслонювала его від сонця. 

Помимо всіх доказів его виешости, котра жусіяа его дуже раду¬ 
вати і заповідала ему дуже блискучу будущину, душу его наповнювала 
глубока мелавхолія і непоборимий сум, що дуже пепокоіло єго рідню 
Щоби розсіяти єго журбу і додати ему духа, задумали єго оженити. 
Оженили его з молодою дівчиною, що звалась Ґопа, дочкою Сакія Дан- 
данані. Але тут заходить деяка трудність. В ріжних оповіданих нази¬ 

вають ще інших жінок Сіддарти, а іменно Ясодару і Утпаляварну, про¬ 
звану також Мрідґаджою. Чи мав він три жінки, чи се була одна з 
трьома чи навіть чотирма ріжнижи іменами — сего на певно не знаємо. 
Інші оповіданя говорять навіїь лро 60 або 80 тисяч жінок Сіддарти. 
Буддійська фантазія любує ся в таких величезних цифрах' але в тім 
не було б нічого дивного, коли б індійський царевич мав три або чо¬ 
тири жінки. Питане тілько в ті», чи ті чотири назви означують трьох 
жінок, чи тілько одну. Се питане нерішене, та правдоподібно Сіддарта 
мав тілько одну жінку, Ясодару, прозвану також їопою, Утпаляварною 
або Мрідіаджою. Сесю версію ми й приймаємо за найправдивійшу. 

Та женитьба не вспокоіла журби царевича, а хто знає, чи й не 
побільшила еі. Звязок єго з Ясодарою довго був безплодний, а коли по 
10 літах замужя вона привела ему сина, звісного під назвою Рагуля, 

царевичеви Сіддарті сприкрило ся вже те житє і він постановив собі 
покинути всі его радощі. З великою журбою довідав ся він про вро¬ 
джене сина: ся дитина, що мала продовжити его рід, видалась ему тілько 
ще одним новим огнйвом у тому ланцюсі, котрий ему треба було пор¬ 

вати. Але і що до сеі точки є ріжні оповіданя. Одна з найменше важ¬ 
них відмін є та, що вроджене сипа на якийсь час спинило єго в вико¬ 
нані) его наміру і привязаяо его до свіга. Далеко важнійте є опові¬ 

дане північних буддістів, що Рагуля родив ся не на десятому році 
замужя, але в шість літ по розділі супругів і но відході Сіддарти в 
пустиню. Для Індійців, а надто ще стародавніх, така пригода не ви 
давала ся нічим чудним; йім не трудно було допустити, що син Будди 
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чудом пробув кілька літ в лоні матери. А в додатку зовсім безсумнівна 
проба усунула всякі векористні толкованя. Ясо дар а. засмучена підозрі- 

нями, що впали на неі, кинула свого новонародженого сина ураз із ослом 
ідо его віз (а після інших оповідань, з каменем) до ставка: осел і дитя 
плавали поверх води — виразний доказ, що дитя було правим сином 
Сіддарти. Та про те лехко зрозуміти, що царевич мав причину сумні- 
вати ся про вірність своеі жінки, і ми маємо поважні причини думати, 
що він не був щасливий у подружи». Певна річ, було б за надто сміло, 
коли б ми его супружним невгодинам приписували его нагле відреченє 
від світа, та все таки вільно нам думати, що невгодний ті мали також 
на се деякий вплив. Та після буддійських переказів одинокою правди¬ 
вою причиною тоі постанови царевича були чотири стрічі. Легенда 
про ннх дуже наглядно показує нам стан духа Сіддарти і звичайний 
напрям его думок. 

Щоби розсіяти єго журбу, окруженє єго старало ся оминати ста¬ 
ранно все те, що могло єго засмутити, силкувало ся віддалити від него 
всякі прикрі видовища. Та надармо! Сприкривши собі сидіти в заперті 
у свойій палаті, він одного дня захотів внйіхати на прохід. Він мав те 
нещасте, чи радше боги дали ему те щастє спіткати старця. Вид того 
дряхлого тіла зробив на него страшенне вражінє. Він зараз казав за¬ 
вернути віз і сховав ся в свойій палаті, щоб плакати над стапістю. 
Вийіхавши другий раз, він побачив хорого; відразливі признаки хороби 
зворушили его не менше, як признаки одряхліня і він вернув ся домів 
не озираючись, щоб оплакувати се друге горе людського житя. При 
третім вийізді очам єго показав ся похід похоронний: вид тих людей у 
жалобі, образ смерти потряс до глубини єго душею. І третій раз він 
вернув до своеі палати, стрівожений видом старости, хороби і смерти, 
про се тілько думаючи, щоб найти спосіб, як би втекти від сих трьох 
лих. При четвертім вийізді він здибав пустинника, котрий поразив его 
своім супокоєм; его погідний вид піддав ему думку, що ему робити, і 
він постановив собі зректись усеі пишноти і всіх приємностей житя. 
Почав просити у батька, щоб позволив ему жити на самоті, в нустини. 
Та коли батько на се не пристав, він постановив собі тайком виконати 
свій замисл, котрого ему не позвожено виконати явно. 

Маючи 29 літ, він нічю покинув палату свого батька, сів на віз, 
запряжений конем Кантакою, в товаристві свого слуги Чандаки і в су¬ 
проводі богів, котрі навели сон на сторожу і самі відчинили брами па¬ 
лати і міста і навіть підставляли своі долоні під кіньські копита, щоб 
ті не робили ані якісінького стуку. Відйіхавши досить далеко він ві¬ 
діслав назад візника і коня, мечем обтяв собі волосе, заміняв своє 
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царське убране за шмате з грубоі матерії, червоної з жовтими пасмами 
чи жовтої з червоними, котре ему радо відступив один стрілець, посла¬ 
ний богами ему на встрічу. Від сеі хвилі царевич Сіддарта заслугуе 
на назву Сакія-луні (пустинник з роду Сакія), котрою, як уже сказано, 
єго часто називають. 

Вандруючп далі пішки в новому убраню, в котрому годі єго було 
пізнати, він зайшов у город Ваісалі, де якийсь час пробув на науці у 
вчителя Арата Каляюі. Та швидко він пізнав, що єжу нічого в него 
вчити ся і пішов далі, аж до города Раджаґріга, столиці краю Маґади. 
вю присутність у тім городі зацікавила дуже людей. Король Бімбісара- 
один із чотирьох пануючих, що вродили ся в той сам час, що й він, 
побачивши єго і довідавши ся хто він є, предложив ему пів свого цар, 
ства. Але Сіддарта сего не приняв, і живучи самотно в поблизьких 
горах, приходив на науку до вченого Рудракп, сина Рами. Та й сего 
наука видалась ему не ліпшою від Арата-Калями. Та все таки, хоча 
буддісти й твердять, що наука Будди була цілком орігінальна, котру 
він почерпнув з власноі голови, а властиво тілько пригадав собі науку 
попередніх Буддів, ми бачимо, що в него були вчителі. Се признають 
і буддісти, хоча й додають, що ті вчителі були в блуді; та про те 
впливу йіх на него не можна заперечити. Та чи іменно тих учителів 
слухав Сіддарта, котрих память заховала традиція? Чи не слухав ще 
й інших? Чи основний буддізму не був одним із учеників Магавіри 
великого вчителя Джайнів, що вважає ся основником джайнізму? Голов¬ 

ний ученик Магавіри називав ся Ґотама. Чи сей Ґотама не є та сама 
особа, що й Сакіямуні ? Питане се піднесено, та его не рішено ; може й 
ніколи єго не вдасть ся рішити, та все таки воно заслугуе на увагу. 
Коли б се була правда, то лехко було б зрозуміти, що традиція зама¬ 
зала той факт, щоб показати буддізм як школу зовсім орігінальну і у 
всьому новоутворену. Та історично така претензія не дасть ся піддер¬ 

жати і вплив окружаючих відносин на перші завязки буддізму являє ся 
ділом зовсім виразним. 

Наприкривши собі фальшивих учителів і йіх недостаточну науку, 
царевич-пусгинннк покинув столицю Маї'адн і пішов у пустиню, на 
гору їойа, де враз із пятьма вірними учениками через 6 літ віддавав 
ся найутяжливійшш укертвленяаг тіла Дійшов до того, що не йів більш 
одного зерна рижу на день, задержував у собі віддих і робив інші 
подібні зусиля. Швидко він зробив ся посміховищем усеі околиці, котра 
дуже забавляла ся коштом „срамани Ґотами,“ т. е. аскета Ґотами, друге 
імя, під котрим, як ми вже сказали, він також широко звісний. „Срамана 
Ґотама ввесь почорнів" — говорили околичні люде. „Срамана Ґотама 
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'і ні ко.іі]> подібний до риби Мадіурп “ По шести роках, вихуд.іш'і, 
ослаблений, нохожнй майже на скелет, він зрозумів, що був на хибній 
дорозі, що умертвлюване тіла не дає освободженя. 1 він надумав ся 
змінити спосіб житя, зійшов з горн до міста Урувільва на березі річки 
Майранджанп і зйів поживну поливку з молока і меду, котрою єго 
угостила Суджата, дочка одного місцевого селянина В тій хвшга єго 
товариші, обурені, покинули єго, вилаявши як „ненажеру11 і „черево- 
угодника11 і пішли далі, щоб занимати ся аскетичними подвигами. Страва 
покріпила Сіддарту. Він викупав ся, здорова краска і повнота тіла 
вернулись ему опять і він почув себе таким, яким був давнійше. 

Від тепер, врікши ся нерозумних практик, котрим віддавав ся 
через шість літ, та про те не вертаючи й до радощів сего світа, котрі 
він покинув на завсігди, але держачи ся середньоі дороги яко най- 
близшоі до правди, однаково вистерігаючи ся понижаючих роскошів як 
і втомляючого аскетизму, окритий одною плахтою, найденою на кладо¬ 
вищі, він вибрав собі місце придатне для думаня, щоб силою думки і 
екстази найти найвисшу правду. І ось він сів під деревом званим ніа- 

ірода (їїсиз іпйіса), бо завсігди тілько під якимось деревом можна дійти 
до найвисшоі досконалости. Навхрест підобгавішг ноги сидів він на коврі 
виплетенім із зіля і подарованім ему купцем зелешіни, що звав ся Сва- 

етіка. Він твердо постановив собі, що хоч би єго тіло мало висохнути 
на тріску, не встане з сего місця, поки не найде „боді,“ т. є. того 
внутрішнього просвітліня, того пізнана повного, досконалого і рівно- 
значучого з самою правдою, котре чинить чоловіка „буддою.“ Місце, 
де відбула ся та памятяа подія, чи по просту сиджінє, на котрім умі¬ 
стив ся був Водісатва, (той, що бажає ,,боді“) називає ся „бодіманда" 
(істота боді) і „ваджрасана11 (діаментове сиджінє). Дерево, під котрим 
він сидів, називає ся деревом „боді“ (бодідрума). 

ІІробуваючи на „бодіманді,11 недвижний і весь у глубоких думках, 

Нодісатва мусів видержувати напади Мари, спокусителя, зрадника, злого 
і,уха. Мара силкував ся з разу збити єго з пантелику, напускаючи на 
пего бурю, дощ і всі сили природи, далі пускаючи на него стріли, гро¬ 
зячи ему ріжнородниж оружєм і тортурами. Та Водісатва видержав усе 
не поворухнувши ся і не одержавши ніякоі ранп. Мара бачучи, що си¬ 
лою нічого не вдіє, взяв ся на лагідні способи, почав спокушати єго. 
Піп послав до него своі три дочки з цілою юрбою йіх товаришок, котрі 
старались чаруючими рухами і солодкими словами розвіяти єго задуму. 
Та й се не захитало, ие порушило єго. Вийшовши переможцем із сеі 
сумнівної проби, о самій півночи він здобув предмет своіх горячих ба¬ 
жань, здобув „боді.“ Він посів за чергою: 1. повне і всеобіймаюче 
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знане; своіх попередніх істновань; 2. знищене всіх злих забагів і бо¬ 
жеське око досконалої мудрости; 3. пізнане, в я кий спосіб сплетені з 
собою 12 причин, на котрих основує ся звязок усіх річей; 4. цілковите 
знане в трьох частях. Він став ся Буддою і тілько від сеі хвилі (він 
мав тоді як раз 35 літ) він васлугує на сю назву. Доси він був тілько 
Бодісатвою, немов аспірантом до „боді“ і ми так его й називали в 
остатнім уступі; та він був ним уже з дуже давнього часу, бо вже в 
однім із его попередніх істновань ,,боді“ була ему обіцяна. Але тілько 
від виспіє описаноі сцени він став ся „буддою," Буддою. 1 доси вка¬ 

зують місце, де мала відбути ся ота великоважна подія; вона називає 
ся Буддаґайя. Дерево, котре там находить ся, вважає ся самим деревом 
боді. Воно окружене огорожею. Памяткові камені з написами посвід¬ 

чують, що се місце з давніх часів було метою паломництва 
Ставши ся Буддою Сакіямуні пробув іще 7 неділь на тім самім 

місці, чи то під деревом б оді, чи під іншими поблизькими деревами, 

чи над берегами потоків та озер. І так перші чотири неділі він провів 
під деревом боді, пяту під ніаїродою в вівчарській кошарі, шесту над 
озером Мучалінда, сему під деревом званим Тараяна. Весь той час 
він роздумував над найдиво гляднійшими питаними. Против негоди 
его хоронили водяні гадюки звані „наґа,“ котрі з своіх сімох голов 
творили над ним немов дашок; против нападів Мари хоронила єго 
власна незломність і присутність богів; від голоду забезпечувало єго 
скріпляюче посідане Нірвани (худа пожива!) і більш насущні страви, 
котрі боги тайком, чудесним способом впроваджували до єго тіла. Зда- 
єть ся, що ті 7 неділь означують період неповоджень, безплодного 
зусиля або по просту непевности і знеохоти, що остаточно признають 
і самі буддійські дієписи. Та про те доба ся закінчила ся невеличким 
поводженєм. Два купці, що проходили тантуди в великим набором, Тра- 
нуча і Балліка, пізнавши по певних чудесних знаках присутність 
Будди, по спішились віддати єшу честь і офірувати ему поживу. Будда 
приняв се з подякою і дав йім при повороті обрізки свого волося 
і ніхтів. Бірманці й досі твердо вірять, що ті цінні реліквії є заховані 
в підвалинах великоі паїоди в Ранґуні, званоі Шведаґон-фра. Самі-ж 
Трапуча і Балліка вважають ся не то що першими учениками, але пер¬ 

шими „упасаками" (світськими прихильниками) Будди, першими що до 
часу 8 тих, котрі мали велику честь вшанувати Будду а особливо на¬ 

ділити єго поживою, одежею чи притулком. 
Та не досить було найти підмогу. Для Будди було конечним ді¬ 

лом вишукати собі учеників, проповідувати новий закон, установити 
школу. Будда вжахнув ся такого трудного діла, ему не стало відваги. 
Сам Брама мусів зійти з неба, щоб переконати єго о конечности сего 
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діл» і додати ому відваги. Будда спімнув на сам перед про своіх двох 
колишніх учителів, Арата-Каляму і Рудраку енна Рами, котрі, як ему 
бачилось, були близші правди, ніж усі другі. Та показало ся, що ті два 
бідолахи вже були померли. Тоді думка єго обернула ся до тих пятьох 
учеииків, що разом з ним на горі Гайя віддавали ся аскетичним по¬ 
двигам. Довідавши ся, що вони пішли до Бенареса, Будда пішов ту- 

ди-ж за ними. По дорозі здибав одного вандруючого браміна по імю 
Упака. Сей спитав єго, кудиб він ішов, колиб був справді варгат“ 

і „джіна“ ? Будда відповів, що йде до Бенареса проповідати свій за¬ 
кон і що справді є „аргат“ (гідний) і „джіна“ (переможець). Пять да¬ 
вніх учеииків, що провадили далі своі аскетичні подвиги, розпочаті на 
горі їайя, близь Бенареса в гаю їазель в місцевости званій Річіпатана, 
приобіцяли собі взаімно зустріти з погордою „ненажеру і черевоугод- 
ннка“ Сакіямуні; та коли він наблизив ся, вони не могли здержати ся, 
щоб не встати з місць і не виявити ему своєі пошани. Отсеж до них 
він і обернув ся зі своєю першою проповідю, котру можна також на¬ 

звати єго основною проповідю, бо він повтаряв єі много разів і вона є 
підставою всеі єго науки. Він вияснив йім чотири правди, а іменно : 

1) іетноване болю, 2) причину істнованя болю, 3) знівечене тоі при¬ 

чини, 4) осьмиступневу дорогу, що веде до знівеченя причини болю. 
Ся проповідь звісна у буддістів під санскритською назвою „Дарма- 

чакра-правартанам", що звичайно перекладують дословно „по¬ 
рушуване (або обертане) колеса закона", але дехто в наших часах ра¬ 
дить толкувати словами „основане царства справедливосте“. Ся перша 
розмова навернула тілько одного із пятьох, що звав ся Каундінья, 
а з сего поводу прозваний був Аджніата (той, що добре розуміє) і пі¬ 
сля Сакіямуні став ся другим , аргатом*. Щоб навернути чотирьох про- 
чих, треба було другоі промови, котра не має осібного титулу, але ко¬ 
тру можна б назвати проповідю про „не-я“. Весь час, поки трівала 
ся наука, ученики за чергою, по два або по три ходили до міста, щоб 
вижебрати страву для вчителя, для себе і своіх товаришів. Коли наука 
скінчила ся повним успіхом, на світі було шість „аргатів“ — Сакія¬ 

муні і єго пять учеииків. Вони звали ся: Аджніата-Каундінья, Асва- 
джіт, Вачпа, Маганана, Бадріка. Се було перше ядро величезного брат¬ 

ства, основаного Ґотамою Сакіямуні, бо правду сказавши, годі в нім 
бачити що небудь інше, як тілько основника жебручого ордена. 

Від сего часу аж до самоі смерте, т. є. цілих 45 літ Будда пропові¬ 
дував свою науку в ріжних місцях, збільшував своє братство припливом но ■ 
них учеииків, скріпляв єго своіми вказівками, управляв ним при помочи 
наказів видаваних як до потреби, здобув для него могучих прихильни- 
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ків і опікунів і сам боронив єго своіми відповідями на зачіпки ворогів. 
Годі нам розповідати всі пригоди сеі довгоі діяльності!; досить буде 
дати тілько загальний еі огляд. 

Побувши якийсь час у Бенаресі і навернувши там молодого Ясу, 
чотирьох селян і нарешті 15 міщан, він удав ся до Урувільви близько 
гори Гайя, надіючи ся навернути там трьох братів: Касіапу-Урувільву, 
Наді і Ґайя-Касіапу, славних учителів, що мали разом тисячу учени- 

ків, котрі носили коси і задля того називали ся „джатіля". По дорозі 
він здибав юрбу забавників, СО молодих людей, що ні про що й не 
думали крім забав та роскошів і котрих він напхнув на поважнішії 
думки. Прибувши па місце, він навернув на сам перед Урувільву-Ка- 

сіапу і его 500 учеників, потім Наді і Ґайя-Касіапу і 250 ученпків 
кождого з них. Опісля, зібравши 1000 тих новонавернених на вершок 
горн Ґайя він чинив чудеса, щоб показати ніж свою надприродну силу 
і виголосив до них науку про „пожар або огонь намєтностів", котрій на¬ 

дано назву „адітта-паріайа“ і котру можна вважати его третьою про- 
повідю; єі іноді називали „нагорньою проповідю Будди". 

Відси Будда удав ся до города Раджаїріга, де вхід его був пра¬ 
вдивим тріумфом; сам бог Індра танцював перед ним. Єго ровесник цар 
Бімбісара вийшов ему на зустріч , привитав его сердечно і відступив 
ему на пробуток для него і єго монахів свій парк званий „гай башбу- 
совий, житло вивірок" (венувана, калантака нівана), і поки жив, окру- 

жав єго своєю опікою. В городі Раджаїріга приєднав собі Сакіямуні 
двох головних учеників, з правого і з лівого боку, Саріпутру, що ви¬ 
значав ся мудрістю, і Модїаляяну, славного своєю зручністю і силою. 
Коли ще жив у тім городі, єго запрошено, щоб прибув до міста Срава- 
сті, столиці краю Косаля, де богатий міщанин Судатта (більше звісний 
під назвою Анатапіндіка) відступив ему, на перекір пануючому цареви, 

свій парк званий Джетавана, де Будда справді пробував найчастійше, 
хоч бував і в інших околицях Індії а і в самій Сравасті мав ще інше 
місце притулку, зване Пурварама (огород на заході), дарований ему 
Бісакою. 

Прихід Будди до Сравасті викликав, як і всюди, незвичайне за¬ 

цікавлене. бго ровесник цар Прасенаджіт, не можучи повірити, щоб хтось 
у так молодих літах був уже „аргатом", сам вийшов, щоб єго побачити 
і розпитати. Сакіямуні розбив усі єго сумніви промовою, що називає сн 
„д,-ігііріі-сутра“ (приклади о молодих людях; — одною з найславнійших 
і.ГО проионідіїі. 

іїі Сріїніїсті він пішов до Капілявасту, свого рідного міста, котрого 
не бнчин уже .іншії шести літ. Бій подав ся туди на зусильну просьбу 
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свого батька, своєї рідні і цілого народа. Ледво не-ледво вони випро¬ 
сили собі у него ту ласку. Принятіш з найбільшою нарадою він заме¬ 

шкав у фіговім парку, ні за що в світі не хотячн переступиш порога 
царськоі палати, бго присутність викликала неописаний ентузіазм, стала 
ся причиною небезпечного руху, правдивого божевічьства цілих мас на- 

родніх. Всі Сакіі забажали покинути світ і вступити до братства: сам 
цар Суддодана дав сену примір, зрікши ся корони і всіх достатків. 
Швидко ціле Капілявасту залунало риданєм жінок покинутих мужами, 
братьмп, синами. Прийшлось охолоджувати сей надмірний запал; видано 
прнказ, що тілько одна особа з кождоі сімйі може вступити до братства. 

Між учениками, котрих здобув Сакіямуні в Капілявасту, годить ся 
назвати его двоюродного брата Нанду, єго сина Рагулю, єго свояка 
Ананду, що став ся єго повірником і намістником, іншого свояка Дева- 
датту, що став ся пізніпше его супірнпком і противником, голяря У палі, 
одного з тих , що списували его науку, Анурудду і др. З подорож» 
до Капілявасту вяже ся ще один важний факт: повстане жіночого брат¬ 

ства. Тітка Сакіямуні, Ґаутамі і інші жінки з роду Оакія просили его, 
щоб йіх приняв у монахині. Будда з разу супротивляв ся, але Ананда 
в імени тих жінок налягав на него з таким з і пал ом, що вчитель таки 
уступив. Таким способом братство складало ся з жебраків-мущин (бік- 
чу) і жебрачок-жінок (бікчуні). Та тілько здаєть ся, що Сакіямуні до¬ 
сить мало займав ся сим відділом свого манастирського закону і огра- 

ничував ся на висілому надзорі. Блнзше вмішуване в діла сеі жіночоі 
організації грозило ріжними небезпеками, і для того він полишив евоній 
тітці Гаутамі всі клопоти веденя і нриниманя монахинь, увесь заряд 
се» частиною єго діла. 

Годить ся також зазначити, що тексти пе згоджують ся при озна¬ 
ченні часу сеі подорожі до Капілявасту. Одні кладуть єі в першому 
році, другі в шостому; є також згадки про побут Будди в Капілявасту 
в пятнадцятому році єго проповідництва. Нема сумніву, що Будда міг 
там ходити кілька разів, і не було б нічого дивного, коли б оповідана 
зібгали на одну подорож факти, що діяли ся в ріжні часи. І так дуже 
трудно припустити, щоб установа монахинь відносила ся вже до пер¬ 
шого року проповідництва Будди. 

Після сих нодорпжів до Сравасті і Капіляеасту Сакіямуні вернув 
до Раджаґріги, де пробув друг.їй, третій і четвертин роки свого про¬ 

повідництва. На пятому році він удав ся до Ваісалі, де знаменита 
куртізана Амрадаріка дала єну на пробуток свій сад з манґових дерев 
з кількоповерхпм домом над ставом малп. Сіідуючий рік він пробув 
у городі Косамбі, в краю Каусамбіі. На сежому році він полетів до 
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неба, щоби навчати свого закона 303 богів а особливо свою матір, ко¬ 
тру передчасна смерть позбавила того добродійства, щоб могла єго слу¬ 

хати на земли. Осьмий рік він пробув на скалі Сансумарі близько Ка- 
пілявасту, а девятий опять в Косамбі, але в іншім притулку, в саду 
їосіка. Роки 10, 11, 12, 13 пройшли в менше славних місцевостях, 
в лісі Параді, в селах Надяка і Вераніа, в скалі Челія, де один бог 
приймав єго як гостя. Чотирнацятии рік він прожив у Сравасті, 15-тий 
в Капілявасту в фіговім саду. В 16-тім році він пішов до Аляви, де 
робив великі чудеса і де єго приймали з великим торжеством. Роки 17, 

18 і 19 пройшли в гор. Раджаіріга в бамбусовім гаю, дальших 6 літ 
у Сравасті в ліску подарованім Вісакою. В остатніх роках своєі діяль¬ 
ності! він обходив іще ріжні сторони, але найчастійше пробував 
у Сравасті. 

Загалом можна сказати, що Сакіямуні не мав постійного місця 
пробутку, бо навіть в тих притулках, що ми отеє вичислили, він про¬ 
бував тілько одну часть року, т. зв. ,,варча“, т. є. пору дожджову від 
іюня до октября. Впрочім як до потреби і обставин він раз у раз хо¬ 
див з одного місця у друге. Звісно, вандрівки ті ніколи не були надто 
далекі. Помимо смілостп своєі думки, помило дивного щастя, • яке ему 
сприяло при основаню релігіі в неоднім погляді універсальної, він 
в грунті все був Арійцем і Індійцем. Він не виходив ніколи по за 
границі центральної Індіі, Мадіа-деси (краю середини). Раджаїріга, 
Сравасті, Бенарес, Капілявасту, Ваісалі, Косамбі — отеє, можна сказати, 

границі поля єго діяльн стп, границі досить тісні, по за котрі він не 
виходив ніколи Далекі подорожі, котрі ему приписують ся, ми мусимо 
віднестп до ряду казок, бго вандрівки до північних крайів на береги 
озера Анаватапта, а також на полуднє на остров Цейлон не мають 
у собі нічого історичного. Що до знаменитого озера Анаватапта, то 
всі оповіданя додають, що Будда літав до него по повітрю, силою 
своєі надприродної могучости; вже се можна приняїн за признане, що 
ті вандрівки є тілько видумкою. Подорож на Цейлон, помимо чудесних 
обставин, що єі супроводжали, видаєсь більше подібною до правди 
і навіть можливою. Та про те все таки певна річ, що вона видумана 
буддістамп, і то полудневими, котрі ні за що не хотіли попустити ся 
тоі думки, що буддізм на йіх святому острові насадив сам Будда. Са¬ 
кіямуні на Цейлоні не був ніколи. 

Як проводив час учитель буддізму? Рано він уставав вчасно, на¬ 
дівав плащ і держачи в руках посудину для збираня милостині, ходив 
по городі чи селі від хати до хати вижебруючи собі поживу. Те саме 
чинили всі єго ученики. Вернувши до свого притулку (вігарн), чи як 



87 

би ми сказали, до свого манастиря, він обідав у полуднє, однісінький: 
раз на всю добу. Решту дня проводив у думках або проповідував свою 
науку. Найпізнійші книги буддійські говорять, що у него бували без¬ 
мірні маси слухачів, між котрими були також боги і інші надземні істоти. 

Найдавнійші тексти признають звичайно, що число єго слухачів було 
не дуже велике і означують єго на 1.250 осіб — цифра дивна і дуже 
скромна, що відносить ся мабуть виключно до числа членів братства, 

а може й означує максімальне число людей, котрі могли чути голос 
оратора. 

Звязок Буддових учеників в часі коли був найбільше розширений, 
складав ся з 4 розрядів осіб, чи, як йіх називано, з „чотирьох громад“. 
Були се 1. „бікчу“ і 2. бікчуні', т. є. члени братства мужчини і жінки, 
3. „упасака“ і 4. „упасіка", т є. світські прихильники і прихильниці, 
приятелі та поклонники Будди, що не покидали світових справ. Доступ 
до „відари“„ в часі проповіді а навіть в кождім часі був , здаєть ся, 
досить лехкин. Будда радо показував ся і не відмовляв відповіді чу¬ 
жинцям , що приходили єго відвідувати чи то для науки чи з простоі 
цікавости. Та інколи й єго не можна було бачити; тоді єго перворядні 
ученики і повірники, особливо Ананда, відповідали замісць него а по¬ 

тім розповідали ему по правді все, що стало ся. Будда похваляв, що 
було добре сказано або зроблено, і картав, інколи дуже остро, ломимо 
своєі звичайяоі лагідности, поповнені блуди. 

Але були в него не тілько могучі опікуни, ученики і приятелі, що 
бажали повчити ся та подивляли его високі прикмети. Мав він і воро¬ 
гів з ріжних боків. Поперед усего були се провідники ріжніх шкіл, єго 
природні супірники і противники. Буддійські перекази називають 6 го¬ 
ловних противників Будди, що йіх зовуть „тіртіка“, а іменно: Пурана- 
Касіана, Маскарі-І'осаля, Аджіта-Кесакамбаля, Їосаля-Беллянті, Ніґанта- 

Натапутра і Какуда-Катіяяна. У него часто бували з ними діспути, та 
здаєть ся , що противники не мали звичаю діспутувати лице до лиця ; 
полеміка вела ся через посередників, докази і противдокази переносили 
головні ученики від провідника одноі школи до провідника другоі. Самі 
провідники зустрічали ся дуже рідко, на врочистих ігрищах, що спра¬ 
вляв який цар або князь, і там чуда являли ся важнійшими аргумен¬ 

тами, ніж розумові докази. Та сяк чи так, а боротьба була завзята, 
а укріплене буддізму було наслідком побіди Сакіямуні над провідни¬ 
ками противних шкіл. 

Крім тих противників, що звуть ся внішнпмц ворогами, ему прихо- 
дилось бороти ся і з внутрішними ворогами. Між єго близькими також 
повстала против него опозиція, котру провадив єго свояк Девадатта. 
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Сеі Девадатта є для буддістів тіпоя злоби, віроломства і зради. Що 
тілько діє ся злого, що сіє р ой стрій у ділі Будди, все приписують ему. 

Особливо він був тиж, що викликав розлом (схізму) і розділ в лоні брат¬ 

ства релігійного. Він трібував навіть оснувати на супір Будді новий за¬ 

кон, чистішшііі і досконал'шпий від Буддового, напираюча особливо на 
строгу дісціпліну і проповідуючи надто вибагливий ріґорізм. Та Девадатті 
закидають не самі тілько небезпечні похибки в ділах віри та впертість 
і незгідлівість в ділах особистих; розповідають, що він навіть напосі¬ 
дав ся на житє Будди. Він мав чинити стараня , шоб позбавити єго 
житя і чести: раз випустив на него з припону розлюченого слона, ін¬ 
шим разом звалив великий обломок скали на дорогу, котрою йшов Будда, 
а в кінці намовив одну жінку, щоб голосила, що від него зайшла в тяж. 

З того видно, що Оакіямуні, котрого, бачить ся, всі шанували за чи¬ 
стоту обичабів, строгий спосіб житя і піднеслий характер ще більше, чим 
за повагу его науки, був предметом зависли і ненавиети, як се завсігдп 
буває, і що ті низькі ц^пстрасти виявляли ся в гидких обмовах і зама¬ 
хах на єго жптє. 

Остатні роки житя Оакіямуні були душе сумні. Чимало болючих 
пригод звалило ся на него. Так як усі ті, що живуть довго, бачив він, 

як один за одним умирали єго найліпші приятелі, найміцнійші підпори. 

З поміж єго учеників два найчільнійші, Саріпутра і Модїаліяяна, попе- 
ред него зійшли в могилу, чи краще сказати, в „нірвану11. Так сажо 
стратив він двох своїх могучнх покровителів, царів Бімбісара і Прасе- 
наджіта. Бімбісара був убитий своім енном, що звавсь Ацжатасатру 
Повни цар Маґади, що вступив на трон по батьківськім труні, був під 
впливом Девадатти. Під’юджений намовами сего зрадника він пересліду¬ 
вав Будду і видав наказ, забороняючи своім підданим ходити до вели¬ 
кого вчителя, а навіть у свойій зайшкти вбив одну з жівок свого 
батька, котра не зважаючи на заборону, засвітила була ляжпу на честь 
Буддн. Правда, Аджатасатру покаяв ся, поєднав ся з Буддою і навер¬ 
нув ся на єго віру, та все таки новоповстаюча школа перебула тяжку 
пробу. Смерть Прасенаджіта, царя Косалі, повела за собою інше не- 
щастє. бго скинув із престола начальник єго війська, і Прасенаджіт 
умер швидко опісля, бго син і наслідник Вірудака, під впливом і по¬ 

радою того самого начальника. що перед часом посадив єго на троні, 
пійшов війною на царство Сакіів. Будда на дармо силував ся довести 
до ааширеия, не міг лтинштп бурі. Краіна Сакіів була здобута і спусто¬ 

шена, город Капілявасту зруйнований, і Сакіямуні дожив того болю, що 
безпомічно мусів глядіти на руіву своєі вії чини і розсіяне свого народа. 

І’>решті після довгого житя, з котрого 2іі літ пройшло в царських 
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палатах, 0 у тяжких подвигах аскетизму а 45 в тиші манастирській, 

навчаню і проповідувані», він умер 80-літиім старцем. Сталось се в краю 
Малля, поблизько города Кусанаґара, в маленькії садку, де були чо¬ 
тири дерева з породи „саля“. З єго учеників тілько один его повірник 
і заступник Ананда був при сго сперти. Ще перед самою смертю він 
нриняв до братства одного члена іменем Субадру: до остатньоі хвилі 
житя він сповнював своі обовязкн начальника чернечого ордену. При¬ 
чиною его смерти була нестравність : він найів ся свинячого мяса. Ди¬ 
вна річ! Той ввір стремезлпгости, що жив тілько рижем, йів тілько раз 
на добу, старанно вистерігав ся всякоі мясноі с грави, на 80-тім році 
житя йість нездорове мясо! І що не менше дивне, ся необережність, 
сей вилом в правилах, котрих він тілько літ держав ся непохитно, були 
покутою Той мудрець, що від 45 літ був в посіданю абсолютноі му- 
дрости і всіх совершенств, мусів іще принятп кару за якусь провнну. 
Бо припадок, що був причиною єго смерти, був ему карою за якусь 
провину, котроі впрочім оповідана не виявляють. Нарушене власних 
правил, слабість, кара — ось що було для него переходом до буд- 
дійськоі щасливості!, т. є. до нірвани. Нірвана! Слово се значить, 

що він скінчив своє остатнє істноваиє, що замкнув що до свосі особи 
круг переселюваня душі. Бо коли б ми хотіли розповідати гсю єго істо¬ 
рію так як еі розуміють буддісти, то му сіли б оповідати про многочи- 

сленні житя, котрі він пройшов давнійше раз в людських тілах то знов 
у звірячих. Те житє, котре ми отеє розповіли (здаєть ся, що й сего 
досить) було остатнє. Тепер він зробив ся свобідний від конечности — 
відроджувати ся, щоб умирати, і вмирати, щоб опягь відроджувати ся 
без кінця. Одним словом, він перейшов до спочинку, до сну, до спо¬ 
кою, до абсолютноі безчинності! нірвани. 

Смеріь Сакіямуні порушила людей, богів і всю природу. Єго тіло 
торжествеипо спалено. Єго попіл поділено на 8 часте! і похоронено 
в 8 посмертних памягниках, що звали ся ступи" або „гайтіі“, де були 
предметом набожного пошанівку. По 200 літах цар Асока казав виняти 
сі останки з 8 давніх ступ і побудував 84.000 нових, у котрих і по¬ 
міщені були часточки тих цінних реліквій. 

В традиційній жптєписі Сакіямуні видумки раз у раз переривають 
дійсну правду. Житє єго повне чудес: чудеса при єго вродженю, чу¬ 
деса при смерти, чудеса в середині. Деякі ми привели, та могли при¬ 
нести йіх далеко більше. Нема майже ані одноі події, в котрій висту¬ 
пає Будда і котра була б розказана як звичайна подія історична; міти 
раз у раз перемішують ся з історією. І так що до его особи ми можемо 
піднести ось які 4 питана: 1] чи істнував він справді? 2) які були 
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дійсні подіі єго житя? 3) коли він жив? 4) якого діла він довершив? 
Сих чотирьох питань ми не можемо тут розібрати основно, та все таки 
попробуємо на кожде з них дати коротеньку відповідь. 

1. Коли книги буддійські були ще незвісні або не простудіовані, 
можна було з деякою правдоподібністю сумнівати ся що до істнованя 
Будди а навіть прямо єго заперечувати. Та тепер, коли більшу часть 
тих книг простудіовано, іетноване єго не підлягає ніякому сумнівови. 
Та про те й доси є критики, котрі інколи виражають ся так, немов би 
не вірили в єго іетноване. Деякі мітологн прямо навіть в „легенді про 
Будду“ вбачали переробку якогось солярного міту. Не треба й гово¬ 
рити, що такі теоріі виходять з зовсім хибного розуміяя особи і діяль- 
ности Будди, а істнованя єго все таки заперечити не можуть. Та хоч 
і як далеко б ми посунули скептіцізм що до цілого множества подро¬ 
биць із житя і характеристики Будди, то все таки нам видавсь немо¬ 
жливим перечити єго істнованю і мн приймаємо єго як безсумнівний 
історичний факт. 

2. При всім тім, признаючи сей факт, треба заразом признати, що 
майже неможлива річ розділити в єго житєпдеі части мітичні від істо¬ 
ричних, котрих переплетене ми вже нераз показували. Бо з одного боку 
не досить в оповіданих про него повичеркувати всі чудесні подробиці, 
щоб лишили ся самі речі правдоподібні. Се повело б нас до того, що 
ми н. пр. включили б у житєііись Сакіямуні єго подорож на Цейлон — 
факт можливий, але про те видуманий. А з другого боку найдивогляд- 

нійші видумки можуть бути основані на дійснім факті, котрого вдачу 
нам тепер тяжко означити. Таким способом житепись Сакіямуні. що ма¬ 
ла б претензію бути історичною, неохпбно мусіла б бути недокладною 
і неповною. 

3. Що до часу, коли жив Будда, самі буддісти не можуть прийти 
до згоди. Дати 622—542 перед Хр., котрі ми навели, оперті на опові¬ 
даних полудневих буддістів. Північні буддісти відсувають єго жнтє о 
кілька сот літ в зад. І так по думці Тібетанців Будда родив ся в р. 
969 пер. Хр. Ся ріжниця дала підставу до припущеня про іетноване 
двох Буддів: основателя і реформатора релігії. Се припущене давно 
вже закинено, а ріжниця рахунку в обох частях буддістів не заслугує 
на те, щоб до неі прнвязуватн таку велику вагу. Сучасна критика, бе¬ 

ручи за основу дати полудневого буддізму, поправляє йіх відомостями 
запертими чи то з вказівок самих буддістів чи з інших жерел і означує 
рік 478 пер. Хр. як рік Нірвани, т. є. смерти Будди, так що вроджене 
єго припало би на р. 558. Ті дві дати 558—478 хоч і не зовсім певні, 
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та все така приймають ся загально як досить угрунтовані а бодай дуже 
зближені до правди. 

4. Все в буддізмі — писана, наука, встанови — приписує ся 
Будді. Щож серед тоі масси фактів і документів походить безпосередно 
від него? Скажімо з гори: він не писав нічого. Сумнівають ся навіть, 
чи в єго часах письмо звісне бую в Індіі. Впрочім певна річ, що єго 
наука, голошена устио, передавана була устно довгі літа після него. 
Значить, з проповідів ним виголошених, з відповідів даних на ріжні 
питаня і з котрих многі без сумніву він повторяв много разів, деякі 
мусіли задержати ся в памяти его ученнків — але котрі? Як йіх роз¬ 
пізнати? Вони обкутані тьмою коментарів і промов его наслідників, що 
хибно вважають ся також словами самого Будди. І тут ми стрічаємо 
таку саму трудність, як при житєписних подіях. Коли б ми стрібували 
зробити вибір, то дуже лехко можемо і опасти в таке, що припишемо 
ему слова, що не походять від него, а виключимо такі, що приналежать 
ему. Між науками, котрих автором має бути Будда, на першім місці 
стоять „чотири правди, “ далі (що вже менше певне) „дванадцать нідан“ 
звані також „Праття Самутяада,“ т. є. сплетене дванадцяти суміжних 
причин і наслідків. Певна річ, що не одна буддійська теорія е тілько 
дальшим розвитєм зароду, що містив ся в якім небудь реченю вчителя, 

але означити в кождім спеціальнім випадку сей розвій майже неможливо. 
Подібна трудність виходить і при встановах. Безперечно не можна 

для Сакіямуні відмовити назви основателя манастирського братства. 

Також установа світських прихильників муеіла вийти безпосередно від 
него і без сумніву се була одна з єго найліпших установ. Заходить 
уже сумнів що до встановлена жіноцького братства, бго опір супроти 
сеі чудноі новоети, що не вийшла від него і довершила ся остаточно 
против єго волі — чи не значить, що ся встанови була пізнійшою ? 

Можна б дуже лехко склонити ся до такої думки. Але вже сама смі¬ 
лість сеі встанови склонює нас до здогаду, що не хто інший, як він 
був єі автором. Тай надто треба запшатн ся, чи справді була се така 
нечувана новість, чи може допускаючи єі Будда по просту нішов тілько 
за течією часу? Аджеж звісно, що в іншому братстві, сунірному з єго 
братством, в т. зв. братстві „Нііанта ‘ кермованім Натапутрою, були 
також жінки. Сей Натапутра, котрий видає ся тотожним з Магавірою 
джайністів, був старшин від Сакіямуні і вчив давнійше. Отож єго брат¬ 

ство складало ся з членів, що звали ся „ніїанта* і „ніїанті," значить, 
були в ньому мужчини і жінки. Заміець припущена, що він запозичив 
сю организацію у молодшого супірннка, котрий може був єго ученнком 
(що не є так дужо неправдоподібним) радше мусимо приняти, що про- 
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хибно, Сакіямуні наслі іував Натапутру. А що найменше треба признати, 

що Будда подав ся за течією, уступив загальному змаганю до релігійної 
емамціпаціі, що було в дусі єго сучасної генерації. 

Як з жінками, подібно стоіть діло і з кастами. Бож звісно, що 
Сакіяшуні повстав против панованю каст. Не то, щоб піднімав якусь ре¬ 
волюцію в суспільній організації, але в свойій релігійній суспільності! 
він зовсім не вважав на ріжшщі походженя і приймав без розбору лю¬ 
дей з ріжних каст. Сей сіетем, що опісля став ся мабуть одною з при¬ 
чин упадку буддізму в Індії, в початках причинив ся до єго розросту 
і сприяв его розширені) по за границями Індії. 

Та годі нам вдавати ся далі в розріжнюванє, що в буддізмі е 
власним ділом Сакіямуні, а що єго наслідників. Хоч і як богато б ми 
клали на карб сих остатніх, то все таки Сакіямуні лишить ся правди¬ 

вим творцеві буддізму. Коли що запевнило тій релігії успіх, так се не 
стільки ні метафізичні теорії і дивоглядна премудрість (щоб не сказати 
педантізм) зіножества єі вчитеіів, а власне особистий вплив і повага 
характеру Сакіямуні Він сильно вражав уми чистотою свого житя, 
простотою обичайів, поміркованєм і лагідністю, більше ще може, ніж пев¬ 
ними прінціпазпі, що відповідали змаганям і духовії єго часу, а також, 
треба й се сказати, довготою свого щитя. Се також обставина, котроі 
не можна лехковажити: і до неге, як і до многих других підходить 
ігаліянська приповідка: ,.С1ії сіига, ліпсе.“ 

Пошана, котрою окружена навіять основника буддізму в Індії, а 
особливо по за Індією, в середній і східній Азіі, не ограничила ся на 
крайі сумежні з єго тітчиною, але дійшла й на захід, до хрнсііянськоі, 
католицькоі Европи, де людей, що визнавали буддізм, уважано за по¬ 
ганців. І вийшло таке, що творець не христіянського культу доступив 
тоі чести, що був канонізований як христіянеький святий „Коли б він 
був христіянинож — мовив Марко ІІоло — то був би великим святим 
поруч нашого Спасителя Ісуса Христа.“ І се припущене венеціанського 
подорожного справдило ся: з Будди зроблено христіянина і святого. 
Грецька повість, приписувана св. Іванови Дамаскинови п. з. „Душепо- 
лезноє житіє Барлаама і Иоасафа* оповідає для прикладу побожним істо¬ 
рію індійського царевича Іїоасафа, що зрік ся престола, щоб жити як 
пустинник, наклонений до того мудрим учителем Варлаамом. В тій по¬ 
вісти в царевичу Иоасафі повіймо хрцстіяпськоі закраскн лехко розпі¬ 
знати Сіддарту-Сакіямуні. Геройі тої повісти, царевич і єго вчитель, 

зачислені були між святих і вставлені до римського календаря під днем 
27 ноября Вони, св Иоасаф і Варлаам, поставлені за взір христіянам, 

а йіх молитви мають допомагати грішним людім, щоб дістати ся до неба. 



(Йти справді честь, якоі творець буддізму ніколи не надіяв ся. Він 
доступив єі, ніде правди діти, дякуючи невідомости якогось немудрого 
панегіриста, та може ще й більше ногучому чаровн своіх чеснот і своіх 
похибок.'15) 

Із обширноі літератури, що трактує про житє і науку Будди, 
виймаємо тут тілько важнійші нові книги: Сзота йе Кбгбз, ІлГе оі 
Бііакуа (Азіаііс КезеагсЬез, XX, і II, рр. 285- 318); Ріі. Ей. Гой- 
с а их, Нізіоіге йи ВоиййЬа Ьакуатоипі, Рагіз 1860 і друге впд. п. з. 
І.аіііауізіага в видавництві Аппаїез йи Мизее (Іиітеї, 1. VI, Рагіз 
1884; Ві§апйеІ, ТЬе ІлГе ог Бе§епй оГ баийата, Капдоип 1858 
і 1866, Ьопйоп 1880; Веппеїі. Ше оі Ваийата (йоигпаї азіаііс 
нтегісаіпе, 1851. І ПІ); Етіїе Йепагі. Ьа Іерепйе йи ВоиййЬа, 
Рагіз 1875 (витяг із йоигпаї Азіаііс); Р1- ОІйепЬегр, ВиййЬа. 
ВеЬеп, ЬеЬге, (Іетеіпйе, Вегііп 1881; IV. V7. ВоскЬіІІ, ТЬе Ше 
оі Ше Виййііа, Вопйоп 1884. 

(Далі буде.) 

Із Французького переклав 
Іван Франко. 

овик. 
Оповідана. 

І. 

Була раз міщанка, убога вдова 
І сина ховала Івана, 
Одного лиш мала, а й того дала 
У школу учитись на папа. 

Минають два роки, учить ся Івась, 
Пішли на науку дві ннві; 
Минає і третій, четвертий ще рік — 
Як син так і мати щасливі. 

Вдоволена мати, що вчить ся синок, 
І шле ему, що тілько може; 
Не жаль йій і ниви, худоби не жаль — 
Колись чеіі і син йій поможе. 

*) Повість про Варлаама і ІІоасаФа е темою моєі докторської дисерта¬ 

ції. котра буде опублікована в дальших книжках „Житя і Слова.“ І. Ф. 
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Щасливіш і син, що біди не зазнав, 
Бо мати про него журилась, 
Він добре учив ся на втіху вдові, 
Що ним перед світом чванилась. 

На пятому-ж році убога вдова 
Не мала вже що й посилати, 
Остапа ся йій тілько нивка одна 
І стіни старенькоі хати. 

Журилась вона, бо Іван присилав 
Зі школи немилії вісти: 
Не вмів собі раду у світі давать, 
А все забагало ся йісги. 

В зимі простудив ся і тяжко заслаб, 
Так тяжко, що тілько вмирати; 
Два місяці він в шпитали пролежав, 
Аж ось і прийіхала мати 

Так плакала, бідна, що серце его 
Аж нило у грудях з розпуки,' 
Бо мати змарніла і згорбилась так 
І з праці попадались руки... 

Піднявшись з постелі нараз десь пропав, 
Ні слиху про него, ні диху, — 
Побачив будучність і мабуть злякавсь, 
У вічі заглянувши лиху. 

І де він подів ся, не знала вдова, 
Не мовив і слова нікому! 
Пів року питала і йіздила скрізь, 
А далі й вернула до дому. 

Так пташка безпера упаде нераз, 
Як буря гніздом заколише, 
На землю, голодна залізе в лабаз, 
Там очи замкне і ще дише — 

А мати літає довкола гнізда, 
Так пильно шукає дитини, 
Квилпть так жалібно, нічого не йість, 
А далі в знесилі спочине. 

Боли ж тілько голос почує з трави, 
Стрілою з гнізда там упаде, 



Дитиику найде, хробачка йій подасть 
1 а радости там і присяде. 

II. 

І плакала ревне убога вдова: 
„Ой сину мій, рідний мій сину! 
І де ж ті подів ся та хто ліні взяв 
Тебе, мою вгіху єдину? 

„Бажала я вивести в люде тебе, 
А вивела в свіг на загладу... 
Чого-ж ти злякав ся, Іваночку лій, 
Що тяжко найти собі раду? 

„Було-ж повернути до дол} назад, 
Були-б ми обоє бідили, 
А ти загирив ся між злими людьми... 
І де-ж ти, лій синочку милий ?...“ 

Чувала вдова, що Івасьо єі 
ІІойіхав до краю чужого, 
Учить там дітей і жиє так з того 
Та надієсь щастя другбго. 

І думка у неі була, що ось він 
Вже верне небавом з чужини, 
За гроші зароблені школу скінчить 
І все таки вже не загине. 

А вістки про себе тому не дає, 
Бо гордий він дуже і впертий; 
Не знає, що мати в непевности сій 
Ні жити не гідна ні вмерти. 

Втішає себе як лиш ложе вдова, 
Раз тужить, як скіпка марніє, 
То знов набирає відваги вона 
І знову не тратить надіі. 

Аж чує вона від побожних прочан 
Про сина предиввіі речі, 
Що в Красному Дузі у монастирі 
Він ходить у рясі чернечій. 

Дивує ся мати, мовчить цілий день... 
Під ніч помолила ся Богу 



І клунок на плечі — та енна шукать 
Нішла у далеку дорогу. 

III. 

А в Красному Лузі стояв монастир 
Великий, старий, грубомурни; 
На криші его там берізка росла, 
А чорний був він і понурий. 

На церкві висока вежа калина 
Сягала над липи високі, 
На ній був годинник, що тихим черцям 
Години числив одинокі. 

Довкола чудовий город був і ліс 
Сосновий, старий та тінистий, 
І з зимного, ясного там жерела 
Струмочок котив ся сріблистий. 

В тім лісі в зимі як у церкві в ночі 
Було так тихенько, сонливо; 
Часом відізвала ся тілько сова 
І крук десь закракав хрипливо. 

За те-ж на весні соловіі гучні 
Пісні чарівні виводили 
І голос йіх милий по лісі лунав, — 
Черці все йіх слухать ходили. 

І дивно йім в ухах щебетане се, 
Неначе подзвінне, звеліло, 
Мов плач, що жити не зазнали вони 
І серце йіх закаменіло 

Вони не жили вже для світа сього, 
Не чули вже роскошів земних, 
Вони вже дужками потонули всі . 
В посмертних годинах таємних. 

ІУ. 

У Красному Дузі у монастирі 
Була і молодців громадка; 
Вони привикали землі не любить 
І в раю вітала йіх гадка. 



Між ними жив нбвик блідий і сумний. 
Наляканий злою судьбою, 
Що жаль мав до світа, бо світ запізнав 
бго з навісною бідою. 

Він був молодий і що тілько вступив 
В сі тихії мури чернечі, 
І мрії у него були ще нерав 
Буйні і палкі, молодечі. 

І з досвіду власного знав він лише, 
Що в світі не дасть собі ради, 
Бо в кого відваги нема до борби, 
Той марно, безслідно пропаде. 

З думок сих на сповіди він сповідавсь 
Найстаршому черцеві, 
Той слухав уважно і в очи дививсь 
Блідому молодцеві. 

„Два роки прожив я, мій отче, в біді 
Такій, що ховай мене Боже! 
Вже мати усе продала, що могла, 
А більше ніхто не поможе. 

„На місяць десятку я сам заробляв 
Та не поклоняв ся нікому, 
З того-ж ані жити, ні вмерти не мож 
У місті дорогому. 

„І вчпчись не міг я, як нужда така 
Зловила мене в свою сітку, 
Сюди і туди я крутив ся що дня, 
Як пташка заперта у клітку. 

„Не бачив я світа в рожевих красках, 
Не мав і охоти до труду, 
Не дбав, по яких то терневих стежках 
Колись ходити буду. 

„Були лориваня у мене також, 
Огнем вони ясним горіли, 
Та злидні зливали водою йіх все, 
Димились вони, а не гріли. 

Жите і Слово. 7 
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„Я мешкав у сторожів бідних літа 
І бачив житє йіх погане; 
І думка у мене взяла ся така: 
Хто бідний, той бідним остане. 

„Нехай і дібє ся чого, то біда 
Полишить на віки признаку: 
Все буде невільником більших панів, 
Робітником чорним у фраку. 

„І по що дала мене мати до шкіл 
Тим злидням тяжким на поталу? 
Ще піря на пташці не видко було, 
Вже кажуть : Літай-но помалу! 

„Вона розмахнулась, рванулась з гнізда - 
Та в воду упапа холодну! 
А хвиля несе єі скоро, несе 
І топить безсильну, голодну. 

„В зимі простудивсь я і тяжко заслаб, 
Так тяжко, що тілько вмирати, 
Два місяці довгі як Лазар лежав , 
Аж ось і прийіхала мати. 

„Так плаче, старесенька ! Серце моє 
Аж ниє у грудях з розпуки! 
Сама так змарніла і згорбилась так 
І з праці попадались руки. 

,Що-ж я йій поможу ? Я сам ледви встав, 
Вже стратив пів року у школі. 
Де дітись тепер? що чинити тепер? 
Хоч гинь між людьми і на волі! 

„Вжеж воля є жила, коли чоловік 
На кождому кроці йій годить. 
Та хто єі має ? Всі люде в ярлі 
1 кождий невільником ходить. 

„І кажу я макі: Тепер поки що 
Не буду я в місті сидіги, 
А вийіду зараз куди на село 
Учити людські діти. 

„Відйіхала мати до дому, а я 
Шукав цілий місяць роботи, 



Тай так дошукав ся, що мало не вмер 
Із голоду, туги й турботи. 

„Ненавиджу світ і людей не люблю 
І жита для кого нема ту! 
Не стопіть за крихту пустого жита 
Платити нечувану плату. 

„Житє те як груба, пали і пали, 
Ходи коло пеі і хухай 
І панькай ся з нею , сли хочеш тепла, 
А ні, то подзвінного слухай. 

„Сли маєш здорові дрова, то гаразд: 
Хоч не набереш ся простуди; 
А маєш ломаче: чадить и димить — 
А холод як був — так і буде. 

„Прийшов я до вас і тут добре міні. 
Хоч тут і не маю свободи 
Та на що міні придала ся вена? 
Свобода бажає вигоди. 

„Там мати бідує, не знає, де я, 
І жалко міні еі дуже, 
Збиравсь я писати вже кілька разів, 
Бо мабуть за мною десь тужить... 

„Та як тут писати? Готова мене 
Між люде назад затягнути; 
А я йіх бою ся, боюсь мов огню, 
Не хочу між ними вже бути..." 

У. 

Відтак сповідав ся зі своіх гріхів , 
А мав він йіх дуже богато, 
Бо заки пристав до побожних черців, 
Грішив, як попало , завзято. 

Про пости не дбав, а допавши йіди 
Він йів, що аж в ухах тріщало ; 
І кров у ніж бурилась дика нераз 
І грішних думок мав чимало. 

На Бога надіі не мав він часом 
І майже весь рік не молив ся, 
Пів року до сновіди вже не ходив 
І в церкві часом лиш явив ся. 



І ближніх чогось не любив він як слід , 
Ненавидів навіть одного ; 
Нераз був лінивий — і всяких гріхів 
У него зібрало ся много. 

І вислухав грішник», сивий чернець , 
На руку понурий схилив ся, 
Мовчав, жов нагадував власне жите, 
Зітхнув і зі сну жов збудив ся. 

„Мій сину — промовив — не в злиднях біда, 
Ніх можна сяк-так перебути, 
Та гірше, як люде у душу твою 
Наллють необачно отрути. 

„Весь світ мов завзяв ся на власннй спокій 
І смутку шукає гіркого; 
Забув , що блукає у пралісі мрій, 
І глядає виходів з нього. 

„Дарма ! не найде йіх; бо закп найде, 
Вже виростуть праліси другі, 
І дармо дурити-ме тілько себе 
Та вянути з вічноі туги. 

„Світ буде блукати все з ліса у ліс, 
Як досі блука споконвіку, 
І буде шукати вдоволена скрізь, 
Нігде-ж не найде на се ліку. 

„Послухаєш світа — і щез твій спокій, 
І віра твоя вся пропаде, 
Він дасть тобі тисячі загадок, мрій , 
Не дасть же потіхи, відради. 

„Вдоволена в загадках тих не найдеш 
І всіх ти ніяк не розвяжеш, 
За раду нещиру людей проклянеш, 
В могилу з непевністю ляжеш. 

„Ні, вирубай в лісі полянку собі, 
Там соняшний промінь загляне, 
Замучену душу твою звеселить. 
І сум твій від него розтане. 

„Ти загадок всіх відгадать не бажай , 
Бо людськая думка безсильна, 
Готову вже відгадку світа приймай 
І вір , що вона непомильна. 
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„Жиєш, щоб пожерти; вмираєш , щоб жить ; 
Житє се до діли дорога; 
За ціле» сею там щасте лежить, 
Там рай і оглядане Бога. 

„За світом марним не тужи і не вір 
В зрадливу житейську принаду, — 
На нашій полянці, у монастирі, 
Найдеш і спокій і розраду..." 

І довго єго научав ще чернець, 
Простив, сказав слово о Бозі, 
А той обіцяв ся поправить себе 
І праведно жити по змозі. 

По сповіди тій він спокійно зажив 
Минали дні за днями: 
Він щиро молив ся, спав, їіів , не журивсь 
І згадував матір часами. 

ІІІв року пожив так у мовастирі 
Побожно, ліниво, в спокою... 
Поправивсь на грішному тілі й душі, 
Згодивсь зі своєю судьбою. 

Часом лиш журив ся, коли почало 
Боліти его в середині, 
І пильно він ліків домашних вживав 
Та спав у спокійній „яскині". 

Була ж та яскиня зовсім не лиха, 
У гірших він мешкав давнійше ; 
В ній ясно, просторо і чисто було, 
А в студінь далеко теплійше. 

Жививсь корінцями, як давні черці, 
Йів редьку, йів моркву й петрушку, 
Коли куховар йіх до мяса додав, 
Або закришив ними юшку. 

І вод} він пнв і то все з жерела, 
В ній був нераз сок з винограду; 
Навівши ся в с-жак він у тихому сні 
Спокій находив і розраду. 

Спершу лиш курити він дуже бажав, — 
То так по обіді смакує, 
Та диму тютюнного мусів зречись, 
Бо грошей за много коштує 

(Далі буде.) 
Осип Маковей. 



(ІСТОРИЧНІ НАЧЕРКИ.) 

X. Вступні зашітки. 

Вільні і абсолютно-монархічні держави Европи в ХУІІЕ 
ст. — Думка про давність вільности і новину деспотізму. — 

Вільність стародавня в Азіі і Ееропі. Старий восточний во¬ 
яцько-попівський деспотіям і теократичний лібералізм. — Віль¬ 
ність і деспотізм у клясичних народів. — Германська і сло- 
вянська стародавня вільність. 6і хисткість. — Середновічна 
вільність. — Подібність політичного строю у європейських 
народів в XIV. ст. Неподібність у ему з XV—XVI. ст. Зріст 
абсолютізму в більшій части контінентальних держав; захо- 
ваннє і зріст вільности в Англії, Нідерландах, Швейцарії і в ко¬ 
лоніях північно-американських. — Велика французька революція 
і ввод констітуційного правління в західно-європейських дер¬ 
жавах. — Ріжниця між старими вільними державами і но¬ 
вими констітуцінними. — Вартість науки про старі вільні 

порядки. 

В XVIII. ст. з великих держав Европи тілько в одній Англії була 
державна вільність. В Іспанії, Франції, Пруеіі панував монархічний де¬ 

спотіям, як і в Россіі. В державах корони Габсбургів, котрі тоді до¬ 
сить слабо були сполучені і належали до дінастіі сі е і и г е на стані 
персональноі унії, вдержувались ще краєві сойми, але на діді сила йіх 
була не велика перед королівсько-цісарською бюрократією, навіть у са¬ 
мій Венгріі, в котрій вільні класові порядки задержали найбільше силн. 

*) Сі начерки печатаготь ся також і в місячнику „Волга роки П р е- 
глод". Тут ми даємо йіх з деякими додатками. — Прим, автора. 
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П.і контшеїіті Европн вільні порядки були в силі лишень у маленьких 
держаках, як Нідерланди, Швейцарія і олігархічні республіки італіянські: 
Генуезеька і Венеціанська, та в Польщі, котра ледви держалась через - 
боротьбу релігійну і сепаратізм непольських народів: Украінців і Бі¬ 
лорусів. В остатніх менших державах Европи політичні порядки збли¬ 

жались до порядків більших абсолютних монархій, так що найменший 
князь у Германіі або в Італіі змагав ся робити з себе копію великого 
самодержавного короля Франціі, хоч у деяких німецьких державках 
і зоставались ще соредновічні сойми. 

Такий характер політичних порядків більшої частини держав Ев¬ 
ропи в суті своій мало відміняв ея від тодішніх порядків держав азіат¬ 
ських і навіть абсолютізшом своім перегчжував державу китайську, 
в котрій абсолютізм богдихана обмежують . дціональні звичайі і вчена 
бюрократія. Державний абсолютізм у європейських народів ХУДІ. ст. 
це відповідав досить високому станови розвитку розумового, до ко¬ 
трого піднялись уже, з часів новонароджіння наук і ужіяостів (ге- 
паіззапсе) яо крайній мірі висші кругп громади і котрий був осно¬ 

ваний на вільносте досліду. Не відповідав він і тим примірам 
і тим ідеям, котрі освічений Евронеець міг виносити із взірцевих тоді, 
або класичних літератур староі Греціі і Риму, в котрих був досить ду¬ 

жий елемент ідей республіканських. Через те серед освічених людей 
ХУДІ. ст. склали ся два круги політичних думок : но одному, абсо¬ 

лютна вдасть государів мусила служити просвіті і громадській рівно- 
стп між людьми, ломаючи зостанкн середновічних „забобонів" (зирег- 
зііііопз) і феодалізму, - се теорія просвіченого деспо¬ 
тів му; по другому — прінціп вільности мусів перенестись із круга 
житя розумового в круг житя політичного, де абсолютізм государів му¬ 
сів замінити ся волею народів — се теорія лібералізму. 

Теорія лібералізму в більшій части європейських держав ХУДІ, 
ст., котрими правили абсолютні монархи, му сіла являтись в головах 
освічених людей, як думка абстрактна, філософічна. Тільки-ж і тоді 
ігри тих звязках, які в,ке істнувалп між ріжнимн європейськими краями 
і які де далі все вбільшувались, піддані абсолютних держав не могли 
не підпадати під вплив прниірів більше вільних держав. Окрім того 
сама вченість, а в деяких випадках фамільні спомини в арістократичних 
сітях нагадували і підданим абсолютних держав, ’що були часи, коли 
і в йіх землях істнували вільні порядки, подібні напр. до англійських. 
Пригадаймо, що і в абсолютній Франціі ще в 1014. р. збирались посли 
від класів громадських (еіаіз §епегаих) і що ще в 1649—1651, в часи 
дитинства Людовіка ХІУ., найабсолютнійшого монарха, короля- 



сонця (1 е г о і 8 о 1 е і 1, — імя мало чим відмінне від титулів царів 
азіатських, старих і нових,) — був заповіджений збір таких послів. 
Та і в самій найабсолютнійшій Московщині остатній земський со¬ 
бор був ще в 1698 р. 

Нема нічого дивного, коли в головах декого з освічених Европей- 

ців, підданих абсолютних монархій, почали складатись поряд з абстрак¬ 
тними, філософськими основами лібералізму і основи історичні. 

У Франціі вже в остатні роки царювання Людовіка XIV. граф 
де Буленвіліе (сіє ВоиІаігтНіегз) написав працю „Історія старого пра¬ 
вління у Франціі, в купі з 14 листами про парламент або спільні со¬ 
бори клясові.“ (Нізіогіе йеГапсіеп ^оитегпетепі сіє 1а 
Егапсе, ауес 14 Іеіігез зиг Іез рагіетепіз ои еіаіз 
§епегаих. Атзіегйат. 1737, 3 томи.) Се діло, як і другі істо- 
рично-політичні твори того-ж автора, довго ходило у Франціі в руко¬ 

писах, аж поки напечатане було по єго смерти за границею Франціі, 
в Голандіі. (Другі твори єго були напечатані теж або в Голандіі або 
в Лондоні). Гр. де Буленвіліе проводив арістОі.ратично-ліберальну тен¬ 
денцію , що перші французькі королі були виборними проводирями 
франкських вояків, котрих прямими потомками являють ся французькі 
арістократи і що пізнійші королі, а надто третьоі діяастіі, відтіснили 
арістократію від управи в державі і підклонили націю під ярмо (зиЬ- 
Іи^иегепі 1а паііоп) рядом узурпацій. 

Трохи згодом після виходу в світ твору гр. де Буленві ’іе вчений 
юріст, теж панського роду, барон де Монтескіє, оглянувши державні 
порядки всего світа, древнього і нового, в творі про Дух законів 
(8иг Г езргіі йез 1 о і в; перше виданнє в 1748 р.) вказав своім 
землякам на порядки англійські як на такі, котрі найбільше відповіда¬ 
ють потребам громадським. Сі-ж „прекрасні порядки11 англійські Мон- 

тескіе виводив „із лісів Германії,“ прямо від описаних Тацітом звичайів 
старих Германців, котрі оснували майже всі нові західно - європейські 
держави. 

Так отож і в тих державах Европп, що в XVII . ст. були аб¬ 

солютно-монархічними, заложені були основи учення, котре кілька разів 
висказувалось в таких словах, що „вільність — річ стародавня, 

а деспотізм — річ нова.11 З XVIII. ст. така думка була підперта 
цілим рядом дослідів, котрі мали цілі не лишень практично-політичні, 
але й науково-історичні, дослідів по історії не лишень Англії з Шот¬ 

ландією, але і Франціі, Германії, а на решті і Россіі. 
Науково історичний дослід, в купі з вияснюваннєм державно-пра¬ 

вових думок показав, що наші теперішні думки про вільність, се про- 
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дукт складного міжнародного політичного і розумового процесу і не 
можуть бути потожсамлені ні з якими стародавніми думками, — але 
що дійсно в старовину були два періоди істнування по свойому вільних 
порядків: первісний і середновічний. Первісні вільні порядки, 
громадсько-племінні, подібні д| тих, які описані Тацітом в его 
ділі про Германців, або до тих, які у південних Словян бачили візан¬ 

тійські писателі, і про котрих істнуванне у руських Словян ще в XI. до 
XIII. ст. говорять на кождій стороні літописі руські, безспорно були 
в усіх європейських народів. Головна ознака таких порядків — істну¬ 

ванне народнього Збору (віча, купи) з більшою чи меншою перевагою 
его сили над властю старшин і начальника. У старих Греків і Італій¬ 
ців такі громадсько-племінні порядки розвились у свідомі республіки, 
в котрих, дякуючи високій культурі, покладено було початок і нашого 
наукового лібералізму. По правді кажучи, порядки такі — загально 
людські, бо йіх істнуванне відкрила етнографія у теперішніх диких на¬ 
родів, а історія показала і у народів древнього Бостока до зросту се¬ 
ред них вояцько-жречеських деспотій. На Востоці древні сільські гро¬ 
мади пережили і довгі часи сих деспотій, хоч лишень як низша інстанція 
адміністратівно-державпого житя, в котрому висшу ступінь займає свя¬ 
щенна особа царя-деспота. Се істнуванне на Востоці громади з певного 
самоуправою, часто ширшою ніж та, яку дозволяє європейським 
сільським а то й городським громадам централізована бюрократія, нага¬ 

дує нам про єдність людськоі природи і в крузі громадських відносин 
і про спільність для всіх народів вихідноі точки історії державних по¬ 
рядків. Восточна громадська самоуправа, котру напр. в Індії можна 
прослідити від часів Вед до наших, показує, що і народи восточні 
зовсім не раби з самоі природи *). Тільки що ті народи не змогли вдер¬ 
жати самоуправи, коли перейшли від житя невеличкими громадами-пле¬ 
менами, з простим економічним господарством випасним або хліборобсь¬ 
ким, до великих національних або інтернаціональних культурних дер¬ 
жав, котрі нриняли форму деспотій. Але там, де географічні умови 
сприяли кантональній відрубності! п по при високій культурі, напр. 
у Фенікіі, бачимо і серед восточного народу семітськоі порода держа¬ 
вні порядки подібні до тих, які були в першу добу старих грецьких 
і італійських городських республік 

Окрім того і у народів восточних ми бачимо, що фетішістичне 

'*) Див. книгу англійського юріста Мена (Н. Маіие, УЇІІа§е Сот- 

типШев ; в росс. перекладі Г. Мані, Деревенскія Общини на Востокі и 
■Западі). 
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обожанє царів держить ся тілько в один період, а потік настає другий, 

в котріж складаєть ся наука про обовязки царів і навіть про право 
підданих скидати лихих царів і заміняти йіх добрими. На жаль, до 
нас не дійшли ніякі політичні писання старовосточні окрім жидівських, 

індійських та китайських, але вони все таки можуть дати деякий образ 
думок восточних народів про царську втасть. 

З книг законодавчих індійських найбільше важна та, котра помі¬ 
чена іменем божествеяноі особи Ману*). Ману навчає, що царь — ве¬ 
лика божество, котре держить в руках своіх кару, безпремінно потрібну 
для людськоі громади. Але „кару не може по правді прикладати той, 
хто не має помічників, ні людина дурна, жадна, ні така, котроі розум 
не здібний поліпшуватись, ні така, котра віддає ся тілесним роско- 
шам.“ Через те Ману навчає, як парь мусить радитись з висілими до¬ 

стойниками, котрих з рештою він сам вибирає з людей благородних, 

з родин, котрі вже перше давали царям таких радників, як царь му¬ 

сить радитись жрім того з попами (брахманами) і велить царям учити 
закон божий (Веди), науку про державу, науку діалектики і про вишу 
душу, а також навчатись од народа про суть ріжвих торгів і зарібків, 
а надто привчатись в день і в ночі здержувати своі почутя. Ману осо¬ 

бливо перелічує 10 пороків, котрі (в царів) виходять з любови до рос- 
кошів і 8 пороків, котрі виходять з гніву; від усіх сих пороків мусить 
берегтись царь, бо перші шкодливі для єго здоровля і для добродітелі, 
а другі небезпечні для самого єго жіітя, як яапр. пристрасть до полю¬ 
вання, до гри, до сну в день, прпвпчка гудптп людей, пристрасть до 
жінок, до пянства, танців і музики, до нікчемного подорожя, перепос- 
ннцтва,- насильства, заздрість, оббріхуваннє. гарбаннє чужого маєтку, 
лайка, погро?и“. Мапу просто каже, що „царь, котрий з дурноти при* 

тіепяє державу, буде в купі з родом своім скоро позбавлений житя і 
царства." **) 

*) Закони Ману (Мапауа-БЬагта-Зааіга) переклав на французьку мову 
ГіОІзеІеиг-йев-Ьоп^сЬатрз, а на англійську В іі її 1 е г (в коллекціі 
М Міллора Святі книга Восгока (ТЬе 8 а с і-е сі В о о к з о{ ІЬе Е а з і, і. 
XXV, зо вступом). Тенор ііоявив ся новий Французький переклад Р. Зігеїііу 
—• в Л ші а 1 е з сіи М и з е е биітеї. 

) 3 подібнішії умовами виставляв своє право на царство сам царь 
иерсидськьй Д> рій І. в знаменитій надписі на Вегісіунській скалі: „Аурамазда, 

(бог Ормузд) підпирав мене і другі боги за те, що я не був злим, ні бреху¬ 

ном, ні насильником, ні я, ні рід мій. Я правив згідно з законом, я не на- 

спльстнунан ні над праведним ні над добродійним. Чоловіка , которий боро¬ 

нив мій дім, я на дгородясав, а того, хто грішив, я вбивав по правді." (Пере¬ 

клад надписі сі і див.. Оррогі, То [нчіріе <4 Іа Іаіщне (Іоч Мбйсв ; 8ріе#еІ, 
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Сю остатню думку Ману немов розвивають китайські мораліста, 

а надто Менгдзи, або як єго назвали Еврояейді на латинський лад, 
Мепсіиз, живший в IV. ст. до Р. Хр. *). По словам Менгдзи, „на¬ 
род найважнійший елемент у державі, а царь— менший", „Царя поста¬ 
вляє бог (небо), але через народ". Коли один царь спитав Менгдзи : 
„Чи піддані можуть скидати і вбивати царів?" то Менгдзі відповів: 

„Той, хто робить неспокій у громаді, зве ся розбійником, а той, хто 
робить не но правді, зве ся мошеннпком. Розбійників і мошенників ми 
звемо просто злочинцями. Я чув про те, як убито злочинця Шоу (остат¬ 
ній царь з дінасііі Шанг), але не чув про те, щоб убито тоді царя." 
Сими словами китайський філософ хотів сказати, що лихий царь уже 
тим самим перестає бути царем і стає ся звичайним злочинцем. Подібне 
проповідували в Европі богаго дізніГше клерикальні нисателі, католики 
і пурітане, опираючись на біблійні приміри. 

У народів старого Востока бачило і проби встановити державний 
уряд відмінний від вояцького царства, а власне царство попівське, 
основане на певнім моральнім прінніпі — релігії, і в певній мірі контро¬ 

льоване товариством попів. Приміри такого „божого правтіння1, те о- 
кратіі знаходимо в Сгнпгі, починаючи з XX. дінастіі (кою 1100 р. 
до Р. Хр.) і лотім в колонізованій Єгиптянами Етіопіі (Нубії), звідки 
царі поїш не раз забирали вдасть і над Єгиптом, де стара звичка за¬ 

держала царство вояцьке. Так напр. коло 775 р. до Р. Хр. царь-ній 
етіопський Піанка покорив собі вояцьких царів Єгипту і зробив на 
спомин того рельєф, котрий можна назвати напстарійшим сімволічнин 
образом думки про перевагу духовпоі власті! над світською: Піанка сто- 
іть перед сидячим бої ом Озірісом, а перед царем-попом лежать повер¬ 
шені ниць царі світські, котрі мають на юловах звичайний знак царсь¬ 
кого достоіпства — змию. В Фенікіі (в Тірі) бачимо попа на престолі 
царськім коло 800 р. до Р. Хр., в Вавилоііі коло 560 р , в Ірані маг. 

Раумата (Лжесмердіс Рреків) захоплює вдасть в 521 р. *';г) 

Віє аіїрегзівсітеп КеіІіпзсЬгіПеп. Россійський переклад , по Шпігелю в І. т. 

„Всеобщей исторіи литературьі" В К о р ш а. 

*) Твори его переклаїені були па латинську мову в ’824 р. — Меп§1- 

чеи уєі Мепсіиз, е сі і сі і І іаііпа і п і е г-р г е [а І і о п е Чіапізіаиз 
.1 иііеп, а з сего видання зробив Французький переклад РаиіЬіег. Опісля 
вийшов англійський переклад творів і біографія китайського філософи в праці 
.1 атез Ье§£е, ТЬе Іліе апй УУогкз оі Мепсіиз. УУііЬ Еззауз апсі поіез(1875). 

Німецька монографія РаЬег, Еіпе ЗІааїзІеЬге аиГ еІЬізсЬег Огипсіїаде , ойег 
ІюІігЬедгіГГ без сЬіпезівсЬеп РЬііозорЬеп Мепсіиз. (ЕІЬегГеій. 1874.) 

**} Олвважлемо, що всі сі проби попівського царювання являють ся 
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На жаль ми нічого не знаємо подрібного і точного про сі проби 
теократії. Грецькі писателі (Геродот, Діодор і др.) передали нам ко¬ 

роткі спомини про гуманність деяких царів попів, напр. Оабакона, та 
звістки при те, як буцім то упорядкована була попами праця і житє 
царів, як буцім то в Єгипті був звичай після смерти царя судити єго 

діла, при чому перед попами, котрі ховали тіло царя, міг явитись уся¬ 

кий скривджений царем і обвинуватити царя, через що буцім то не 
мало царів зоставалось без похорону, — кара страшна для Єгиптя¬ 

нина. *) 

Важко тепер розібрати, скілько в таких оповіданнях об’явились 
точні факти, а на скілько вони передають нам лишень вривки ідеалів, 

котрі склались серед єгипетського попівства а надто в ті часи, коли 
в Єгипті панували чужі царі: Перси, а потім Македоно-Греки **). Але 
в усякім разі подібні оповідання, котрі чули ж писателі клясичні в Єгипті 

входили в число тих елементів, з котрих склав ся теократичний 
лібералізм, котрий, в купі з другими проявами клерікалізму, виро¬ 

бляв ся в старому світі і перейшов з него в середні віки, в світ хри- 

стіанський. 

Література індійська дає багато оповідань про боротьбу попів- 

брахманів з царями (кшатріями), але оповідання сі і хронологія йіх такі 
фантастичні, що по ним не можна виробити собі точного історичного 
образу проб теократіі в Індіі. Можна лишень догадуватись, що і тут 

були тенденції попівського царства і теократичного лібералізму. Напр. 

характерне одно оповіданнє в Баґават Пурані об тім, як один царь вда¬ 

рив брахмана і як син брахмана скрикнув: „Ох! поведінка царів, ко¬ 

трі виховались мов ворони, річами, що йім кидають, подібна до пове¬ 

дінки собак або двірників, котрі зневажають своіх господарів.“ Інте¬ 

ресно, що і в пізнійші часи, коли поставляв ся новий царь, то брахман 

зовсім не в початку історіі восточних народів, як думали ще не так давно 
філософи історіі, збиті з вірної думки оповіданнями азіатськоі клерікальноі 
літератури, як на ір індійської і жидівської, а в пізнійшу добу, після доби 
вояцького царства, що котре напр. в Єгипті досить докладно тепер звісно 
з єгипетських надписів Недавно знайдено в Вавилоніі надписі, з котрих ви¬ 

дно, що там перші володарі (па тесі) були вкупі царі і попи, але ж певно 
Функція вояцька і в них переважала над попівською як і в Єгипті. Прига¬ 

даймо, що і початкові грецькі царі мали і попівську Функцію, але вона не 
вменшувала йіх переважно вояцького характеру. 

*) Див особливо у Діодор а, Бібліотека, І, 70—72. 

3 сего боку інтересні оповідання Геродота про нечестивість і де. 

стюіі.ім царів, що єтроіли великі піраміди, — мов би то ті царі не давали 
пародоїш ходити в храми. Тепер, коли нові учені прочитали надписи тих ца- 



викликував. „Ось ваш царь, люде! а наш царь — Сома11 (бог служби 
церковної). *) 

Найяснійше ми можемо собі виобразити теократичний лібералізм 
жидівський, котрий склав ся в часи істнування жидівськоі національно- 
релігійноі федераціі під старшинством єрусалимського храму і єго со¬ 
бору 'сінагоги) після того, як часть жидів вернулась із вавилонського 
полону і жила в підданстві персидській і греко-сирійській державі. Хоч 
деякі місця Бібліі і говорять про царів, як про „помазанників божих11, 

але загальний настрій писателів біблійних далеко не прихильний до 
світського царства. Деякі псальми, напр. 72-ий, дають ідеал царя-обо- 
ронця слабійших і бідних, карателя нритіснителів, але се говорить ся 
як молитва до бога. Другі псальмі говорять про те, що дійсні царі 
ввиджались складачам псальмів далекими від тако о ідеалу, так що сі 
поети єрусаіимськоі сінагоги кликали самого бога судити суддів-царів 
неправедних ( див. псалом 94 і знаменитий псалом 82 переробка котрого 
Державшім уважалась за „якобінську11 поезію). Постанова про царство, 
котру читаємо у Второзаконію, більш пессімістична, ніж оптимістична. 

„Коли ввійдеш у землю, котру бгова дасть тобі, і скажеш: я хочу по¬ 
ставити над собою царя подібно до других народів, що навкруги жене, 

то поставиш над собою царя, котрого тобі вибере бгова бог твій. їй 
візьмеш собі царя з числа твоіх братів, але не можеш брати собі ца¬ 

рем чужинця, котрий не буде братом твоім. Тілько він хай не держить 
багато коней і хай не повертає народ у бгипет (то б то в неволю) за 
для того, щоб мати багато коней... Хай не держить він багато жінок... 

і хап не збирає багато срібла й золота. І коли він сяде на престолі 
царства свого, хан напише собі у книгу список із сего закону, котрий 
він візьме у попів. Хай держить він єго завше перед собою і читає що 
дня житя свого, щоб навчив ся боятись бгови бога свого і глядіти 
і сповняти закон сей і всі єго повеління, щоб серце єго не вивисшувало 
ся над братами єго і щоб він не відступав від повеління закону ні на 
право ні на ліво, щоб тим продовжити дні в царстві своєму для него 
(царя) самого і для дітей єго серед Ізраеля11. (XVII, 15—20). 

Остатні слова очевидно звучать як свого рода зі по—по! але й 
у загалі в усему сему місці книги закону ізраельського за царем не 
нризнаеть ся вдасть законодавча, котра, як і вибір царя, цілком від- 

рів, сі оповідання показались невірними, але вони показують, що в часи Геро- 

дота ходили серед Єгиптян побожні оповідання, ворожі царям. 

*) Виписки з індійського письменства про брахманів і другі касти зве¬ 

дені з англійським перекладом у І. Миіг, Огі§іпа1 запзсгіі іехіз і т. д., т. І. 
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дат, єн н уста бога, і об ю его послів — священників і нарочито збу¬ 

джених богом пророків. Сі пророки являю 11, ся навіть в історичних 
книгах І.ібліі постійними контролерами царів, котрих вони через пома¬ 
занні-; ставлять на царство або іі скидають іі царства, як Самуіл, Єлн- 
сей і д]. Але сего мало • у міюгих місцях Бібліі сама установа царства 
світського, вояцького, над Ізраелім ьиставляєть <я як бунт проти єди¬ 

ного законного царя — самого Сгови і єго органів — попів і пророків. 
Далі нам прийдеть ся не раз говорити про вплів жидівського те¬ 

ократичного лібералізму на новоєвропейські народи і в середні віки 
і в часи реформації, а через те ми приведемо тепер его характернійші 
вирази. 

Так коли народ ізраельський предложпв Гедеонови царство, після 
того як той увільнив єго від Мадіамітів , Гедеон сказав: „Я не буду 
панувати над вами, ні сини моі не будуть панувати над вами; Єгова 
буде панувати над вами." (Кн. Суддів, VII], 22). Скоро після сих слів 
сюіть у книзі Суддів характерний аполог про дерева, котрі шукають 
собі царя. Аполог той вкладено в уста Іотама, сина Гедеона, після 
того як Сіхемські люде поставили его брата Абімелека царем : 

„Колись дерева гаряче забажали помазати тобі царя і сказали 
оливковому дереву: „Царюй над нами!® Але оливкове дерево відповіло 
йім: „Чи я мушу втратити мою оливу, котра служить на честь богу 
і людім, і ходити туди й сюди, щоб бути старшим над другими дере¬ 
вами?1' — Потім дерева сказали фіговому дереву: „Ходи, царюй над 
нами!" І фігове дерево відповіло: „Чи я мушу втратити свою солод¬ 
кість , свій добрий плід і т. д. ? — Потім дерева сказали виноградній 
лозі: „Ходи, царюй над нами!" І виноградна лоза відповіла: „Чи я 
мушу вт] атити своє добре вино, котре радує бога і людей і т. д. ?“ — 
Тоді дерева сказали перинні: „Ходи, царюй над нами !“ І тернина від¬ 

повіла деревам: „Коли ви справді хочете помазати мене на царя, то 
йдіть, станьте під мою тінь, а інакше огонь вийде з тернини і пожере 
й кедри ливанські®, (Кн. Суддів, IX, 8—15). 

Дуже характерне оповіданнє про конечну встанову вояцького цар¬ 
ства серед Ізраеля: „Старишни Ізраеля приступили до Самуіла і ска¬ 
зали: „Постав нам царя, щоб судив над нами®. І Самуіл молив ся до 
Сгови, і бгова сказав Самуілу: „Не тебе відкинули вони, а 
мене, щоб я не царював над ними... І Самуіл сказав слова 
(-'гоїш народови, котрий просив собі царя: „Ось як буде держати 
себе з вами царь, котрий буде царювати над вами; він візьме ваших 
синів і посадить одних поганяти на колісницях єго, а других забере 
в ківшщю і вони будуть бігати коло єго колісниці. І він візьме ще 



' 11 > \ 111 \ і її.. и і \ ікічіі імиікііми над тисячами і иятпдесяткамп, 
а інших але п і ниті. іфііцюіш'и на єго нивах, жати, та виробляти вояцьку 
зброю і пенні знадоби для колісниць. Він нізьме також дочок ваших 
і поробить із них прислужниць коло куріва, куховарок і хлібарниць. 
Пій візьме також ваші ниви, ваші виноградники, каші добрі оливкові 
садки і віддасть слугам своім. Він стане брати десяіину зо всего, про 
ви посіяли і з винограду вашого, котрий ви зібрали, і віддасть своім 
чиновникам і слугам. Він візьме ваших слуг і слугинь і ліпших із мо¬ 
лоді вашоі, і ослів ваших і пошле йіх на роботи. Він братиме десятину 
з вашого скоту, — і ви станете его рабами. І в той день ви кричати 
мете проти царя, котрого ви собі вибрали, але бгова не послухає вас 
в той день.“ (І. кн. Самуіла, VIII. 4—18.) 

Звісно, що в конечному зводі біблійних книг, як вони тепер, ле¬ 

жать перед нами, стоять поряд з впеше-нриведеними словами другі, 
в котрих пророк таки згоджується, по повелінню бгови, помазати Ізра- 

ельтянам царя, але в книзі пророка Осіі установа, царства рішуче об’я- 
вляеть ся гріхом: „Від днів їібеі (міста, де поставлений був царем 
Саул) ти согрішив, Ізраелю!“ каже бгова в тій книзі, а в другім місці 
тамож установа царства споминаеть ся поряд із ідолопоклонством : , Ізра- 

ель відкинув добро, ворог буде єго переслідувати! Вони поставили ца¬ 
рів без мого повеління і начальників без мого відома ; вони наробили ідо¬ 

лів зі свого срібла й золота, — ось через що будуть вони знищені*1 

(Кн. Осіі, X, 9; VIII, 3—4).*) 
Ми побачимо далі, як сей біблійний теократичний лібералізм впли¬ 

вав на новоєвропейські народи і як він увійшов в новоєвропейський лі¬ 
бералізм як один з основних его елементів, і тим послужив звязком 
між політичною думкою старого Востоку і нового Заходу. 

Обертаючись до старого Заходу ми бачимо, що народ, котрий всла¬ 
вив ся своєю вільністю над усіми — Греки — в початку своєі писаноі 

Ми не маємо рації тут спиняти ся на тому, як тенденційно а не 
історично росказано в теперішніх біблійних книгах про початок царства 
в Ізраелі. З гори можна думати , що і в Жидів, як у других народів, тео¬ 

кратія б^ла не початК'вою Формою державного житя, а пізнійшою. Навіть 
місця в книгах Суддів, Самуіла і Царів, у котцих заховались уривки з най¬ 

більше реальних історичних споминів, показують, як у Жидів після порядків 
громадеьк ,-племінних стало зростати через війну з сусідами царство вояцьке, 

як далі коло царів і йіх храмів впорядкувалось попівство, котрого перше 
були тільки початки А вже тоді, коли царства жидівські були зруйновані, 
попи зостались єдиними керманичами нації, і під персідською державою стали 
на чолі також єі світського житя. 
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історії покоряв ся царям і устами своіх співців вимовляв монархічні 
думки. Гомерівські поеми наскрізь переняті такими дзтмками, і в зна¬ 

менитій картині народнього збору (ради) в II. пісні Іліади сама богиня 
Атена виголошує йіх ось якими словами : „Не гарне многовласте! Один 
хан буде пан, один царь , котрого поставив син Крона11. (Іліада, ІЬ 
203—206\ Важко сказати рішуче , коли складені були сі слова; чи 
в старійші часи, в чисто царсь ;у добу грецької історіі, чи в часи ті- 
раннів, коли редаговані були письмом Гомерівські поеми (при Пізістраті)^ 

Але по тому, що виошеприведені слоза натякають на оппозіцію, котра 
в згаданій сцені в Іліаді проявляє себе в особі Терсіта, що „завше 
нападав ся на царів", можна думати, що ті слова Атени і вся та сцена 
була остаточно зредагована вже при початку республіканського пере¬ 
вороту в містах і краінах Греції. Тогдішні поети грецькі очевидно не 
похваляли того перевороту 

Коли на решті він довершив ся і коли потім сталось так, що 
вільні Греки відбили страшну силу персидських царів, котрі підпирали 
в грецьких городах власть царів і тіраннів і самі полупали од них по¬ 
міч , тоді республіканська свідомість грецька вилилась в гордій фразі 
Есхіла в трагедіі „Перси", де на запит персідськоі цариці про Атен- 

ців : „Хто пан над ними і хто господарює над народом?" хор відпо¬ 
відає: „Вони не звуть ся нічийіми рабами і нікому не піддані!" (Есхіл, 

Перси, 211—212). 
Геродот виявив се самодовольство грецького республіканця ось 

в яких словах, написаних з поводу війни між Атенцями і ріжними йіх не- 
приятелями, до вигнання тіраннів і послі: „Не одним приміром, а скрізь 
показуеть ся, на скілько добра річ рівність права: поки Атенці були 
під тіраннами, вони не могли иеремогти на війні нікого зі своіх сусі¬ 

дів. Але увільнившись від тіраннів, вони стали першими над сусідами. 
Се показує, що поки вони були в неволі, то не напружили ся, бо робили 
на пана, а коли здобули волю, то кожний пильно старав ся робити 
на себе" *). 

Найвисшу ступінь республіканської а до того і демократичної 
свідомости в грецькому письменстві знаходимо в драмі Евріпіда „Про- 

*) Геродот, Історіі, У, 78. У Геродота, як і у многих других грецьких 
писателів термін політична воля виряжаеть ся словом „рівність права" 

Іатіуодіа, власне — рівне право слова, іаохдсстіа — рівновласте, іпогоила — рі- 

внозаконне, рівноправність. В тім місці, де Геродот оповідає про скасуваннє 
тіранніі на Самосі (III, 142), він уживає і загальнійшого терміну вільність 
_ ІШ&едіи, котрий уживав ся охоче пізнійшими писателямн, мало прихиль¬ 

ними власне демократичній Формі республіки, як Ііолібій 
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сительки11 {Ч-лапдад) в розмові між післанцем тебанського царя Креонта 
і Тезесм. 

„Хто тіранви соі землі ?“ питає післанець, прийшовши в Атени, 
а Тезей ему відповідає: 

„Сей город (держава) не править ся одним, він вільний! Народ 
ібі^юд) тут царствує,... не вважаючи багато на заможність, бо й бідний 
тут має рівне право!“ 

Коли післанець заявляє, що в его державі править один а не 
юрба Со/Мя) і далі ганьбить демократичну управу, то герой атен- 
ський, (котрий по старим оповіданням і сам був царем), відповідає довгою 
промовою, з котроі ми приведемо ось які слова: 

„Нема нічого більше згубного для держави, як тіранни! Перго 
усего в такім краю нема загального закону, а править один, котрий 
володіє законом лишень для самого себе, і право не рівне для всіх. 
Коли ж закони написані (публичні), тоді й бідний і заможний мають 
рівне право, і найбіднінший може відповісти заможному такою-ж лайкою, 

як та , котру ьін почує; і менший подоліє більшого, коли по єго боці 
правда. Вільність буває тоді, коли питають: хто хоче сказати прилю¬ 
дно добру раду державі ? Тоді хто хоче — виходить на перед, а хто 
не хоче — мовчить. Чи може бути в державі більша рівність від такоі ? 
Там, де народ панує над землею, він кохаєть ся в своіх дотепних, смі¬ 

ливих громадянах. А царь уважає такого собі ворогом, і ліпших, котрих 
уважає спосібними думати, вбиває, страхаючись за своє царство (тіран- 

нію). Як може бути сильною та держава, коли в ній хтось один може 
зрізувати, мов колоски на весняному полі, сміливих громадян і зривати 
молодих ? Чи варто збирати худобу і засоби для дітей, коли се веде 
лишень до того, щоб готувати тіраннови багатше житє? Або чи варто 
пильно виховувати дівчат-дочок, щоб утішити тіранна і принести сльози 
батькови й матері ? Ліпше міні не жити, ніж бачити, як моіх дочок по¬ 

ведуть до слюбу силою!" *) 
Тілько грецьке письменство не довго встояло на таких республі¬ 

канських і демократичних думках. Вже Геродот, мабуть надивившись на 
сварки між ріжними політичними силами в грецьких державах, покори- 

*) Е в р і п і д , Просительви, 399—455. В словах про зрізуваннє громадян 
чов колосків на полі Евріпід натякає на анекдот, котрий ріжні клясичні пи- 

сатеді привязували до ріжних тіраннів у Греції і в Італії, то б то як тіран 
котів передати приятелеви свою раду, як треба вправляти державою, тим, 

що ходючи по полю з его післанцем, збивав колоски,, котрі піднимались 
чисте. Се був тішчиий, бродячий анекдот. Див. у Геродота, V. 92; Арі¬ 

єт о т е л я, Політіка. III, 8, 3.; Т і т а Лівія, І, 64.) 

Ж,ите і Слово. 8 



114 

стував ся пригодою, щоб виложити з певним обєктівним скептіцізмом 
сучасні ему доводи за й проти ріжних форм управи, в промовах, котрі 
буцім то сказали три Перси після того, як убили царя-маґа Омердіса. 

Можна сказати, що в сих промовах зведена була до купи політична 
проба класичного світа, бо й спеціальні політики, як Арістотель і По¬ 
лівій, мало прибавили до уваг Геродотових Персів. Через те ми приве¬ 
демо тут сі характерні промови. 

Отан би то сказав: „Я думаю, що нікому вже з нас не слід бути 
одновладцем (монархом); се й не приємно й не гарно. Ви бачили, до 
чого дійшло насильство Камбіза, і сами терпіли від насильства маґа. Та 
й який може бути добрий порядок при монарсі, котрий може робити 
безкарно все, що хоче? Коли б навіть найліпший з усіх людей здобув 
таку власть, то вона б лехко вивела єго зі звичайного ему настрою 
духа. Втіхи, серед котрих живе монарх, родять у него дух насильства, 
а заздрість природжена всім людіж. Маючи сі два гріхи, він (монарх) 
стає в загалі лихим : одні злочинства він робить із насильства, а другі 
з заздрости. Хоча чоловік, котрий має царство, мусів би й не почувати 
заздрости, бо має всякі втіхи, але звичайно царь інакше держить себе 
з громадянами, він заздрить навіть тому, на що істнують і живуть лі¬ 

пші громадяне, сприяє лихим і слухає з найбільшим задоволеннєм бре¬ 

хень. Найтруднійше з ним те, що коли ти не дуже єго захваляєш, то 
він недовольний, мов би то ти єго не шануєш, а коли ти єго хвалиш 
незвичайно, то він недовольний тобою як облесним. На решті скажу 
найголовнійше: він (монарх) ламле батьківські звичайі, 
насилує жінок і вбиває без суду* **)). Народоправство ж перш 
усего зве ся іменем найліпшим з усіх: рівнонравство (ізономія), а 
далі воно нічого не робить такого, як монарх ^ на уряди народ назначає 
по жеребу, всякий уряд у него відповідає перед ним, всяка постанова пе- 

редаєть ся на громадську раду. Через те я раджу скасувати монархію 
і віддати власть народови." *) 

*) Замітимо, що жидівський пророк, коли виставляє царське насиль¬ 

ство, приводить приміри з круга особистої неволі, тоді як грецький писатель 
ставить більше ознаки неволі державної; та все таки і Геродот і дру¬ 

гі грецькі писателі в таких випадках виставляють також прикмети не¬ 

волі особистої. Очевидно, що істнуванне особистого невольництва в старому 
світі мало вплив і на державне житє, в котрому монарх брав собі за при- 

мір відносини господаря, пана, (біожот-цд) до рабів. 

**) Завважмо, що в сій промові Отяна і в дальших его словах, слова 
монарх, тіран і царь (раойе-іїд) уживають ся як однакові. Сістематична ріж- 

ниця між ними встановилась уже пізнійше, в часи Арістотеля. 
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Меіабаз радив установити олігархію і промовив так: „Те, що 
■сказав Отан про скасуваняе монархії, сказав би і я, але коли він ра¬ 
дить передати власть народови, то він відходить від ліпшоі дужки, бо 
нема нічого дурнійшого і насильнійшого, як нікчемна юрба. Нечуване діло, 
щоб люде, визволившись від насильства тіранна, віддались насильству 
незанувданого народа. Коли тіран що робить, то хоч розуміє, що він ро¬ 

бить, а у народа нема і того розуміння. Та і як може розуміти що не- 
будь той, хто нічого не вчив ся і не знає нічого доброго і статочного, 
а кидає ся до справи як буйний потік? Хай установляють народоправ¬ 

ство ті, хто бажає лиха Персам, а ми виберемо собі раду з найліпших 
людей і віддамо йім власть. Найліпші люде давати муть і найліпші 
постанови®. 

Третій подав свою думку Дарій, сказавши тав: „Міні видить ся, 

що думка Меіабаза про народ правдива, а нро олігархію ні. З трьох 
предложених способів управи, коли кождий з них буде в найліпшому 
стані, то-б то демократія, олігархія і монархія, я волію остатню. Н е 
може бути нічого ліпшого, як управа одного найліп¬ 
шого чоловіка. Маючи найліпші заміри, він буде безхибно правити 
народом. До того вірнійше буде вбережена тайна замірів проти воро¬ 
гів. Напроти того в олігархіі. де кілька людей достійних ведуть спільні 
справи, виходять гарячі сварки, кождий хоче собі нервенства і хоче 
дати перевагу свойій раді, то й доходить до великого ворогування. Від 
ворогування виходять повстання, від повстання убійства, а від убійства 
доходять до монархії, — з відки й видно, на скілько вона ліпша ніж 
інші управи. Дальше при управі народній незбіжні пороки, а коли 
вони е, то порочні люде не ворогують проміж себе з поводу державного 
добра, а дружать ся один з одним, і звичайно лихі для держави люде 
стоять за одно. Так тягнеть ся доти, доки не явить ся один який про- 

водирь народа і не покладе кінця такому станови. Тоді народ дивуеть 
ся на такого, чоловіка, а далі той на кого дивують ся, стає монархом — 
і з сего впять показує ся, що монархія — найліпша управа.® — (Ге- 

р о д о т, Історії, III, 80—82). 

(Даль буде.') 

М. Драгоманов. 
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Із переписки наших літературних і політичних діячів, 

Бажаючи подавати в „Житю і Слові* як найбільше матеріалів для: 

історіі нашоі суспільности, еі духового і економічного розвою, ми не 
можемо полинути такого важного жерела, яким нині загально признано 
приватну переписну більше і менше видних діячів літератури і полі¬ 
тики. На жаль, публікація того рода жерел у нас доси ледво почата; 

ще більший жаль, що й самі ті жерела через ріжні лихі обставини пе¬ 
реважно позатрачувались або й зовсім понищені. Від довгих літ пильно 
збираючи всякі рукописні шпаргали, ми хочемо тепер опублікувати бо¬ 
дай те з них, що вважаємо важнійшим. Знаємо самі дуже добре, що ма¬ 

теріали , які е в наших руках, случайні і уривкові і для того не хапа¬ 
ємось навіть до якоі небудь сістематичноі публікації. Одинока частина 
нашоі збірки , котра може бути видана сістематично (тай то не зовсім 
так, як би слід), се кореспонденція пок. Володиміра Навроцького (73 
листи). Та поки будемо в стані розпочати друк сеі кореспонденції, по¬ 

даємо кілька листів інших наших писателів троха старшого поколіня. 

І при сьому відділі нашого виданя не можемо здержати ся, щоб не по¬ 
просити наших читачів і прихильників, щоб були ласкаві достарчати 
нам матеріали того рода. Не потребуємо чейже й додавати, що листів 
живих людей або до живих людей писаних не будемо друкувати , хіба 
за піх виразним дозволом. 

Редакція. 

І. Листи Федьковича до ученицькоі громади в Станіславові 
1866-68. 

N. 1. (Аркуш синього паперу перші дві сторони записані, з широ¬ 

кими відступами в низу і в горі. Лист без дати, та зі змісту видно, що з осени 
1867 р., писаний до Остапа Терлецького , тоді ученика 8 гімн, класи в Ста¬ 

ніславові. Пригода про котру Ф. згадує в початку, се мабуть недуга адре¬ 

сата — І. Ф ) 

Панчику! 

Я чувь вашу пригоду, я вась жалую ! — Шкода вась хлопці, що 
такі годні, а тань страшне мусите боротися сь тимь солоними горемь! 

Страдаймо, братіки, бо маємо за кого! Хіба нашь наріді того не вар¬ 

та ? — Страдаймо братіки! 
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Ті львівські москалі! — Мені жалко, чому Львів* не Неаполь!... 
Тамт» найшла бися сотка лазаронівь, щобь нас* за два скуди від* 

усіх* москаликів* спасла. — Хіба ви думаєте, що це діло не гарне, 
не до наст. ? А акт. чоловік* гадину спіткає, що з* нев* робить ? 

Бувайте здорови! — Коли хто вас* жалує, то я вас* жалую! — 
Буду за вас* молптця та старцям* божим* обіди класти, аби вас* Рос- 
нятий помилував* та нотішив'ь ласков* своев* невсипущов*! — Мати 
Божа вас* велить, а Русь во вік* благословитиме ті святі імена синів 
своїх*, що за еі долю страстей не боятця! — Слава вам* душі мо¬ 
лоді! — Доги за Украіну такі серця рвутця, доти вона стоятиме як* 

та скеля тверда-пишна, що у мори стоіть, а моря не боітця ! Хіба да¬ 
ром* тількі крови продлятоі? не подоба! 

Здоровя милого вам* зичнть 
Федькович*. 

N. 1. (На лист О. Теряецького з д. 3. октября 1867, писаний на 2 ар¬ 

кушах листового паперу 8°, на 7 сторонах, відписав Ф. ва осьмій стороні 
і свою відповідь разом з листом О Т. відіслав томуж иазад. Щоб зрозуміти 
лист. Ф., приведемо декілька місць із листу О. Т. Він починає ся словами : 

„Здорові були Кобзарю наогь славний! Батьку наш* любий та годний!“ На 
стор. 3. читаємо : „Коли жігналиея Ви з Б-ським*, обіцялися дописати дещо 
до нашоі „Правди11. Я осміляюсь Вас* сще разі вразь з* ціліші товари¬ 

ством* просити, щобь були ласкаві, своі праці до „ІІравди“ засилати." І далі 
на тійже стор : „Читаєм* ши „Правду", пренумеруєм* іі та з* к. ждимь ну- 

мером* вичікуємо, чи не найдемо якого Вашого утворауній. А не найшовши 
спустимо голову, засумуємося." Тут же читаємо: „Ми Ста іславці друкуєм* 

Ваші поезиі у Коломиі, найдальше за 2 неділі вийде і. випуск* из* друку". 

В справі сего виданя О. Т. перед тим йіздив до Федьковича до Сторонця. 

На стор. 5. згадує О. Т про поезійку, котру ему посвятив Федькович і так 
пише : „Коли передавали Ви для мене вірші. Ваш* дорогий, не знали Ви, чи 
дали міні Фотографию, чи ні. Одже я теперь переказую до Васт>, що не ді¬ 

став* я Вашоі ФотограФиі. Будьтеж* так* ласкаві и видписуючи на мій лист* 

перешліть міні свою ФОіограФию". Далі на стор. 6 пише знов про видане 
„Поезій" Федьковича в Коломиі: „Да ще одно слівце об* Ваших* поезияхь- 

Друкуетця уже І випуск* — содержить він* поему „Мертвець" и „Туга 
па могилі званого мого брата Михайла Дучака у Заставні". Як* казав* емь, 

найдальше за 2 неділі скінчитця друковання першого випуску, и начнетця 
друкувати „Дезертири". Ті поезиі не дали ми друкувати яко осібні брошурки, 

ііяьки так* яв* Шевченкові поезиі. Треба нам* отже більше утворів* Ва! 

шихь, щобь принаймій один* спорий том* надрукувати. Упрошаю одже ду¬ 

же, щоб* Ви до нас* до Станіслава прислали еще кілька утворів* більших* 

н менчих*, кромі тих*, що пішлете надійсь до Правди. Ті поезиі, котрі ув* 

Ііідни знаходятця, загадав* П-кий, Тершшілський проФессорь коштом* пі- 

нставшого Фонда літературного друкувати, розумієтця окрім* тих*, що ми 
Отапіславці друкуємо. Блищого дещо о фонді літературнім* вичитали уже 
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мабуть изі „Правди". Кінчить ся лист О. Т. ось якими словами: „Ще разі 
Вась прошу-благаю, сповніть прозьби моі — не цурайте ся нась, бо всі ми 
Басі любимі, бо всімь намі Ви другий Тарасі". На сей лист, котрий очеви¬ 
дно не був відповідю на попередній лист Ф-ча, так що між ними мусимо при¬ 
пускати ще кілька листів затрачених, Ф-ч відписав ось-що: 

Панчику! 
Я вась щире люблю але ваші тіради не конче. — „Правда" не 

варта и цибулі печеної, ні що до верьха, ні що до середини, а до та- 

кихь ор^анівь я не пишу. Гадаєте, що цілий „Маіорь" §рейцарь варть? 

— Овва! — воліли би Авербаха переводити. — 
Моі поезиі не друкуйте, бо чую, що іхь уже у Відня друкують, 

— на що ажь два рази ? 
До пана Б-ського напишіть, аби жій „Букварь" заразь до п- 

П-цкого піславь, але заррзь! Фотографію шлю, хоть не дуже и вдатна. 

Сли би ваші паничі бажали собі такожь жоіхь фотографій, то можуть 
іхь дістати у тутешного фотографа, тузинь 5 левівь. 

вашь Федьковичь. 

N. 3. (Картка білого листового паперу 4» з витисненою маркою купець¬ 

кою „ВАТН“. Лист без дати, писаний мабуть в початку 1868 р) 

Аби и ви здорови, годні ледіні! 
Де що мавь, усе відославь до відня, а відтиля, якь мені писано, 

усе відослали до н. П-цкого. От що! — Я теперь нічо а пічо не пишу, 
бо не маю коли, отже и не знаю, чи буду мати коли по Тарасови ло- 

менникь написати. Перевідь пісни їїгоревоі уже давно готовий, да ще 
не корегований ; скоро буде готовий, то можу го вамь прислати. Ні- 
мецкі моі поезиі не могли би ви узяти на свою ручь у друкь ? 

Фотографію діставь, спасибі! — А моі фотографії не дозволяю 
де инде відбивати, хіба туть у мене! Напишіть се и н П-цкому. Жмур- 

ківь най зо мновь ніхто не грає, бо я и сліпий вижу. А зновь напи¬ 
шіть п. П-цкому, най до мене и словечка ніколи не пише, бо его листи 
неотворені відошлю му назадь. — Най вінь ся держить Перебендівь 
и т. д. Да шкода про се и говорити. 

До „правди" не пишу и не буду писати, бо про таку Правду ще 
ся й лишить! — Що воно є, тота вашя правда ? Якь жидь каже: 
ерез сіиз, ерез ]епез, ерез §иг пізеМ. Та коби хоть верьхь на ній 
красний, а то и того ніть, А коли у гуцулівь така вже урода, аби увь 
одно вередувати, то ще вамь скажу, що Кармелюка такь дисавь Марко 
вовчокь (зіс!) якь я ось ! — Марко вовчокь Кармелюка!... А скажіт 
правді, аби трохи на свій верьхь кортала; за що пси діда друть ? — 



бо ішиітіі їм шш ходить, оть що! — Коли вже живіть порожний, то най 
хоть на животі буде гарно. 

Чему ви пишете ся „Остапь“ а не „Остафій“ по руськи? Але 
ш,о мені до того ? 

Я тогідь написавь Поменникь по сперти Тараса, да не знаю, де 
віпь дівся ! Поспитайте у Львові, а коли видрете го Львівянамь зь лабь, 
то можете го на рікь 1868 друкувати. Що діє п. Слюсарчукь? Покло- 
штся, аби здоровь бувь! 

Федьковичь 

(„11оменник“, про котрий тут згадує Ф., очевидно не той, що виданий 
був в початку 1866 р. у Львові; сей другий так і не був виданий). 

N. 4. Аркуш листового паперу 8», містить на 2 сторонах лист 0. Т. до 
Ф-ча з д. 6 (18) марта 1868 ; на 2 стор. відповідь Ф-ча без дати. З листу О. 

Т. виймаємо початок: „Здорові були Кобзарю нашь любий, Батьку папгь 
годний, та щирий! Досилаємо Взмь 20 екз. III. тпуска Взшяхь ноезнй. Не 
знаємо, за для чого Ви намь не відписали на той листь, що висляли-мь ра¬ 

зом ь зь II. випускомь. . Якь бачимо, не хочете повірити намь д руко ванне 
Вашихь ншецькихь поезий. Пришліть принаймій Керманича та й пісню Иго- 

реву“. На се відповів Ф ч:) 

Братчики! 
За післане спасибігь! Решта нічо не готове, а то сь тоі одноі 

причини, що такь на мене квапите! Не квапте такь, світ не горить! 
Онередь великодня пришлю вашь німецкі поезиі; буде іхь до (на) б 
або 6 аркушівь друкарскихь. А доки німецкі не будуть впдруковані, 
то нічого вамь бідше не пришлю. Лишь мені видится, що ви за німец- 

кими не дуже гинете? — ліпше богато не політикувати але правду 
сказати. На ціли літературні та кать зна тамь на які стипендіі я пи- 
семь своіхь не дамь! Що я зароблю, то моє має бути, тай годі! 

Зь мене великий пессімість : коли гараздь не може людей навчити, то 
най біда учить. Вірші моі на шестий поменникь Тараса не друковані? 
Я би радь знати чому ? Послідні моі поезиі, що я ніславь до П-я, 
а вітань іхь казавь ніслатя П-цкому, чому не дійшли до своі адреси 
але дісталися до редакціі нашеі худоі Правди ? — Я вась прошу по¬ 
старатися , аби тоти поезиі до П-цкого дістались, и аби він іхь зь 
другими разомь печатавь. Пишіть до мене май сь часта, бо я би радь 
знати, що у Оаліціі дієтця. Не вийшла ще критика на моі нові поезиі? 

Я би вась просивь, ту критику виволати, бо буде наука для мене. 
Жийте! Федьковичь. 

Р. 8. У другімь томі моіхь поезий повно блудів! Замість § чи¬ 
тали д. 
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N. 5. Аркуш листового паперу 8°, на 3 сторонах лист 0. Т. писаний 
„на св. Вознесенне“ 1868 р., а на четвертій стороні коротенька відповідь 
Ф-ча, виемково з датою 24. мая. Се був остатній лист Ф-ча до станіславів- 

ськоі ученицькоі громади. Нещасні німецькі вірші, з котрими Ф—ч носив ся 
довго ще опісля і котрі видав тілько в 1881 році в Чернівцях п. з. „Ат 
ТвсЬегтивсЬ. Ілесіег еіпев Нигиіеп", була клином, що розбив приязнь Ф-ча 
до молодих его поклонників. Для характеристики людей і відн син наводимо 
дословно оба листи. Оеь що писали Станіелавці: „Здорові були славний наші. 

Кобзарю! Батьку наші, любий та годний ! Може гнівати метеся на мене, що 
я такь довго не відиисувавь Вамь на остатній Вашь листь. Та невинень я 
тому, разь щомь хорувавь довго по святахь Великоднихь, а потому що 
таки не було що писати, бо чекавємь відпису на моі листи з Липеька, Стут- 

Гарту и Гамбурга. Теперь дістань я іхь. Зь СтутГарту пише книгарня Кот¬ 

юго (СоНазсВ’е ВисЬЬапсПшщ , що друкованнє Вашихь поезий на себе взяти 
не може, бо занимяєтця теиерь великими предпринятиями. З Гамбурга від¬ 

писали , що не знаючи автора и его становиска вь літературі не можуть 
брати на себе наклад. Зь Липеька то само відписали. 0 скільки міні відомо, 

гтояяжію ся було на. Ваші ятагещадА їюя'іяі. кілька, дуже, іцпгад.йьшжь куддалк-ь 
вь німецькихь часошісьмахь, мабуть вь ,Кеібгт“ що у Відні виходить підь 
редакціев Дра Шусельки и вь якійсь А1І£етеіпе 2еііип§, не знаю тільки, чи 
вь Аи§зЬиг§ег А11§етеіпе 2еі1ип§;, чи вь Шизігігіе А11§. 2еіі§. Вамь мусять 
бути ті часописьма відомі. Будьте отже такь ласкаві и напишіть міні вь якь 
найскоршімь часі имя. рочникь и число тихь часописьмь, що вь нихь появи¬ 

лись були критики на Ваші німецькі поезиі. Я вишлю тоді Ваші поезиі вразь 
зь цитатомь тоі часописі, а книгарникь , коли побачить, що зискь матиме 
при накладі, дуже охочо озьметця за накладь Просивбимь Вась одже Батьку 
о якь найскорший відпись , бо у нась незабавки матура, а я хотівь бимь 
еще зь Станіслава діло те зь д> бришь успіхомь закінчити. — Чи написали 
уже „Керманича" ? Чи скорріГували уже пісню Игореву ? Чи писавь до Вась 
и. П-Цкий? Будьте ласкаві и оівістіть меі е обь цімь. 

А поки що сподіваючись відпись на цей листь мій якь найскорше по- 

витати и засилаючи Вамь до усего, що тільки для добра народа нашого 
руського чинити загадаєте, щирокозацьке гпомагай-бігь“, остаюсь цілимь 
серцемь до Вась прихильшшь ОстаФІй Терлецький“. Відповідь на сей лист 
прийшла швидко, та ми не знаємо, з яким серцем повитала еі станіславів- 

ська громада. Ось та вщповідь:) 

Такої ласки я найду и вь Параски. — ви жені писали, що вже 
жаєте гроші складені, печататп моі нікецкі поезиі, а тижь часожь ви 
пустили ся в жебри. Се би кождий дурень потрафивь. 

Теперь я важь такь кажу, и то кажу! — У сей чась жаете 
мені мій мапускрипть вернути!!! А еслн хочете кого за дурня мати, 

то шукайте собі такого якь би сажи, бо я уже за старий дурень. 
Більше не важтеся до жене писати, бо листи ваші не ирийжу. Ма¬ 

нускрипте з ара з ь жені назадь! 

24/5 Федьковичь 
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II. Два листи Володимира Іііашкевича 1865 і 1872 рр. 
Листи оті найшли ся між паперами пок. Вол. Навроцького, за¬ 

браними у него при судовій ревізії в р. 1877, а виданими міні судом 
львівським в 1885 р. До кого був писаний перший лист — не відомо; 
другий писаний був до В. Навроцького. Ів. Франно. 

N. І. (Аркуш листового паперу 8°, записаний досить щільно з усіх чо- 

тирех боків.) 

Відень 16. Червня 1865. 
Коханий Друже! 

Збіравсь я було не разь до Вась написати, та годі було якось 
захопити вільноі хвилі, зразу Вістпикт. забиравь мині часу богато та 
другі роботи, а опісля взявсь я учитись до еїзамину, котрий вь осени 
хочу складати, ажь ось найшло ся діло до Вась, такь годі було довше 
й зволікати. Діло те у мене ось яке. Я пізнавсь тутки зь редакторами 
„2икипіі“ и вони виявили мені, що такь якь досі, такь и далін стояти 
муть на становиську „Мети", п що будуть теперь частійше поміщати 
статьи про Русь и іі стосунки, тільки що просять, щобь Русини 
такь якь другі Славяне причинились такожь материяльно до 
ідяесеня того' дневлика. Я обіцявь ияь розписати листи вь 
тій справі, и гадаю що не помиляюсь надіючись, що зь „Веіве- 

§е1сі-ів“ *) дасть ся зложити зо 40 до 50 зол. на ту ціль, а може 
зь тільки по другихь містахь субскрибовати-муть. Ходить то о те, щоби 
„2икипІЇ“ перемінилась вь „Та§евЬ1а11“. Грошей не треба скорше по¬ 
силати, ажь поки редакция не оголосить що дневникь стає щоденнимь, 
а тільки надіслатибь міжь тимь листу субскрипційну. На другий тиж¬ 
день буде вь „2икипії“ статья підь заголовкомь : „Біе Виззіпеп шні 
ііїге Ііїегагізсіїе (віс!) ВезІгеЬші§еп“, котра надійсь напсує не мало 
крові кацапам . На кожній злучай надіюсь відпису відь Вась, чи можна 
на семінарию сподіватись. Не вадило бь, щобь Ви й до редакциі на¬ 

писали дякуючи ій, що вона вступаєтця за пась и боронить супротивь 
Московщини. Тільки що до „2икипії“, а теперь ще одне діло, за котре 
прошу не згадуйте нікому тільки Климковичу. Мій Стрпй **) ставь уже 
зовсімь по стороні нашій, иебавомь друковати ме граматику котора 
більшь усіхь зберегає наші народні язикові форми, увзглядняючи и 
укр. нар., окрімь того працює надь словаромь, до котрого все, що 

*) Шашк. має тут на думці гроші, котрі в семіняріі духовній давали 
питомц'м на дорогу на Феріі. — І. Фр. 

**) Совітшік міністеріальний, а опісля крилошаніш перемиський, пок. 

Григорій ІПашкевич. — І. Фр. 
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тілько далось взяти зь книжокь украінськихь н. пр. зь Основян., Ку- 

ліша Ч. р., Хмельнищини, Марка Вовчка, Котляревського и т. д. втягає. 

Чи не добре воно для того, щобь и сеяинаристи позволили ужити ему 
свого Словаря? Вінь самь казавь мині Ваеь о те просити и вонобь 

справді лучше, щобь ця праця не лежала дурно, а коли годі єю ви- 

дрюковати, так послужитибь могла принаймій другими яко богатий ма- 

терияль , закимь дождемось лучшоі пори*;. Та коал, згадайте Климко- 

вичу, котрому я незабаром такожь писатиму, що добре було бь, коби 
вінь боронивь єго супротивь Слову (в орігіналі підчеркнено, 

І. Ф.) и кацапамь, бо якь уважаю то старий не бувь би відь того 
навіть и грішми -спирати Мету: колись ту казавь мені писати до 
К., щоби не щадивь московщини и не пропустивь іі ані на волось, 

нічого; він читає пильно кожне число Мети и витягає невідомі слова 
до Словаря свого, именно подобалась ему статя Ксенофонтова супротивь 
Дідицького и Страхопуда — старий не мігь натішитись нею ; ми бь 

богато зкористали зь того, коли бь він станувь на чолі партиі нашоі, 
приїхавши до Перемишля, що уже вь осени наступить — яжь и пра¬ 

цюю надь тимь , тільки треба, щобь Мета узнала его заслуги для на- 

роднеі партиі и ріншльно за него вступила ся, опираючись на те, що 
вінь одинь у Відні епинявь Московщину. Вінь говорить завше зь ша¬ 

нобою о Ксенофонті, а коли чужимь людямь нлативь по кількасоть зол., 

довгу, то не бувь би відь того підмагати Мету, но ажь тоді, коли 
стане независлинь т. є. енископомь. Москалі Віденьскі позабірали хво¬ 

сти підь себе и теперь уже ані чичиркь ! А що тамь діетця зь адрес¬ 

ною Качали, котору му до Мети заслали — пора бь надрюковати. 

N6. До новинокь Мети: На однімь вечері у Раевского москва 
присилувала анафемскихь хвостиківь Страхопуда і відай таки саму 
Страхопуденцию (д. Лівчака — І. Ф.), знать для виявлена своихь де- 

жократичніх гадокь а тимь самимь и симіїатиі для демократичної „хах- 

ландиі“ пити за здоровля лякея москаля, відай Андреевича (па атєче- 

ству). Такь то поступає Москва, рішильно ж безь впину на дорозі 
вольнодушства и взаимности славяньскоі! Закимь що кінчаю моє письмо, 

бо пора на колегия, опісля напишу Валь більше, но не скорше ажь 
дочекаюсь Вашого одвіту а міжь тимь остаюсь Вашимь справдешнімь 

другомь 
Володпиирь Шашкевичь 

Листу не показуйте окрімь Клин, нікому. 

*) Про словник, що укладав ся в гр. в. дух. семінарії, не маємо ніяких, 
близших звісток. І. Ф. 



N. 2. (Картка тонкого листового паперу 8° (друга картка була порожна 
і иіддорга , так що тілько шматок лишив ся, записана з обох боків. Лист 
6} в адресований до В. Навроцького, що тоді пробував у Решові. — І. Ф.) 

Тернопіль дня 16|10 872. 
Вельми Шановний Колего и Друже! 
Вижидав я чей чей Ви озветесь словечком из Решова, та в кінці 

переміг вроджене нам Русинам лінивство и відгукуюсь до Вас письмом 
„з над Серета“. Як живете Ви тамечки між мазурами та як у бюрі? 
Мені в Тернополі дуже погано. В уряді ще ще пів біди. Начальник 
(як у нас кажуть) молодий ище парубій, живе из нами от так по люд¬ 

ське, так по крайній мірі бачить ся. Окрім мене єсть еще двох старих 
комісарів, один німець глухий другий поляк німий — німий кажу, бо 
рідко словом до кого озветь ся, третин жид, концепіст Ляуб. Воздух 
тернопільский не служить нині — так що я рішив ся подати о урлен 
и поіхати хоть на 6 неділь до матери. Може бути, що писав Вам 
Шварц, бо я забув ему сего місяця післати 172 гульдена з титулу 
спільного нашого векслю, но що відволоклось те ще не утекло; буду 
переіжджав через Львів то усе заплачу. Чи не маєте охоти міняти ся 
на Тернопіль — напишіть будьте ласко, а може хто другий заміняв ся б 
зі мною з Решова то мав би товариша в бюрі — бую б нам обом ве- 
еліще. Пишіть скоро и чимало а не забувайте щирого друга и колегу 

Вол од. Шашкевича 

Ш. Лист Ст. Качали до В. Навроцького з р. 1873. 

(Ми не знаємо, чи і яка була переписна між ш к. В. Навроцьким іпок 
Ст. Качалок. Між паперами Навроцького нам попав ея всего один лист Ка- 

али до него. і! сего листу видно, що в декабрі 18/3 р. Навроцький писав 
до Качали лист, просячи его, щоб той не перепиняв его батьковп дістати 
якусь ліпшу парафію і сам на неі не подавав ся. Відповідь Качали на той 
незвіений нам) лист Навроцького дуже характерна. Се аркуш звичайного 
листовбго паперу 8°, записаний на двох сторонах — пару рядків перейшло 
на третю. Правопись орігіналу заховуємо зовсім докладно. — І. Ф.) 

Львові, 19)12 1873. 
Письмо Ваше з 6 [12 я отримав!. Ціню високо яко чинь благо¬ 

родний вставленье ся Ваше за отцемь, но послухайте якь річи стоять. 
Коли мене со сторони жичливнхь жні людей запитано, чи би я 

пе подався на П: застанавлявся я глубоко, чи вь моежь положеню оно 
норадно, розбиравь трудяости на яки напотикати приходило. Я если и 
рішився, головна причина тому тая, же коли бшгь узнекавь ббльше 
средстві жатеріяльннх'Б, тій не для себе але для пбдпорьі енравь на- 

родішхь обертавбнмь. 
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Понижаю жалке положе (зіс!) Вашого отца но не менше, а боли¬ 

те смутне положенье справи народної. А тую висше ставлю, яки 
справу родини поодинокими. Таки видите же я резигновати не мог- 
бнми. 

Но справа таки лихо не стоитп. Я не маю такої певноети, о якої 
люде говорити. Світлої княжни коляторки я не знаю, не чувп оди 
неї жадного слова. Далі суть многи кандидати си сильнішими ин- 
станціями яки я. Наконеди не маю надії, аби мене Консисторія до 
пропозицій (по новими своими установами) вложила, для моєї ншніш- 
ной политики. Если Вати Отецп яки думаю, менше виноватнй ви 
очахи Консисторіи, яки я, и до пропозицій прійде, тогда при певноети 
со сторони колаторки его виграна. 

На певно що до пропозицій рахувати не можна. Могло бн бути 
що и Вашн отеци до пропозицій не прійде, я зрезигнувавбнмп, и кому 
пожитокп ? 

Пбзно на Ваши листи одішеую, бо недавно я его отримави. Хо- 

диви до Львова до ВЬдня и назадп до Львова. Прошу пріймити моє 
поважанье. 

Качала. 
—>-|-н=ье§-<— 

Сліди впливу 

В першій добі поетично і творчости, між р. 1820 а 1823, написав 
Б. Залески! поезіі п. з. „Ьисітіїа", »ЬиЬог ‘, і „АгаЬитодіІу копія". 
(Всі надруковані в журналі „Ратіеіпік ’ІУ'агзга^зкі", 1822, т. І, 115 
до 117; II, 130-132; III, 9—11) 

Твори сесі зачислюе П. Хмельовський (8іисІуа і згкісе) до віршів, 
що основані на канві людовоі поезіі. На таку думку навели его самі 
заголовки віршів. „Людмілу" називає автор „думою з украінськоі пісні" 
(гл. Різта, Ьтеоуг, 1877, 1. І. 165), а „Любзра" — „баллядою з по¬ 
вісти люду" (тамже, І, 162); слово-ж „наслідуване" поміщене під за¬ 
головком поезіі „Араб над могилою коня" можна було аналогічно так 
зрозуміти, що сей твір е також наслідуванем якоі народноі пісні. 

Вже розбираючи вплив українських народних пісень на поезіі Б. 
Залєского висказав я переконане, що згадані поезіі Залеского не мають 
нічого спільного з українською народною поезією. (Записки товар, ім. 
Шевч. І, 155). Тоді не знав я ще, з якого жерела вони походять; нині 
можу се жерело вказати рішучо. Всі три поезіі, про котрі тут 
говорю, се більше або менше дословний перевід або 
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наслідуване знаменитого великоруського романтика 
В. Ж у к о в с ь к о г о. 

В біографічних відомостях, що відносять ся до Залеского, не зна¬ 
ходимо ніяких вказівок, о скілько польський поет знав твори Жуковсь¬ 
кого ; та певна річ, що в часі, коли Залеский перебував у Варшаві і пи¬ 
сав згадані вірші, читано поезіі Жуковського з таким самим запалом 
в кругах молодіжи польськоі як і московської*). Незбиті однак докази 
на се, що Залеский не лишень знав, але й наслідував вірші Жуков¬ 
ського, маємо в поезіях „Людміла . „Любор" і „Араб над могилою 
коня“. 

„Людміла", се наслідуване поезіі Жуковського п. з. „Тоска но 
ми до мі". Сей вірш Жуковського не є твором орігінальннм; се пере¬ 
робка пісні Шіллера п. з. „Без МасІсЬепз К1аде“**і. Та Жу¬ 
ковський не зазначив, на якому иервовзорі оснував сесю пісню і навіть 
у видаяю своїх поезій з р. 1849, довершеному під его доглядом, не 
признав ся, що се переробка з Шіллера; тож і Залеский не знав імо - 
вірно про німецьке походженє пісні Жуковського —• як се впрочім ви¬ 
разно видко з тексту „Людніш", що далеко більше зближений до пе¬ 
реробки Жуковського, як до орігіналу Шіллера І так у Шіллера 
читаємо: 

Бег ЕісішаШ Ьгаивеї, йіе Шоікеп ніеЬп, 
Баз МіщсИет зіБ.еі ап ї'Сегз Сгііп. 
Ез ЬґісЬі вісЬ. йіе ИТєІІе тії МасЬі, тііМасЬі, — 
Ілкі зіе зеиГгі Ьіпаиз іп <1іе йпзіге НасЬі, 
Баз Аи§е уош \Уеіпеп §еітЬеі. 

У Жуковського кождій строфі Шіллера відповідає подвійна строфа 
що творить для себе цілість: 

Дубрава шумить, 
Сбираются тучи, 
На берегь зьібучій 
Склонившись, сидить 
Вь слезахь, пригорюнясь, дфвица-краса. 
И пояночь, ж буря мрачать небеса; 
И черння волньл, вздижаясь , бушують ; 
И тяжкіе вздохи грудь білу волнують. 

У Залеского бачимо аналогічну метричну будову як у Жуков¬ 
ського : строфа розпадавсь на дві половині, тілько що коротші вірші 
стоять у Жуковського на першому, у Залеского на другому місці: 

вгитц і \Уо<Зу і 
СЬшигпа пос піеЬо рокгуїа 

*) Знаємо вражіне, яке зробила під той час у кружку польскоі мо¬ 
лодіжи у Вільні балляда Жуковського „Людміла". (Порівн. І. С Носійко, 
Очгіе копігегзасуе 2 рггезгїозсі. ТУіІпо, 1867. 202—208; Віе^еіеізеп, 
Вгіеїа, Міскіешсха. І. 445; СЬтіеІочгзкі, Абат Міскіечгісг. І. 157. 

**) Перший раз появилась сеся пісня Шіллера в видавництві „Мизепаї- 
тапасЬ 1 б. І. 1799" 8. 208—209. Перші дві строфи ввійшли опісля як пісня 
Теклі до трілогіі „ХУаІІепзІеіп", а іменно до Ш-го акту драми „Ріссо- 
1 о ті пі". Порівн. 8сЬі11егз СїесІіеМе, Вегііп, 1868, IV. 8. 99. 
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УіеЙ2<|с пай Бпіергет Вийшла 
Сцігкіе теезісЬпіепіе теуйаіе. 
Рі§кпазак р о §■ о й а 
\У тазотеут рогапки; 
Так Ьийтіїа тіойа 
РІасге ро косЬапки. 

Натяк на красу дівчини — ,,Р і § к па зак ро§ойа“ — котрого зовсім 
нема у Шіллера, відповідає текстови Жуковського „дквица-кр ас а“. 

У слідуючій строфі у Жуковського як і у Шіллера є лиш загальні 
натяки про смерть милого, а ЗалєскиІ описує близше, як Вацлав по- 
ляг у бою з Татарами. 

Важнійші мотіви двох дальших строф поезіі Жуковського містять 
ся в от сих словах Шіллера: 

Бав Негг із і §езіогЬеп, йіе \Уе1і ізі Іеег, 
Ипй тееіісг §іеЬі йіе йеш \УипзсЬе пісМз теііг. 
Би , Неііі^е, гиіе Беіп Кіпй гигііск! 
ІсЬ ЬаЬе §епо8зеп йаз ігйівеЬе бійок, 
ІсЬ ііаЬе ^еІеМ ипй деІіеЬі. 

Ез гіппеі йег ТЬгапеп уєг^єЬіісЬєг ЬаиІ, 
Біе К1а§е, віє теескеї йіе їойїеп пісМ аиі.. 
І)осЬ пеппе, теаз Ігозіеі ипй Ьеііеі йіе Вгизі 
НасЬ йег віізвеп ЬіеЬе уегзсЬхипйепег Ризі, 
ІсЬ, Йіе НіттІізсЬе, теіІГз пісЬі \гегза§еп. 

Таку саму знеохоту до житя та жаль за утраченим щастєм бачимо 
і у Жуковського: 

Душа отдвкла, 
Природа уннла; 
Любовь цзмкнила, 
Люб о вь унесла 
Над ежду, надежду, мой сладкій удкли... 
Кудажш тьі, мой ангель, куда улетіли? 
А-ХЧ., полно ! я счастьемв мірскимв насладилась, 
Жила, и любила, и друга лишилась. 
Теките струей 
Вн слезн горючи; 
Д у б р а в н дрежучи 
Тоскуйте со мной! 

Репродукцію жотівів, що містять ся в сьому уступі, подибуємо 
в слідуючих двох строфах „Людміли“ : 

Рггезгіу ро§ойпе те сЬтеіІе, 
йиі: за піе і.у)% сііа втеіаіа, 
Атоі то] зиг ті§ ойіаіа, 
Й2С2§нсіе те 2па,|йе те то§і1е. 
йиг за піе оЬас2§ 
ТІ о] е£0 косіїапіа, 
Ргоіпе то^е ріасге, 
Ргойпе паггекапіа. 
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Віосіка асЬ ! зіосіка п а сі г і е,) о, 
Іакге гпікпріаз ті тагпіе! 
V і усій тет суісігус т§сгагпіе; 
Осгу те іуїко Ігу 1е,щ. 
Ка Іеп рго§ Бпіергсту 
Асії ріуіісіе ІЄ2 2(ІГ0.ІЄ ! 
!ЛТу §1исЬе ЗцЬголуу, 
Бгіеісіе гаїозс то,і§! 

Коди порівняємо сі строфи з наведених уступом Жуковського, ба¬ 
чимо, що Залеский розвинув тут многі мотіви, котрих зовсім нема у ТГТіл- 
лера, а котрі знаходимо у великоруського поета: натяк про розбиті на- 
діі, порівванє милого з ангелом що відлетів, апострофа до природи, 
щоби з дівчиною разом сумувала, усе те показує наглядно, що перво- 
взором була для Залєского поезія Жуковського, а не Шіллера. 

Остатня строфа Шіллеровоі піеві передана Жуковським досить 
невірно: 

Ьазз гіппеп сїег ТЬгапеп тег§еЬІісЬеп Баиґ! 
Ез дуеске сііе К1а§е сііе Тосіїеп пісЬі аиП 
Баз зйззезіе бійск Сііг сііе ігашятиіе Вгизі 
№сЬ сїег зсіїбпеп ЬіеЬе уегзсішипсіепег ЬизІ 
8іпсІ сїег ЬіеЬе 8сЬ тег/еп ипй Кіадеп. 
Ахь скороль лройдутц 
Уннлвіе ГОДЬІ? 
Св весною природи 
Красн разцвітут'ь... 
Но сладкое счастье не дваждн цв'Ьтет'Ь. 
Нускайже драгое вг слевахг оживеть! 
Любовь, тн погибла; тн, радость, умчалась, 
Одна о минувшемь тоска мді; осталась. 

Тут, як бачимо, Жуковський впровадив новий мотів. У Шіллера 
сказано, що сльози не розбудять милого в могилі; Жуковський порі- 
внує зміну людської долі зі змінами в природі: весна привертає житє 
і радість в природі, але людське щастє не вертає. Іменно сей мотів 
Жуковського, а не Шіллера, розвинув Залеский у слідуючій строфі: 

Рі§кпе іе кшаікі і зти§і 
СЬос зтуіеіпозб иігас^ ятерів, 
2 ууіозпр зі§ пст^, изіго^, 
ІЄ82С2Є гакхуііпз. гаг <іги§і. 
Ьесг 8202§ЗСІЄ (І 1 Я І11СІ2І 
N16 кхуііпіе сІ\уа гагу 
'ИЛозпа тузгузіко Ьисігі, 
Магісуе іуїко §Іа2у. 

Остатня строфа поезіі Залєского, що описує, як „Огот іггазі 
ту орок? Ьшітіїу, Нагет ,іа£ \у Ьпіергге гапигга“ — орігінальна; по¬ 
дібного мотіву нема ані у Шіллера, ані у Жуковського. 

Із сего порівнаня бачимо, як сентіжентальна афектація на тему 
любови — так характеристична в поезіях Шіллера з першоі доби єго 
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творчости, прибравши ще сильнішу сентіментальну закраску у Жуков¬ 
ського, перейшла у Залєского в папушпстип бомбаст. Бачимо отже, що 
походженє сеі „думи“, основаної буцім то на українській пісні, зовсім 
не украінське. 

Так само далекою від украінсьеого грунту є балляда Залєскога 
„Любор.“ Мотіви еі взяв Залеский знов не з переказів або пісень на¬ 
родних, як сего можнаб догадуватись по заголовку „Ьаііасіа 2 ровгіезсі 
Іийи“ — а з балляди німецкого лоета Улянда п. з. „Нага1<ї“ (гл. 
Шііапсі, бейісЬіе, 8іии§агІ, 1867, 366—368; Гаральд написаний 
1811 р.). Посередником між поетом польським а Уляндож був знов Жу¬ 
ковський, котрий ще р 1816 переклав Уляндову балдяду також п. з. 
„Гаральдь" (Сочиненія, III, 43. З разу еі друї овано між орігінальними 
творами, та в вид. 1849. сказано, що се переклад з Улянда). Переклад 
Жуковського доволі вірний, так, що стосунок , Любора“ до балляди 
Жуковського і Улянда майже однаковий. Та все таки деякі дрібнійші 
відтінки стилю балляди Залєского, а также аналогічний примір поезіі 

ввазувмв виразно, що Заносний не брав ждати ш. йаиядп 
з першої руки. Ось нпр. дві перші строфи всіх трьох версій: 

У лянд: Уог зеіпет Неегвеіоіде гііі 
Бег кііЬпе Не[4 НагаШ : 
8іе 20§еп іп без Мопйез ВсЬеіп 
Бигсії еіпеп тісіеп УУ аісі. 
8іе 1га§еп тапсЬ егкатрГіе ЕаЬп’, 
Біе ЬосЬ іт ДУіпсІе \та111, 
8іе зіп§еп тапсЬез 8іе§ез1іесІ, 
Баз сіигсЬ (Зів Вег§е ІгаШ. 

Жуковський: Переди дружиной на коні 
Гаральдь боєць скдой 
При світлі полння луни 
Вьізжаеть вь лісь густой. 
Отбитн вражьи знамена 
И віють и шумлять, 
И гуломь пісней боевнхь 
Кругожь холжн гудять. 

Залеский: Бав/зву сгаз-лууісіт^с Ііиісот гігайопут 
БиЬог нгбсіг в І агу теаіесгпу, 
8ат вг сіетпе,] посу па копій вггопут 
ЛУлейсЗга V Ьог сгагпу осівпесгпу. ' 
24а1а сЬог^впе вг Ьо^сіі гсІоЬуІе 
Шкв’іопе 8ВП82С2$ 2 ШО£Іїу, 
Т¥о)еппусЬ ріезпі еска гогЬііе 
Рггеї^кіе гвпегге ріозгуїу 

Як бачимо, Залеский переводить свобідно, радше наслідує, та на¬ 
слідує но Улянда, а Жуковського; се бачимо з того, що 3. так як 
Ж. називає лицаря „старим11, коли Улянд говорить тілько про его 
відвагу. 



Дальше слідує у Залєского строфа, в котрій описуєсь задума Лю¬ 
бо ра. Такої строфи не бачимо ані у Улящ а, ані у Жуковського. В се¬ 
редній частині балляди Улянда Гаральд вйізджає в ліс ураз із товари¬ 
шами, котрі також підлягають чарам: ельфів, а Любор сам один впадає 
н руки русалок. Русалки карають Любора за смерть лицарів, котрих 
ній забив у многих битвах. Сего мотіву також не подибуємо ані у 
Улянда ані у Жуковського. Дуже подібною у всіх трьох поетіве сцена, 
де ельфи-русалки окружають лицаря. І тут і таж лицар приваблений 
шепотом ручаю гасить свою жажду і через се підлягає чарам. 

У л.: Іп дгоззег Тгаиег гііі уоп сіапп 
Нег 5іоІ2Є Неій Нагаїсі, 
Ег гііі аііеіп іт МопйеззсЬеіп 
^УоЬІ йигсЬ йеп тєеііеп УУаїй. 
Уот Ееїзеп гаизсігі ез ігізсії ипсі кіаг: 
Бг зргіпді хот Коззе зсітеїі 
їїпй зсЬпаІЦ уот Най ріе зісЬ йеп Неїш 
ІІпсІ ігіпкі уот кйЬІеп Оиеіі. 
БосЬ , гуіе ег каит йеп Бигз1 §езіі]1і, 
Уегзазі іЬт Агт ипсі Веіп, 
Ег тизз зісЬ зеігеп аиГ йеп Беїз 
Ег піскі ипсі зсЬктітегі еіп. 

Жук.: И ідеть сумрачно-увнль 
Гаральдь, боєць сйдой 
При світлі полився лунн 
Оди ь сквозь лісь густой. 
Но воть шумить, журчить ручай, 
Гаральдь сь коня спригнуль 
Іі сняль онь шлемь, и влаги имь 
Студеной зачерпнуль. 
Но только жажду утолиль, 
Вдругь обезсиліль оль 
На камень сіль, поникь главой 
И погрузиль ся вь сонь. 

Над.; йгиті Ьог зіагу, ой\¥Іесгпу; 
№с піе "те, ,іесІ2Іе па копій тугопут 
ЬиЬог, \уосі2 зіагу хтаїесгпу. 
УУ Іет зіузгу роіок згитщсу ту йаіі, 
Бгге зі§ рггег сіетпц §§зі\уіп§ , 
ИіегЬуіе .іакіез рга§піепіе раїі — 
\У]есЬа1 йо ийкуи ш йо1іп§. 
І §йу зі§ парії, гтіепіі зі§ хссаіе : 
8еп рос2с|1 кіеіс ро^пекі, 
Ризсії гитака , изпаі па зкаїе, 
ТІзщї, Іесг изп^.1 па хл^іекі. 

Тут слідує у Залєского епізод, як кінь ляцаря летить до табору 
Жите і Слово 0 



та подає вістку про смерть свого пана*). Такого епізоду не бачимо 
в балляді „Гаральдь". _ , 

Остатні дві строфи „Любора“ — майже дословнии переспів ,1а- 
ральда“. 

Ег зсіїїшптегі аиі іїетвеІЬеп Зіеіп 
Зсіїоп тапсіїе Ншкіегі .Міг, 
Баз Наирі дезепкеі аиґ йіе Вгизі, 
Міі дгаиет Вагі иші Нааг. 
ІУапп Віііге гискеп, Боппег гоШ , 
\¥апп Віигт егЬгаизі іт ІУаІії, 
Напп дгеШ, ег ігалтспгі пасії (іет Нсіїххегі 
І)ег аііе Неіії Нагаїії. 

И віки на утесії тамь 
Главу склоия, онь спить : 
Сідне кудрн, борода: 
У ногь копье и щ н т ь. 
Когдажь гроза и модній блескь 
И ліїсь реветь густоіі, —• 
Сквозь сонь хватаетея за мечь 
Гаральдь, боєць сіїдой. 

УСбіїг газ ой хїіекбху XV ^ейпеі ровіатеіе 
бкатіепіаі Іеіщс XV изігопі; 
II пбд іїеіт, xVІбс2піа гагозїа XV їгашіе 
КахуроІ іїоіїуіу тіеег ху іїіопі. 
А діїу г рбіїюсу іїигга зігазгііхуа 
Оггті рггег Ьбг сгагпу, оіїшесгпу, 
Оскпіопу, гйгахиу ог§2 йоЬутса 
ЕиЬог тебіїг зіагу, хуаіесгпу. 

В нередостатній строфі „Любора“ бачимо знов одну подробицю^ 
котра доказує, що Залеский написав свою балляду під впливом Жу¬ 
ковською а, же Улянда. У німецького поета нема ніякоі згадки про спіс, 
що лежить коло ніг лицаря: сей образ взяв отже Залеский із Жу¬ 
ковського. 

Твір Залєского п. з. „АгаЬ и тоді І у копія" в такій самій 
мірі залежний від музи Жуковського, як „Ілійтіїа“. Се не наслідуване, 
а радше неревід поезії Жуковського п. з. „ІІіснь Араба надь 
могилою коня". Сесю пісню написав Жуковський ще р. 1809.. та 
тілько в петербургському виданю з р. 1849 сказано, що ся пісня — 
перевід із французького поета Мільвуа. Певно, що Залеский уважав єі 
орігінальннм твором Жуковського. Не маючи під рукою орїгінального 
твору Мільвуа, порівнаю тілько твір польського поета з великоруським 
первовзором, щоби показати, як близько стоіть один до одного. 

*) Епізод сей пригадує аналогічний уступ української думи про смерть 
Коповченка, і відповідне місце Фрагменту Залєского п. з. „Дапивг Віепіахузкі.11 
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Сей другь, кого и вітрь не обгоняль, 
От, спиті, — яа вабкій одрь яескошь яустняянх'ь яаля. 
О путникь, со мною страданья діли! 
Царь бнстраго біга простерті, на земли 
її воздухомь браня уже онь не дишем,, 
И Грозного ржанья пустиня не слшним. 

йроіпік тусЬ рггу^бй, рггуіасіеі зіагу, 
ІЗгоуі то,і гитак, гитак то.] кагу, 
Ьгеізгу пай туіаігу, піг гатіеб Ьиггіітуа, 
2ітпу, рой газрет ріазкбту зросгутуа. 
Ріасг , ріасг ріеідггутіе! пай піейоЦ сийг^, 
Мі§82аі ітує ]§кі г тоіеті, 
,Тиі §о па Ьо]е ріезпі піе гЬийг^ , 
йиг піе гаі^іпі ро гіеті. 

Вь стремленьи погибель его нагнала. 
Вонзенная вш вню дрожала стріла; 
И кровь благородна струею біжала 
И влагу потока струя обагряла. 

Кгої Ьіе§и, ту Ьіе^и туугіоп^І ісЬпіепіе , 
/.йгай/іескіт рс1ші§іу росізкіет. 
2 ріегзі кг\уі сгагпе] Ігузїу зігитіепіе 
Ти рггу іет ягбйіе роЬІізкіет. 

Дальші уступи поезіі Залєского переведені в такому самому дусі, 
як що іно наведені строфи — тож не потребуємо йіх тут ставити по¬ 
руч себе. Лишень остатня строфа пісні Жуковського, де сказано, що 
ніздець поляже також побіч вірного коня та встане з гробу в великий 
день слави своеі вітчини, не знайшла відгомону у Залєского. 

Конець поезіі Залєского тим лишень відріжнюєсь від аналогічної 
строфи пісні Жуковського, що імя „Зара“, перемінив Залєский на 
„Заіета" : 

Тн виділь и Зару — блаженна часи! 
Сокровище сердца и чудо краси. 
У ста віроломна: тебн величали, 
її ніжная длани хребеть твой ляскали. 
Ахн, 3 ара какь серна стидлива бала, 
Какь юная пальма долина цвіла; 
Но Зара пришелца плінилась красою, 
И окрилась . . . тн , спутншиь, остался со мною. '■) 

2па1ез то] копій ту зге2§з1ітуе] йоЬіе 
8а1ет§ ту ктуіесіе игойу, 
бак С2§зІо, рІоеЬа, зскіекіаіа ІоЬіе! 
2 іоЬд, Ьіе§а1а ту гатуойу. 

*) Сочиненія В. Жук. ІГ. 14. 



8\\іїе232а, піг роїпу стос піейгаїу , 
Ь§к1жа загпа тпіє) тіїа, 
Рєгз ті итеіогї — Іу Ьуіез зіаіу, 
8іа1у ! — йаіета гсігасігіїа !... 

Порівняне тих трьох поезій Залеского з йіх первовзорами показало 
лам, що пишучи йіх Залповий був зовсім залежний від Жуковського. 
Оей факт має і ширше історично-літературне значінє. Він показує, що 
польські романтики знайомили ся з західно-європейським літературним 
рухом не лиш безпосереднє, але також при помочи великоруських пе¬ 
реводів. Правда, що безпосередний вплив західноі романтики був без 
яорівнаня сильнійший, що особа Жуковського представляє трохи що не 
одинокий нрішір посередника між поетами польськими а західно-євро¬ 
пейськими. Та коли візьмемо на увагу, що Жуковський проживаючи дов¬ 
ший час на заході Евроии в осередках літературного руху, знайомив 
роесійську суспільність майже рівночасно з важнійшими проявами євро¬ 
пейської поезії і вже в перших двох десятках нашого столітя переклав 
яногі поезії Улянда , Бюргера, Гердера, Шіллера, Гете, Байрона і др., 
коли собі пригадаємо, що під впливом Жуковського написав Зан свою 
„Нернну“ а Міцкевич „Утечу", то прийдемо до переконана, що в істо¬ 
рії розвою польського романтизму треба визначити хоч малий куточок 
і для впливу Жуковського. 

Але повернім іще до Залеского. До єго поезій, в котрих видно 
сліди впливу Жуковського, треба також зачислити „Думу з пісні 
українського люду“ (Різта І, 181.). Залєский вправді впевнює 
нас, що мотівом сеі „думи“ була „знана11 ему українська пісня, що за¬ 
чинаєм. словами: „Ріжу шіге Ьіупу (!) туїу (!) — однак перешу¬ 
кавши всі українські етнографічні збірки я переконав ся, що така пі¬ 
сня не лишень не є „знаною" — але мабуть зовсім не істнує. *) Тим 
часом між творами Жуковського находимо пісню, котра без сумніву 
дала Залєскому імпульс до написана „Думи“ : 

Отннаеть паши радости 
Безь заміни хладннй світ,, 
Вдохновенье пнлкой младости 
Гаснеть сь чувствомь жертвой літь. 
Не одно ланить пшаніе 
Тратижь сь юностью живой, 
Видань сердца увядаиіе 
Прежде юности самої. (Жуков. Соч. II, 25.) 

В сих словах містить ся провідна думка „Думи" : 

8тоіаі отатіеп тусії ротаїи 
Шкпіе 2 поспусії таг сігигуп^; 
Согаг ггасізге гіпі гараіи 
І Ігу 32С2§зсіа г2асІ2Іе,] ріугц. 

Та треба сказати, що дальші строфи Залеского під зглядом моті- 

:;) Не міг еі найти й д. Ів. Франко (Зоря 1886, ст. 117.) і тому ввазка 
сю зсилку видумкою с мого Залеского. 



пін і шітічішх образів та кольориту — орігінальні; впдко в ннх уже 
то і \ мистецьку форму, якою визначують ся ліпші поезіі Залеского. 

Дрібніші сліди виливу Жуковського можна би вказати ще в кіль¬ 
кох поезіях Залеского;") та вони не такі виразні і важні, щоб заслу¬ 
гу нали па близший розбір. 

Що Жуковський мав вплив на Залеского, се поява зовсім при¬ 
родна; дивним видавсь нам лишень те, що у Залеского бачимо щось 
п роді змаганя — затерти сліди сего впливу. Чому Залєский називає 
,.Людмілу“ „думою з украінськоі пісні“, коли цілий характер еі зовсім 
чужий українській народній поезіі, і коли знаємо докладно, що вона 
і. паслідуванєм Жуковського ? Чому вказує він на віруваня люду як на 
лютів своеі балляди „Любор“ — а не згадує про властиве жерело. 
з котрого черпав своє вітхнене ? Вправді переказ про сплячого лицаря, 
і оловний помисл сеі балляди, належить до дуже розповсюджених ле¬ 
генд європейських і можна би з ним стрінутись також в оповіданих 
українського люду, — не дасть ся однак заперечити, що без балляди 
Удянда і без посередництва Жуковського не було б і „Любора“. Чому 
наконець Залєский перекладаючи пісні сербські друкує піх окремо як 
переводи, коли тимчасом кілька майже дословиих переспівів українських 
народних пісень поміщує між орігіяальними своімп творами без натяку 
про йіх українське ноходжене? 

Поясненя сеі появи не можемо шукати в похибці або додатках 
видавців, бо видане творів Залеского, котре ми взялп за підставу на¬ 
їм оі розвідки, довершене під особистим доглядом автора. Не маємо ще 
піші підстави до розвязки сих питань, не можемо так глубоко загля¬ 
нути в душу поета, щоби порозуміти, що спонукало єго окружатп тай¬ 
ною факти, котрі самі про себе не перечили б ані его гідности ані та- 

іпнтови. Та деякі відомости дозволяють бодай наблизитись до розвязки 
геі загадки. 

В р. 1861 появилась у Галичині збірка поезій Залеского переве¬ 
дених на руську мову В. Терлецьким.* **)'15) Довідавшись про се написав 
Зплєский у своіх дрібних поезіях п. з. „РуИгі“ (Рівта, II, 225) ось 
яку заяву: 

\¥ г/есзасН тоякіеи'якісЬ луіесзпут скс§ гозіас піеикіет , 
Тог \\гуг2екат яі§ тоісії сіит ета/ліаііякіт сігикіет. 

Над сими віршами покладено заголовок: „Биту то,]е ро пшки“. 
Перевід, до котрого відносять ся наведені тут слова, зовсім не 

московський, а написаний галицько-руським макаронізмом і такий нескла- 
■ піні, що Залєский міг сго відречись для єго малоі літературноі стій- 
иоггн. Однак наведені слова характеризують тодішні переконана і чути 

*) На прим, поезіі Жуковського п. з. „Чорная дорога" (II. 59) і „Жизнь* 
II, (ІЗ.) відбили ся в деяких мотівах „Фантазії" Залеского п. з. „Каїіпоідау 

ІппчІ.11 
**) „Думи та думки Іоснпа Богдана Залеского, переведени зі. ііоль- 

< і.-ого на родимий рускій язнкь, издани же Дромт. Владнміромь Терлецкивгь. 
ІІорі'мі.ішль. Типомь М. Диковского, держителя печатни руск. собора крило- 
шаігь, 1я(Н.“ 
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Залеского. Свіжі ще спомини подій 1861—1864 рр. настроіли его во¬ 
рожо супроти всего, що россійське, навіть супроти таких неполітичних 
річей, як гражданьска азбука, задля котроі він і вирік ся книжечки 
Б. Терлецького. 

Такі переконана не позволили очевидно Залескому признати ся 
в новому виданю своіх творів до того, що колись не лишень не був 
неуком в річах московських, але читав в орігіналі та наслідував твори 
чи властиво переводи московського поета. 

У Відні 20. ноября 1893. 
Ол. Колесеа. 

Із старих рукописів. 
В історіі 1000-лігного розвою руського народа бачимо дивний 

факт: твори сгароі літератури, писані мовою більше або менше дале¬ 
кою від народноі, здобули собі в протягу століть таку популярність 
серед мас народних, мали такий вплив на духовий розвій тих мас, 
якого не мали твори новійших „народних" писателів, не виключаючи п 
такого генія, як Т. Шевченко. Факт сей може видати ся дивоглядним, 
навіть не подібним до правди; найновійший історик нашоі староі літе¬ 
ратури, проф. Ом. Огоновський прямо заперечує єго. „Руські грамотіі — 
пише він (Исторія литературьі рускои, І, 234) — списували переважно 
такі твори фантастичні, які змістом своім для людей неписьменних не 
були приступними.“ Проф. Огоновському мабуть незвісним був той факт, 
що ті неписьменні люде ще нині на вечерницях та досвітках оповіда¬ 
ють собі між іншими казками також — впривки із (їезіа Котапогит, 
із Книги Сімох мудреців та Зресиїит ехетріогит, що миогі місця із 
таких апокріфів, як Слово Методія Патарського перейшли в „питоменний* 
світогляд нашого народа „Ті книжники — читаємо дальше у проф. 
Огоновеького — не дбали про просвіту незрячих братів, та і^самі кор¬ 
мились недойідками, що падали з „трапези роскішних Візантійців. Така 
пожива не була хосенна для жолодоі вдачі народу руського.* Дивно 
тілько після сего, як се наші прості люде і доси залюбки читають, пе¬ 
реписують та зберегають ті ж самі „недойідки, нехосеині для йіх мо- 
лодоі вдачі*; дивно, чому ріжні старі легенди та фантастичні повісти 
стрічаємо ще й нині в нашім краю в таких сільських закутках, де й не 
доходила нова освіта. Дбали чи не дбали наші старі „грамотіі* о про¬ 
світу незрячих братів, а все таки в йіх писаних було щось таке, що 
вміло йім здобути серце тих незрячих братів, було щось тривке і дов¬ 
говічне, чого аж надто часто нема в творах, котрі походять із „ясноі 
днини відродженя національного* і котрі за 10 літ. по йк опублікованю 
роблять ся бібліографічною рідкістю, мало кому звісною й з титулу. 

Ми не думаємо входити в вияснене сеі появи; досить буде тут ні 
тілько зазначити. Впрочім повійші студіі над тою давньою літературою, 
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.і особливо над тою єі частиною, що до недавна навіть не вважала ся 
■і і п'рлтурою, над апокріфами, неканонічннми легендами, віршами і т. і. 
міняли богато світла на сей факт, виказали ясно, що ті мнимі „недо¬ 
віднії візантійські" були чимось далеко більшим і глубшим, були могучою 
хвилею нрогрессу, що з ріжних боків набігала на нашу землю. В них 
доходили до нас зерна дуалістичних ересів маніхейства і богумільства, 
з йіх недоладною мітологіею та чистою і гуманною етикою, з йіх про¬ 
тестом против клерикальноі гордости і заскорузлости і против догма- 
тнчноі вяключяости візантійського православія. В них доходили до нас 
і з Заходу зерна лицарських ідеалів, ренесансу і реформації. Оттим то 
ми мусимо згірдний відзив проф. Огоновеького нро сю нашу давню 
безіменну літературу вважати не тілько ненауковим і несправедливим, 
але й шкідния власне для того, що може знеохотити молоде поколіне 
до чнтаня і студіованя тих творів. 

Який великий вплив мала апокріфічна і легендова література на 
нашу пізнійшу писану і друковану літературу, на розвій релігійноі 
драми, проповіді, а також на устяу літературу людову (казки, легенди, 
колядки, баллядн), се можна буде в повні вияснити тілько тоді, коли 
зібрано буде більше матеріалу устного і рукописного, що мусить бути 
основою для таких студій. В Россіі в однім і другім напрямі зроблено 
вже досить богато, головно дякуючи заходам Пипіна, Костомарова (під 
сто редакцією вийшли 3 томи цінних „Памятниковть старинной русской 
литературьг", а один том під редакцією Пипіна, видані коштом кн. Куше- 
іева-Безбородко, С-Петерб. 1860—61), Тіхонравова, Срезневського, 
Веселовського, ІІорфірьєва, Попова, Соколова і др. У нас тілько проф. 
Оумцов розпочав сістематичну роботу над южноруськими апокріфами 
(Кіевская Старина 1887 т. II, III.), тай то звернув увагу більше на ті 
сліди, які полишила апокріфічна література в устах народа, ніж на саму 
гу літературу. В Галичині першою публікацією того рода була кни¬ 
жечка д-ра Ом. Каяитовського „Матеріали до рускои литературн апо- 
крпфичнои" (Львів 1884), Бажаючи по змозі заінтересувати наших мо- 
юдших робітників на полі історико-літературних дослідів сею частішою 
іітератури а також дати для йіх дослідів потрібні матеріали, ми розпо¬ 
чинаємо на листках „Житя і Слова" публікацію текстів, що находять 
ся в наших давніх рукописях, головно тих, що заховали ся в нашім 
закутку Руси-Украіни, в Червоній Руси. Звісно, ми друкувати будемо 
тілько такі тексти, котрі в чому небудь ріжнять ся від надрукованих 
уже в Россіі, а поперед усего такі, що носять на собі більше або 
менше виразну печать впливу місцевоі, червоноруськоі мови або й глуб- 
ше сягаючоі перерібки, так що крім загального значіня для студій над 
легендами вони будуть мати також місцеве, націоналне значінє як ца- 
мятнпки нашоі мови і літератури (хоч звісно, не орігінальноі). Таких 
текстів1 поки що звісно не много. До них належать апокріфи опубліко¬ 
вані д-ром Калитовськнм; ми надіємо ся також збогатити той ряд де¬ 
якими інтересними причинками. 

Редакція. 
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І. Соломон, і чорти в бочці. 
Текст сеі легенди, о кілько міні відомо, доси не звісний, принаймї 

я не стрічав єго ані у Тіхонравова ані в збірці Пипіна-Костомарова. 
Не згадує про неі й Порфірьев у свойій книжці про апокріфи старого 
завіту, ані Веселовський у свойій прекрасній кнпжці „Сказаній о Со- 
ломонй и Китоврае£“ і пізнійших до неі доповнених (Записки Имп. 
Акад. наукь, т. Ь.). Рукопис, із котрого єі виймаю , одержав я від 
селянина Гулейчука з с. Іспаса над Черемошем на Буковині. Є се не¬ 
величкий зшиток звичайного, грубого паперу, почорнілого від старости, 
зложеного в 4-ку, без початку і кінця, писаного двома руками, мабуть 
р ХУІІІ. віці. На чистих місцях здибаємо латинськими буквами підпи¬ 
сані назви „Нгуїюгу Зіизагсгик11, „РеДог Мосішасяик11, а на 21. карті 
гесіо в низу находимо нідпи; „Аппо Дотіпі 1732, тагса 11“, очевидно 
час, коли писана була отся збірка Весь зошит тепер складає ся з 36 
ненумерованих карток. Текст писаний на перших ЗО картках гарним 
і четким полууставом, в тексті досить богато рисунків, без кіноварі: 
уживають ся, хоч дуже неправильно, юси, і то а в значіню я, навіть 
на початку слів, а л в значіню у, рідше. Остатні 6 карток писані 
іншою рукою, менше старанно, без рисунків, без а. В збірці містять 
ся ось які статі: 

1) О Іоснфк Прикра сиомх (без початку). 
2) Олово стаго Ішаииа вРослова (ввістий апокріф). 
3) 0К434ИЇЕ ДИВНОЕ И ЖИВОНОСНОЕ О рОЖДЕИЇИ СТГО 0Ц4 ПріІД- 

внаго ГригорЇА рицЕра (звісна легенда про кровосумішку, із безіа Ко- 
тапогит). 

4) Олово челок'Ьческое и»/млднстк'к Іс. Хртов'Ь црском (видру¬ 
куємо в одній із дальших книжок). 

5) ОЛОВО Й> П4ТЕРИК4 ИКО ИЕДОСТОИТХ ИТИ ЗХ ЦЕРКВИ 8ГД4 
ПОЮТХ оу ЦЕРККЧ п4іСН\ КЖІЮ СП"кк46/М8 у црккДг (легендовий мотів 
Шіллеровоі баллядн Бег Оап^ пасії Дет Еізепііаттег). 

6) ОкЛЗЛНЇЕ И ПОВІСТИ IV Црю Пр4ВОСЛ4ВНОМХ ЙГГЕЛІ (лЄГЄНДЯ 

з круга соломоновських, текст майже той сам, як і опублікований Весе- 
ловським в Зап. Имп Акад. наукь т. Б.) 

7) Притча IV когатиу Се книгх оуколгарскиух і ТолковаиЇЕ 
притчи сеа (Інтересна переробка притчі о „чоловіці у балці", що на¬ 
ходить ся в повістн про Варлаама і Йоасафа. Притча і отсей варіант 
оброблені спеціально вт. мойій діссергаціі, що буде друкована в даль- 
ших книжках „Житя і Слова11). 

8) Житїе свого Биктора пВстелиикл (без кінця). 
На остатніх 6 картках, писаних іншою рукою, находять ся: 
9) ОказаиЇЕ IV црю ОоломонДі како закопа к’кси ко едияой 

Дельк'Ь (друкуємо далі). 
10) Прикладі о уитрости козской (із безіа Котапогшп). 

І. Франко. 

СказанЇЕ ш црю Оололгон'к како закопа кііси ко 
ІДИНОЙ ДЕЛЬК'к ТіИДіИ Н ТЕМХ Т Н С А ЦІ Л Л\ II ТИСАЦЕХ. 
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Црл СоЛОМОНХ ЬрЛИМХСКІЙ сотвори ВЕЧірЮ КЕЛІЮ II іісЙДЄ на .«'кето 
везхводное глюціи : сатано прїйди ко мн*к на вечерю. и акїе ізвьіса 
ем8 сатана н пойде с нвімх. річе же Соломонх: азх еемх црх 
над цр'к а пан над пани, и н'кств инаго под слонцемх кром"к 
МЕНЕ. рече ЖЕ ДЇАВОЛХ : ЦІОЖХ на ТОМ ИЖХ ТИ ВЕЛИКНМХ цремх, гди 
предивного знаменЇА не 8чинишх? ино а црх над цр'к и панх 
над панві, и н'кств инаго врол/гк /мене, в'кмх такеє древо ижх 
ткі должайшого не маеиїх ву своемх панств'Ь, и тое дерево 
ест велУми далеко, а гди вві а два рази сагнйлх , а за 
третнмх реклх ввіух авві ввіло т8т, и кило км. рече же (іоломомх: 
га естем лдоцАнкйшїй кролв над кролвми и панх над пани! азх 
маю цртко Сд> востокх слнца до запада, агдн ввіух суот-клх заразх, 
то з” оусего панхетва моего стали вві предо мною. и рече дїаволх,- 
сіре а можн'кйшїй и лдецнкйіиїй и над теве и над вгк кролик, и 
н’кств ннхшого другого гак а. азх маю множество (ли) слйгх лдо- 
ну, а гди ввіу суот'клх, то стали вві «Гнетв предомною вси. и 
такйю имамх лдоцв, аввіух вскух претворил во л*акх, аккі са к"- 
лткетили во єдині! дєлввй. и ПОСМ'кАЛХ са Ооломон и рече: не 
в'крВю а том8, авкіск м'клх сл8ги свои во макх преткорити и в' 
едн8 дєлвв8 вом'кстити. а гди повєл'к сатана вгкмх прєисподнвімх 
свсим, истаїна пред нвімх, цін же претворил иу во макх, и оусипавх 
вгкух во дєлввЗ. тогда нача Соломон ч8д8 дивити са. потолдх 
вУзємх шп8нУтх и завкі ну довр'к во дєлвв’к той и запечаталх зна- 
менїем и рече илдх пррчєствЯюціи : во илда Сдіца и енл и стаго д^'а 
алдинь. и глашє: не изїйд-кте ці сюд8 (жабуть пропущено: развк) 

силою и повелєнїєм црл. и попровадил иу на поле дейре, где сотвори 
црх ИакУуодоносорх т'кло златое, и закопа иу тамо, пойдгже стар¬ 

шій сатана ридаА и плачасА вом'ксто своє, потомх по оумєртвїи 
Соломонов'к нача Иродх цретвовати. дїаволх же з'кло тціашесл, 
каво вві лдоглх сл^ги ской коздвигн8 гн. и оузрНк Ирода м да да раз8- 
момх. и нойде во цретво его, сидаціє же вУ вилїю и нача сек'к 
творити пнірали. потомх вУземх козлиціа проклАта & стада ^Іро¬ 
дова и сотвори (жб. пропущено: ж1жь). и к един денв екде на вервіг и 
нача пискати, слвпнаша людїе и пов-кдаша Иродови цреки таковїй 
гласх прєчЬднїй. тогда посла црх сл8ги своа вид-кти что є^т. піни 
же шедшемоллуй егц; давві пришолх сУними ко цреви. и внд'к его 
црх пречЗдна воина и рече: что ти еси и й) коєа страни ? и рече 
дїаволх: азх еемх уитрецх над вгкми майстри и игрецх над игрУцами. 
маю та, рече єм8 црх, живві во дом8 моем м весели домх мой 
но вса днві, азх же воздамх ти мУзд8 твою и сотворю та ве- 
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лика ко цртвїи моемх. и сотвори ем$ и>вф$ келїю з'кло красні ко 
СТ’іінЬ КЛИЗЬ ПОКОЮ СВОЄГО. потом сотвори Иродх пирх ВЄЛИК рж- 

тк8 своем8 и созва вса велмежи Сі) цртвл своего и повел’к в’' 
в8внні кити и играти г8диицлм & с8рми и во вса розмїе м8зики, 
и жаднїй немоглх оугодити Иродїлд'к дфсри Филипа врата Иро- 
дова. егдлже нача дїаволх играти во вса игри иарицаемЇА пн- 

флли, єже просто ріфи в’' д8ди, и авїе возвесели са ИродЇАда и 
нача скакати и пласлти, и оугоди З'кло Иродови. рече же ей: чадо, 
что ^оціеши проси и> меие, дамх ти и пола цртва моего. шнаже 
скоро тече ко матери своей и рече: что прош8 вУ царА, понеже ин-к 
шкицалх ми пола цртва или ино что еже ^оф8. [рече] ей літи: проси 
на влюд'к глав8 іимниа кртдА, то все в8дет наше, шедши же двца 
и рече црю пред вскми вельможами: дай ми црю глав8 Ішанна 
на клюд'к. сльпиа црх н сміЗти са з'кло, нм'кАЙ ко его оучглл 
велика, и не дотаціє прест8пнти слова ради предгкАцш^ ем8 

со ньімх, послаша в’' темниц8 м8читіла и оус'ккнй гллк8 кртлл и 
даша на клюд'к двици, и/на же принесе лїгри своей. и возложи 
(в'Ьнец’ь) на глав8 свою паки нача пласлти пред кскми. иУле див- 

ное чйдо! кратно и питїе многоц'кннос пред вгкми постановленное 
во кровх претворисА. потом рече ДЇАВОЛХ: црю, не ПЄЧДЛ8Й ничтоже 
сїю скоркх. сотворимх ецае памАТь шц8 твоем8. пойд-кмх на поле 
дмїре, возвесел-кмхсА тамо еціе. ид8фимх же имх нача дїаволх 
скакати н пласлти пред всілій ид8фими. и егда прїйдоша на поле 
дейре, где т"кло злато сотвори Нав’^одоносорх црх, прїйдеже дїа- 
волх на м-ксто, идеже закопа боломонх к-кси, и рече цреви: что 
сїа могила? рече же црх: сльшіах-х Сі) Сі)ца азх, ико СОцх мой за¬ 
копа т8 к'кси. и рече дїаволх: н'ксть црю еже ти глеши, но СОцх 
твой закопа т8 злато и срекро и каменїе многоц-кнное н рече сице: 
афе к8дет СО сновх мои^ м8дрх, то виймет то сокровифе. и радх 
ккіл црх и повел'к копати, и найдоша дельвіЗ З'кло велнк8ю. рече же 
дїаволх: запр-кти црю вскмх СОитиСОнасх. и егда СОкиша шп8нтх, 
и акїе пойдоша к'кси ико мГгла. тогда дїаволх посм'кАСА з’кло 
кез8мїю Иродок8. и раст8писА зємла, и пойде Иродх во пропасть 
СО ВскмХ ДОМОіИ своим. 

Лишаючи на пізнійше спеціальний розбір поодиноких полівів сеі 
легенди, завважуємо тут тілько, що сплетено в ній кілька тем, а іменно 
1) повість про супірницгво Соломона з сатаною чудесами. Сей мотів 
у Ооломоііовських легендах дуже частий, тілько іцо звичайно місце 
гагаті заступав цариця савська або южська, як єі звуть наші рукописі; 
2) повість про увязнене бісів у бочці і закопане йіх. Власть надбі¬ 
ганні являє ся в апокріфах одним із головних атрібутів Соломона. Лі- 



тературу, що сюди відносить ся, гляди А. Н. Веселовскій, „Сяа- 
вянскія сказаній о СоломоягЬ и Китовраск“ і єго-ж „Разисканія вь о б ласти 
русскихь духовнихь стиховь’Иап. И. Ак. Наукь, Н.). Спеціально тадьмуди- 
чну літературу зіставив М. СгйпЬаит „Веііга^е гиг тещіеісіїепіїеп 
МуШоїодіе аиз Дег На§аДа“ (2еіІзс1ігій <іег Деиізсіїеп МогдепІапДі- 
нсііеп везеГІзсІїаіі. 1877, Всі. XXXI.) і „Хеие Веіігаде /ш уєг§1єісіієп- 
ііеп ЗадепкидДе®, ЕеуДеп 1893. Наша повість без сумніву є перероб¬ 
кою тальмудичноі легенди, в котрій розсказано, як Соложон запер шного 
тисяч бісів у мідяний котел і закопав, а пізнінше Вавилоняне відкопали 
іііх, думаючи, що в кітлі є скарби. Про сю повість згадує Кізеветтер 
(СагІ Кіеземгеііег, Б'аизі іп Дег ОезсіїісМе ипсі ТгаДіІіоп, 
Ьеіргі§ 1893, стор. 325), хоча й не вказує, в котрій тальмуднчній 
книзі вона находить ся. Арабські легенди про власть Сололона над 
духами взяті з тальмуда, гл. Коран, сури 21, 27, 34, 38; пізніиші О. 
\І7еі1, ВіЬІізсІте ЬедепДеп сіег Мизеїтаппег 229 і д. Найбільше по- 
хоже на нашу легенду є оповідане з 1001 ночи про рибака і духа, 
увязненого Соломоном в мідяній посудині і вкиненого в море, гл. Тац- 
зеші ипсі еіпе Масіїі, агаЬізсІте ЕггаЬІип^еп, \Аіеп, 1854, Всі. І, 60 — 
65 і далі. В середновічній католицькій Евроиі Соломон загалом уважав 
ся чародієм і владннком над духами. Знаменитий Домініканець Вікентій 
з Бове прямо пише: Роіезі еііаш сіаетоп іпсІцДі іп аІЦио уазе, 
зісиі іпсІиДеЬапіиі’ рег іпсапіаііопез 8а1отопіз (Зресиїит паіигаїе, 
ІіЬ. II сар, СХХНІ), з чого видно, що якась легенда про замикане 
духів Соломонож була ему звісна, та в усякім разі не зовсім похожа на 
нашу. Отсі „іпсапіаііопез“, заклинана духів іменем Соломона грали ве¬ 
лику ролю в середновічній чародійській практиці. І так ми находимо 
в середніх віках цілий ряд чародійських книжок і формул з его іме¬ 
нем: Заіотопіз ІіЬег сіє §еттіз еі ДаетопіЬиз, НегЬагіит Заіотопіз, 
Нудготапііа Заіотопіз Тезіатепіит Заіотопіз, ЬіЬег Де ііігопо 
Заіотопіз, Сіауісиїа Заіотопіз, ЗетірЬогаз Заіотопіз (бібліографію 
Іііх гл. Кізеветтер, ор. сії. 323—340). Замикане духів, хоч і без іменн 
Соломона, є також улюбленим казенним мотівом в сучасній Европі. Ва¬ 
ріанти казок з сею темою, особливо польських і руських, зведено 
у Карловича (Д. Кагіолуісг, 2е злуіаіа Ьазпі. ТудоДпік ііизіголуапу 
1892, І. V.. N. і 16, 117). Д. Карловнч, не знаючи мабуть доси наве¬ 
дених апокріфічвих легенд, виводить основу сучасних .подових опові¬ 
дань про увязненє злих духів у ріжних посудинах із „замерклих віків 
людськосте®, коли то первісний чоловік „всі сили природні в собі і по 
за собою уявляв собі в людській подобі.” З оповідань наведених Я. 
Карловпчем тілько одно сягає часів старогрецьких: про те як Сізіф 
звязав смертп руки й ногп і люде перестали вмирати, аж поки Арес 
єі н,е увільнив. Прочі оповідана — нові. Наводимо тут йіх бібліогра¬ 
фію. Увязненє Смерти: Сізгелузкі, 2Ьіог луіаД. До апігороі. 
кга). XI, 6; Ко1Ьег§. Ки]‘а\уу II, 118; С Ь е 1 с її о лу з к і, Ролуієзсі 
2 окоііс Рггазпузга, 178: КоІЬегд, Кгаколузкіе IV, 135; оповідане 
лкраінське 2Ьіог ууіаД. ЇХ, 117: КоІЬег§. С'ЬеІтзкіе II, 112; 2Ьібг 
луіаД. XII, 16, XV, ??: О г і т т, КіпДегшагсіїеп, N. 82. Увязненє 
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Біди — оповідане пінське 2Ьіог шіасі. IX, 52: XII, 12: К о 1- 
Ьегд, Рокисіе IV, 198. Увязнене Лихорадки: КоІЬегд Ки- 
ІатууІ, 188; КоІЬегд, Ргяетузкіе, 240. Увязнене Зарази: 
оповідане з острова Ругіі .ІаЬн, УоІквзадеп аиз Роттегп 1899, 36. 
Оповідане про увязнене лісового діда, котре я чув малим в їїагу- 
евичах і переробив у свойій казці „Без прані." Руські (велико- 
і малоруські) перекази того рода зведені також у Афанаеьева. 
„ІІозтическія воззркиія Славянь на природу" III, 40 — 52. Далі 
маємо в нашій легенді уступ про танець Іродіади перед Іріодом 
і про усічене св. Івана, взятий із євангелія Марка VI, 17—27, 
при чіж інтересно, що Ірод являє ся сином Соломона— звязок, котрого 
ми доси ніде не стрічали. В кінці варто піднести також уступ про те, 
як сатана видумав дуди; на него, здаєть ся, натякає й народна припо¬ 
відка: „Як чорт у трощу залізе, то на яку хоче дудку заграє." Слово 
„дельва" — болгарське. Чи сістематичяе єго вживане в тексті нашої 
легенди, помило єі досить значного малоруського кольориту, натякає 
на болгарський орігінал, з котрого вона перейшла до нас? 

Ів. Франко. 

ІЗ УСТ НАРОДА. 
Розпочинаючи в „Жигю і Слові" друкувати матеріали записані із 

уст народа, ми дуже добре бачимо тісні границі, які дає нам періо¬ 
дичне видане з так широкою програмою для публікації тих матеріалів, 
тісні в порівнаню з величезним богатством того, що е записано у нас 
і у других збирачів і того, що ще можна і слід би записати особливо 
в Галичині, на Буковині і в Угорській Руси, Ми знаємо добре, що пу¬ 
блікація тих матеріалів в „Житю і Слові" може бути тілько часткова, 
і длятого думаємо, що треба нам публікувати йіх з вибором, налягаючи 
понеред усего на матеріали доси найменше збирані (казки, легенди, 
анекдоти, місцеві перекази), на мотіви і варіанти доси незвісні і зво¬ 
дячи при них еістеаатично все доси надруковане до даноі теми. Задля 
тісних рамок нашого виданя нам приходить ся здержати ся з друком 
нашоі збірки галицько-руських приповідок, що доси обіймає около 
15.000 н-рів, т. є. майже тілько, що збірка Номиса, котрою обнята вся 
Русь-Украіна. Збірка наша в головній части вже впорядкована, матеріал 
норівнаний з тим західно-європейським, що зведений у величезнім ділі 
Баидера (К. а п й е г, Зргісішбгіегіехісоп , 5 томів), та все таки 
до ноі ще треба приложити досить праці, поки буде зовсім готова до 
друку. Всіх прихильників нашоі народноі словесности, котрі або мають 
можнії-п. записувати з уст люду, або мають в руках збірки творів на¬ 
шім }нш>і словесности, просимо дуже присилати нам своі записи для 
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використана. Не потребуємо й додавати, що для матеріалів того рода 
вживаємо прав описі. котра найдокладнійше з усіх доси вживаних може 
віддати всі відтінки народньоі діалектології. 

Редакція. 

Пісні народні. 
І. Співанки, співане, голос. 

N. 1. Ізродшш виногради а,і по під садочок; 
Заспівали два ] ангели в небі співаночок. 
Ми шче таких співаночок ньігде не чували: 
Сам Сус Хриетос на престольі співанки складаіе. 
Іс суботи на неґільу стала темна ньічка, 
Оі горіла на престольі мальована сьвічка. 
Оі сьвічечка догараіе, а зьірничка сходит, 
А пречиста Ііва мати до церкви приходні. 
Прийшли уви ба.і до церкви, богу си молили, 
Перед ними ризькі дверці сами си втворили. 

N. 2. Кобил такщ голос мала, іак співати вмцу, 
Тримав би ньі мі] миленькиї лишень про пеґільу. 
Кобим в лікі хліб не пекла, а в зимі не прьала, 
За бим свому миленькому красно заспівала. 

N. 3. Співав би іа співаночки, та коби то вдати, 
А то чуджа сторононька, будуть сьі сьмуати. 
А то чуджа сторононька та] чуджці льуде, 
А іак не вдам співаночки, встидно міпьі буде. 

N. 4. Оі співаче, співаченьку, то співати вкуєш! 
Чому тогди не співаіеш, іак ізголоднуеш У 

N. 5. Оі деж ти сьі, дьівчинонько , співанок набрала ? 
По під гору високуіу на жито орала. 
Оі деж їй сьі дьівчинонько співанок навчила? 
По під гору високуіу жито волочила. 

N. 6. О.І іак іа си заспіваіу, два голоси ма.іу, 
Іеден путчу по дуброві, другщ по Дунаї у. 
О,І .]ак іа си заспіваіу но врізьки, по врізьки, 
Піде голос по під колос аж на передмісьтьи. 

N. 7. Співаночки жоіі льубі, деж іа вас подьііу? 
Збирав іем вас в лісах, горах, по польу розсьцу. 

NN. 1 і 2 отсеі збірки записані Марією Гамораківною в с. Ясе¬ 
нові пов. городеньського від Івана Ганущака в р. 1890, решта записана 
мною в с. Нагуєвичах пов. дрогобицького. В збірці п. М. Гаморак до 
пісні N. 1. приплетений ще ось який конець , очевидно попсований ви- 
ривок з іншоі пісні, як і в загалі весь N. 1. якийсь поплутаний: 

Аж ксьондз увішли до церкви молити ся. 
„Десь тут був дьак таі паламар!" 
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Дьак пішов 6щ до міста, натамар до млина, 
Стодіт церква неметена, велика провина. 
Ла на того бад дьаченька наґуу, наґцу: 
Буде церква заметена на другу неїільу. 

До N. (і. додам, що .по врізьки“ походить від Уріж або Урожет 
село сусіднє до Нагуєвпч. Се натякає на те, що майже кожде село в на¬ 
шім краю має своі спеціальні коломийки і осібні до них мелодії. На ко¬ 
ломийки , що говорять о піснях і сшваню, звернув увагу проф. Сумцов 
у свойій статі о коломийках (Кіевская Старина, 1866, марть), бачучн 
в них доказ великої творчоі сила і еамосвідомостн галицько руського 
народа, тим більше, що де інде таких пісень в устах народа нема. 
Лихо тілько, що проф. Сумцов при сьому зсилає ся переважно на ко¬ 
ломийки зі збірки о. Щасного Салажона (Коломийки и шумки собраль 
Счастний Саламоні, Львові 1864), передрукованої в великій збірці Го- 
ловацкого (Народньїя пісни Гадицкой и Угорской Руси, Москва, т. II ст. 
739—811), а збірка та в значній части складає ся з нісень скомпонова¬ 
них самим о. Саламоном, і власне пісні приведені проф. Сужцовия, пе¬ 
реважно належать до ряду таких фабрикатів. Взагалі збірка о. Сала- 
мона мусить бути виключена з ряду етнографічних видань відповідаючих 
вимогам науки. До N. 1. додати ще треба, що укр. перакази про нохо- 
дженє пісень від якихось надприродних істот находимо у Куліш а* 
Записки о Южной Руси т. II, ЗО, у Чубінського, Труди, І, 24. 

II. Смерть богача. 

Оре богач на пшеничку голубими воли; 
Гадав богач , шчо не зийде на біду ньіколи. 
Узьнла сн пшениченька на кукіль зводити ; 
Ой взьив богач помаленьку на біду сходити. 
Богачевн нила біди, в богача корови, 
Гадав богач, шчо не буде вмирати ньіколи. 
Гадав богач, шчо не буде ньіколи вмирати, 
Та црпішла смерть таі до него, взьала потинатн. 
„Ідн-ко ти, грішна снерти, не ближ-ко сн ’д миньі! 
„Оі іе в мене стадо конеї на панські долнньі “ 
А смерть того не питаіе, взьала потннатн, — 
Узьав богач своіі слуги по сусьідах слати. 
Положили богачика на тисові лави, 

Та] узьпм богачевн на подзвін дзвонити, — 
Посторонкі не даіут сн, каже, в рукі взьпти. 
ІІірвади сн посторонкі, попукали дзвони: 
Такиі , брате, богач грішнн,, Господи борони! 

Записала Марія Гажораківна від Параски Нашенко в с. Трійці, 
снятинського пов. в р. 1887. Ся пісня — відгомін дуже розширеної 
в староруській літературі повісти про Аніку-воіна, звісноі у нас більше 
п. з. Казка про лицаря і смерть. 6і розширене в європейській книжній 
словесности показав проф. Тіхонравов (Н. Тнхонравові „Повість 
о ир'іиііц живота сь смертью“, Літописи русской литературьі и древно- 
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с/ги. Москва, 1859, т. І. стор. 133- 193). Южноруеький текст повісти 
„О чловеци и смерти“ з рукопиеі XVIII. в. буде надрукований в одній 
в дальших книжок „Жити і Слова." 

III. Лукіян Кобилиця. 

Казали на» дипутати , шьо нам гаразд буде, 
Збунтували всьу громаду, комісьіза буде. 
Збунтували дипутати цьілуіу громаду, 
Самі пішли до маршевки (?) усьіма по раду. 

5. Ди ви чули, льуде добрі, за такі побліки, 
Шьо написав Кобияицьи з маршевков супліки. 
Оз ,)ак уни написали, дали до кризенту, — 
Іде воська в Путилову аж пів рийменту. 
Будуіут си у Чернівцех три доми нову і , 

10. Там сьідлазе пан староста коньі вороньі)і. 
О.} осьідлав пан староста коньі вороньці, 
І віводит в Путилову шче три кужпаньізі. 
Оз віводит в Путилову, вже си зільідували, 
Молодидьі з'ик то вчули, всьі си позбігали. 

15. Суха верба суховерха ни хоче родити; 
Пішло восько аж у Плоску Кобилицьу змити. 
Лмилиж уни Кобилицьу, супліки читали, 
Катували біле кіло, водов відливали. 
Оз звзизали Кобилицьу міцними линвами, 

20. Провадили у Сторонец з острижи шабльнми. 
Кузет, кузет зазуленька з долішного кіньцьа; 
Провадили Кобилицьу до старости-німцьа. 
Староста потрокол (зіс !> пише, мандатор питазе, 
А Базидько Кобилицьу буком потьигазе. 

25. Заревіли сьірі воли , молодицьі жлі]ут , 
Джурджуван, то пан велнкиі, ньічого ни вДіут. 
Оз Джурджуван, то славшу нан, цьіла ’го Вижницьи, 
Зажурив си у неволи батько Кобилицьп. 
Колнс хоків , Кобилице , з жінков ґаздувати , 

ЗО. Було не з'ти у Сельитин льудщ бунтувати. 
Із за гори високоД зазорьали зорі; 
Поховали Кобилицьу у міські Гуморі. 
Кузет міиьі зазуленька конец Рапучила; 
Оз уже си Кобилицьі співанка скінчила. 

Пісню сю на просьбу д. Олександра Колесси записав під старії ч 
людей молодий письменний Гуцул Волошинюк у с. Сергіях на Буковині 
від тамошніх старих людей. Лукіян Кобилиця був послом на сонм коп- 
отітуційний 1848 р. у Відні, відтак в осени тогож року с,чинші розрух 
у буковинській Гуцульщині, був арештований і суджений у Чернівцях. 
Докладнійша розвідка про него буде опублікована в „Зорі". Із пісень, 
котрі про него згадують, доси звісна тілько одна в збірці Купчанка 
(Записки Югозап. отд. Имп. русек. Геогр. Общ. Кіеігь 1874 т. II ст. біАдо 
550) Для пояснена пісні ще кілька уваг. Рядок (і: Кобилиця вніс н осеїні 
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1848 р. до Кромерлжа петіцію о сполучене Буковшш з Галичиною і о 
урегульоване буковинських відносин. Ряд. 7. кривент — мабуть Кгеізшпі; 
д. Колесса догадує ся, що се Кроіериж. Ряд. ІЗ відвідувати ся = стят 
в ряди, з нім. іп ВеіЬ ипсі’ (Гііесі. Ряд. 16. Плоска — рідне село Коби¬ 
лиці. Ряд. 17—18. На ділі військо вр. 1848 не зловило Кобилиці в Плоскій. 
Він здужав утекти в гори і держав ся там ще цілу зиму, а тілько вес¬ 
ною 1849 р., коли горами задумав перебрати ся на Угорщину і зайшов 
в Жабю до знайомого уніятського священника,, той віддав его в руки 
стражникам фінансовим. Сцени кровавих екзекуцій, описані в ніснн, 
пришпилені сюди мабуть з інших подій і навіть з давившого часу ім. 
з р. 1843. Ряд 20. Джурджуван поміщик, властивець многих сіл у русь - 
ко- кімполюнгськім повіті. Пісня натякає на те, що військова екзекуція 
против Кобилиці виражена була головно на надягане поміщиків. Ряд. 
ЗО. Сельитин — село близько Стороння і Плоскоі. Ряд. 32. Після ін¬ 
ших звісток Кобилиця похований у Вамі. бго засудили були на висе¬ 
лене з Плоскоі. Ряд. 33. Рапучило — гора в Сергіях, дів милі від 
Сторонця. 

Ів. Франко. 

Б. Легенди. 
І. Початок і конець світа. 

Сперед віку не було ньічого, тітько тьма і вода. Отець предвічнщ 
був у небі. Дуавол упер ід був також ангел і жив з паном богом у небі. 
Розгадав собі господь бог за сьв.іату земльу і плоди і всьакі порьадки 
і каже до ангела: „Іди — каже ,]ему господь бог — у преісподньу 
по земльу і скажи: „Беру в іиуа боже!1 Він пішов і сказав: „Беру в 
ща сво,]е!“ То поки ви.ішов на юру, то вода ,]ему всьу земльу випо- 
локала з іего пазурів. Приходні вія до господа бога і каже: „Вода ви- 
полокала міні всьу земльу!11 Господь бог каже: „Іди другий раз і бери 
во іиуа боже!'1 1 знов вода впполокала, бо вія не казав во іуа боже, 
а тілько во ща сво,]е. За третин разом бог розгнівав сьа і казав іему 
конче говорити „во інда боже“. Він пішов і іак зі злісьтьу сказав : 
„Беру во іиуа боліє", тогди виньіс жмінку земльі. Дав він тоту жмін- 
ку господу богу до рук, і в тоі час господь бог узьав таі засьуав тоту 
земльу : кинув на море на всі штири части, і тогди вліе стала земльа 
рости. Лак господь бог ішче зробив сонце і місьаць, зробив сьа день 
і не було тьми. Тогди господь бог льіг відпочивати на то] кавалочок 
земльі — а Леіі було лиш тьілько, шчоби міг льагти іедея чоловік. 
А то,] ангел зачав сьа тогди дуже злостити і хотьів пана богаздрулити 
в воду: взьав іего в руки та] несе, шчоби веречи до води. П]е, іде, 
а земльа все росте під і его ногами, а вода робит сьа все дальше і даль¬ 
ше від нього. Дивит сьа він з другого боку, таж вода близько і зага¬ 
дав там здрулити пана бога. Знов несе, а земльа знов росте під іего 
ногами, а вода вже далеко зробила сьа від пана бога. Тогди нан біг 
пробудив сьа, увидьів, шчо тоі ангел такщ фальчивн] та,] каже до ньо¬ 
го : „Прокльатиі вороже, а ти шчо хотьів зо мнов зробити?" А чорт 



]ояу каже : „шчож, ,рі вишле землі.)', а ти заеі.ірів, то хочу мати спіл¬ 
ку с тобо,)у.“ А господь бог каже їему: „Добре, при кінци сьвіта ї а 
собі позт.му пбзадьи, а тобі дам чільне". То ньіби значило, шчо їому 
дисі.ті. усьіх богатих та вельможних а злих, собі возьме бідних а по¬ 
божних. 

Але чорт на того не зважав і конче хотьів тоту земльу спусто¬ 
шити і згубити, хотьів увесь сьвіт затрьасти. Снравльав бурьу, град, 
бив громами, блискавицьами, заливав водами. Тогди пан біг казав ,)его 
окувати в ланьцьухи і пригати в пекльі до зельізного стовпа, шчоби 
там сто]ав аж до кіньцьа сьвіта. 

А ]зк мще бути конець сьвіта, то будут такі знаки: сьім льіг 
дожджу не буде, і буде ворогувати царь на царьа, брат на брата, отець 
па сина, син на вітцьа і всьі льуде зненавидьать сьа. Тогди чорт буде 
зіщатщ з ланца, шчо на ньім стоїіт прищатщ від почьатку сьвіта. А їак 
буде зіщатщ, тогди возьме терноі-и) вінець на голову, ребра собі прібїе 
і буде казати, шчо він господь бог. А Илща пророк — він не виправ 
па земли, бо їего на огнисьтьу кольісници взьато на небо,—то при кінци 
сьвіта вій приїде на се] сьвіт умирати, і буде ходити всьуди по сьві- 
тьі і буде льудщ навчати і буде казати: „Даїте сьа на муку, але не 
да.іте сьа на підмову, бо то злиї дух, бо то чорт буде їіздпти, абисте 
сьа не дали на підмову!" А тої чорт буде возити с собов воду, але 
то не буде вода, а тьілько з великодно,]’і щатницьі зола: хто в веди- 
кодну щатницьу золит шматье, то тоту золу чорт збираїе і хова.іе, 
шчоби було при кінци сьвіта чим льудщ поїити. Хто сьа тоді води 
паще‘, того чорт запише собі, а хто не схоче пити, того верже у такії] 
зельізну щецок, шчо в ньім страшнщ огень горит. Але то,] огень не 
буде печи|, то так тьілько чорт буде страшити льудщ , жеби му сьа 
всьі льуде підписали. 

По тьім у сьім такиї сьа випасе віл, же він сьім гір трави випасщ’е 
а сьім рік води випиваїе. А їак тої віл згине, то шкіра з нього буде 
мати сьім миль довготи і сьім миль широкости. То тогди чорт скаже 
сьвїатого Млиїу злапати, і тоту шкіру простерти, і на тьі шкірі будут 
сьвїатому Илщі голову стинати, а то тому, бо чорт зна]е, шчо їак сьвїа¬ 
того Илщі хоць їедна капка кьерви на земльу капне, то земльа сьа за- 
малит. Але їак їому зітнут голову, то їедна капка тоді кьерви бризне 
аж за сьім миль, упаде на земльу, і відси земьла зачне горіти і згорнт 
кажінье, дерево і гори, все згорит і цьіла земльа перегорит на попіл. 
Потому иовуе вітер і зрівнаїутсьа гори з долинами. Тогди затрубїат 
ангели в труби і кождщ жертви,] буде вставати на страшнщ суд. Приї¬ 
де господь бог судити і буде казати: „Станьте ви праведники по пра- 
пици, а ви грішники по льівици !“ І ваи будут сьа видьіти і пізнаїут, 
котрщ грішнщ, котрщ праведнщ. І скаже потьім господь бог: „Ідьіт іш 
праведники до вітцьа мого, там маїете царство насьльідувати, а ви 
грішники їдьіте ви в огонь прокльатщ, там будете мати страх і скре- 
жет зуба. Був їем голоднщ, не накормилисте мене, був їем прагнушчщ, 
не напоїилисте мене, був їем наг і не приодьілисте мене". А вни ска- 
жут: „Ми тебе боже не видьіди." „А не видьілисте мене, то сте ви¬ 
дніли ближнього свого." А шче по тьім усьім сьвїата Покрова ши]е рину 
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від початку сьвіта до самого кіньцьа сьвіга. І вна з того.іер мире, шчо 
хто да|е до церкви, іакье будь убранье або бідному одьчк, а вна з того 
нице ризу. То тогдп, ,]'ак господь б іг скаже ніж грішникам іти до пе¬ 
кла, то вна тих грішників вакрпіе тов ризов. То тьі. шчо будут на- 
крпгьі тов ризов, то шче будут спасені, а лиш тьі, шчо на них тоді 
ризи не вистане, нідут у в'чну погабідь. 

Б Болехові від служниці дівчини Мартя в р. 1888 записала 

Ольга Франко. 

Оповідане се очевидно зложене з кількох. І так аналогічні опо¬ 
відана про сотворене світа гл. Чубінський, Труди І, 142—144; 
Драгоманов. Малорусс нар.,пред. 15,89—91, а також болгарське 
оповідане там же 429—420. Про конець світа порівнай Ом. Калитов- 
скін, Матеріали до рускон литературн апокрпфнчнои; Н. Т а х о- 
нравовш, Памятники отреченной руссвой литературн 11,213—281 (чо¬ 
тири списки Слова Методія Патарського) і статю про сей памятиик 
А. Н. В о се ло в сь к о г о, Опать пзслйдованія о развитіи христіанской 
легенди (Журнали мин. нар. просв. 1870 к Оповідане про вола, що 
спасає 7 гір трави і вшиває 7 рік (у один день) взяте з Тальмуда, а 
принайжі з него виводить єго руська книжечка „Басми Тлаиздовьі СО 
галіи^х жидокх оузнлнньїл11 і т. д. (опис єі і інші виписки подамо 
в одній із слідуючих книжок) видана в Почаєві 1782 р., в котрій на 
карті 10. гесіо читаємо: Дна іпестагш ІіЗнїл ипр^одАЧ'х жідове праз- 
дникх Ш»оиесх : сїесть иед'клю седллВю по пасц'Ь, вх кій дінь 
должни своа долш оукрлішти в'Ьтвїеліх и зелїеллх. Вин8 Д4ЄТХ 
ТалмВдх сію: гаки; дреко поскчеииое оуси^аетх, таки; и жидове, 
которїи прежде процк'ктлди, нми к изс^ошд. И поютх п'Ьсни шЛе- 
вїлдан'Ь рьів’к. и таки; отролтсА лки на коліедїю, єдинх кірітх 
нл севе лице Аевїлдлна, вторьш Шороворл вола, третій лице Гда 
Вґа: и влснословатх, гако волх великій Шороворх всегда Брань 
творитх сх превелїею рьїкою Левїаданомх, л вх то вреллА Гдь 
Бгх приуодитх, и здкллаетх окои^х, и № ни^х жидишх оуч 
режденїе велі'е на йвск^х сод’кловаетх”. А польська книжка „Яоз6“ 
гускшзка... па оЬ.іазпіепіе Таїтшїузіб'ус11 видавана кілька разів у Кра¬ 
кові ще перед руською брошурою, свято се зве „Згешиез11 і кладе на 
д. 5 місяця Сівена, називає вола „8ог НоЬог“ і додає: „Таїтий ту 
кзі^сіге „ВгаЬез" гогйг. 15 кагіа 120.іакц о іут рггутоосігі Ьазгпі§ 
Рап Бо" зіхтоггуі Ьетозопа огаг у гоп§ іе§о, рогпатоягу газ, ге 
Ьесі^ тіеіі роіотзіхто, кагаі гоне; гаггпаб у зат пазоііі \м ЬесгкасЬ 
ті§зо іеу. кіоге гасіїстапе іезі па Ьапкіеі ро зцсіпут сіпіи «ііа 
зргатуіесГіігуусЬ гуйо^ Яіугоггуі іей роіут... шоіи луіеікіе^о, кібгу 
іакіеу луіеікозсі іезі, ге г §ог ЗО па сігіеп ігаху§ гіасіа у сЬуоіє 

тогга \уурііа« (стор. 790 — 791). 
Ів. Франко. 



II. Відки взяла са зкаба ? 

Коли Іисусь Христось ходивь по зеллп изь св Петромь, то о№ 
пришли идгь едному валалу- (селу) и сіли соб6 подь дичку (грушу), 
і,і/гра стояла на концу ватаяа. їїде чоловіки дорогою около них* 
и плаче. 

— Што тобі небоже ? каже Іисусь Христось. 
— Народила ся у жене дитина, та нехоче нихто ити за кужа, жемь 

худобини. 
- Неплачь, піду я 
И пішовь до нього Небесний, подержавь дітину підь свягу воду; 

пришли дожівь, а тами ужь вшнтко стояло на сголб, чого гребало идь 
гостині. На&лися и напилися чаияно (гарно), а потожу коли Христось 
стави зберати ся, то знявь изь худобного свого кума бочкорн (ходаки), 
павадивь на вішало, а обувь го вь нові чижмн (чоботи) и каже : обьісь 
шігда не знимавь очи изь бочкірь, та добрі ті буде. — И пошовь. 

її став ся изь худобного чоловіка богачь подь рокожь, а віаь якь 
нбогатівь, такь и набравь ся пихи, ставь ганьбити ся своихь бочкірь 
п шмаривь (викинувь) ихь вонь. 

Неодовго йде Іисусь Христось черезь тото село и каже Петрови: 
„Петре, нащивити (відвідати, з чеського ,,аатзіігіі“) бн намь нашого 
кума, якь ему веде ся.“ — Добрі, господе, наїцивме — її зашли кь 
ньому по надь вечурь; воїшш до хижи, сіла собі за стіль, а газди 
не било дожа. — Приходить овінь дожівь, отворяе двері и отразу згу- 
лякавь (закричавь): 

— Вонь изь хижи, цундравн жобраки! 
— Куме, куме — каже Іисусь Христось, — не сердьте ся. 
— Чорть вамь кужь, не я. 

— Но, кедь чорть тобі кумомь, то идь и та ндь ч >рту, твому 
кумови, — и шмаривь его у млаку (озеро); а изь нього Доразь спра¬ 
вила ся жаба. 

Ажь тогдм вінь обачне ся и ставь кричати: кужь, кужь, кужь! 
— О, ніть, не кужь, забнвь ти на свои бочкорн. — И пошовь 

Христось далей. 

Записав на Угорській Руса о. Анатоль Краліцкий. 

Отеє оповідане разом з кількома іншими, котрі надрукуємо в даль¬ 
ших книжках, одержали ми від проф. М. Драгомаиова, котрому воно ще 
в р. 1880 прислане було о. Анат. Краліцким з Угорськоі Руси для его 
збірки , Малорусскія народния преданія и разсказ«“, та прийшло за 
пізно, коли збірка вже була видрукувана. Ми друкуємо речі записані 
о. Краліцким, заховуючи его власну правописи. 

Редакція. 

-<оо>о- 
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Сучасні діячі словянськоі науки і літератури. 

Хоча „Житє і Слово* не хоче бути органом так званоі „славістики* 
а визначує собі далеко скромнійшу програму — знайомити своіх зем¬ 
ляків, Русинів-Украінців, зі здобутками сучасноі науки, в тім числі 
й словянськоі, то все таки ми вважаємо, що іменно знане важнійіних 
праць і явищ науки і літератури власне в обсягу словянського племенн 
повинно бути одвиж з головних/складників освіти кождого Русииа. До 
сеі мети ми будемо підходити 4 ріжних боків. Одним із способів, що 
ведуть до тоі діли, е без сумніву подаване житеписів і характеристик 
видних діячів словянськоі науки і літератури. Ряд таких житеписів, 
до котрих по змозі додавати будемо й портрети, розпочинаємо чолові¬ 
ком, котрого імя повинно бути знайоме і дороге кождожу Русинови- 
Украінцеви без огляду на те, чи він згожуєть ся з усіми поглядами і з- 
усіми частями єго обширноі і многоплідноі ДІЯЛЬНОСТЕ. 

Редакція. 

І. Михайло Петрович Драгошанов. 

Обставина, що „Житє і Олово* має честь числити М. П. Драгожа- 
нова між своіх головних співробітників, накладає на нас певні огра- 
ниченя, і для того замісць обширноі розвідки, на яку без сумніву за- 
слугуе наукова і публіцісгична діяльність сего мужа в рамах украінськоі 
мови і літератури як також і в рамах ширших, загально-словянських, 
ми мусимо ограничити ся на подане его короткої біографіі, котру опи¬ 
раємо на даних, достарчених самим Михайлом Петровичем, по части в 
єго „Австро руських споминах*, по части в німецькій книжці Туна 
(АІрЬопз Тіїип, ОезсЬіеМе сіег геуоіиііопагеп Ке№е§ші£еп іп 
Киззіапсі. Ьеіргід 1883“, стор. 310—315, примітка), а по части в ли¬ 
стах до нас. 

Михайло Петрович Драгоманов родив ся в Радячі, полтавської губ. 
в р. 1841. з небогатоі дворянської сімйі. Батько єго ще в 20-тих ро¬ 
ках, живши у Петербурзі, обертав ся в тамошніх ліберальних кружках 
і писав навіть українські вірші, а нізнійше, живучи на Україні, не 
покидав ся своіх ліберальних думок і сімпатій до простого люду, до¬ 
помагав мужикам чим міг і списував людові пісні. Мих. Петрович ходив 
з разу до уйіздного училища в Гадячі, потім до гімназіі в Полтаві, де 
ему пощастило ся найти кількох талановитих і щирих учителів, котрі 
розбудили в нім замилуванє особливо до старинноі історіі і клясичних 
писателів. Рівночасно з ттм ті вчителі заінтересували его й новійшими 
поривами Россіян до свобіднійшоі громадської праці: вже в гімназіі 
він читав не тілько всего Таціта в орігіналі, але також Шевченка й 
Герцена. 

Коли від р. 1857, по смерти царя Миколи, розпочалась серед 
россійськоі суспільности агітація за знесенєм кріпацтва, видавали йол- 
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тавські гімназіасти рукописну часописи, і Драгоманов був еі редакто¬ 
рок. В осени 1839 р. він вступив на кіівський універсітет, котрого ку- 
р.і тором був тоді знаменитий хірург Пірогов. Під его опікою універсітет 
і і шив ся майже повного академічньою свободою. Між студентами йшли 
юрячі дебати, всі рвали ся до політичиоі діяльности, хоч і в ріжні 
боки. Щоб зблизитись до простого народа, почали заводити недільні 
школи, з разу з цілями політичноі пропаганди, та переконавши ся, що 
з малими дітьми і неписьменними старшими про політику годі говорити, 
обернули ся просто до освіти і педагогії. Та коли вь р. 1862 недільні 
школи покасовано, Др-ов з деякими товаришами став учителем в учи¬ 
тельській еемінаріі. Але на него швидко ноеинали ся доноси з боку попів 
як на нігіліста і українського сепаратістаі его відправлено з еемінаріі. 
За весь той час він не покидав універсітету і майже рівночасно з 
відставкою від еемінаріі скінчив універсітет і здобув собі право на¬ 
вчати в середніх а навіть у висілих школах. 

Чимале значіне для его датьшоі долі мала мова, котру він на весні 
1871 р. вигол їсив як делегат студентів, що вчили в недільних школах, 
на прощальнім бенкеті устроенім на честь уступаючого Пірогова. Про¬ 
мова була вільнодумна і зробила велике вражіне; часописам заборонено 
й згадувати про неі прт описі бенкету, а ректор універсітету Бунге 
(пізнійший міністер фінансів) дістав за неі нагану. Драгоманоз увійшов 
у круг ліберальних професорів, розширив своі студіі, що дося ограни- 
чувались на старинну історію, також на новійшу; ему роблено надію, 
що поставлений буде кандидатом на катедру професора всесвітньої 
історії, опорожнену в р. 1862. Та польське повстане стало на перешкоді 
осягненю сеі ціди. Ліберальні професори стратили вплив, висилки за 
границю на кошт нравягельства годі було дочекати ся, і Др-ов докінчив 
енно магістерську діссергацію про Таціта і габілітував ся в р. 1864 на 
пицента всесвітньої історіі на кіівськім університеті. 

В ту пору вмер его батько і ему прийштобь дбати о виховане 
геегри (Ольги Пегровни, звісноі писательки Олейи Пчілки). І сам він 
оженив ся, то й мусів для прожитку давати приватні лекції і заробляти 
и,і хліб пером. Крім історіі его тягло й до педагогії, з котрою він 
основно познайомив ся ще з часу недільних шкіл. З педагогічного боку 
гін виступив у негербурських часописях за тим, щоб у початкових 
школах на Вкраіні розпочинали вчитн по вкраінськи і постепенно йшли 
зо россінськоі літературноі мови. Случайно статя его видрукувана була 
11 дпріля 1866 р., т. є. в сам день вистрілу Каракозова. Звісний Кат¬ 
ет зовсім сурноано добачив втім замаху до українського „сепаратізму* 
ззязокз замахом Каракозова. Куратор девунціював Драгоманова як укра¬ 
їнофіла і поставив его під свій особливий догляд. Силою зовсім природаоі 
реакції обернув ся Др-ов від тепер власне до украінських питань, з разу 
педагогічних, а далі йзагаломнаціональних Зачав збирати матеріали до утер, 
етнографії й літератури,а в політиці дійшов до демократичного федератізму. 
Пі; доцент універсітету він мав великий валив на молодіж, що власне тоді 
б\ га глубоко зворушена соціальними штанями, організувала кружки, 
каси, бібліотеки. Найкрасша з таких бібліотек у Кііві, в котрій сісте- 



жанчно підібрані були книжки як по історіі і суспільная питання, так і 
по украінознаству, устроєна була іиенно під проводом Драгоманова. 

Тілько в р. 1870 уряд „відкомандував" єго за границю для допов¬ 
нена студій. Др-ов пойіхав через Львів, де у-перве познайомив ся з 
галицькими Русинами, побув у Будишині між лужицькими Сербами, далі 
в Бразі, студіював у Гейдельберзі, а відтак прожив довжин час у Фло¬ 
ренції, відки в р. 1873 через Цюріх, Відень і Львів вернув у Кіів. 
Тут повстав тнмчасом „Югозаладнин відділ географічного товариства1' 
і Др-ов став одним із его найдіяльнійших членів В ту пору повстали 
его найважнійші наукові роботи: видане двох перших томів укр. істо¬ 
ричних пісень, доконане спільно з Антоновичем, та головно працею 
Др-ова, котрий додав до текстів своі многоцінні у ваш і бібліографічні 
вказівки, далі невеличка але дуже важна статя „Рицарискіе отголоеки 
вг укр. нар. п'Ьсняхь" — перша на Украіні проба дриложеня нового, 
лорівнуючо-історичного методу до ввясвеия народноі поезіі, в кінці бо- 
гата збірка народнії оповідань, казок, легенд і т. і. Рівночасно (1873— 
74) друкував він у „Віствикі Европи" ряд політичних статей „Во- 
сточная политика Германій и обрусеніе“, „Русскіе ви Галиціи", „Ли- 
тературное движевіе вт> Галиціи", а в львівській „Правді" об- 
ширну працю „Література рсссійська, великоруська, українська і 
І галицька". Про зміст і характер єго університетських викладів дав 
виображінс статя ,Ворьба за религіозную свободу вь заи. Европі вь 
XVI—XVII стол." друкована в , Отечестневннх'ь Запискахь". Рівно¬ 
часно був Др-ов у Кііві душею редакціі „Кіевскаго телеграфи*. що 
тоді був певно найліпшою з провівціональних газету Россіі. Був також 
одним з організаторів кіівського археологічного зйізду 1874 р. Після 
сего зйізду тодішній редактор львівського, „Слова" денунціював его 
як агента польської революційної пропаганди. Властя шкільні почали 
тіснити его закидуючи ему, що серед молсдіжі ширить соціалізм. В 
маю 1875 р. міні< тер освіти велів ему подати ся в відставку, 
та Др-ов не схотів, виставляючи такий мотів, що подаючи ся в відставку 
він тим самим признав би правдивість усіх тих клевет, що на него 
зводжено. Не дожидаючись рішеня сего діла він літом 1875 р. по- 
йіхап опять у Галичину, був на першім руськім вічу в Галичі, і хоч не 
виступав там прилюдно, найшли ся людці, котрі зателеграфували в 
Россію, що він говорив промову і закликав до сполученя Украіни з Поль¬ 
щею і відірваняобох від Россіі. Через се в сентябрі 187о р. его відставлено 
від універсітету і визначено спеціальну комісію під проводом звісного М. 
Юзефовича, що мала здати справу про характер і значінє укр. письменства. 
Не дожидаючись рішеня сеі комісіі Др-ов у осени 1875 р. вийіхав за па¬ 
спортом за границю, прожив якийсь часу Відні, авідтак 1876 р. переселив 
сл в Женеву, де прожив цілих 15 літ. Перед єго відшздомкіівські єго 
товариші задумали було розпочати українське політичне видавництво. 
Друкувати єго в Россіі не було що й думати, тим більше, що в маю 
1870 р. вийшов звісний „закон Юзефовича," котрим зовсім заборонено’ 
українську літературу. І от на Др-ва положено завданє вести се ви- 
дншінцтно на границею. В разу була думка друкувати єго у Відні, де 
Др <>н в початку 1876 р. ви;іав по россійеьки брошуру „По вонросу 



о малорусскои литературі/. Та після конфіскати соціалистично-буятар- 
ськоі брошурки „Правдиве слово хлібороба до своїх земляків11, друко- 
ваноі у Відні без єго відома, він покинув сю думку і розпочав видав¬ 
ництво „ Громади« в Женеві. Та кіівські товариші з часом змінили свої 
погляди, обіцяні праці не приходили і „Громада" виходила дуже по¬ 
малу (до 1883 вийшло 5 т мів і 2 менші випуски). Рівночасно публі¬ 
кував Др-ов у Женеві богато політичних брошур про біжучі факти рос- 
сійського житя, налягаючи на конечність політичяоі волі у всіх ліберальних 
і революційних програмах, на конечність автономії громад, повітів і 
терріторій, а також на конечність звертана уваги на національні і мі¬ 
сцеві особливосте при всякій пропаганді і загалом при всякій полі¬ 
тичній роботі. Найважнійшою з тих его праць є „Историческая Польша 
п великорусскан демократія11 — майстерна аналізи помилок, у які попа¬ 
дали найтадантовитійші політики та публіцісти польські й россійські 
стоячи на становищі т. зв. державних народностів і ігноруючи недержавні, 
плебейські. Праця та друкована була первісно в видаваній у Женеві лібе¬ 
ральній росеійській газеті „Вольное слово,“ котрого Др-ов опісля став 
редактором і в котрім помістив богато статей про россійські і украіньскі 
справи. 

Крім Громади^ видав Др-ов у Женеві по украінськи роман Мир¬ 
ного і Білика „Хіба ревуть воли як ясла довні“, один із перлів нашоі 
повістевої літератури, далі твори Шевченка заборонені в Росеіі і ряд 
популярних брошур: „Про богатство та бідність11 (також но білоруські), 
„Про хліборобство,11 „Про те як земля поділена", „Про те як земля 
наша стала не наша,11 „Магца таїу Ізизохга11. Б р. 1881 розпочав 
далі працю над укр. історичними піснями. Видав наперед книжечку 
„Нові укр. пісні про громадські справи,11 а потім два випуски пісені, 
про конець козаччини в XVIII. віці. Від тоді він обернув ся знов до 
праць над укр. літературою і етнографією, друкував чимало статей в 
„Кіевской Отарний,“ „Вйстникії Европи/ „Русскомь Богатствй/ „Руе- 
ской Мисли11 (звісно, під псевдонімами), а також дещо в галицьких ви¬ 
даних (Сьвіт, Товариш, Літературно наукова бібліотека). 

В р. 1889 єго покликано до Болгарії, де лравительство задумало 
оснувати універсітет, щоб викладав усесвітну історію. Рівночасно мі¬ 
ністерство освіти розпочало видавництво „Оборника’1 наукового, в кот¬ 
рім Др-ов напечатав цілий ряд статей про народні пісні, казки та 
легенди. Найшовши ся при улюбленій свонііі праці — вчителя і уче¬ 
ного нисателя, Др ов немов набра вся в десятеро більше сили. Та здо- 
ровлє єго ще від женевських злиднів і гризот було підкопане і перед 
гнома роками его постигла тяжка слабість, аневрізм аорти, з котрою 
нідепьські лікарі віщували ему нехибну і швидку смерть. Та в Парижі 
найшов Др-ов ліпшу пораду і поміч, хоча, звісно, здоровая давнього 
не відзискав. Помимо тяжкоі хороби і не менше утяжливого лічена він 
і досі з неослабною і справді подиву гідною енергією і свіжістю 
і.уМіш читає лекції, містить щораз нові статі в болгарськії „Сборнику/ 

.іасинує своїми працями „Народ/ пише до „Буковини,“ видає ноду- 
імрні брошури (.Шість сот літ швенцарської спілки/ „Іван Вік.тіф-1 і 
г. і.) і загалом інтересує ся ходом справ українських і галицьких, літе¬ 
ратури, науки і публіцистикита.к само живо, як ходом жити політичного 



в Россіі і західній Европі, як розвитком улюблених его наук історіі і 
фельклорістики. Кінчали сей коротенький, побіжний і далеко не повний 
начерк побажаємо нашому талановитому нисателеви і вченому, нашому 
духовому батькови, ще як найдовше жити і працювати, і дождати ся 
в Россіі і в Галичині красших обставин ніж ті, против котрих він з 
такою енергією і з таким талантом стілько літ боре ся. 

Іван Франко. 

Критика і бібліографія. 

І. Наукові методи пр. Сумцова, 

Між руськими ученими, котрі посвячують своі праці украіиській на¬ 
родній словесности, одно з виднійшях місць займає професор харьківського 
універеітету Сумцов. Остатніми часами він рішуче став уживати порівную- 
чого методу і набув собі велику начитанність у Фольклорному матеріалі 
ріжних народів, так що міг би пролити багато світла на еволюцію ріжних 
Фольклорних тем не лиш на Україні, але й у цілій Европі, бо звичайно за¬ 
хідно-європейські Фольклорісти, навіть найбільше вчені, не знають мов сло- 
вянських. Тим часом майже всі порівнуючі студіі д. Сумцова зостають ся 
без результату, коли не вважати за него звід бібліографічних вказівок, ко¬ 
трі по самій суті діла не завше можуть бути навіть повними. 

Такий суд приходить ся сказати про многоучені праці д. Сумцова, 
напечатанів „ЕткограФическом'Ь Обозрйніи11, як „Воронь вь народной 
с д ов е с н о с т и ,“ „Заяць вг народной еювесно сти,“ „Мншь 
ві народной с л о в е єн о с т и“ , в котрих автор вганяє ся за ріжними 
птицями і звірами по Фольклору всего світа, не звернувши уваги перш усего 
на те, що в ріжних байках, казках і т. п оповіданях властива індівідуаль- 
ність того чи іншого животного грає ролю підрядну, що навіть іноді в ва¬ 
ріантах певного оповіданя серед одного народу ті особи перемінюють ся. 
Далеко більше б хісна було для науки, коли б д. Сумцов прослідив, напр. 
говорячи про байки і апологи т. зв животного епосу, не особи жи¬ 
во тних, а самі Фабули, в чім вони сходять ся у ріжних народів , в чім 
ріжнять ся, які з них мусіли скластись в ріжних країнах відповідно йіх 
клімату, географії, землі, Фауні, звичаям, історіі, — а які запозичені були 
у других народів і як розходились по світу, при чому перемінялись Г а Ь и 1 а с 
регзопае з переміною краевих обставин, Фауни, звичайів, а іноді і просто 
капризу оповідачів, йіх недочуванню і т. і. 

Інші студіі Д. Сумцова, напр. „Отголоски христіанскихг 
преданій вг Монгольских’ь сказкахг“ в „Етногр. 0бозрйніи“ (ин. 
VI.) викликають друге бажане, а власне, щоб автор рівняв між собою Фа¬ 
були дійсно однакові або хоч споріднені, а не такі напр. як європейські 
казки про страшного грішника, котрі пішли від апокріфа про Лота, і мон¬ 
гольську казку про Шідтікур-бурхана, котра єсть ніщо інше, як устний ва¬ 
ріант монгольські книги Шідді-к.ур, переробленоі з індійської Веталапан- 
чавінеаті, про котру на диво не згадує д Сумцов у своій студіі, — а та¬ 
кож, щоб не забував, що христіансьво-візантійська культура, з котрої д. 
Сумцов хоче виводити богато Фольклорних тем, замісць індійської, сама по 
собі окладна і пізня і яко така, сама вбрала в себе багато елементів старо- 
азіатських (включно до індійського і навіть китайського), африканських, кля- 
<‘ичші\ і др Відповідно до осі, сподіваємось, безепорноі думки, коли ми зди- 
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буемо напр. в середній Азії а іноді й у східній Европі Фольклорні матеріали, 
котрі нагадують біблій но-христіанеькі теми, то треба себе спитати: чи не мо¬ 
гли вони піти туди і незалежно від жидівсько-христіанського впливу, просто 
з тих жеоел, котрі впливали і на самий біблійно-христіанський матеріал, — 
напр. з Халдеі, Ірану, Індіі і т. ? Вкажемо один лишень примір з тих, про 
котрі говорить д. Сумцов: на віщо було Монголам ждати, поки до них зайде 
христіанська легенда про те, як Сатана спокушав Христа, коли в Ірані була 
старша легенда про Арімана і Зороастра, від котроі певно пішла й буддійська 
легенда про Будду і Мару, як, і сама євангельська легенда. 

■ Найновійша праця д. Сумцова „Народньїя лісни о б в отравле- 
ніи змінними ядомв“, напечатана в „Кіевской Старині11 1893, Но- 
ябрь, викликала в першій лініі сю нашу замітку своєю Фальшивою мето¬ 
дою, або ліпше браком усякої методи в приложеню вченим автором порі- 
внуючого досліду. Д. Сумцов погнав ся за другостепенною річю: отрутою, та 
ще й за зовсім припадковою — змиячою отрутою , тоді як в пісних, котрі 
він хоче розбирати, отрута робить ся іноді і жабою, рибою, зіяєм, — а від¬ 
вернув ся від головного, від Фабули пісень, дієвих осіб єі, мотівів подій. Че¬ 
рез те він перемішав пісні зовсім ріжних тем: отруту брата сестрою, сина 
матірго, чоловіка жінкою, полюбовника любовницею (у нас вдовою, — про 
котру була в „Кіевской Старині11 1887. N. 12., студія, пропущена без уваги 
д. Сумцовим, хоч там були зведені і рукописні варіанти) і др. Через се ом- 
бріогенія і навіть географія варіантів сих усіх осібних тем переплуталась 
у д. Сумцова і вся єго праця звелась власне ні на віщо , тоді як вже один 
географічний розклад ріжних варіантів кождоі теми міг би коли ще не при¬ 
вести автора до точного виводу, де склавсь еі первообраз, то хоч до показу, 
як во <и розійшлись хоч по Европі. 

Д. Сумцов в кінці своєї студії нахиляеть ся до того, щоб вивести по¬ 
чаток пісні про отруту від казок про матір-зрадницю і притягає навіть епі¬ 
зод із роману про Бову, епізод, котрий знайдете в казках ріжних тем у Ев- 
ропі й Азіі. Ми мусимо нагадати, що в варіантах тієі казки часто буває за- 
місць матері сестра, а головне в ній отрута зовсім не завше являєть ся 
і зовсім не єсть сущною; часто зрадниця зарізує героя або замикає єго, або 
саме в той час, коли зрадниця і змий-полюбовник єі готуюіь ся згубити ге¬ 
роя, являють ся єго вибавптелі-звірі, слуги єго і інші. Нагадаймо також, що 
європейські устні казки про матір або еестру-зрадницю мають собі в старо¬ 
руській письменности прецікавий варіант в повісти про Івана, паламарського 
сина, виданій Костомаровим (Памятники отар р. литер., вьш. II, Зі!) і д.) 
на котру звернув увагу і д. Рамбо в свойій книзі Ба Еизаіе Е р і <| п е. 
Цікаво, що героіня сего оповідання, котре безпремінно перекладене було на 
староруську письменну мові’ з візантійськоі, 'з *веть ся Кясопатра. Се імя но 
дурно відводить нас у Єгипет! Багато подробиць сего оповіданя і спорідне¬ 
них ему устних казок, в тім числі й наших, привязує сі всі історії до старо- 
і гипетськоі казки про двох братів, котра єсть найстаршим відома те¬ 
пер Притча о жене ті й злобі. (Див. про се між інчим студію Коскена 
. Ее сопіе е^урііеп йез Деих Ггегев11 друковану первісно в журналі „Кетие (іез 
<)иезііоп5 Ьізіогщиев11, кн. за октябрь 1877 р, і передрукованій в передмові 
до єго-ж „Сопіев рориіаігез йе Еоггаіпе“. Рагія 1884, т 1 отор БУЧІ—ЕХ VII. 

М. Драгомаиов. 

//. Польський Фольклорний журнал. 

(XV із І а. Мі е зі е сг пі Ь § ео е г а ґі с.у. її о - с І п о д г а Ґі <■ у. п ;. 'і'. 1 —VI, 
Варшава 1887—1892 стор. 366, 902, 1002, 99Н, 10.49, 1020 ні Но ша.і 

В 1887 р. невеликий гурток польських ліггрятін закляв у Вярш.чв і го- 
ограФІчно-етнограФІчиий місячник „\УЬй,і“. У першому річнику ссі часописі 
було заміщено кілька цікавих праць з обсягу етнографії та егагнегикн етно¬ 
графічної і трохи матеріалів етнографічних пі епиіо, але в загалі місячник 
сой не робив вражінл часописі строго инуконоі, які тоді вже іотпуняли 
у Французів, Італіннцін та Днглічаи. „\\гін^.ч“ ііс мала иниігь ясно постанло- 
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ноі програми, а хотіла бути „скарбницею відомостів о тих властивостях 
і прикметах польського племени, котрі відрізняють его від інших." 

Та вже з початком 1888 р, коли керму редавціі взяв у своі руки звіс¬ 
ний польський вчений др. Ян Карлович, „\¥1зїа“ зовсім змінила ся. Др Кар- 
лович задумав зробити еі часописи», котраб стояла на висоті сучасноі науки, 
була зеркалом цілого руху Фольклорного в західній Европі і подавала праці 
не тілько з обсягу етнографії', але також з історіі цівілізаціі в як иайширпші 
зиачіню. Він рішив не обмежувати ся вузкими рамками польського племечн, 
але звертати увагу на цілу Словяшцину, а по змозі й на інші людські що 
роди. Завдяки заходам д-ра Карловича „ЛУізїа“ невдовзі зробилась органом 
відповідаючим усім науковим вимогам, одною з найкращих часописів Фольк¬ 
лорних в загалі, коло неі згромадились незабаром не тілько всі наукові сили 
польські, але й деякі ішне-словянські, як от приміром Чехи Зібрт , Полівка, 
Нідерле, Черня, Русини-Укоаінці Франко, Сумцов, Стороженко, Янчук, Хор¬ 
ват Мошков, Словенець Міклавец і інші. 

„\Уізіа‘ власти'О не місячник, як стоіть у заголовку, але квартальний. 
Кождий з чотирьох зошитів „1Уіз1у“ містить поперед усего студіі та причинки 
етнографічного, антропологічного та географічного змісту; далі йдуть т. з. 
„розгикідуапіа", в котрих редакція обертаєть ся до загалу читаючої публіки 
з просьбою присилати спеціальні вказівки та відповіді і тут-же йіх і поші- 
щуе; відтак слідують довші і коротші реферати о нових працях та часопи¬ 
сах, що відносять ся до спеціальності! „ЛУізІу", і обширяа бібліографія. На 
кінці кождого зошиту подибуємо хроніку Фольклорних та антропологічних 
зйіздів, вистав і т і, житєші і та некрологи, вирізки і передруки з давніх 
книжок, часописів і дневників провінціальних, нарешті дрібниці етнографічні, 
дрібні шітаня, замітки, т. зв. сигіоза. і т. і. 

Побіч „\Тіз1у“ від 1888 р. виходить у неозначених з гори речинцях (та¬ 
кож під зарядом д-ра Карловича) окреме видавництво „ВіЬІіоІека „УУІ8Їу\ 
в котрій друкують ся або цілі збірки сирих матеріалів з якоі небудь одно! 
місцевости, або бітьші монографії. Досі вийшло 11 томів „Бібліотеки". 

Із того, що заміщено в перших шістьох томах „ЛУІзІу", ми вкажемо 
тут тілько дещо важнійте, щоби кождий з читачів знав, чого має в ній шу¬ 
кати. Найбільше місця уділяє „Д\тізІа“ етнографії і то, розумієм, ся, пере¬ 
важно польській. У тім відділі друкують ся загальні характеристики люд¬ 
ності! і місцевостів, описи звичайів та обрядів. Наприклад побут селян седлець- 
коі губерніі описує В Гаєвський (т. III); С. Василєвський подає докладний 
образ суспільних , сусідських та товариських відносин у селі Ягодне луков- 
ського повіту (т. III); К Омоленцувна дає опис села Хмельник у Любдин- 
іцині та его мешканців (т ПІ ), а І ІІйонтковська знайомить нас з житєм 
люду сєрадськоі та каліськоі землі (III). І. Сембжицький подає причинки до 
характеристики пруських Мазурів (ІII.; Д. Надморський студіює суспільний 
побут, звичайі і говір у Мальборщині (III); К. Скшинська описує село Кри¬ 
ниці в Томяшовеькім повіті (IV); С Бєлінський розказує про мішану люд¬ 
ність села Басівки недалеко від Львова і наводить пісні у мішаній русько- 
польській мові, котрих співають мешканці того села (IV); відомостя про 
жита Фабричноі людноети ІІабьяниць знаходимо в статі І. Льорентовича (IV); 
Ф. Рейнштейн зображує в статі „Рапі та^й’отєа 2 РосЬуа1а“ житє дрібних 
міщан ремісників Старого Міста у Варшаві (IV). Цікавий образ боротьби 
словянського елементу з германізацією показують праці: Р. Лазенги „2іетіа 
СЬеІтнї5ко-МісЬаІом-зка‘‘ і „Сегтаїшасуа ротуіаіи О1апізкіе§о“, А. Парчєвського 
(IV). Богато подробиць етнографічних, а побіч того і археологічних знахо¬ 
димо в барвисто і займаючо написаних оправозданях і згадках з екскурсій 
3. Глогера „Росігбй Хіешпет", „Ха ІаІасЬ Ви§и,“ йоііпіе ВіеЬггу" (II—IV). 
Богато навчаючого і цікавого подибуємо в гарних замітках Е Ожешкової 
„Ідііїгіе і кпіїаіу пай Хіетпет“, посвячених переважно білоруській етногра¬ 
фії (II, V). Білорусами займаєть ся й Е. блєнська, котра в свойій праці „ЛУіез 
Когшіто№Іс2е IV ротесіе Могугзкіт" (V) подає докладну картину житя біло¬ 
руського люду одноі з найбільше відрізаних від світа місцевостів Поліся. 
Статя Б. Грабовського „2аіїги§а“ (II) знайомить нас з одною з Форм родин¬ 
ного житя полудневих С.іовян— Се])бів, Хорватів та Чехів. Згадаємо тут, що 
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про зостанки задрзги у Русинів писала О. Франко в „Першій Вінку“ та І> 
Охримович у „Народі11. Тойже В Грабовський (IV) подає зміст праць чесь¬ 
кого етнографа Л Ербена про І ловаків та Ганаків у полудневій Моравії, 
а П. Міклавец описує житє і обряди Словінців (VI) Пані В Маренне знайо¬ 
мить нас с житем Сіціліанців по монографії Дж Гіітре „Пзі, созіиті е рге- 
.щііісі 8ісі1іапі“ (VI) „5Уі8Іа“ друкує цілий ряд статей посвячених дітям, як 
„СМорзкіе сПіесі" і „Оту сігіесіесе" К Смоленцувни ііі) , „Ва^і і га§асікі сігіе- 
еіесе“ В. Масляновського (II); „О 1а1касЬ“ Богдановички (V) і т і Злодій¬ 
ським Фольклором займають ся праці „Пггезабу 2Іо<І2іе^кіеи Вісневського( Vі 
1 „Рггусгупкі іо зїоигтсіууа гіосігіе^кіе^о і кііка ргоЬек рое2,ц гїой^іеузкіеу 
2 окоіїсу ПаЬготсу 66гпісге;)“ І. Земби. (IV). 

Крім тих і багатьох інших менших статей, посвячених загальній харак¬ 
теристиці варода „5УізІа“ містить велике число праць і обсягу поодиноких 
відділів етнографії, і так вона надрукувала богато народних пісень крім тих, 
котрі находять ся у повнсше згаданих монографіях З І логср подав пісні при 
хрестинах і похоронах у Подлясю наднарвянсььім (III); Б Грабовський і 3. 
Вольський „Лірницькі пісні про битву під Віднем1 (II), М Довойна-Сильве- 
стрович тексти (пісні) дрібиоі „застінковоі4 шляхти польської на Жмуди (II) 
і т. д. 3. Глогер видобуває з писань польського літописця XV. в Длугош і 
всі свідоцтва і відомосіи про пісні народні (III), а Я. Карлович у статі „8у- 
зіетаіука ріезт ІшІи роівкіедо1 (IV—V) зводить до куші і обробляє порівня- 
ючо „сішпкі11 польські після знаменитої праці Американця Чайльда, (СЬіІй 
„ТЬе Еіщіізсіі апсі 8соИізс1і рориіаг Ьаііайз) Чайльд бере за вихідну точку ан¬ 
глійські баллади і згромаджує коло кождоі з них всі звісні ему варіанти 
і рефлекси в народній словесиости цілого світа, він шукає не тілько пісень 
споріднених з даною темою пісні англійської, але також переказів та легенд 
у всіх народів європейських і позаєвропейських, тому то праця єго має вели¬ 
чезне значіне для науки, бо кладе міцну підвалину під усі дальші роботи на 
полі сістематики народніх пісень Доси вийшло вісім томів того многоцінного 
діла, котре повинно бути в руках кождого вченого Фольплоріста, котрий би 
хотів розпочати яку небудь працю над змістом, історією і вандрівкою на¬ 
родніх пісень Для Русинів-Украівців, для котрих діло Чайльда буде недо¬ 
ступне і через мову і через те, що воно дуже дороге (поверх ЮО гульд), 
дуже корисна буде згадана праця Карловича, котрий подавши коротко зміст 
Чайльдового діла, побільшує єго матеріал великим числом польських та ело- 
вянських варіантів, в тім числі й украінсько-руських 

Пані В. Маренне знайомить нас з характером народніх пісень Сіціліян- 
ців, подаючи гбіпирний зміст передмови (властиво цілоі спеціальної шоногра 
фіі) звісного італійського етнографа Дж. Пітре до 2 го видами его збірки 
пісень „Сапії рориіап зісі1іат“ (VI). Звісний чеський етнограф А. Черни у 
споминах з вандрівки по Лужицях „2а ріейпіа Іиіуска" (V) подає багато ін¬ 
тересних відомостей про музику лужицьку в загалі, а про пісні і танці по- 
частио (V). 0. Кіборт (І) наводить зразки моравських пісень (у перекладах) 
а С Цішевський пісні сербо хорватські в орігінальнпх текстах поб.ч доелов- 
них перекладів польських (VI) 

„ЛУїзІа' друк>є іакож і тексти вертепних драм ; ріжних сторін Польщі 
3 поясненими. До того відділу належать статті К Матіяса „Вгатаі §тіппу 
роізкі" (І); М. Янчука „ЗгорЬа \у Ко2тсу“ (II ; С Уляновської „Воіе Маїо- 
(Ігете и Оогаїї гхгапусЬ 2а§бг2апаіш“ (II); С Василєвського „йгорка і Ьего- 
<іу“ і VI) і інші. 

Дуже численно заступлені у „"ІУїзІе'1 казки, перекази та легенди і як 
сирий матеріал і у порівнявшім обробленні Найбільшу наукову стійність 
у тім відділі мають справді взірцево оброблені студії Я Карловича, напр 
„Ройапіе о Майе)и“ (III—IV). Карлович уважає поки що передчасними і не¬ 
потрібними загальні досліди про первісне походженє і значінє переказів Доки 
не зведемо до купи і не порівняємо вже записаних варіантів і Фрагментів, 
доки не пізнаємо споріднених з ними мотівів переказових у прочих Словяи 
і інших народів, доки не зрозуміємо спорідненя і родоводу поодиноких моті¬ 
вів, доти не будемо як треба підготовлені до загальнійших заключень і виво¬ 
дів Тому то мн передовсім повинні зробити ту підготовляючу працю пбраня, 



порівнаня і кдясіфікаціі переказів. Ми. звергаємо увагу читачів „Ж. і Слова" 
на ею студію Карловича, бо вона може служити взірцем і дати багато цін¬ 
них вказівок особливо починаючим Фольклорістам, котрі хотіли би познайо¬ 
мити ся з самою методою Фольклорних дослідів. Грабовеький подав дуже 
сумлінну статю „Роіїапіа о гтсіагкасЬ тіесігу паз'Ьіїгзгет госігейзідует" (VI), 
у котрій розбирає цікавий цікл переказів про полові відносини між найбдпз- 
їпими родичами. У надрукованій доси першій частині своєї праці він поки що 
обмежуеть ся одною з категорій того ціклу, тоб то переказами про відносини 
матери до сина. Обробивши порівияючо всі звісні варіанти тих переказів д. 
Грабовеький доходить до виводів, що спільне жерело йіх єсть старогрецька 
історія Едіпа і не згоджуєть ся з доказами д. Драгошанова, котрий посвятив 
томуж самому предметові осібну студію в V. і VI. томах „Сборника болгар¬ 
ського міністерства просвіти" п. з „Славянскитй прйправки на Едиповата 
пстория". *) В. Вериго роздивляеть ся в численних варіантах дуже розповсю¬ 
дженої казки про сплячих лицарів і виводить заключенє, що головною при¬ 
чиною поввтаня тих казок був інтеллектуальний стан первісного чоловіка, 
котрий не розрізняв ще докладно сну від смерти (III). В. Грабовеький випи¬ 
сує перекази і легенди зі старих польських авторів (IV); 3. Бистронь наво¬ 
дить польські народні перекази споріднені з легендою про св. Григорія (II), 
а С. Дішевський подає варіанти польських казок, нагадуючих казки 10 В ночи. 
Крім того подибуємо в „ГШІе“ багато інших більших і менших праць Кар¬ 
ловича, Завілінського, Франка, Бігеляйзена, Мошковз, Зібрта (про шкуру 
Жіжки), котрих предметом є народні перекази і казки. 

Народній мітологіі, тобто народнім віруваням, забобонам, чарам, за- 
мовляням „АУі8Іа“ уділяє багато місця. Причинки до народньоі мітологіі зна¬ 
ходимо в статі Сумцова ,,Во§шкі-Матшгу“ (V), Щ Ясгшембовського „Рггу- 
сгупкі йо \уіег2еіі ІшІи о іусіи рога§гоЬо\ует‘’ (V), Ф. Крауса ,,Ро\угбі; итаг- 
їусЬ па Йша1“ (IV), „Сгагу і сгаготаісе ту Роїзсе*- Карловича (І), „ЕпасЬогу 
па ГГкгаіше“ Сарнецкого (1) і мн. др. Е. Маєвський у студіі .,Жлі лу ро)есіасЬ 
і ргакіукасЬ Ішіи пазге^о11 (VI) зібрав і оглянув усе, що тільки можна було 
знайти в польськім, а по части і білорусько-українсько-литовськім етногра¬ 
фічнім матеріалі про гадюку і на тій підставі дав основно оброблену моно¬ 
графію природничо-фольклорну, котра буде дуже важним причинком до даль¬ 
ших студій над народніми вірувзнями в загалі, а передовсім над відносинами 
народа до звірячого світу. С Удзєля своєю статею ,Деії§іа і тосШітоу ц Іисіи 
Ворсгускіе§о“ ще раз доказує, що релігійність та набожність простого люду 
не випливає з глубини душі, а обмежуеть ся тілько поверховною релігійною 
Формалістикою (III,. 

Ногатий матеріал до діалектологи згромадила і в піснях, каз¬ 
ках, приповідках і в деяких ,,ро82икііУапіасЬ“ і в окремих статях, як Сем- 
бжицького „Страта Магигото- ргизкісЬ“, (III) А Закшевського „Зїолупік хуу- 
гагб’їу Кигріоттекіск11 (II) і інших. 

„\¥ізїа 1 друкує також чимало розвідок загального характеру з обсягу 
методології, еістематики та історії Фольклору і антропологи. І так подала 
вона переклад цінноі праці Т. Ахеліса „Ше Еп1д\аске1ип§ йег шойегпеп ЕШ- 
по!о§іе‘‘ (V). Праця та являєте ся пробою зовсім обектівного зображеяя роз¬ 
витку новочасноі бтнодогіі в єі головнійших напрямах. Ахеліс держить ся 
тісних границь, обминає непотрібні подробиці і годовиу мету бачить у вияс¬ 
ненні методи і найважнійших питань етнологічних. Переклад праці Тайлора 
„О методі дослідів над розвитком інстітуцій в прикладі до прав подружя та 
походж»ня“ (III) може служити за взір розбору певних суспільних явищ при 
помочи чиеловоі клясіфі-сації. „8гкіс (кіе,іоідг ачігороіоіуі'1 написаний одним 
зі звісних чеських антропологів Л. Иідерле (IV) знайомить нас докладно з по¬ 
чатком, розвитком і сучасним станом антропології і подає богато вказівок 

*) По нашій думці д. Грабовеький просто покористував ся матеріалами 
нагромадженими в статі Д-рова, не додав від себе майже нічого нового, а те? 
в чім вій не згоджуєть ся з Др-овим, річи зовсім підрядні, тай то відмінні 
погляди д Грабовського майже нічим не мотівовані. — Редакція. 
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оІЛлІогріїФІчіїнх :і іііжтіх відділів еоі науки. О. Цішовський йодне історично' 
ЙІблІОГріІФІЧНИЙ НОріТЛЯД ХОрВаТО-СсрбсьКОГО фольклору (V і VI). О скілько 
можна судити по початку тої праці, обіймагочі,мУ найбогатшнй відділ полуд- 
тню-еловянськоі етнографії, тоб то пісні, Цішевський дасть нам таку вичер¬ 
пуючу історію і бібліографію хорвато-еербськог0 Фольклору, якоі ще но май 
И.П і один зі словянських народів. (Діло Пипіна містить богато такого, іцо зо¬ 
всім до етнографії не належить , і має багато хиб). Добрий бібліографічний 
перегляд чеських праць з обсягу етнографії маймо в статі Ю. Полівки „Коїк- 
Іогувіука сгезка“ (II). Знаходимо тут спис не тілько чеських, але і словаць¬ 
ких збірників пісень, переказів, казок, приповідок, загадок і т. і. від початку 
його столітя аж до 1886 р. В статях „МоЬусге паикомге еЬіо£гаГ6’йґ-вос,іо1о§6\у 
шпсгукайакісЬ" і „Копте ргасе атегукапізібиг*1 (Ц)-_ 0- Кшнвіцькнй знайомить 
.і розвитком еоціологіі і найблизших до неі гаіуз|в знаня в Америці. Статя 
тогож автора „Апігороіода пт Ьізіоді і зосноіРЕП1* (П) се критичне справо- 
•ідане з цікавих праць антропологів Лапужа і пенка, котрі намагають ся при 
помочи антропологічних даних вияснити цілий хід подій історичних і хочуть 
зробити антропологію підкладом усякоі політики. „Кгопікі §ео§гайсгпе“ В. 
ІІалковського, котрі знаходять ся в кождім томі „УУізІу11, дають поняте о тім, 
що робить ся на полі географії в західно - європейській науці. Праця К. 
(ії'шельбіцького „УУзкагбпгкі сіо Ьаіїаіі апігоротеігУС2иусЬ пай 1ш1ет“ (VI) 
знайомить з прінцідамн, методою, сістемами та інструментами потрібними 
доїж, каждосл , хлю, хйчй епізоді «.«.ушяж. едЦісабом. займатись алтгушо мс- 
і'рією, „ДУзкагбигкі-1 ті мають велике значіне, бо остатніми часами антропо¬ 
логією почала зацікавлюватись і ширша публіка, а антропометрією почали 
займатись не тілько вчені спеціалісти, але такої# лікарі, вчителі народні і інші 
ділетанти. 

Все, що ми тут побіжно переглянули, се тілько невеличка частина 
того богатого матеріалу, котрий знайде у „ЛУіз1е-‘ не тілько Фаховий етно¬ 
граф , але в загалі кождий, для кого народне зкяте представляє який небудь 
інтерес. 

Спеціальнійші подробиці з ріжних відділів етнографії містять ся в „ро- 
н/икіигапіасЬ“. Завдяки тим „розгикінгапіош11 редакція „ДУізІу11 завязала без¬ 
посередні зносини зі своїми читачами як Фаховими, так і неФаховими, котрі 
присилали відповіді на поставлені редакцією піітаня. На декотрі питана да¬ 
вали відповіді по кілька сот чоловіка. В перших VI тт. згромаджені відпо¬ 
віді до 20 „роз2иЬітуай“. Деякі з них були оголошені в Формі обширних кве- 
стіонарів, як приміром „2жгусха^е ргачтісге'1 (квестіонарь В. Грабовського 
з 686 питань, зложений на взір подібних кместіопарів Богішіча і Харузіна); 
дна квестіонарі посвячені питаню, що читає нарі'Д- 3 інших , розгикіїлгап1 най¬ 
більше доси заінтересували загал читачів: Формулки вживані дітьми при грах 
(шепіотташе); кликане худоби; хата (між іншими причинками до сего „ро- 
к2икіт^апіа“ заміщена вичерпуюча монографія лужицького обійстя з великим 
числом рисунків А. Черного); приповідки, писанки, обряди купальні і т. і. 

Наукову стійніеть „УУізїу“ побільшує те, ш° вона звернула особливу 
вагу на відділ критики і бібліографії. В коз#ДЇм зошиті знаходимо масу 

гиравоздань і рефератів з нових книжок, рознрав; стУДЇй і часописів, посвя¬ 
чених етнографії, антропології і історії релігій, історії цівілізаціі, географії 
і иодорожів. Деякі з тих рефератів можна вважати самостійними розвідками, 
як от справозданя Я. Карловича з творів Лянга і в тих справозданях знахо¬ 
димо показаний образ здобутків, до яких дійшла наука мітологіі і характери¬ 
стику поглядів ріжних шкіл мітологічних від її- Міллера до А. Лянга. 

Що до бібліографії, то вона у „ДУШе11 дО"ііть повна, о скілько, розу¬ 
мієм. ся, тому не стоіть на перешкоді россійсь^а цензура, котра не дозволяє 
пішр. подавати навіть заголовків українських знижок, друкованих у Гали¬ 
чині, або справоздань із дозволеної в Россіі „30РХ • 

іЛ. Василевський. 



///. Нові досліди про весільні обряди. 

(ТНеоАоге Уоікор, МетЬге сіє V апс. Весііоп Аи 8аА-Оиезі Ае Іа 8ое. 
Ітр. Визве Ае Оеодгаріьіе : Вііез еі изадез пирНаип еп ТІкгаіпе. (ЕхЬгаіЬ Ае 
V АпіЬгороІодіе. Рагіз. Маззоп. еАііенг.) 

В передмові до ееі обширноі студії про весільні обояди і звичайі на 
Україні заявляє д. Волков, що хоче на одному примірі дати причинки до 
всего того, що знамениті вчені, такі як Леббов, Тай.юр, Бахо*ен, Мак-Лен- 
нян, Морган, Лстурно, Уількен, Жіро - Телон, Штарке. Зібер, К івалевський 
і другі вияснили в справі первісних Форм подружя і сінні і йік розвитку. 
Далі в 11 обшнрних розділах віч описує х.д усіх церемоній весільних в ріж- 
них околицях Ук аінт-Руси з йіх звичаями, віруваиями й піснями. В остат¬ 
нім, 12-тім розділі зведені до купи пояснена і виводи самого д Волкова. 

Найважнійші появи, котрих само сконетатозанє і обяенене вистарчав 
до осягненя діли, котру собі поставив д. Волков у свойій передмові, се по- 
дружє з помічю рабуяку і купівлі, гетерізм і матріархат. Наведені місця 
старих літописців промовляють за тим, щ > в старій дохристиянській Руси 
іетнувалн первісні Форми подружя при помочи рабунку і купівлі. Д. Волков 
виказує і в теиерішчіх весільних обрядах та піснях богато слідів обох тих 
Форм. Що в житю давно щезло під впливом новоі цівілізаціі, іетнув й доси 
при зовсім інших семейних і суспільних відносинах як Формальний звичай, 
„установа", церемонія весільна : розмови старостів-ловців з родичами дівчини, 
битва; котру буцім то зводить дружина молодого з парубками, що боронять 
молодоі і не хочуть еі видати, доки не дістануть дарунків ; звичайі і пісні, 
в котрих брат або сестра молодоі продають еі молодому ; „віно“, т. е. певна 
сума грошей, котру молодий перед весілем виплачує родичам молодоі а ко¬ 
тру ті ему опісля звертають; в кінці сама весільна дружина, що має старі 
вояцькі назви „князь, бояре, хорунжий", весільна хоругов і сімволічний меч, 
все те— зостанки стародавних Форм подружя рабункового і купного Сліди 
іншоі важноі появи—гетерізму— бачить д. Волков у Українців в т. зв. „ве- 
черницях" та „досвітках" . в се складкові веіері, устр давані спільно дівча¬ 
тами і парубками одног > села, що становлять немов дві окремі, зорганізо¬ 
вані громади в селі (парубоцтво і дівоцтво.) Ті вечері тягнуть ся нераз до 
пізної ночи і кінчать ся частенько правдивими оргіями і спільним нічлігом 
дівчат з парубками. Подібне діє ся також по весільній вечеря, тілько що 
тоді в оргіі беруть участь жінки й чоловіки, а молодіж бувіе виключена. 
До слідів гетерізму зачислюе д. Волков також спільне ночуване парубка 
з дівчиною від заручин аж до весіля ; звичай сей і по за Україною лучае ся 
часто і звісний під назвою „пробних ночей." 

Що-ж доторкаеть ся до первісного матріархату, то сліди его д Вол¬ 
ков бачить в тім, що у всіх укр весільних обрядах маги займає перше 
і головне місце, а батько або зовсім не являє ся, або являє ся тілько по¬ 
бічною фігурою. Сому питаню посвятив молодий галицько-руський учений д. 
Вод Охримович спеціальну студію, котрої дві перші частини вийшли в мос¬ 
ковськім журналі ЩтнограФическое обозрі іе“; незалежно від праці д. Вол¬ 
кова він дійшов до таких самих виводів. 

З інших, не менше важних весільних церемоній, докладно описаних 
і пояснених д. Волковим, згадаю тут тілько про деякі важнійші, як ось: 
обміна хлібами при сватаню; обдаровуване старостів хуетками і рушниками 
при заручинах; святе деревце (гільце) і вите вінців днем перед слюбом; 
спрощуване гостей весільних; святий хліб (коровай) котрий, печуть, убира¬ 
ють і розділюють між усіх гостей при миожестві церемоній, танців і пісень; 
похід до церкви і поворот та привязані до них обряди і повірки ; обід в 
домі молодоі, обрядовий поцілуй; розділ дарунків між гостей; уплата, котру 
моло ин дає на користь дівоцтва і парубоцтва за те, що „забирає" з поміж 
них молоду; ночіпчини молодоі; вечеря, після котроі молоді танцюють, а ста¬ 
рі обходять церемоніі з діжею; приготована до відйізду в дім молодого, по- 



і'ііг. прощане, обрядові удари; нривитане молодої пари в домі молодого, це¬ 
ремонії' а домашнім огнищем, роззувана черевиків і знимане панчіх молодоі 

іонорніоііс нодр; жя через спільне спане молодих, після котрого прилюдно 
показують докази дівоцтва молодоі ; посольство до матері молодоі; перше 
'•иідаїгк молодих (молода іде сама по воду); поживане меду ; врочисте запро¬ 
шене свекрухи, перед котрою молодші ховав ся; остатня оргія з танцями 
і піснями, при котрій супроти молодоі виконує ся загальне „право мущин“; 
отчий молоченя збіжя і т. і. Всі ті церемонії в йіх найдрібиійших частях 
показує д. Волков на підставі всіх звісних ему матеріалів, друкованих і ру¬ 
кописних, користуючн ся також усімя науковими обробленими, що дотор- 
і.’али ся сеі теми Хоча ж автор в передмові заявляв, що поки що опрацював 
тілько українські весільні обряди, а порівнуючу студію про всі весільні 
обряди подасть лізнійше, то все таки і в сій студіі находимо на кождім 
кроці богато вказівок на паралельні явища не тілько у других Словян, але 
іаісож у інших народів європейських, азіатських, африканських і ав траль- 
ських, цівілізованих і нецівілізованих. Замітимо тут. що праця д. Волкова 
друкувала ся первісно в „Сборнику“ болгарського міністерства освіти, опі- 
гдн-ж з деякими доповненими появила ея в Фра щузькому журналі ,Ь’ Ап- 
ІЬгорокщіе “ 

ВАСИЛЬ ЩУРАТ. 

(АйоІ£ Сегпу, ВкаіЬа и Ргі^іскуск 8гЬі\. V Ргаге 1893. 8° стор. 62) Нова 
праця звісного чеського етнографа д Черного має й зверхний вигляд дуже 
гарний: вона ілюстрована многими малюнками, а до пісень весільних за- 
псігди додані й ноти. Що-ж до еі змісту, то є се повна збірка обрядів і пі¬ 
сень весільних у Лужицьких Сербів, в котрій автор пильно використав усіх 
своїх попередників на тім полі, а надто подав чимало паралельних звичайів 
весільних у інших Словян Я навмисно згадую про працю д. Черного безпо- 
середно по обговоренні праці д. Волкова, бо майже всі весільні обряди Лу¬ 
жицьких Сербів зовсім похожі на обряди украіиеькі, що заразом найліпше 
свідчить про автентичність поданого матеріалу. Годить ся тут піднести одну 
важну обставину: воєнний характер військовоі дружини, котрий у Українців 
\ -,ке подекуди затрачує ся і переходить в еімволіку, у Луж. Сербів заховав 
ся доси далеко виразнійше, що також промовляє на користь виводів д. 
Полкова про істнованє у давніх Словян рабівницького подружя. Інтересна 
також подана д. Черним пісня про пташине весілє „Ріасі Іитаз", котру спі¬ 
вають підчас весільного обіду. Д. Черному сказано, що єі уложив у XVIII. 
віці один рільник із Правочиць, Міхал Віць. Замічу, що пісні про сю тему 
з давен давня звісні Русинам-Украінцям а др. Фр Краус подає, що й у Юго- 
словян загально звісна пісня „Женио се врабац подунавац “ 

ВАСИЛЬ ЩУРАТ. 

НОВІ КНИЖЕЙ. 

Юрий Коссовст (Осип, Домінік, Ігор, Гординський де Федь- 
кович). Написав Олександер Колесса. У Львові 1893. 

В нашій літературі, бідній великими талантами, маємо за те богато при- 
мірів ломаня та нидіня тих талантів Не згадуючи вже про Шевченка, ко¬ 
трого горе гризло і не згризло, досить буде вказати на таких таланови¬ 
тих людей, як Руданський, Свидницький, у нас Заревич і в кінці Федькович 
ЬіограФІя сего поета, без сумніву одного з найкрасших світочів нашоі літе¬ 
ратури, аж до появленя розвідки д Колесси, котрої загол вок ми висші- ви¬ 
писали, була майже зовсім темна і загадкова Д. Колесса зібрав дуже важні 
і інтересні матеріали особливо про молодий вік поета аж до 1872 р., т. є. 
обхопив своїм дослідом весь розцвіт і по читки упадку писательського таланту 
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Федьковича. Він покорнстувяв ся для своєї праці в першій лініі листами са¬ 
мого Федьковича, головно двома обширними з початку 1863 р.: до Д. Таняч- 
кевича (опублікований мною в „Товариші1') і до К- Горбаля, друкований 
в „Зорі" 1892 р., далі его автобіографічними повістями, урядовими докумен¬ 
тами позбираними в рідних сторонах поета і споминами та оповіданями про 
него ріжних людей, що его особисто знали. З того погляду праця д. Колесси 
дуже цінна і може служити взірцем старанности, подекуди аж педантичної. 
В загалі піднести ще треба тверезий, критичний, та при тім і далекий від 
зарозумілости суд д. Колесси про Федьковича як про чоловіка і писателя. 
Маючи на меті поперед усего встановлена дат біографічних, автор не дав 
нам образу літературної діяльності! Федьковича на тлі тодішнього часу і еі 
значіня для того часу, та за те своє тіснійше завдане сповнив совісно і гар¬ 
но. Закинути б можна его розвідці хіба деяку хаотичність в розкладі пред¬ 
мету, особливо в початку розвідки (світлі сцени з житя Гуцулів після пові¬ 
сти Федькевича, іетої ія аграрних відносин на Буковині, довгі виписки з по¬ 
вістей Федьковича . котрі мають показати его писательську манеру, процеси 
мужиків з панами із за аграрних відносин, де згадка й про Лукіяна Коби¬ 
лицю, тіпи попів в повістях Федьковича, порівнане способу писаня Федько¬ 
вича з Квіткою і Марком Вовчком і загальна характеристика повістей Федь¬ 
ковича — отеє зміст першої половини праці д. Колесси (стор. 3—43), і нам 
здаесь, що такий розклад предметів ніхто не назве взірцевим. Друга часть 
скомпонована далеко красше і робить одноцільне, навіть артистичне вражіне. 

Нотуючи появлене сеі гарної праці нашого товариша і співробітника 
окремою книжечкою (вона 1893 р. друкувала ся в „Зорі") і бажаючи ему як 
найкрасших успіхів далі на сьому полю та скорого викінченя нових праць, ко¬ 
трі він у примітках отсеі кчижечки заповідає, позволимо собі на закінчене 
піднести деякі подробиці, в котрих его погляд нам видає ся хибним. Стор, 
31. Кобилиця названий „послом ради державноі, що відбувала своі засіданя 
в Кромерижі" і сказано далі (31—32) „Вибухла революція на Уграх — раду 
державну розвязано. Посли угорські повертаючи домів , уміли з’єднати для 
евоіх плянів Кобилицю". Факти і хронологія в тих словах зовсім спутані. 
В 1848 році не було ради державноі, тілько сойм (КеісЬзіад а не КеісЬзгайї) 
прозваний конституційним. Він від іюля до кінця октября засідав у Відні, 
і там також був Кобилиця. В Кромерижі Кобилиця не був ніколи. Сойм роз¬ 
виваний був у марті 1849 року, а революція на Уграх вибухла літом 1848. 
Посли угорські були в сентябрі у Відні і там міг з ними порозуміти ся Ко¬ 
билиця, хоча порозуміне се по мойій думці не така ще певна річ, як се прий¬ 
має д. Колесса і як думав Федькович, котрий в загалі, коли судити з его по- 
ешки „Лукіян Кобилиця", правдивоі історіі Кобилиці знав дуже мало. Стор. 
77. не зовсім годимо ся на суд д. Колесси про „Новобранчика", котрий ба¬ 
чить в нім „свіжість правдивого поет, вітхненя." Нам ея поемка видавсь сла¬ 
бою і водянистою, так само, як і блідий „Лукіян Кобилиця", котрого підно¬ 
сить д. Колесса на стор. 95 Не даром обі поемки не діждали ся тоді друку. 
Натомісць думаємо, що д. Колесса не зовсім справедливо вь свойім розборі 
поминув поезії Федьковича видані в Коломиі, особливо „Дезертира", одну 
з ліпших его поем помило наслідувана Шевченковоі шісательськоі манери. 
І в сих поезіях розсипано чимало натяків автобіографічних, котрі варто було 
визискати. 

ІВ ФРАНКО. 

£-Є>3«о-3- 





Б СВІТ Ж ОЧНІ 

Ранні хмари серед неба ; 
Мерехтіли, \ 
Як лебеді тиху воду 
Сколотили. ] 

) 

Не лебеді злопотіли 
Крилоньками : 
Виходили бідні люде <; 

З дітоньками. 
< 

У незнану вибирались { 
Сторіноньку, г 
Покидали свою рідну і 
Родиноньку. і, 
Покидали рідні хати \ 
Без опіки, > 
Вандрували за далекі \ 
Гори, ріки. І 

> 
„Може річку глибокую / 
ІІереплинем, ; 

А. у рідній сторіноньці > 
Марне згинем. ? 
Жите і Слово. 

„Ой чужая сторінонька, 

Чужі люде, 
Та вже гірше на всім світі 
Нам не буде! 

„Ой далека сторінонька 
І незнана, 
А у рідній що заробиш, 

Все для пана. 

„Опадають чорні руки 
Від роботи, 

Марне гинуть наші діти 
По під плоти. 

„Та не жаль нам працювати, 

Гарувати, 
Аби пальців із голоду 
Не глодатиР 

II. 

Закувала зазуленька 
У городі; 
Ой прощала мати сина 
На відході. 

п 
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,.Не жури ся, не вбивай ся, 

Рідна лати, 
Не дам тобі старесенькій 
Загибати. 

,.0й буду я заробляти 
Гроші білі, 
Буду тобі посилати 
Що неділі. 

„Та хоть руки попідходять 
Мозіляли, 
Буду знати : що зароблю, 
Все для мами.11 

III. 

Ой на дубі воркотіли 
Голубята; 
Виходили до схід сонця 
Сиротята. 

Хюгком, нишком через лози 
І яруги 
Утікали із панської 
Із послуги. 

Забирали всі достатки 
О півночп: 
Робучіі добрі руки, 

Чорні очп. 

Заробили богачеви 
Повні скрині, 

А втікали в полотняній 
Киндячині. 

„Подиви ся, мій миленький, 

Берегами, 
Чи не женуть окомани 
Та за нами?11 

? „Женуть, женуть, моя мида, 

| Два шандарі, 
| Не дадуть нам молоденьким 
5 Жити в парі." 
< 

? Стали вони по тім боці 
‘ За водою: 
< „Вже тепер нас не розлучать 
І Із собою ! “ 

5 Відлітали всі ластівки 
§ Рядочками, 
^ Та кликали ластівочку : 

5 „Лети з нами!“ 

5 „Ой як міні летітоньки 
І Аж за море , 
\ Коли одно ластівятко 
< В мене хоре ?“ 

' „Як ти свого ластівятка 
Не покинеш, 

' Ми полетим у вирейї, 

с; А ТИ згинеш.11 
< 

: „Почекайте, нодружечкн 
| На тій гильці, 

; Візьму хоре ластівятко 
^ Я на крильці!“ 

^ То не дрібна ластівочка 
' 3 ластівятком, 

/ Ой то мати вандрувала 
■ Із дитятком. 

і 
■/ Перебрили бідні люде 
Через річку; 

\ Дала мати дитиноньці 
\ В Руку свічку. 
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<>й свічечка ледви горить, 

Догарае — 
Плаче мати: дитяточко 
Умирає. 

На дубочку буйне листе 
Зашуміло; 
Плаче мати: дитяточко 
Скостеніло. 

Розступи ся сира земле 
Під ногами, 

Візьми мене з дитяточком 
Враз до ями! 

V. 

Ой від вітру дубровонька 
Застогнала; 
Родинонька на відході 
Заридала. 

„Ой нема в нас у коморі 
Ані шматки! 
Все забрали комісарі 
За податки!" 

Обшукали бідні люде 
Всі куточки, 
Та забрали із собою 
Дві сорочки. 

Зайшла мати до пустоі 
До комори, 
Та винайшла шкірку хліба 
Для дітвори. 

Обходили рідну хату 
На всі боки: 
Обіймив йіх сиру душу 
Жаль глибокий. 

І „Хатко-ж моя рідненькая , 
і Не моя ти ! 

Буде в тобі жид невіра 
|> Панувати." 

ь Вийшли вони за ворота 
< 3 діточками, 
- Оглянулись , залили ся 
> Слезоньками. 
\ 
5; Вийшли вони за високі 
^ Перелази, 
^ Вертали ся із дороги 
< Ще два рази. 

5 Вернули ся , заглянули 
і> До хатини: 
5 Стоіть пуста, обідрана — 

5 Голі стіни. 

< Вийшли вони по за село 
£ Аж на ниву, 

<! Та згадали свою долю 
<; Нещасливу. 

! Припав батько до облогу 
5 І ридає, 
^ І себе й людей і світ весь 
^ Проклинає. 

І „Або верніть молодую 
С Мою силу, 
| Або верніть батьківськую 
< Рілю милу! 

\ 
„Візьміть решту мого поту 

і Із слезами, 
;> Верніть поле загарбане 
і Лихварями! 

5 
‘ „Ріле-ж моя, кровавице, 
; Не моя ти ! 
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Тяжко-ж тебе, рідна ниво 
Покидати !“ 

Взяли свойі землі грудку 
У шматину, 

Аби було що покласти 
В домовину. 

По тім боці оглянулись 
Із під гаю: 

„Будь здоровий , нещасливий 
Гідний краю І “ 

ТІ. 

Кудиж ви ся, сірі гуси, 
Вбираєте ? 

Доріженьки далекоі 
Не знаєте. 

„Однаково загибати 
У дорозі, 
Або дома із голоду, 
На морозі." 

Ой чого ви, бідні люде 
Виходили ? 
Панські стрільці всі дороги 
Обступили. 

„Нема в світі таких стрільців 
І не буде, 
Та щоби йіх бояли ся 
Бідні люде!“ 

Ой верніть ся бідні люде 
Від границі: 
Дістанете за день жнива 
('ній пшениці. 

Ой верніть ся бідні люде 
В своі села! 

5 Без вас панам годинонька 
/ Невесела. 
✓ 

\ Ой верніть ся бідні люде 
' В своі хати , 

/ Нема кому панам з поля 
] Позбирати! 

^ „Деж ви тоді, приятелі , 
5 Пробували, 

;> Як з голоду наші діти 
< Умлівали ? 

§ „Ой як ви нас принималп 
> На зарібки, 

: Не мали ви тоді серця 
| Ані дрібки. 

\ „Не знали ми порятунку 
- Ні потіхи, 
| Як жиди нас виганяли 
: Із під стріхи. 

■; „Хоть ГОЛОДНО І ХОЛОДНО, 

Болять ноги, 

і Не будемо вертати ся 
н Із дороги. 
с 

< „Не дай боже за те кари 
! Та над вами, 
: Що пустили нас по світі 
І Ви з торбами! 

| „Хоть будете каяти ся 
: Без облуди, 
| Тоді для вас поратунку 
І; Вже не буде. 

\ „Бодай же ви не зазнали 
Та ніколи, 
Як то тяжко покидати 

■і Рідне поле! 
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„Подай жо ті но зазнали 
І на віки, 
Ні; то тяжко йти світами 
Ніс каліки! 

Заріче 23 октября 1892. 

„Бодай же вам не снило ся 
Серед нони, 

Як то гірко вандрувати 
В світ за очи!“ 

Олекса Ходовицький. 

Основи суспільности. 
("Повість із сучасного житя ) 

Насть перша. 

її. 

— І но що ти, бестіє, раз у раз оте вікно на нін заслонюеш ? 
Чи я тобі не казала, що не можу спати при заслоненім вікні ? — ла¬ 

яла пані Олімпія Параску, що раптом збуджена зо сну схопила ся на 
рівні ноги та кулаками протирала очи. 

— Та бігмеж-то, що се не я! — бубоніла Параска, не рушаючи 
ся з місця. — Се певно Гадина. Він тут щось порядкував вечером 
у покою. 

— Гадина, Гадина! — гнівно відмовила пані. — Тобі щоб тілько 
на кого небудь скинути! А я певнісінька, що се ти зробила. 

— Ні, скариж то мя господи, що ні! — божила ся Параска. 
— І не божи ся на дурно, ти погане насінє ! — крикнула пані. 

Знаю я тебе так само, як і того твого Гадину. Обоє ви добрі га¬ 
дюки ! Ну, та чого стоіш ? Іди, буди других! Адже певно всі сплять, 
хоч уже сонце он як високо! 

— Та нині, прошу ясноі пані, неділя. 

— О, так, вам аби неділя! То що, в неділю йісти нетреба? Бі¬ 
гай, збуди Гадину, нехай зараз біжить до пахтяря по молоко і сме¬ 
танку. Не бій ся, той певно давно встав і корови подойів. Може вже 
й до Львова иойіхав. 

— Як иойіхав, то молоко й сметанку для ясноі пані лишив у пи- 
ішицп, — вспокоювала Параска, очевидно мало що собі роблячи з гріз¬ 
ного голосу пані Олімпіі і все ще позіваючи та чухаючи розпатлані, 
давно нечесані коси. 
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— А потону збуди Гайку і кажи йій, щоб зараз розпалювала під, 

кухнею. Старий Деменюк певно вже й без тебе встав. Ну, ти ще етоіш? 

Та махай, тумане! 
Параска врешті рушила з місця, та коли пані відвернула ся від 

неі, вона підняла обі руки до лиця і закрививши вказуючі пальці не¬ 
мов ріжки приложила йіх до чола, а перекрививши лице, зробила оги¬ 
дливу гримасу в сторону пані, помахала головою і прожогом кинула ся 
бігти зі спальні. Та в темних сінях мало що не впала, спіткнувшн <-Л 

о стару масницю, котрою були підперті сінешні двері. 
— Тьфу ! ІІек тобі! — крикнула в сінех Параска, та так голосно, 

щоб пані могла чути. — 1 все якась мара ставить оту масяицю піде 
двері, бодай йій руки покривило! 

І Параска люто копнула масницю ногою, так що посудина з лус¬ 
котом покотила ся геть у сіни. Параска добре знала, що не хто, 
а тілько сама пані поставила масницю під двері, та хотіла хоч тим 
невинним способом помстити ся на пані за перерваний сон і ранішну 
лайку. 

А паві Олімпія тимчасом узяла ся до своєі тоалетн. Вона вмила 
ся і причесавши перед зеркалом сиве та буйне ще волосе, наділа свою 
звичайно чорну сукню, котру носила вже пару ліг. Давно вже пере¬ 
стала вона строіти ся— раз що по смерти мужа відносини масткові геть- 

геть попсували ся, а по друге — не було й для кого. Сімья еі не то 
відцурала ся, а так якось мовчки забула, з сусідами ще за житя графа 
вони не жили, тож і гості не бували в Торках майже ніколи. Убравши 
ся, графиня виходячи накинула поверх сукні таку-ж чорну мантильку, 

бо літній, росистий ранок був холодний. 
Виходячи зі своєі спальні, що була заразом еі канцелярією і убор- 

ною, пані Олімпія озирнула ся довкола з якоюсь турботою, мов з остра¬ 

хом. Вона не довіряла нікому з тих людей, що еі окружали, знада, що 
всі еі ненавидять, що ніхто єі не любить і добра йій не бажає, і жила 
між ними мов у лісі між дикими звіряжи. Ніколи від страшноі ката¬ 
строфи, що була причиною смерти еі мужа і пожару двора, вона не мала 
спокою. Все переслідувала еі трівожна думка: а нуж ті люде, ті дикі 
звірі кинуть ся на неі, розірвуть еі! Вона з разу думала лагідним об- 

ходженем піддобрити йіх, але швидко з переляком побачила, що лагідне 
обходжене тілько осміяні роьзухзалюе йіх, а зовсім не привертає йіх 
серця до неі. І вона знов вернула до свого давнього способу: держати 
,.ті бестіі“ з далека від себе, на кождім кроці давати йім почути свою 
погорду. От тим то й жила вона в вічнім острасі. Убють, обрабують — 
такі картини раз у раз вертіли ся в еі уяві. Виходячи вона озирнула 
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спою спальню по старій привичці, хоч і знала, що рабівник, коли б 
в єі неприсутносте сюди дістав ся, не найшов би майже нічого такого, 
що би ему оплатило ся забратн. Правда, горіхова шафа для убраня, ма- 

і'оньовий викладавий столик для тоалетових приборів і комода з білиз¬ 
ною свідчили про колишню заможність. Та в шафі висіли якісь старі, 
давно відложені сукні, в шуфлядці столика лежало хіба пару старих 
і повизублюваних гребінців та слоік помади до волося, а в комоді та¬ 
кож не великі були скарби. На стінах висіли два чи три старі портрети, 

а в кутику коло ліжка пані Олілпіі стояла невеличка, дубова, зелізшши 
штабами окована і міцно замкнена скринька — каса пані Олімпіі. Та 
тілько біда, що каса та звичайно дуже бувала вбога, а нині була 
майже зовсім порожня, коли не числити жмені мідяних монет, що були 
розсипані по дні. Та про те пані Олімпія не любила нікого допускати 
до своеі спальні, особливо в день, і виходячи замикала віконниці з се¬ 
редини, а двері на колодку з надвору. 

Зо спальні пані Олімпіі виходило ся в вувкі і темні сіни; світло 
до них падало тілько крізь мале, подовгасте віконце над дверима. Ко¬ 
лись в тім віконци були шиби з грубого, матового скла, але вони давно 
були повибивані, так що по нолудни сонце світило прямо в сіни, але 
ранком у сінях було досить темно. З противного боку до тих сіней 
притикав „салон11 — обширна кімната, прибрана сяк-так по панськії, 
та звичайно замкнена. 6і відчиняли тілько для „гостей": прийіде часом 
у село комісар або лікар або навіть пан староста, чемність велить за- 
йіхати у двір, і от пані Олімпія хоч в душі клине нахабників, все таки 
рада не рада відчиняє „салон", провітрює і отоплюе єго і приймає го¬ 

стей. В остатніх часах син єі троха частійше заставляв еі відчиняти 
салон. Гуляючи часто у Львові, він привозив інколи з собою своіх 
молодих товаришів і знайомих — троха мішане, та за то голосне і ве¬ 

селе товариство. Тоді салон графині наповняв ся шумом молодих голо¬ 
сів, сміхом і жартами, димом сигар і атмосферою ріжних перфум, котрих 
уживали ті „добре виховані" молоді люде — бо звісно, тілько з такими 
н товаришував молодий граф Адась Торський. До пізноі ночи пили чай, 
грали в карти або вели ся широкі розмови. Пані Олімпія була одинока 
женіцина в тім товаристві, та все таки чула ся в евоім елементі, чула 
ся між рівними собі, віддихала душею після того ненастанного пригно¬ 
блена, в котрім плило єі житє. Правда, спосіб житя сина був для неі 
жерелом незлічених прикростів і турбот, та в молодій, веселій кумпаніі 
вона забувала про все і вдячна була синови за ту розривку. 

Ось і нині вона надіє ся тих гостей. Адась учора сам прийіз- 

джав із фільварку ще в ранці. Вчора по обіді він попіхав до Львова, 



а сьогодні к обідови має вернути з кумпанією. Пообідають на філь¬ 
варку, де Адась отеє перший рік трібував сам завідувати господар¬ 

ством і провадити адміністрацію, — а після обіду зайдуть на чайок 
до двора. Та пані Олімпіі бажало ся подати гостям замісць голого 
чайку -- каву, і ось вона замовила у жида, що арендував двірське 
поле враз з худобою і торгував молоком у Львові, достаточну порцію 
сметанки. Знаючи добре, що ані на Параску, ані на Гадину не можна 
було спустити ся, вона убравши ся як мога швидше і замкнувши свою 
спальню, вийшла з сіней на подвірє, щоб самій усего доглянути. 

— Ах, як же тут чудесно! — мимоволі вирвало ся з еі уст 
і вона глубоко відітхнула, захапуючи в груди як мога більше повітря. 
Чисте, свіже повітрє насичене було пахощами липового цвіту та жае- 
міну, що здоровими кущами обплітав і вкривав сумовиті руіни — зга¬ 

рища панського мурованого двора. Вийшовши з сіней і заперши двері 
за собою, пані Олімпія поперед усего звернула очи на ті згарища. По 
старій звичці, без сумніву. Пятнадцять літ, від смерти' мужа, оті 
згарища его двора стояли перед сі очима — понурі та непривітні, як 
еі згадки про графа Торського, та при тім невідступні, невнищимі. 
Якоюсь магічною силою тягли вони до себе еі очи. Не було на світі 
місця, котреб вона так горячо, завзято ненавиділа, як оті згарнща. 

Аджеж тут безсердечний тіран мучив і катував еі довгі-довгі літа! Тут 
убито еі молодість, потоптано сі красу, скалічено еі душу, затроєно 
серце і думки! А прецінь пані Олімпія не могла перейти через подвірє, 
через вулицю, через сад, через алею, щоб з кождого місця не озир¬ 
нути ся на ті згарища. І з кождого місця вони дивно якось вражали 
еі серце, будили холодну дрож у всіх суставах, мов німа, таємна 
а страшна погроза. По смерти графа люде в Торках довго розповідали, 
що небіщик граф ходить по згарищах, немов шукає чогось, голосно 
стогне і ридає. Графиня не вірила тому, гнівала ся, коли хто переда¬ 

вав ній сі оповіданя, та про те смертельно бояла ся нічю вийти на 
подвірє і поглянути на згарища. Чи мала-ж би се бути правда ? Чи мав 
би єі мучитель ще й по смерти не давати йій спокою? Не раз і не 
десять збирала ся пані Олімпія усунути ті згарища. Раз уже навіть 
робітники були наняті. Та все якась несподівана пригода не давала 
виконати сей замір. То жнива наглі випали, то буря робітників розі¬ 
гнала а потім град збіже витовк і гроші відложені на випрятанє згарищ 
ішли на іншу ціль. Немов якась фатальність висіла над ними, змушу¬ 

вала паню Олімпію жити під ненастанним вражінєм сеі ненависноі 
руіни. 

— Та вже тепер, коли мій план удасть ся, то певно поперед 
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усего сі згарища кажу вивезти і пляц очистити, — мигнула думка в голові 
папі Олімпії. Бона перехрестила ся і відвернула взір в противний бік, 
на нодвірє і жалі офіцини — низенький а довгий будиночок, що огра- 
ндчував подвіре насуяротив тоі офіцини, в котрій була єі спальня 
і салон, і одним кінцем вганяв ся в сад. В тій самій лініі, що „велика 
офіцнна," але віддільно від неі, стояла обширна стайня, а далі муро¬ 
вана возівня. Будинки ті з двох боків обграннчували обширне подвіре, 

перерізане півперек високим дощаним парканом, що на схід сонця при¬ 
тикав до угла возівні, а к заходови добігав до малоі офіцини. Та що 
та офіцина була довша і вбігала ще в сад — очевидно лізнійше добу¬ 
дованим помешканем, зложеним з двох невеличких покойів, — то пар¬ 
кан на які три кроки перед тою офіциною уривав ся, припираючи до 
пітахіт, котрі обколювали маленький цвітовий городчик перед вікнами 
офіцини. 

Пані Олімпія йшла подвіреж, пильно озираючись на всі бокн. 

В малій офіцині поміщалась служба локай Танаско Гадина, кухарка 
Гапка і старий Юрко Деменюк, коли сь гуменний, а тепер, коли графиня 
хозяйетва не вела і поле здаваїа жидови в аренду, пасічник та загаль¬ 

ний доглядчик. Тут була ц кухня і покій для пахтаря, що арешту¬ 
вав і поле графині. Решта господарських будинків стояла оддалік за 
гостинцем. 

В кухни вже палило ся. Дим рівним, синьовато-рожевнм струмо¬ 
чком плив із комина прямо в гору, немов силкував ся вибігти по над 
вершки розлогих,, вікових лип, що немов величезні темнозелені голови 
бовваніли по за невисоким дахом офіцини. Та колиб не той дим, мо - 
жнаб було подумати, що все оте обійстє, окружене старезними липами, 
немов відгороджене від світа, не має в собі ані живоі душі. Ніде не 
було чути ані голосу, тілько соловіі лящали між гилькааш липи. Па- 
хтарь давно вже подойів коров і пойіхав з молоком до Львова, его па¬ 

стух погнав коров на юсовиско, Деменюк ще досвіта пішов кудись, 

а молодіж заспала трохи довше, дякуючи святій неділі, хоча, звісно, 
і в будні вона тут не дуже потіла над роботою. Та все таки пані Олім¬ 
пії немитою була ся тиша в білий день, і вона почала шільнійше при- 
слухувати ся і приглядати ся, що робить єі служба. Вона тихо, з вільна 
перейшла півперек подвіря, колись гладко утоптаного, а тепер зарослого 
травою, і наблизила ся до вікон кухні, щоби заглянути до середини. 

Вона йшла близько стіни, крадучись звільна, та роблячи вид, немов 
і не думає ні про що. Служба добре знала сей єі поганий звичай. 

— 2аегпцоіе мгаг^і ’шазге сЬвдаіїс рапп§ з«ії§Ц! — роздав ся 
нараз в кухні побожний спів Ганки. Була се старковата вже дівка, що 
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виховала ся при дворі та не вийшовши залуж так і лишила ся тут 
Колись вона була веселоі вдачі, гуляла і з паничами і з парубками, відсиділа 
пару літ у криміналі за страчене дитини, та вернувши відтам, як оди¬ 
нокий здобуток тюремноі цівіліваціі винесла непоборний! нахил до 
побожности і до проклять. В еі голові спокійно жили поруч себе ХрИ- 
стос і Беліаль: множество набожних пісень та молитов, котрі шептала 
раз у раз або співала якимось скрипливим, розбитим голосом, і ще може 
більше множество найпоганнійших проклять, котрими сипала на право 
і на ліво, як чорна хмара градом. Пані Олімпія аж стрепенула ся, по¬ 
чувши той голос. 

— Ну, розспівала ся! - буркнула вона. — Та вже, нехай спі¬ 
ває ! Ліпше, коли співає, ніж колиб мала клясти. Хоч то здає ся — 
мигнуло йій у думці і усміх перебіг по лиці, — що пан біг так само 
не слухає єі побожного співу, як і єі проклять. 

Не доходячи до вікон кухні, пані завернула знов на бік, перейшла 
через лодвірє і пішла заглянути до стайні, котроі двері були отворені. 
З нутра темноі стайні доходив до неі якийсь шелест, помішанші з те¬ 

нтами і здавлюваним сміхом. Пані стишила ся, притулила ся до стіни 
близько дверей і слухала. 

— Ну, та ходи, дурна Параско! Чого тобі бояти ся ? — шептав 
Гадина. 

— Не хочу, дай міні спокій! — відмовляла Параска. 

- Але ходи! Прпсяй богу, що тебе не одурю! В оеенн по¬ 
беремо ся. 

— Знаю я таких як ти. Поберемо ся, то тоді піду, а тепер 
зась тобі! 

— Але не бій ся! Ходи! 
Гадина очевидно сплою трібував спонукати Параску, та вона 

була сильнійша від него і попхнула єго так, що він мало за двері не 
вискочив. 

— От дурна! І говори з нею ! — маркітно мовив Гадина. 

— І не говори! — відмовила якось неохітно Параска, шелестячи 
соломою. 

— А хочеш замуж за мене йти, правда? 

— Овва! Таке міні велике добро! Не візьмеш ти, то другий 
візьме. 

— Але за другим не буде тобі так як за мною. 

— Говори! Не виділа я твоіх статків. Хіба буду тобі помагати 
з голоду здихати. 



— Дурна, дурна! — шептав Гадина нахиляючи ся до неі. — Я 
вже нині маю стілько, що міг би грунтець і хату купити, а сими днями 
буду мати ще більше. 

— Може цілі Торки купиш? — жартувала Параска. 

— Торки не Торки, але буду мати стілько, що буде до емер ги 

і для нас і для дітей наших. 

— Та що ти плетеш, навішений ?— голосно промовила Параска.— 

Відки ти тількі гроші дістанеш? 

— Відки дістану, то дістану. То моя річ. 

— Ну, скажи, най і я знаю. 

— Е, в тебе язик довгий. 

— Присяй богу, що нікому не скажу! 

— Та не присягай ся! По що тобі се знати? А в тім хто знак, 

може й нічого з того не буде. Ліпше зачекаємо. 

— Та скажи, скажи, Танасочку! — підлещувалась Параска. — 

Скажи, то піду з тобою. 

— Підеш ? — живо скрикнув Гадина. 

— їй богу, піду. 

— Зараз ? 

— Ну, ні! Але потому. Нині вечір. 

— Е, дуриш! Як підеш, то тоді й скажу. 

— Та ні, скажи зараз. А то не піду ані нпні, ані завтра, ані 

ніколи. І знати тебе не захочу. 

— Ну, так слухай же. У нашого ксьондза — — 

— У котрого? 

— Та у старого, того, що тут у офіцині живе. У него є гроші. 
Великі гроші. 

— Е, в шпаркасі! 

— Те, що в шпаркасі, то осібно. Але е й готові. Він йіх усе 
переховує, що день у інше місце. Купочку тут, купочку там. Я єго да¬ 

вно вже підстерігаю, та осторожний упир. А найбільше пес на пере¬ 

шкоді. Все, скоро я троха наближу ся, пес почує і сполошить старого. 

Але одну купочку я таки вже цапнув. 

— А богато ? 

— Параско! Параско! — роздав ся в тій хвили з кухні голос 

Гапки. — А щоб за тебе бог забув і всі святі, як ти про роботу на- 

мятаєш ! Параско! 

— Ой лишенько! — скрикнула Параска. — Вже Чума рипить! 

Післала мене по дрова, а я тут з тобою забалакала ся. Пусти! 



— Та побудь іще хвилечку! — просив Гадина. 

— Нема часу. А то ще стара упириця прийде та наробить крику. 
І Параска прожогом вибігла зо стайні і майже лицем в лице на¬ 

ткнула ся на паню Олімпію. 

— Ой Господи! — скрикнула вона і задеревіла на місці. 
— Ти що тут робиш ? — строго запита та еі пані. — 3 ким тут 

розмови ведеш? 

— Та ні з ким, — брехала Параска, почувши в стайни легкий 
шелест і знаючи добре, що Гадина одним скоком був уже на йоді, а 
другим крізь діру в даху вискочив у сад. — Мене Гапка післала за 
дровами. 

— Та тут у тебе дрова? 
- Та я хотіла набрати троха соломи на підпал. 

— Ну, але скажи, з ким ти говорила ? 

— Та скариж то мя господи, що ні з ким. 
— Ах ти прокляте насінє! — сердила ся пані. — І в живі очи 

міні смієш брехати! Аджеж я сама чула! Гей ти, Гадино! — крикнула 
вона до середини стайні. — Де ти там ? Ану, покажи ся сюди! 

— Та де тут ясна пані якогось Гадину бачили? — говорила 
Параска зовсім уже осміливши ся і думаючи, що пані прийшла тілько 
на крик Гапки. — Прошу поглянути до стайні, чи там є яка жива душа! 

Пані війшла до стайні і почала роззирати ся за Гадиною, а Па¬ 
раска тимчасом, рада, що таким дешевим коштом позбула ся єі, побігла 
до дривітні, що була обік возівні, швидко набрала наручє дров і по¬ 

бігла до кухні, ще заким пані вийшла зо стайні. 
Пані чогось уся дрожала. Підслухана розмова неначе сахнула 

на неі чимось таким поганим та огидливим, що п не повинно було ви- 
явлатн ся під отсим чудовим, темносинім, погідним небом, серед пахо¬ 

щів лип та співу соловіів. Не бачучи Гадини в стайні вона мов у не¬ 

тямі почала шелестіти соломою в жолобах, заглядати в засіки та по 
під жолоби, шукаючи, чи він там десь не сховав ся. Далі зупи¬ 
нила ся. 

— 1 по що властиво я єго шукаю ? міркувала вона. — Чого міні 
від него треба? що я ему скажу і що йій можу сказати ? Погань, гниль, 
огида! В них вони почались, в них родились, в них жиють, в них 
і пропадуть. Чи я маю йіх виймати з тоі калюжі? навертати з тої до¬ 

роги, що так відповідає йіх натурі? О ні, чорт з ними! Нехай ідуть, 
нехай бредуть! Аджеж обоє вони — єго діти, мого мучителя, мого ті- 
рана! Аджеж обоє вони, заким іще на світ прийшли, вже були наругою 
для мене, вже помагали рвати мою душу, нівечити мою честь, моє до- 
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бре імя! Нехай ідуть тою дорогою огиди і ганьби! Я йіх певно спи¬ 

няти не буду! 
1 вона взяла з жолоба стебло соломи і звільна перекусувала 

єго зубами, випльовуючи відкушені шматочки. Думка еі тимчасом 
перескочила на інше. 

— Але злодюга отсей Гадина! Чи бач, уже зачав підстерігати 
попа. Ну, той коли зачав, то свого не покине. Та що се значить ся, 
що він обіцював ній сими днями мати ще більше грошей? Не вже 
він мав би — — ? Треба буде остерегти старого. Або ще 
красше — — що то поможе его остерігати? Красше хіба самій єго 
пильнувати. Можеб Адась — — Та ну! Чорт з ними з усіма! По¬ 
бачимо ! 

І пані махнула рукою, немов прогонювала якусь уперту, влазливу 
муху, і швидким ходом вийшла зо стайні, в котрій півсумерк і тепле 
повітрє, повне випарів худоби, що тут недавно ще стояла, навівали на 
неі важкі, неприємні думки. 

Вона пішла тепер до кухні, щоб ураз із Гапкою уложити план 
нинішньої гостини. Ще на подвірю до неі крізь отворені вікна кухні 
доносив ся голос Гапкн — сим разом уже зовсім не побожний спів, 

хоч бог і всі святі споминались і тут доволі часто. 

- А дав би бог шияосерний, щоб вас тут усіх громи вибили! 

Щоб вас холера витерла та викришила до лаби! І як іще земля свята 
носить вас на собі, не розпаде ся під вашими ногами та не про¬ 

глине вас? 
— Алеж Гапко! — чути було голос Параски, — чого ти мене 

чіпаєш ся? Що я тобі зробила? 

— Та мовчи, огиднице! — кричала Гапка. — Хіба я не бачила, 
як ти замісць до дривітні, та просто шмигнула до стайні? О, не бій 
ся, знаю я тебе! Я добре бачила, що він там був, що ти до него 
біжиш. 

— Та який він? Хрести ся та мов оченяш! — відбріхувала ся 
Параска. 

— Я тобі вичитаю оченаш, не бій ся! — торохтіла Гапка. — 

Ей дівко! Коли вже встиду в лиці не маєш, то повинна бись хоч бога 
бояти ся! Адже се твій брат! Адже ви обоє з одноі гилі ягоди! І як 
же ти можеш собі з ним заходити? Адже тебе грім божий забє! Земля 
під тобою розступить ся! 

— Та скариж то мя господи, коли я з ним що небудь!... божнла 
ся Параска. — І чого ти мене чіпаєш ся? 

— А нехай тебе, рибонько, той чіпає ся, що в смолі кіпить! Я 
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до неі говорю, як до доброі, а вона тіні ось як відповідає. Та пропа¬ 

дай ти від тене в озеро ! Роби собі що хочеш! Про мене й вішай ся, 

то нічого тобі не скажу! 

— А щоб тобі вже раз засклепило та занімило оту хавку, то 
певно ліпше б було! — буркнула зіісно Параска, луснула якоюсь 
бляшаною посудиною, котру мабуть мила, і вибігла з кухні. Та в две- 

рех зустріла паню Олімпію. Не бажаючи, очевидно, бути тепер з нею, 

вхопила коновки і побігла по воду, воркочучи по дорозі: „Чума про¬ 
клята!“ Чумою в дворі і в цілім селі прозивали Ганку. 

Гапка н собі бурчала щось під носом, коли пані війшла до 
кухні. 

— І чого ти, Гапко, так розкричала ся? — запитала пані Олім¬ 

пія, сідаючи на лавці близь печи. -• Нині свята неділя, цілий світ 
радує ся, а ти вже кричиш і клинеш на ціле подвіре 

— Але бо то, прошу ясноі пані, невитримана година з тою пога¬ 
ню! Я не знаю, чи с де в світі поганійші люде, як тут у нас зі¬ 

брали ся. 

— Ну, тай що з того? ■— спокійно відмовила пані. — Чи гада¬ 
єш, що криком та проклятими йіх направиш? От волілабись богу по- 

молити ся за йіх душі, щоб ніж бог дав отямити ся та покинути злі 
дороги. 

— Та хіба я не молю ся ? — скрикнула Гапка, не розуміючи па- 
ниноі іронії... — Аджеж молю ся п за них, бог би йіх тяжко побив! 

Але сумлінє міні каже, що не варті вони моєі молитви. Що чортове 
має бути, того вже ніяка молитва з пекла не відкупить. 

— Ну, ну, Гапко, — сказала пані встаючи, — покиньмо про се 
говорити. А ось ліпше поміркуймо про нинішній підвечірок! 

— Та я вже дещо троха міркувала. Не знаю тілько, що 
ясна пані на се скажуть. Я думаю, що можна би курячу нотравку 
з рижем. 

— Як би були курята! — перебила пані. 
— Та я післала Гадину в село. Чень десь напитає. 
— Ну, а потому? 

— Потому гербата, а до неі треба сухариків напечи. 
— А маєш масло? 

— Масло є, хоч і не дуже свіже. На стіл єго давати не можна, 
а до печива війде. Тілько клопіт, що цукру нема. 

— Ну, цукру ми у жида дістанемо. 
На борг не дасть, — завважила Гапка. 
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— То заплатимо. На тілько грошей у мене е. Ну добре! Нехай 
і так буде ! Тілько добре міні справляй ся! 

— А богато панів буде? 

— Не знаю. Може зо пять. 
— Ну, се би ще нічого. Але як би з десять, то моглоб не ви- 

старчити ані муки, ані рижу. 
— Е, ні, Адась знає, що у мене достатки не такі, щоб можна 

купи гостей приймати. Ну, а нам на обід що буде? 

— Та я хотіла зладити картофляну зупу •— 
— Ксьондз еі не любить! — замітила пані. 

— Е, буду я дивити ся, що ксьондз любить, а що ні! — гнівно 
буркнула Гапка. — Не вхопить его, як і картоиляноі попойість. А на 
друге пиріжки з сиром. 

— Аз мяса нічого? 
■— Та відки у нас масо візьметь ся? Нк будуть курята, а гості 

де-що лишать, то буде для ясноі пані на вечерю. 
— Та міні про себе байдуже, — відказала пані Олімпія. — Я і 

картопляноі 3} пи попойім. А от ксьондз,.. 
— І що так ясна пані тим ксьондзом турбують ся! — промовила 

Гапка. — Що він, ясноі пані сват чи брат? 
— Ну, Гапко, не можна так казати. Десять літ жие в мене, пла¬ 

тить міні за ціле удержанє, то не гарно б було, як би почав жалувати 
ся, що его голодом моримо. 

— Платить ясній пані! — аж скрикнула Гапка, оперши ся ва- 
ришкою о ріг кухонноі печі. — Той скнира платить пані! І що віа 
платить ? Певно з десять ринських на місяць за хату, страву, пране 
і всю прислугу! 

— Не десять, а двадцять і пять, Гапко. Та не в тім річ! Що 
платить, то платить, а коли я згодила ся, то треба свого слова дер¬ 

жати ся. 
— Двадцять і пять ринських! Ха, ха, ха! — реготала ся Гапка. 

— Адже за такі гроші ему й бараболяноі зупи за богато! А ясна пані 
пхають в него, що тілько можуть. Рано молоко, потім каву, потім обід, 
потім підвечірок, потім гербату на вечерю! Ні, я на таке не годжу ся! 
Адже сей старий скупиндра може і по сто ринських місячно платити, 
і певно не збідніє. 

— Ні, Гапко, — уговкувала єі пані. — Дай спокій! Ти сего не 
розумієш! А на обід конче треба для отця Нестора щось з мяса при- 

лагодити. Хоч курятко одно ему всмаж. 

— бму всмаж! А ясній пані ні? 



— Та вже всмаж кому хочеш! А кава готова ? 
— Готова. 

— Ну, то давай сюди. Я сама наллю. А не знаєш, отець Нестор 
встав уже ? 

— Не знаю! -- сердито буркнула Танка, котра дуже не любила 
о. Нестора і вічно дивувала ся, чого се пані так про него турбує ся. 

Правда, вона знала по троха історію, яка скоіла ся між панею а о. 

Нестором. Але то колись було, а що було, се по думці Гапки пропало 
і не повинно мати ніякого впливу на те що є. Так бодай вона дивнла 
ся на свою власну непринадну минувшину, і такою міркою’ мірила її 
усіх других. 

Пані тимчасом узяла ся наливати каву. Вона ніколи не повіряла 
сего Ганні. Особливо для о. Нестора вона старала ся прилагодити каву 
так, як він любив. Вона старанно зібрала весь кожушок зі сметанки 
і положила в єго філіжанку, влила також чільну сметанку і не богато 
чорноі кави, а й цукру поклала далеко більше ніж собі. Наливши дві 
філіжанки решту лишила Гайці. 

— А булку маємо ? — запитала пані. 
— Та ще окрайчик. Не богато. 
І Танка виняла з шафки невеличкий шматок булки домашнього 

печива. 

— Ну, добре. Для о. Нестора буде н сего. А я її з хлібом виню, 

— сказала пані, і поставивши каву призначену для „ксьондза" на ку¬ 

хню, щоб ще троха пригріла ся, сама сіла опять на лавці, вкроіла собі 
шматок хліба і звільна почала пити каву, не перестаючи при тім роз¬ 
мовляти з Ганною. Танка тимчасом з квасним видом заглянула до гор¬ 

щиків , у котрих були зостанки чорноі кави і сметанки і виливши йіх 
у один горщик, долила пряженого молока, кинула невеличкий шматок 
цукру і також поставила на кухню, а сажа сіла на порозі і почала 
оббирати картоплю. 

— А тиж Гайко чому не снідаєш ? — мовила пані, ледви-ледви 
жвякаючи зостанками зубів черствий хліб, розмочений у каві. 

— Та я маю час! — відповіла Гайка. — Я не привикла так 
рано. 

Пані Олімпія добре знала, що Гайка бреше, що вона не для себе 
злагодила отсю каву, а для старого Деменюка. Той старий, мовчазливий 
дід, той строгий мораліст, котрий раз у раз колов Гайці очи єі вла¬ 
сного грішною молодістю, котрий спокійно, мов крізь сон говорив ЦІЙ 
такі річи, яких би вона не була ні від кого знесла і котрі нераз до¬ 

водили єі аж до сліз, був усе таки слабою точкою в вигаслім Гапчи- 
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цім серці. Танка воліла сама не дойісти, не допити і не доспати, гцпб 
тілько старому Деменюкови достарчити як найбільше вигоди. Пані пішла 
се добре і йій захотілось пошпигати трохи Гапку в те слабе місце. 

— А де твій Демеюок ? — з усміхом запитала вона. 
— Мій ? Чому мій ? — живо відмовила Танка. 

— Ну, та певно, що твій! Хіба я не знаю, що ти для него отою 
каву лишаєш, а сама сі пити не будеш ? 

Танка аж поблідла на лиці. Картопля випала єі з руки і вони не 
рушаючи ся з місця, підвела звільна очи на паню з виразом такоі зло¬ 
би, що в пані Олімпіі аж мороз пішов по за плечима. 

— А ясній пані хіба кривда? — процідила вона. 

— Та бог з тобою, Тапко! — вспокоювала еі пані. — Хіба я 
тобі що кажу? Тлядиш на мене так, мов зйісти мене хочеш. 

— А щож ясна пані мене попрікають Деменюком ? 
— Та я не попрікаю. Тілько так, до слова прийшлось. А видиві, 

ти мене попрікнула о. Нестором, а я тобі нічого не мовила. Адже у 
нас обох подібне діло. Обі старих дідів доглядаємо. 

— Що ви, пані! —• з якимось переляком скрикнула Танка , за¬ 
бувши навіть про звичайну титулятуру. — Хіба можна Деменюка норі- 
внувати з тим ксьондзом? 

— А чомуж би не можна? 

— Гріх вам, ясна пані, і думати про таке. Деменюк — святий чо¬ 

ловік! Без крихти злоби. Чиста душа. Як би не вія, то я певна , що 
весь отсей двір, усе село давно б запали ся, в озеро б заклекотіли. 
Із за него нас пан біг усіх на світі держить. А отой піп — прости 
господи гріха!... Ні, що я буду говорити! Ясна пані ліпше знають, 
який вія! 

— Нічого злого про него не знаю , — спокійно відмовила папі. 
— Так? Ну, то... Та щож, не моє діло говорити на него. Як 

собі ясна пані знають. 
Пані Олімпія тимчасом скінчила сніданє. Вона встала і не гов )- 

рячи більше нічого, поставила на тацу два імбрички, один зо сметан¬ 
кою, а другий з чорною кавою, поклала кілька шматочків цукру на 
бляшану тарілочку, пригріту булку, і пішла з тим усім до о. Нестора. 

Йдучи вона думала про своі відносини до Гапки. Отся непринадна 
жінка, з вісповатим лицем, з вічними молитвами та проклятими па ус¬ 
тах, з заплямленою минувшиною, була все таки одинока людина в єі наії- 
близшім окруженю, з котрою вона могла говорити щиро, як жінка з жін¬ 

кою, без тоі злоби, що ворушилась у єі серці на саму згадку про Па¬ 
раску, про Гадину, про пахтаря, про пастуха і інших єі знайомих. 

Жите і Слово. 12 
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Навіть старий Деменюк, хоч но думці Ганки святий чоловік, видавав 
ся пані Олішііі далеко не такая святим. А головно, пані чула, що ста¬ 
рий .не любить єі, вважає єі злою і грішною, і для того не могла від¬ 

носити ся до него прямо і отверто. Та відки прийшла до того Ганна, 
що пані могла отак розмовляти, могла якось по людськи, хоч і без осо¬ 
бливої сімпатіі відносити ся до неі ? Пані Олімпія і сама собі того не 
вміла вияснити. 

— І що властиво отся Гапка? — думала вона йдучи подвірєм 
та ступаючи звільна і обережно з тацою. — І погана вона, і криклива 
та сварлива за трьох, а все таки щось мене до неі тягне. Не думаю, 
щоб міні щиро служила. В тім пункті всі вони однакові, втопили б 
мене в ложці води. Ну, та в дрібницях я випробувала еі — чесна. 

Не краде, бо не має для кого. Ну, тай пройшла не аби яку школу. 
Бідна жінка! Як раз тридцять літ буде, як прийшла сюди молодень¬ 
кою, гарною дівчиною. Яка була гарна, весела, співуча, жартоблива! 
І ось що з неі зробила двірська служба. За сих ЗО літ тілько раз 
відси віддалювала ся — тоді, коли шандарі повели єі сковану до 
Львова, до криміналу. Відбувши кару знов сюди вернула. Граф тоді 
вже був небіжчик. Упала міні до ніг... „Не відгонюйте мене, пані! — 
сказала крізь сльози. — Прийміть, дайте роботу, а то піду і втоплю 
ся! Адже міні нема більше ніде світа, нема місця. До свого села вер¬ 
тати, до родичів, після того, що зо мною було — краще вмерти. Тут 
я стратила свою молодість, свою добру славу, тут і жити і вмирати 
буду!“ 

Пані Олімпія добре тямила сю сцену. Гапка не кидалась, не кри¬ 

чала, не докоряла аиі йій ані памяти небіжчика графа, тілько стояла 
близь порога і тпхо плакала. Пані приняла еі — і не пожалувала того. 
В тюрмі Гапка хоч стратила свою красу, перебувши тяжку віспу, та 
за те навчила ся куховарства. Правда, там вона набрала також деяких 
негарних звичок, в тім числі й тих: голосно співати набожних пісень 
іноді до пізноі ночи, і не менше голосно проклинати та лаятись. Лексі- 
кон проклонів і лайок вона винесла пребогатий і мабуть ненастанно ще 
збогачувала его власного фантазією. Через отсі звички проча служба 
дуже не любила Ганку і не називала єі інакше, як тілько чумою. Та 
пані інстінктово чула, що Гапка одна з усеі двірні відносить ся до 
неі без ненависти а навіть зі співчутєм, що розуміє єі важке положінє 
і хоч бурчить та клине, все таки по свойому дбає про неі і про єі ін¬ 

тереси. І се були ті таємні нитки, що сполучували тих двох жінок, так 
далеких від себе і суспільним стаиовищем і традицією і житєм і ха¬ 
рактерами. 
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І Гапка по підході пані, оббираюча картоплю, також принялась 
іго свойому філософувати. 

-— І мара еі зрозуміє, оту нашу графиню! Чи добра вона, чи лиха? 
По правді говорить, чи бреше? Ніяк не зміркую. Здасть ся, говорить 
часом як людина, а з боку глянеш — відьма якась. Аджеж я бачу, як 
вона ненавидить усіх! Навіть отого свого синочка коханого! Кажуть, 
що вовчиця таку має натуру, що іноді лестити ся буде, а в іншу нору 
кидає ся на чоловіка чи навіть на вовка і гризе та рве зубами. А до 
отсеі поганоі руіни, до того скупиндряги пша то так припадає, як до 
рідного батька. І чого вона від него надіє ся? Чи думає, що він своі 
гроші лишить йій і єі марнотратникови синови ?. О, сли так думає, то 
пуста єі думка! Я міркую, що старий радше попалить своі банкноти 
та книжки шпаркасові, а йій не лишить нічого. І що вона міні бреше, 
що він йій платить за хату і страву, коли я добре знаю, що вже два 
роки вона держить єго зовсім за дурно. Господи! От іще люде бува¬ 
ють. Такий богатий чоловік, що міг би собі жиги як найстарший дідич, 

а він волить ось тут валяти ся як якийсь старець, у нужденній ко¬ 

мірчині, без ніякоі вигоди, на ласці от сеі зруйнованоі графині та єі 
сина! Ні! Прости Господи гріха, але таким людям не можна не клясти, 
щоб йіх тяжке безголове вкрило ! 

Сі побожні бажаня та міркованя, котрі вона розводила голосно, 

з жаром, немов розмовляючи з кимось і переконуючи якусь дуже забиту 
голову, перервала поява досить орігінальноі фігури. Се був мужик 
еколо 35 літ, низького росту, худий та обшарпаний, з виразними сліда 
ми атькоголізму на набресклім лиці в невеличких, неприродно блиску¬ 

чих очах, котрими він раз у раз неспокійно водив сюди й туди. Він 
був у сорочці брудній та діравій, хоч сьогодні була неділя. Поверх 
сорочки мав такий же брудний лейбик, а на голові старий соломяний 
капелюх з поломаними та пообторганими крисами. Босими ногами він 
ішов так тихо, як кіт, так що Гапка й не чула, коли він надійшов, 

і аж стрепенула ся, коли єго тінь раптом перед нею впала на 
землю. 

— Агій! — скрикнула Гапка, раптом підводячи очи. — Чи с.е 
ти, проклятий Цвяше! Тьфу, пропадь до тристеняого! А ти по лісу 
зломану голову сюди приходиш? 

— Ого! По зломану голову? — глупо всміхаючись цідив Цвях. 

А хто знає, може я тут більше право маю, як ти. 
—■ У болоті, в синім озері певно більше право маєш, ти ледаре, 

ти котюго! — сварила ся Гапка, не покидаючи своєі роботи, та при 
тім раз у раз пильно іпзираючи на Цвяха, котрий, як говорить ел, 
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Гапчина сварка ему зовсім не дошкуляла. Він сів на лавці, все одна¬ 
ково всміхаючись і водив довкола своіми котячими очима. 

— Ге, ге, ге! В болоті! Ой, брешеш Гайко! Тут моє право ! Тут 
моя вітцівщина! Аджеж признай сама, чи я не правдивійший дідич от- 
сего двора, ніж той слинявий нанич, той попович, що тепер не знати 
з якоі раціі називає себе графом Торським? Такий він граф Торський, 
як я твій чоловік, Гапко! Га ? чи не правду я кажу ? 

В Цвяхових очах при сих словах на хвилю блисла дика злоба 
і завзята ненависть. Та проблиск сей швидко щез і він знов почав по 
давньому всміхати ся. 

— Та йди к нечистому з твоєю правдою! — крикнула Танка. — 
Отто Соломона знайшов, щоб ему правду розсудив! Іди, свого вітчища 
поганого про се питай! 

— Еге, вітчища! Коли бо ему дойіхали кінця! Не бій ся, він би 
жене не був так на жебри пустив, як собаку вигнав, як отся проклята 
відьма! Але я ще єі запопаду в своі руки! Я ще йій дам себе 
знати! 

І Цвях схопив ся з лавки і почав неспокійно не то ходити, не 
то кидати ся по кухни, мов та сполохана птиця, що перхає в ріжні 
боки. Танка також устала. 

— І якоі дідьчоі матери ти сюди приходиш, ти відміно люд¬ 

ська, га? 
— Бо так міні хоче ся! — гнівно буркнув Цвях 
— А коли тобі хоче ся, то йди до неі правдати ся, а не 

до мене. 
— До неі? Нібито до мачухи? О, ні, не хочу. Боюсь єі! Вона 

відьма! Вона всю кров з мене виссе. 
— Не мала б чим лакомити ся, та твоєю кровю! Там певно більша 

половина тоі поганої парухи. 
— Ге, ге, ге! — сміяв ся Цвях. ■— Я єі видів, з далека, як від 

тебе йшла, несла каву свому давному любасови! А, покарав йіх бог обоє, 
але ще йіх тяжше покарає за мою кривду! Іде і щось собі під носом 
воркоче. Певно міркує, кому б сеі яочи кров виссати з серця. Адже 
ти знаєш, Гапко, що вона чужою кровю живе. 

— Та йди геть, поганий язиче! — накинула ся на него Танка. — 
Ще пані прийде та почує, що ти тут говориш .. 

— А ти, собача душа, боіш ся й слухати правди! Ні, не 
піду, не вступлю ся, хіба дані отих кільканадцять бульбів. 

І Цвях, зупинивши ся раптом коло шаплика з картоплями почав 
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швидко обома жменями хапати картоплі і ховати йіх по за обі 
пазухи. 

— Ого! Я так і знала, що ти пасеш тими поганими очима, щоби 
що потягнути. Геть від картоплі, погана паро, геть! 

І вона кинула ся на Цвяха і почала видирати ему картоплю з ру¬ 

ні і з за, пазухи. 
— Алеж Галко, Гапцуяю! Бій ся бога ! У мене жінка й діти — 

нині неділя - плачуть — нема що раз в рот вложити — 

— Бо ти все пропив, собако! 
— Бігме ж то нема що раз укусити! — лебедів Цвях, шарпаючи 

ся з Гапкою і не пускаючи нахапаних картопель. — А у вас прецінь 
богато е!... 

— Щоб тобі так богато віку було! кричала Танка, та все та¬ 
ки згадка про голодну жінку і дітей Цвяхових зворушила троха еі сер¬ 

це і вона попустила троха его руки. Користаючи з сего Цвях хопив 
іще кілька бараболь, а відтак прожогом кинув ся до дверей. 

— Бувай здорова, ти упирице, — крикнув до Гапки, — ти худа 
собако, ти копчене поліно, ти вороняче горло! Дав би тобі бог ласку, 
щоб тебе на завтра осліпив, оглушив і онімив, міні на радість! 

— А ти погана душе! — крикнула Гайка, вхопила поліно і кинула 
ся за Цвяхом. Та сей вискочивши з сіней хильцем перебіг подвіре, 

влетів до супротилежноі стайні і за хвилю вишмигнув з неі тою самою 
дорогою, котрою недавно втікав Гадина перед панею Олімпією. 

— А щоб тебе грім божий побив та поразив, щоб ти на місці 
мазею розілляв ся! — кляла Гапка. — От іще чоловік! потвора! І на 
яку кару господь бог таку худобу на земли держить? Ой, неспасенна 
душа того батька тай тоі матери, що его такого виховали! 

Гапка добре знала, що Цвях був неслюбна дигина і що всі гово¬ 
рили, буцім то покійний граф Торський, у котрого служила его мати, 
лав его вроджене на своім еумліню. Вона знала, що се була й правда, 

а коли б не вірила людській поговірці, то ненависть графині до Цвяха 
і его матери була б еі в тім упевнила. Та про те й сама вона не любила 
Цвяха, а особливо ненавиділа его за погане обходжіне з жінкою — 
доброю та тихою людиною. 

— Господи! — міркувала вона, пораючи ся в кухни, — і десь 
то бог малосерний підведе першу ліпшу жінку під таке пекло, під та¬ 
ку страшну кару, щоби жити з отаким чоловіком! Иой! Таже коли по¬ 

думаю собі про долю тоі бідноі Марти, жінки отсего поганця, то моя 
власна щербата доля видаесь міні раєм! Ось і нині! Неділя свята, 
людям радість, відпочивок, а у неі з дрібними дітьми нема що раз уку- 
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сити! Йой! Таже я би сікла, вішала, зелізом пекла такого чоловіка! 

А він певно нахапавши в мене бараболі, побіг з нею до коршми, не 
до дому! 

Танка очевидно добре знала Цвяхову натуру, бо й справді він 
сміючись дурновато та півголосом балакаючи сам до себе — все про 
ту погану відьму11 та „упирипю11 — підтюпцем біг до коршми, щоб за 
нахапану у Ганки бараболю вижебрати у жида хоч чарку горілки. 

Правда, і в его уяві мигнув образ жінки — помарнілоі, сумноі та го¬ 
лодної, ситоі хіба побоями та слізми, сбраз двоіх дітей, що вже кілька 
день хіба тим жили, що йім з милосердя давали сусіди, — в єго серці 
ворухнув ся порив — вернути ся і занести йім хоч отсі картоплі на 
обід. Але в его здеморалізованій душі добрий порив не міг удержати 
ся довше, як вода на решеті. Він махнув рукою і засміяв ся. 

— Нехай иіх чорти беруть, про мене! Буду я ще ними турбувати 
ся! Нехай ідуть так само на роздобутки, як я! А не хочуть, то най 
здихають ! Я про них дбати не буду! 

І вспокоівши таким способом своє сумлінє він потяг до коршми- 
А Гайка виливши на Цвяхову голову повний-верховатий ківш 

проклять і постановивши собі в душі відвідати по обіді Цвяхову жінку 
та занести йій і дітям деякі недойідки з обіду, впала в дуже покутний 
настрій, і пораючись коло печі затягла якимось гробово-плаксивим го¬ 
лосом стару аскетичну пісню: 

Рггесі осгу Ьигоіе, Рапіе, 
№іпу пазге зМасіату, 

А кагапіе, 
Кібге га піе осіЬіегату, 
ТГуг6'№пу\тату. 

Кіейу паз каг2Є82, 

Ргозіту сЦ, аЬуз зі§ гтіїоугаі, 
А §4у ЗІ§ 2ШЙЦІЄ82, 
РоЬийгату сі§ гпохси, 
АЬуз пат піе йідомгаї. 

(Далі буде.) 

Іван Франко. 



Шеня ПРО РоЛАНДА 

Старофранцузький епос. 

БХІ. 

„Володарю," сказав барон Роланд, 
„Дай лук міні, котрий в руці держиш; 

Не впаде , сподіюсь, докір на мене, 
Що випав він міні на землю з рук, 

Як в Ганелона палиця твоя." 
Схилив, понурив голову володар ; 

Він гладить бороду, він крутить вуса. 

В очах не в силі довше окрити сліз. 
Оттут зближає ся до него Найм — 
Ледви хто був вірнійший при дворі, — 
І так до короля: „Тн чув як слід. 

Роланд хоробрий, бачиш, лютий дуже; 

бму припало йти за нами з військом, 
А деж є той, щоб відказав ся тут ? 

Тож дай ему вже раз напнутий лук 
І вибери ему дружину гарну." 
Король дав лук, Роланд єго приймив. 

БХП. 

Сестрінка свого кличе наш володар: 

„Мій гарний пане, каже, знаєш що? 
Я половину свого війська лишу 
Тобі Бери єго, безпечний будеш." 

„Не зроблю сего," каже граф. „Най Бог 
Побє мене, сли скривджу кров свою. 

Я возьму двайцять тисяч бравих Франків; 
Ти вивозом цілком безпечно йди, 
Нікого, поки я живу, не бій ся." 

БХІІІ. 

Сів на коня хоробрий граф Роланд... 
Ба ним іде товариш Олівер , 
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Іде Жерін і сміливий Жерер, 
За ними Отес, Беренгер, Сансуя, 

Старенький Анзеіс іде за ними, 
І лицарський Жерарт із Руссіллону. 
Прийшов сюди і можний князь Гайфер. 

„Піду і я,“ озвавсь архіепіскоп. 
„І я піду“, говорить граф Валтер; 
„Роланд мій пан, Роданда не покину.“ 

Ті двайцять тисяч лицарів дібрали. 

ЬХІУ. 

З далека кличе граф Роланд Валтера. 
„Возьми з собою тисяч наших Франків 
І обсади всі нроемкй, всі гори, 

Щоб цар не втратив ні одного з наших. ‘ 

„Для тебе зроблю все“, сказав Валтер. 
Взяв тисяч Франків з Франції з собою, 

Розсіяв йіх по лросмяках , по горах 
На знак трівоги лиш уступить він, 

Сім сот мечів на знак трівоги блисне. 

Сегодня Алмаріс, король Белферну 
Готовить йім страшний, пагубний бій. 

ЬХУ. 

Високі гори, темнії Ярії, 
І сірі скали й просшків без ліку. 
З великим трудом Франки йшли за дня 
Пятнаицять миль вокруг лунав йіх гомін. 
Зближились до Великоі Землі. 

Ось і Гасконія, земля Кардова. 
Згадав тут кождий власні денна й добра, 
Дівчат і гарних жіночок згадав, 
Згадав, заплакав з туги-жалю кождий. 

У всіх трівога, більша ще в Карла :• 
В Іспанії лишивсь єго сестрінок ! 
Карло не в силі з туги скрити сліз. 

ІПШ. 

Лишила ся в Іспанії дружина, 
Дванадцять перів, двайцять тисяч Франків 



Не лячно йім , ні смерть Дім не страшна. 

Вертає ся до Франції володар, 

Вертаючи плащем лице закрив. 
Зрівнав ся з ним князь Найм і промовляє 
До короля: „І звідки ся журба?0 
Карло на теє: „Краще б це питав ти ! 
Як не зітхати в тім великім жалю ? 
За Ганелоном Франції не бути. 
Я мав небесний сон сю ніч. Приснилось, 

Що він сей спіс в нойіх руках зломив. 
Сеж він сестріпка вибрав до сторожі, 

А я й лишив єго в чужій краіні. 
Коли й Роланда втрачу, Боже мій, 
Ніхто міні єго вже не заступить". 

БУУІІ. 
Не в силі скрити сліз Карло Великий. 
Сто тисяч Франків смуток чує з ним. 

Так банно всім, так тужно за Рояандом. 
Спродав єго зрадливий Ганелон, 

Взяв нишпий дар в невірного царя, 

Набрав одежі, злота, срібла, шовку, 
Верблюдів, мулів, коней , львів набрав. 

БХУІІІ. 
Марсіль позвав з Іспаніі баронів, 
Всіх полководців графів та князів, 

Емірів і синів своіх контурів. 
В трьох днях зібрав йіх кругло триста тисяч, 

І в Сарагоссі бубнити звелів. 
Ген, ген на вежу ставлять Магомета; 
Поганці славлять всі єго і молять, 

А тамкн мов на взаводн спішать 
Верхи на коиях, горами, ярами. 
Аж глянь, -- і Франків хоругви сюрчать: 

Се йде сторожа, в ній дванайцять перів. 
Гай , гай, без бою тут не обійдись! 

БХІХ. 

Зближає ся сестрінок до Марсіля 
На мулі, поганяючи ціпком; 



186 

Всміхнув ся любо й так до вуйка каже: 

„Мій гарний пане, тілько в тебе служу, 
Зазнав для тебе тілько горя й бід, 

І тілько в полі вже придбав побід... 
Дай в денні честь міні — з Роландом битись. 

Сим конем острим я пробю его, 

При Магомета помочи ласкавій. 

Цілій Іспанії свободу дам 
Від Піренейських гір по Дірестан. 

Карло охляв, з Карлом присіли й Франки. 
Ти поки жив не знатимеш війни". 
Марсіль подав ему лиш рукавицю. 

ьхх. 
Коли сестрінок рукавицю взяв, 

Він гордим словом так до вуйка каже: 
„Мій гарний пане, дар то не малин ! 
Назнач міні й дванайцять ще баронів, 

Дванайцять перів з ними я побю.“ 
Тут зголосив ся перший Фалзарон, 

Марсілеви він братом доводив ся. 
„Ходім оба, мій гарний пане!" каже. 
„Будь там, що будь, як розпічнемо бій, 
Кардових військ великую сторожу 
Нам суджено розбити — й розібем.“ 

ЬХХІ. 
А там озвав ся й Корсабліс, король 
З Берберіі, свідуїций хитрих штук, 

Озвав ся й каже як вазал хоробрий: 

„За злото в бога все не буду трусом!“ 
Палкий з Бріганту Мальпріміс прискочив, 

Сей загудів знов так перед Марсілем: 
,,Я також тіло в Ронсеваль несу, 
А де стріну Роланда, там і вбю.“ 

ЬХХП. 
Був там один емір із Балагету. 

Стан благородний, гарний, гордий вид, 
А сяде в повній збруі на коня, 
У двоє кращай та пншнійшій етапе. 



Сей вдачею лицарською прославивсь: 

В Христовій вірі він бароном був би. 
Він так перед Марсілем гомонів: 
„Я також тіло в Ронсеваль несу; 

Знайду Роланда — смерть ему нехибна, 
І Оліверови і перам смерть! 

Всі Франки згинуть серед ганьби й муки. 

Карло Великий немічний, постарівсь; 
Махне рукою він на сю війну, 
І лишить нам Іспанію в спокою." 

Король Марсіль подякував за слово. 

ЬХХІН. 
Був там і Мавританський полководець, 
В Іспанії над зрадниками зрадник. 

Перед Марсілем так чванить ся він: 
„І я дружину в Ропсеваль веду. 
6 в мене двайцять тисяч спісів, щитів ; 

Коб лиш зустрів Роланда, смерть ему. 
Не буде дня в Карла, щоб він не плакав". 

ЬХХІУ. 

Був граф Тургіс там з Туртелюзи-міста, 

Се*ж місто власнеє єго було. 
Бажаючи всім христіянам згуби, 

Він з прочими перед Марсілем став 
І так до него: „Не жури ся!" каже. 
„Наш Магомет, то не святий Петро; 
За службу він віддасть нам честь у бою. 

І я йду на Роланда в Ронсеваль ; 
Від смерти не спасе єго ніхто. 
Чи бачиш меч ? Який міцний він, довгий! 

Я з Дурендалем*) зміряю его. 
Котрий з них верх тоді візьме, почуєш. 

Здадуть ся Франки нам на ласку, згинуть! 

Старий Карло діжде ся смутку й ганьби , 
В короні не пишатись більш єму.“ 

*) Дурендалем звав ея Роландів меч. У всіх богатирських піснях мечі 
мають свою назву і бувають предметом великого пошанівку. 
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ЬХХУ. 

Був тая і Сараценець Ескреміз, 

Володар , пан Вальтернськоі землі. 
Сен так з юрби перед Марсілем править : 
„Я в Ронсеваль буту піду смирити; 

Знайду Роланда — голови позбудесь, 

Позбудесь голови і Олівер, 
І перам всім судилось полягти. 
Як згинуть Франки. Франція в сиріцтві 
Знайдесь ; Карло вазалів не знайде.11 

ЬХХУТ. 

А далі йде й невірний Естурганц 
З товаришем своім Естрамарізом, — 
Два зрадники, яких не бачив світ. 

Панове , каже йім Марсіль , ходіть , 

Оба підете в Ронсевальський вивіз; 
В порядку військо вести поможіть ‘ 

Вони на те: „їй лиш розказуй, пане! 

Ми йдемо на Роланда й Олівера; 
Від смерти перів не спасе ніхто. 
Мечі в нас добрі й острі - ті мечі 
В червоній крови ми закрасимо. 
Всіх Франків смерть прийме, Карла жде туга. 
Велику Землю в дарі віддамо 
Тобі, наш наие. Сам прийдеш, побачиш! 
Ми в дарі ще й Карла тобі дамо“. 

ЬХХУІІ. 

Надбіг і Маргаріз сюди з Сібідлі, 
Що землю сю по моря край держить, 
вго краса для всіх жінок принада. 

І деж є та, котра б не спаленіла 
На вид его , не усміхнулась в мить ? 
А лицарь був, як мало хто з невірних. 

Він крізь юрбу пропхавшись, гомонів 
Оттак цареві: „Не жури ся, пане ! 

Я в Ронсеваль піду, убю Роланда, 
Не встигне н Олівер з житем втекти. 
Дванайцять перів здибле люта смерть. 
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Чи бачиш меч, мій златоглавий меч? 
Днесь, ручу, кров єго вкрасить червона. 

Погибнуть Франки , Францію жде ганьба. 
В Карла, котрому борода цвите, 

Не буде дня без горя і журби. 
А через год ми н Францію здобудем. 
Тоді й спічнем на замку в Сент-ДеніА 
Король ему лиш низько поклонив ся. 

ЬХХУІІІ. 

Відтак виходить і Хернубль з Мунігрп — 

Волосєм землю замітати міг би. 
Він граючи ся тягарі підносить, 

Яких і мулам трьом двигнуть не в силу. 
В тім краю, кажуть, з рідкії він приходить, 

Не світить сонце , ні земля не родить, 

Нема дотів там, не паде роса, 
Там камінь чорний, білого ж не має, 
А дехто каже, — там дідьки живуть. 

„6 в жене добрий меч“, озвавсь Хернубль. 
„Зачервонить ся він у Ронсевалі. 
Коли Роланда по дорозі стрічу, 

І не убю, будь я брехун но вік! 
Візьме мій меч над Дурендалем верх ! 
Жде Франків смерть , а Францію сиріцтво/' 
Знімають ся усі двананцять з місця, 
Знімав ся сто тисяч Сараценів , 

Всі загрівають ся до бою, рвуть ся, 
І йдуть оружятиеь в сосновий бір. 

ЬХХІХ. 

На кождім з них е панцир сараценський, 

По більшій части кутий в Сарагоссі; 
Шолом у кождого тугіш , потрійний , 
Сталевий меч — вієнська славна сталь ; 

Порядний щит і валенгійський спіс , 
Червоні, білі II сині хоругви. 

Всі зсіли з мулів і з парадних коней . 
В тісних рядах всі на воєнних підуть. 
День ясний був, світило пишно сонце , 
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Поляскувала ся до сонця збруя. 
Щоб краще йти, заграли в тисяч труб ; 

Пішла така луна, що й Франки чують. 
„Здає ся, друже, каже Олівер , 
Що з Сараценами прийде нам битись “ 

„Дай Боже,“ відповів ему Роланд. 

„Тут нам постояти за короля. 
За свого пана треба наразитись 
На всю біду, на спеку і мороз, 
А хоч би душу й тіло положити. 

Най кождий лиш глядить, щоб добре бив, 
Щоб злих пісень про нас не заспівали. 
За нами правда, зрада за невірним. 
Я злого прикладу не дам нікому.“ 

ьххх. 
Став Олівер на шпилечку гори, 
Глядить на право, луг зелений бачить, 

А лугом тим погане військо йде. 
„Товаришу", промовив до Роланда, 

„З Іспанії такий тут чути гомін! 
Що там шоломів , панцирів мигоче ! 
Здаєсь, не радість Франків жде від них. 
Знав добре се зрадливий Ганелон , 

Коли нас вибирав перед Карлом.“ 
А граф Роланд: „Мовчи бо, Олівере! 
Ні слова більше, — вія міні вітчим!“ 

ЬХХХІ. 

Став Олівер на шпилечку гори, 

Докладно бачить все іспанське царство, 
Докладно бачить Сараценів хмари. 
Горять шоломи злотом-самоцвітом, 

В огни сталені панцирі блискочуть , 

Полискують щити і сиіси й копя. 
А стягів, полків годі й почислити. 
Така йіх сила-безліч там була, 

Що Олівер аж сам забув ся з дива. 

З верха горн до Франків збіг він живо, 
Прийшов до них і все йім розказав. 
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БХХХІІ. 

„Так того, каже Олівер, невірних , 

Як я йіх бачив, вже не вздрить ніхто. 
Сто тисяч буде щитоносців танки, 
А всі в шоломах, в панцирах блискучих 
Блищать в них бурі коня й довгі спіси. 

Жде січа нас, яких ще не було. 
Нехай вас Бог кріпить, пани барони! 
Щоб не побили нас, держіть ся поля!“ 
А Франки кажуть: „Горе трусам всім! 

Хоча б на явну смерть іти , ходім!“ 

БХХХІІІ. 
„Поганців много , каже Олівер , 
А наших Франків, бачу, мало дуже. 

Ген затрубіть хіба, Роланде друже! 

Карло почує й верне ся тепер.11 
На те Роланд: „Не мудро б я зробив; 
В солодкій Франції позбув ся б слави. 
Волю що сил рубати Дурендалем, 
Хоч би по злоту ручку сплив він кровю. 
По горе зрадники прийдуть в сей вивіз. 
Я ручу вам, йіх жде нехибна смерть.11 

ЬХХХІУ. 

„Гей затрубіть на Оліфанті, *) друже! 

Карло почує й верне ся ще з військом “ 
На те Роланд: „Най Бог мене боронить, 

Щоб я свій рід неславою покрив, 
Щоб сорому я Франції набавив! 

Ні, я волю рубати Дурендалем , 
Отсим мечем, що тут при боці висить; 
Побачите, се вістрє кров сполоче. 
На лихо постягали ся поганці; 

Я ручу вам , всі смерти пожиють ! '• 

ЬХХХУ. 
„Гей затрубіть на Оліфанті, друже! 
Карло йде вивозом тепер, почує. 

*) ОлІФантом зве ся Роландова труба. 
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Я ручу, що повернуть ся ще Франки". 
„Най Бог боронить, каже граф Роланд, 

Щоб мав сказати хто з людей, що я 
Трубив із боязнп перед невірним. 
Не стріне сей докір моіх батьків І 
Коли вже раз піду в завзятий бій, 
Я вдарю тисяч сім сот раз мечем. 

Кров попливе по вістрю Дурендаля. 

Хоробрі Франки теж до бійки добрі; 
Ніщо від смерти не спасе Іспанців." 

ЬХХХУІ. 

„Щож тут за сором?1 каже Олівер. 
„Я ж бачив сам іспанських Сараценів. 
Вони собою гори й доли вкриіи, 
Засіяли поляни всі й поля. 
У тих чужинців є велике військо, 

А щож у нас? Дружинонька мала." 

На те Роланд: „За те ж завзяття більше- 
Най Бог, най ангели мене боронять , 
Щоб через мене Франція втерпіла. 
Я б мав дожити сего ? Краще вмерти! 
Хто добре бєсь, той в ласках у Карла." 

ЬХХХУІІ. 

Роланд хоробрий , Олівер розсудили , 
Відвага незвичайна у обох; 

Хто з них у збруйі раз сів на коня, 
Будь таж і смерть ему, не вийде з бою. 

Хоробрі графи й горді йіх слова! 
В завзяттю йдуть зрадники поганці. 
„Роланде, каже Олівер, дивись! 

Вже й маєш йіх, а наш Карло далеко, - 
Бо затрубіти ти не ласкав був. 

Коли б Карло тут був. не мали б шкоди. 
Гляди-но там, де сей іспанський вивіз ; 
Чей бачиш ? Гей , смутна дружина наша! 

Хто в сій дружині е, не буде в другій “ 
„Не лихослов так!" каже граф Роланд. 
„Злий серцем, хто трусливість носить в груди. 
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Ми станьмо сміливо на селу місці, 

Бо тут нам бій почати , тут нам битись !“ 

ЬХХХІІІ. 

Коли Роланд уздрів, що буде бій, 

Він відважнійший став від льва і тигра. 
Взиває Франків, кличе Олівера: 

„Лиши сю мову, каже, друже-брате ! 
Володар, що тих Франків нам лишив, 
Він двайцять тисяч що найліпших вибрав ; 

Був певний, що нема між ними труса. 

За свого пана і найбільше лихо 
Перетерпіти треба, студінь, спеку, 

А хоч би її кров пролити її трупом впасти. 
6 в тебе спіс, є в мене Дурендаль, 

Мін добрий меч, Кардовий гарний дар; 
Коли помру, новий властитель скаже 
Колись про него: „ В добрих був руках. “■ 

ЬХХХІХ. 

Тут де пе взявсь Турпіп архіепіскои. 

Острогами коня бе, мчить ся полем, 
Скликає Франків і говорить так: 

„Карло лишив нас тут, пани барони! 
За свого короля і смерть хороша. 
Христову віру вам спасати днесь 
В борбі, — без неі вже не обійдесь т 
Бо чейже бачите вже Сараценів. 

Тож сповідайтесь , Богови моліть ея, 
Я вас спасення ради розрішу. 

Хто вмре, блаженним мучеником буде , 
У рай піде, вінець здобуде в раю.“ 
З коня всів кождий, ниць паде на землю. 

Туршн благословить всіх в імя боже 
А за покуту каже лиш боротись. 

ХС. 

З землі на ноги Франки всі знялись, 
Опрощене гріхів усі нриймили, 

И благословепство боже з рук Турпіиа. 
Житі; і Слово 19 
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На скоропадні коні посідали, 
Узброені, як лицарям і слід. 

До бою всякий з них готовий був. 
А граф Роланд озвавсь до Олівера : 

„Ти, друже-браге, дуже добре знаєш, 
Що всіх нас тутки зрадив Ганелон. 

Взяв вія за те маєтки, злото в дарі, 
Однак Еарло піїстити нас повинен. 

Король Марсіль зробив собі з нас торг, 

Та ми ему мечем і сплатимо.1 

ХСІ. 

Роланд іспанським вивозом неіе ся 
На борзому кони, на Вейлантіфі, 
Цілий у збруиі — гарно-ж в ній ему! 
В руці барон тримає спіс пальмовий, 

Що к’ вебу вістрем звернений тремтить, 
А хоруговка біла аж сліпить, 
Аж по руках кутаси злоті бють. 
Сам пишний, пишний ! Вид погідний, ясний. 

Слідом за ним єго товариш піде. 
Спасителя в Роланді бачуть Франки. 

На Сараценів він глядить завзято , 
На Франків дивить ся він чемно й любо, 
Ввічливим словом промовляє так : 

„За легкий хід у вас , пани барони 
Прийдуть собі невіри ті по згубу! 
Богате й гарне жде нас нині жниво, 
Якого ні один король не мав ще. “ 
Сказав, а вороги вже приблизились. 

хси. 
„По що тут слівУ“ говорить Олівер. 
„Коли не ласкав був ти затрубити 
На Оліфанті, не спасе Карло 
Не знає добрий, тож ве винен тому. 
Тих, що далеко суть, винити годі. 
Тож далі наперед, пани барони! 
Галоп! що сили, з поля не вступайтесь! 

Я пробі молю вас, кріпіть ся духом 
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І все ударом за удар платіть. 
На тямці все Кардове гасло майте. “ 

А тут всі Франки як не закричать! 
Хто б чув сей крик, се „Монжуа"*) хтобчув, 

Пізнав би тут же йіх лицарську вдачу. 

І знову в путь. А як відважно, Боже! 

Острогами що сили коней бють, 
Щоб швидше битись; що ж робити мають? 

Не наполохались і Сарацени, 
Стрічають ся вже з Франками невірні. 

ХСІІІ. 

Цілому війську на кони Марсілів 
Сестрінок Аелрот перед веде, 
І з наших Франків так собі кепкує: 

„Тепер вам з нами зміритись, нікчемні! 
Хто вас спасати мав, сей зрадив вас. 

Дурак ваш цар, котрий вас тут лишив! 
Днесь втратить Франція солодка славу, 

В Карла днесь правоі руки не стане." 
Коли се вчув Роланд, спахнув зі злости, 

Острогами коня ударив; кінь 
Пігнав що духу. Граф як влущнть спісом, 

На скрізь ему пробив і щит і панцир ; 
Прошибши грудь і поломивши косій, 

Хребетну кість від спини відділив, 
І спісом душу вигнав з тіла геть. 

А вдарив так, що труп схитнувшись впав 
О спіс цілий далеко від коня, 

Н зробило ся з одноі шпі дві. 
Не призабув ему Роланд сказати: 

„Так, драбе, гинь тепер! Карло не дурень, 
Ніколи зради не любив і славио 
Зробив, що вислав нас сюди, в сей вивізт 
Солодка Франція не втратить слави. 
До бою Франки! Сей удар вже наш. 

За нами правда, зрада за поганцем!" 

*) Моїцоіс, Кардове гасло, котре деякі толкують „гора щастя11 в про¬ 
мін пенсіїо. 
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Був і амки князь, що звав ся Фалзарон; 

Король Марсіль і він — то рідні братя. 

Вія в Атліоні й Балбіоні правив, — 

Гільтай, яких під небом не було. 

У него між очима так широко , 

Що спороі б пів стопи там пішло. 

Коли сестрінка свого смерть зобачив, 

З юрби сердитий вийшов сам один, 

Гукнув своє погане гасло й Франків 

Згірдливими словами лривитав : 

„Днесь Франція солодка втратиіь славу !" 

Вчув О лівер се , гнівом закипів, 

Острогами коня що сили вдарив , 

І справивсь як баронови пристало : 

На прах ему розбив і щит і панцир; 

По деревище спіс у тіло вйів ся, 

Бездушний труп з сідла впав стрімголов. 

Глядить на землю, бачить, як той веть ся , 

Глядить і гордо так до него каже: 

„Не лячно нам твоіх погроз, ледащо ! 

До бою Франки! Днесь побіда наша!" 

Знов клич Карла лунає: „Монжуа". 

ХСУ. 

Був і король тая — Еореабліоом звали, 

З Берберіі, з далекоі краіни. 

До Сараценів він озвав ся так : 

„Ми вийдемо побідно з сего бою. 

Дивігь на Франків, — дуже йіх там мало 

Страхати ся не маємо чого. 
Карло п одного не спасе від смерти , 

Бо нині всім йім суджено умерти." 

Зачув сю річ Тур цій архіеиіскоп. 

Ворогувати він не вмів ніколи, 

А тут коня острогами вколов , 

Завзято, сміливо пішов на него. 

Розтріскав щит ему, розбив і панцир, 

Свій спорий спіс втопив ему у тілі. 

А вдарив так, що смерть ним захитала, 
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На сніг далеко трун на шлях упав. 
Туряін глядить, як шибеник сей веть ся, 

Глядить і в слід за ниж промовив так: 
„Невірний трусе ти, брехню говориш ! 

Наш пан Карло за нами все обстане, 

Не в гадці нашим Франкам утікати. 
А вам ні кроком далі не піти, 

Бо всіх вас, кажу вал, чекає згуба. 
Рубайте Франки, не щадіте рук, 
Удари перші наші, слава Богу!" 

І знов лунає в поли: „Монжуа." 

ХСУІ. 

Весь з Енгелером Малпріміс з Брігалю. 
Щит не поміг ему ні за денара. 

Стовк галку Енгелер ему з хрусталю 
На части дві, — одна на землю впала. 

Пробив і панцир до самого тіла 
І острим спісом грудь прошиб на скрізь. 
Поганець тут же впав на місці трупом, 

Невірну душу в пекло чорт поніс. 

ХСУ1І. 
Жерер товариш взяв ся до еміра, 
Щит потрощив ему, розбив і панцир, 

Свій добрий сніс загнав у серце так, 
Що геть прошиб єго. На спіс цілий 
Далеко смерть ним кинула на поле. 

„Тай славно ж бють!“ промовив Олівер. 

ХСУІІІ. 
А князь Сансун побив ся з Алмазуром, 
Цвітястий, золочений щит ломае 
Невірному, й тугий не в поміч панцир : 
Сансун пробив печінку, лехкі й серце, 

Не дбав, чи лютий буде хто, чн ні. 
Турпія сказав : , Отеє міні барон !“ 

ХСІХ. 
І Анзеіс пустив ся на кони 
Па стрічу Турі'ісови ,і Туртелюзи , 
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Розбив ему понизше гадки щит 
І поломив на нім подвійний панцир. 

Сталевий спіс він так загнав у тіло , 
Що вістрє геть на скрізь его прошибло, 
Що трун на сніс цілий далеко впав. 

„Сей славно вдарив !“ каже граф Роланд. 

С. 

Гасконець Енгелер з Бордо коня 
Острогами бе , поводи пускає , 
З Валтернським Ескремізом в бій пішов. 

На кусні щит розбив ему на шиі 
І відорвав від панцира візір. 
Так між два ребра внмірив у груди, 
Що той з сідла упав на землю трупом. 
Відтак сказав ще: „Ти прийшов по смерть." 

СІ. 

Вальтер напав невіру Естурганца, 

В край щита вдарив так, що той розпав ся 
На части дві — червону і білу часть ; 
Порвав ему всі защіпки в панцирі, 
А острий спіс втопив так зручно в тілі, 

Що впало з борзого коня пробите. 
Вальтер сказав: „Шукай тепер защити !“ 

СП. 

А Беренгер допав Естрамаріза, 
Розбив на ньому панцир, щит зломав, 

І вістрем спорий спіс у тіло вбив. 
Він трупом впав, як тисяч Сараценів. 
З дванайцяти вже десять перів впало, 
Живих лишило ся всего вже двох, — 
Граф Маргаріз лишив ся і Хернубль. 

СІП. 

Тай бравий лицар вдав ся Маргаріз ! 
Красавець був, силач, меткий та жвавий. 
Вколов коня, на Олівера вдарив, 
Розбив ему на щиті злоту галку. 

Ось - ось і бік пробе ему вже спісом!... 



Та Бог так дав, що не влучив єго ; 
Спіс розколов ся не займивши тіла. 

Він далі йти, — не спинював ніхто. 
Заграв в трубу, щоби зібрати свих. 

СІУ. 

Скрізь, де не глянь, страшний лютує бій. 

Ба й граф Роланд не криє ся за других; 
Як довго служить спіс, вдаряє спісом, 

Аж за пятнайцятим зломивсь ударом. 
Тоді за меч хватив, за Дурендаля, 
Вколов коня й пустив ся на Хернубля. 

Розбив шолом брілянтами світючий, 
Розтяв ему волосєм вкриту чашку, 
Розтяв лице і очи на дві части, 
З дрібними защіпками панцир ясний, 

Враз із грудьми від шиі аж по бедра, 
Враз із сідлом, що золотом палало. 

Меч опинивсь доперва на кони, 
Ще й тут хребет розтяв, усім на диво. 
Граф трупи два в траву зелену вклавши 
Сказав: „По лихо ти приходиш, трусе! 

Ваш Магомет вам тут не допоможе, 
Ні драб такий в борбі не переможе.“ 

СУ. 

По боєвищи йіде граф Роланд 
З мечем в руці, що славно тне й рубає 
І много страт наносить Сараценам. 

Хто б бачив, як він клав за трупом трупа, 

Як но земли плила червона кров, 
Зрошаючи у него руки й панцир, 
бго коневи гриву й лопатки! 
І Олівер не лінував ся бити, 

І жаден пер не мав чого встидашсь, 
А Франки теж як слід вдаряють, бють ся, — 

Невірні гинуть, другі в болях вють ся. 
Архіеиіскоп каже: „Слава нашим!'1 
Знов клич Карла лунає: „Монжуа!11 
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СУІ. 

Чвалає Олівер до боєвищи, 
Спіс потрощив, в руці лиш деревище. 
Поміряв ся з невірним Малеоном, 
Щит злотом квітчаний ему пробив, 
Пробив і вибрав з лоба очи й мозок, 

Що так і вилив ся ему під ноги 
Поклав на сімсот трупів ще одного, 
Відтак Тургіса й Естрагуза вбив. 
Зломив свій спіс, остав лиш кусень в жмени, 

„Що дієш, друже ?“ каже граф Роланд. 
„На що в борбі тій палиця здала ся? 

В зелізі, в стали сила вся тепер.“ 
,.А деж твій меч, що зве ся Гальтеклер 
З золочено» ручко» з хрустам» ?“ 
,.Не встиг добути, каже Олівер, 

Бо за ударами часу не стало. “ 

СУП. 

Пан Олівер добув в кінци меча, 

Як сего друг Роланд собі бажав. 
З мечем в руці як лицар пописав ся. 
Ударив на Юстина з Валь Ферре: 

На двоє лоб ему перерубав 
І грудь укриту в даиасценський кирае. 

Розтяв сідло, що злотом і камінєж 
Аж капало, в коня хребет розтяв 
І положив на лузі пару трупів. 

На те Роланд: „Тепер ти брат міні! 
Володар рад нам за такі удари." 
Знов „Монжуа“ гремить зі всіх сторін. 

СУШ. 

Ось граф Жерін на конику - каштанку, 

І друг его Жерер на Пассесерві. 
Пустили поводи, вкололи коней 
І вдарили оба на Тіяозеля 
Один бе в щит, а другий в панцир бе, 
Аж щитом вищербивши в тілі спіси, 



У чорну борозду зіпхнули трупа, 

Лиш того я не чув і вже не скажу, 
Хто з них обох при тім зручнііший був. 
Був там Бірдеяів син, Еспреваріз; 

В нім Енгелер з Бордо втопив свій спіс. 
Турпін чарівника вбив Сільоре.ія, 

Що завдяки свойій магічній штуці 
І в пеклі з Юпітером вже бував. 
„Позбулись мп сго !“ Турнін сказав. 

На те Роланд: ДІоконаний вже клятий! 
Отеє удар був, Олівере- брате!1 

СІХ. 

Між тим кровавии бій лютує далі, 
З обох сторін падуть страшні удари, 

Один вдаряє другий відбивавсь. 

А що там спісів зломаних, у крови, 
Що прапорів та хоругвів подертих, 

Що Франків в цвіті літ пожило смерти! 
Не бачить йіж вже матерів , жінок, 

Ні Франків тих, що в вивозі йіх ждуть 

СХ. 

Заплакав, зажуривсь Карло Великий. 

Та що йім з того? Помочи не буде. 
Зле прислуживсь цім Ганелон, коли 
Спродати йіх у Сарагоссу вибравсь. 
Наложить горлом він за те, житем! 
Суд в Ахен вішати єго нрикаже, 
бго і трийцять свояків єго, 
Хоч смерти з них не сподівавсь ніхто. 

СХІ. 

Страшний, завзятий бій лютує далі. 
Роланд і Олівер хоробро бють ся, 
Турпін звиш тисяч вже разів ударив, 
Не відтягають ся від бою н пери, 

І Франки бють ся, скрізь іде борба. 
Падуть сотки і тисячі невірних. 

Хто не втече, той смерти не мине. 

Рад чи не рад прощає ся з житем. 
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І Франки лицарів найкращих тратить; 

Батьків, рідні не бачити йім вже, 
Як і Карла, що в вивозі йіх жде. 

А в Франції грізна зняла ся буря: 
За громом грім вдаряє, вихор виє, 

Град, дощ паде без міри, без кінця, 

І грають блискавки короткі часто, 
І залітно трясесь ціла земля 
Від Сен-Мішель ді Періль аж до Сени, 

Від Везансону до Вісеантських брам 
Нема шматка землі, де б мур не падав 
В само полуднє стало скрізь так темно, 
Що тільки й світа, як прорве ся небо. 
І не було душі, що б не вжахнулась, 

І не один казав, що се день суду, 

Що се цілому світовії кінець. 
Не вілаюіь вони, не скажуть правди, 

Що се велика туга по Роланді. 

СХЇІ 

Завзято, сміливо вдаряли Франки. 

Невірних гинуло по тисяч в лаві, — 
З десятки тисячів не стало й двох. 

„Хоробро бєсь наш брат!“ сказав Роланд. 

„Від небом ліпших вже й нема від наших. 

Се вже в історіі стоіть французькій, 
Що бравих має лицарів володар !“ 

Відтак глядають всі по поли своїх, 
Дрібними плачуть з туги-жалю очи 
За любою, сердечною ріднею. 

Йде цар Марсіль з дружиною своєю. 

СХШ. 

Долиною Марсіль іде вже з військом, 
Велику армію зібрав собі. 

Він двайцять полків випровадив в поле. 

Блищать шоломи злотом, самоцвітом, 
Блищать щити та панцирі з Дамаску, 

Сім тисяч труб нараз до бою грає, 
Несе ся гомін по цілому краю. 
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пМій Олівере, друже-брате, каже 
Роданд, на смерть нас видав Ганелон. 

Та вже не довго зможе вкритись зрада. 

За нас пімстить ся люто наш володар, 
А тутки жде нас довгий бій, важкий; 

Такоі сили ще ніхто не бачив 
Я тут рубати буду Дуреядалем, 
Тн Гальтеклером, друже мій, рубай. 
Мй тілько світа вже сходили з ними, 
Так много ними вже рішили бойів. 
Не зложать пісні вже про них лихоі.“ 

СХ1У. 

Коли Марсіль побачив війська згубу, 

Як стій в роги казав заграти, в труби, 
З великим військом рушив наперед. 

Був Сараценець з ним Абісм. Дружина 
6гО не знала зрадника над него 
Вій з віроломства й проступків маз славу. 
Не вірить в Бога він, Маріі сина. 
Сам чорний, як розтоплена смола. 

Кровопролитє й зраду більше любить, 

Як всі маєтки й золото Галлійське. 
Ніхто не чув від него жартів, сміху; 

Він знав одно — відвагу і шаленість ; 
За те й дружив з ним зрадник дар Марсіль 
В его руді воєнний знак був — смок. 

Турпіпови з ним певно не любитись, 

Бо лиш уздрів его, забаг побитись 
І випіком так з собою говорив: 
„Отсей то вже великий десь єретик! 

Здало б ся тут ему зробити смерть 
Бо трусів ні трусливости не люблю.“ 

СХУ. 

До бою почин дав архіепіскон. 
Сій на коня, що взяв єго в Гросселя 
Царя, котрого в Даніі убив. 
А коник був живий собі і бистрий: 
Копита складні й гарні, ноги рівні, 
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Короткі лопатки й широка спина, 
Боки подовжні і високий верх. 
Хвіст білий кав, а далі жовтий волос, 

Маленькі вуха й голова жовтава. 

Ніякий кінь не був єМУ під пару. 
Турпін коня острогами як вдарив, 

Так не спинив ся аж перед Абісмом, 
І влуїдив спісом у емірський щит, 
Що аж горів від всякого каміня, 
Топазів, аметістів і б рі лаптів. 
Прислав ему сей щит емір Галаф, 
Що взяв его від чорДа в Валь-Мета. 

Не пощадив его Туріпн; як вдарив, 

Розбитий шит не варт був і денара. 
А таж пробив па скрізь в Абісжа серпе. 
Упав Абісм на чистім полі трупом. 

„Се вдача лицарська!“ сказали Франки. 
„Кріпку защиту має хрест в Турпіні.к 

СХУІ. 

Поглянуть Франки, а невірних сили 
Зі всіх сторін усі подя покрили. 

Всім на устах РоланД і Олівер 
І пери; йім спасати всіх тепер. 
Тоді Тунтн сказав, що мав на думці: 
„Пани барони, киньте зліі мисли! 
Я, пробі, молю вас, щоб не втікали, 
Щоб -злих пісень про ааь ие заипват 
В тій хвили тут нам суджено померти, 
До завтра вже не бути нам в живих. 
А я за то одно ручйти можу, 

Що нині рай стоіть для вас отвертин. 
Там царювати станете з святими. “ 

Загрілись Франки всі словами тими, 
І з всіх грудей крик вирвавсь: „Монжуа 

('XVII. 

Був тамки Сараценець з Сарагоеси, 

Що сам пів города носів на власність, 
Не дуже правий, — звав ся Еліморін. 
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Він слово взяв від графа Ранелона, 

По приязни поцілував ся з ним 
І дав свій меч із дорогим камінєж. 
„ Осоромлю Велику Землю , каже , 
В володаря корону відніму.1' 
Сів на коня, що звав ся Барбажуш 
І швидший був від ластівки й стріли; 
Вколов єго і поводи звільнивши 
Пустив ся на Гасконця Енгелера. 
Не заслонив єго ні щит ні кирас. 

Він вістрєл спіс всадив ему у серце, 
Встромив і сталею прошиб на скрізь. 
На спіс цілий далеко кинув трупа 
І крикнув: „З тими легку маєм справу! 

Вдаряйте, вірні, і ломіть сю лаву!“ 
А Франки: „Шкода лицаря нам, Боже!“ 

СХЛЧІІ. 

Промовив граф Роланд до Олівера: 
„Не стало нам вже, друже, Енгелера. 

Нам кращого вже лицаря не мати.“ 
А граф: „Дасть Бог, піміцу я ще всі страти.а 
Вколов коня острогами зі злота, 

І з Гальтеклєрож у руці кровавим 
Що сил мав на невірного ударив. 
Один удар, — впав трупом Сараценець. 

Чорти як стіп забрали в пекло душу. 

Відтак убив іще князя Алфена , 

В Ескабадіза голову зрубав 
І викинув з сідла сімох Арабів • 
До бою вже вони не придадуть ся. 
„Сердитий друг мій!" каже граф Роланд- 

„На славу списуєсь передо мною. 
Карло нас любить за такі удари. “ 

Сказав і крикнув: „Лицарі, до бою!“ 

СХІХ. 

Був там також поганець Валдабрун, 
Що то виховував царя Марсіля, 

Чотириста суден на морі мав , 



І всіх гребців назвати міг своїми. 
Він зрадою вже взяв Єрусалим; 

Храм Соломонів збезчестивши, вбив 
Перед хрестільницею патріарха. 
Сей слово взяв від графа Ганелона, 

Дав иеч ему і тися іу шангунів, 

А сам сів на коня, на Грамімунда. 
Що бігом славивсь більш, ніж сокіл летом ; 
Вколов его острогами і прямо 
Пустивсь на можного князя Сансуна. 

Розбивши щит порвав ему і панцир, 
По хоруговку спіс втопив у тілі, 

И мертвого трупа викинув з сідла. 
„Вдаряйте, вірні, тут вобіда наша!11 

А Франки: „Боже, шкода нам барона!“ 

СХХ. 

Коли Ролашд побачив смерть Сансуна, 
Піймете вже, який він біль почув. 
Коня вколовши кинувсь з Дурендалем 
В руці, що більше варт як щире злото, 
На Валдабруна. Вдарив, що мав сили, 

В шолом, що капав злотом і камінєм. 
Розчерепив ему лоб, кирас , груди, 

И сідло, що злотом і камінєм сяло, 
Завдав коневн теж глубоку рану, 
І вбив обох, — хваліть се, чи гудіть! 
Невірні кажуть: „То удар був сильний !“ 
На те Роланд: „Таж не такий як ваші! 

По вашім боці лиш бута й неправда.11 

(Далі буде.) 

Із Французького переклав 
Василь Щурат. 



Літературні стреиліня галицьких Русинів 
шї,о; 1772 до 1072. 

Не мож заперечити , що галицькі Русини за остатніх сто літ по¬ 
ступили на перед не лиш в політичнім, але і в літературнім відношенні, 
що світогляд йіх розширив ся і участь йіх в жиію цівілізованих наро¬ 

дів з кождою дниною більшає, особливо в остатніх роках. Нема в тім 
нічого дивного. Поступ загальний не міг лишити ся без слідів і в на¬ 

шім житю. 
Але з другого боку не мож заперечити і того, що в порівнаню 

до пережитого часу і до поступу інчих народів наш поступ дуже ма¬ 
лий і незначний. Ми все таки в порівнаню до других народів остали 
ся з заду і наше духове жите не може навіть рівнати ся до йіх житя. 
Ані в політиці ані в літератур ми не можемо похвалити ся великими 
успіхами. Противно : так довго ми вже боремо ся за наші народні 
права, за свободу, за літературну самостійність нашу, стільки щироі 
і совістноі праці вкладали найліпші люде з поміж варода в сю борбу^ 

і все ж таки так мало вийшло з неі. Як в блуднім колесі крутимо ся 
ми в круговороті неприхильних обставин, історичних злиднів, і наші гу¬ 

манні змаганя розбивають ся як о камінну стіну від напору супротив¬ 
них стреміінь. Історія наша, то історія безнастанних неудач і ровчаро- 

вань. Майже все нам уривало ся; майже нічо не удавало ся. 
Чому? На се питане годі дати правдиву відповідь від разу. Ска¬ 

зати, що тому, бо мп не годні оперти ся неприхильним обставинам, бо 
шкода всіх щирих наших заходів , бо борба безнадійна, — така відпо¬ 
відь дуже легка, але не витримає критики. Бо вже сам факт, що нарід 
жиє , що після кождоі неудачі і розчарованя він все таки підоймає ся 
і не йде в зад але наперед, хоть помалу і з великими перешкодами, 

— вже сам цей факт єсть очевидним доказом, що наші заходи і зма¬ 

ганя, то не пуста забавка, не безнадійна борба, але виплив природеоі 

*) Праця ся написана ще перед 8 роками Від того часу у нас і за грани¬ 
цею повиходило декілька цінних праць, що доторвають ся з ріжних боків 
тоі самої теми, та автор отсеі праці не міг достаточно узгляднити йіх здобут¬ 
ків, хоч, звісно, вони не були б богато вплинули на зміну его остаточних 
виводів. — Р е д 
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конечности, котра ломимо всіх неудач пре нарід до дальшоі праці над 
собою. 

Не в безнадійности борби, але в способах, якими ми еі вели, 

треба шукати відповіди на се питане; не в загальній формулі одже, але 
в історії. Коли б написана була докладна історія нашого жптя за остат¬ 

ніх сто років, то відповідь правдива була б готова, бо опиралась би 
на фактах, котрі, як відомо, суть найліпшим аргументом в спорних 
справах. Але історіі такоі нема, та І ледви чи зараз буде. 

А тимчасом серед тяжких історичних обставин, в яких нашому на- 
родови довело ся тепер жити, питане се само собою насуває ся кож- 
дому мислячому чоловікова. Поминути его не мож, і відповісти на него 
треба. В роботі, котру передаю нині під суд читателів, я трібую 
відповісти на него. Історіі написати я не беру ся, бо при недостатку 
матеріялів це була б робота, як думаю, неможлива. Але єще другий 
спосіб, котрий хоть може не так докладно доведе до діли, але по край¬ 
ній мірі причинити ся може до роз’ясненя трудного завданя. Це єсть 
о скільки мож вірна і сумлінна характеристика літературних 
стремлінь руськоі інтелігенції в Галичині. Бо в літературних стре- 
млінях як в зеркалі відбивають ся всі заходи нашото народа коло свого 
піднесеня, а також і обставини, серед котрих він жив і розвивав ся, 
котрі впливали на его розвиток і на его регрес, а також і на при¬ 
чини его неудач. 

Робота, як бачимо, хоть трудна, але варта, щоб коли не цілком 
зробити, то хоть взяти ся до неі. Правда, — предмет єі скромний і ма¬ 
лий , так як малий той кутик нашого рідного краю, в котрім ми жи- 

вмо. Забитий і забутий він і ми з ним. Не найде одже ніхто в мойій 
роботі ані великих геройів, аві важних історичних подій, ані нічого та¬ 
кого, що би високо підоймало духа по над зовсім звичайне і буденне 
житв. Все в ній мале, понуре і одностайне , як слотиста осінь. Але 
тому, що воно мале, воно не перестає бути цікавим, не лиш для нас, 

Русинів, але і для посторонніх людей. Бо і о наш галицький кутик від¬ 
бивав ся відгомон ширшого житя і інтересів, хоть правда, що відгомон 
цей був нераз такий тихий і слабенький, що ледви мож его дослухати 
ся. Прослідити ті ниточки, якими вяже ся его житв з жнтем загальним, 
позвязувати те, що було порозкидане, позбирати до купи те, що на око 
зовсім купи тримати ся не хоче і відшукати між усім тим органічну 
звязь, — річ дуже цікава для мислячого чоловіка. Жаль, що органіч¬ 
ної звязи найшов я не богато. Послідуючі по собі періоди слабо роз¬ 

вивають ся одні з других; кождий кусень випливає переважно в вніш- 
ішх обставин і причин, котрі то сюди то туди вертять нашим житем, 



гут сго переривають, там знов до чогось нового навязують і все таки 
.і.'ігїі: то мало посувають на перед. 

І. 

Звідки взяла ся руська інтелігенція в Галичині ? Коли Австрія 
відбирала від Польщі Галичину, ній і в гадку не приходило, що край, 

котрий вона забирає, є переважно не польський але руський. Австрійсь¬ 
кий уряд добре здивував ся, коли один із єго урядників присланих до 
Галичини, щоби придивити ся ново придбаній провінціі, гофрат Ко- 
ранда, поміж іншими цікавими і новими справами відкрив — цілий на¬ 

рід, живучий на найбільшій половині краю, нарід не польський, ко¬ 
трий говорить бесідою близькою „до бесіди россійськоі або ілліріись- 

коі. “ ') То були ми, Русини. Але інтелігенції руськоі і Коранда не міг 
відкрити, бо — єі не було. 

Був, йу>йвд&, впіїжуй Жввтацьвщ, але її»4 ІБутев, вврвктв га¬ 
лицький губернатор, знав про него лиш тілько, що він е „йег Ьіезі§е 
§гіесЬІ8сЬе ВізсіїоГ' і е „еіп Вопуіуапі шісі раззігеї уог зеіїг іпігі- 
§иапі.“2) Більше про него він не знав. Було коло епіскопа кілька вис¬ 
ілих духовних осіб, але й вони самі собою не могли становити руськоі 
інтелігенції, хоть би навіть були мали бодай крихіточку народного по- 
чутя і свідомости. Вони були греко-уніятські священники, та й годі; 

священники зовсім ополячені, котрі ледви з імени звали себе Руси¬ 
нами. Та й положене йіх під неустанним натиском польським було таке, 
що вони ледви могли дихати, і хіба лиш у своіх церковних справах 
но-деколи давали ознаки житя, ознаки нохожі більше на остатні по¬ 
риви чоловіка конаючого, чим чоловіка живого і здорового. „Я вже зо¬ 
всім зжився згадкою11 — писав 1773. року львівський консісторський 
офіціял Левінський до архідіакопа Левінського в Варшаві 3) — „що 
борше Русь згине, ніж ми чим будемо. Шкода велика,.., що ми вчили 
ся чого, бо коли б ми були так як наші батьки нічого не вміли і не 
знали, то би ми не чули і тих кривд, котрі невинно терпимо, тай не 
лиш це понижене не було би нам таке прикре, але і відбуване підвод, 
так як наші батьки йіх відбували, а наконець і наказ робити панщину 

і) НеІТегі, 3. А. Біе бзіеггеіс ізсіїе УоІкззеЬиІе... Рга§ 1860.1, стр. 461. 

а) Рукопись бібліотеки імени Оссолінських №\ 525, картка 59. 

5) ІлЩ Ітсі X. Ьегуіпзкіе^о Ойїсуаїа йо Ітсі X. Ьеутізкіе§о АгсМсІіа- 

копа у Ргокигаіога ІУагвгаспе 21. Аргіїів 1773. (Акта относящіеся до за« 

твержденія Капитулн Епископского Собора во Львові, сообщиль Ант. IIе- 

трушевичь. Галичанинь 1872. Книга І, Вьіпускг 1 стр. 140. 141.) 

Жита і Слово. 14 



не був би нам такий прикрий, як теперішня недоля. А коли би шш 
була надойіла панщина і підводи, то яко мужики православні легко могли би 
ми найти опіку в Московщині... І певне борше би ми єі там найшли як те¬ 
пер в Римі... Шкода, що конфедератам не повело ся, були би нас може вже 
вирізали і тим би були успокоілися, атак бють нас, бють, анеубють...“ 

Так діяло ся між висшими кружками руського духовенства в Га¬ 
личині. А сільське духовенство було зовсім прибите і темне. Дідичі 
уважали руських попів яко простих мужиків і своіх підданих; уживали 
і гнали йіх силою до всякоі двірськоі роботи. Року 1774*) скаржив ся 
епіскоп Лев Шептицький в поданю до ціеаревоі Маріі Тереси, що паші 
обходять ся з поповичами як найгірше і виганяють йіх на панщину, 4 5) 

ба декотрих попів ще й за австрійського панованя потягали пани асі 
ьоіуешіа гизіісаііа. В році 1777, одже аж в 5 літ після австрійської 
окупації, уряд увільнив йіх вправді від цего постидного ярма8), але 
ломимо того, як оповідає Микола Устіянович, „ще року 1792 гнано на 
панщину священника з Ялинковатого, села належащого до Скільського 
скарбу, а то в сам понеділок Великодних свят. В вівторок велів свя- 

’іценник запрягчи воли до воза, а вмісто вислати слугу вибрав ся сам 
з своіми парохіянами до Сколього ботюки на пилу возити. Але там по¬ 

лишив він воли на божу волю, а сам удав ся пішки до владики в Пе¬ 
ремишль. В наслідок пересправ ведених в тій справі заяретила ц. к. 
надворна канцелярія раз на завше потягати священників до яких не- 

будь підданських повинностей двірських.“7) 
Вже хоть би за для самоі матеріальної нужди, в котрій воно ле- 

дви перебивало ся зо дня на день, сільське нонівство руське не могло 
ані само живо інтересувати ся висшими духовими і народними спра¬ 
вами, ані вести за собою нарід, ше гірше від него приголомшений. Річ¬ 
ний дохід попа не виносив більше як 15—25 гульд. На его удержане 
давав пан такий грунт, який мав кождий мужик; часом лиш дотація 
доходила до подвійноі яайки грунту мужицького. Щоби як небудь про¬ 
жити, він мусів сам з родиною брати ся до сільської роботи. (Нага- 

зіе-игісг 1. с. 554—555). Житє єго було зовсім мужицьке, мужицька 

4) Добрянскій А. Короткая відомость историаеская о Епископах’ь 
рускихг вт> Ііеремьішли. Перемншляниит. 1857, стр. 95. 

5) Соріа іпзіапііае епіскопа Льва Шептицкого Ітрегаігісі роггесіае Діє 
17. Диііі 1774 іп аиДіепІіа (рег Лоагтет виїг). гл. Нагазіеніїсг МісЬ. Аи* 

паїез ессіезіае КиіЬепае... Ьеороіі 1862. стр. 559. 

г 6) Нагазіетсг, тамже, стр. 580. 

7) У стіяновичт. Нив о лай. Месть Верховинця, оповіданье. Во 
Львові 1879, стр. 84, замітка 4. 
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‘М,ежа, лужицькі зиичайі і обичайі. „Оілський пін, пише Краттер, мало 
ріжнить ся від мужика що до свого фізичного образованя і звичайів. 
іііие в нужденній хатині як мужик, оре, пє, бідує як мужик... На селі 
пераз мож бачити, як священник в подертій одежині, з обойчиком на 
шиі, з люлькою в роті, з батогом у руках іде коло свойіх коней або 
волів." 

Можна би одже сказати, що не-то-що самостійної інтелігенції, 
але навіть і властивого духовенства такого як в краях цівілізованих у нас 
не було. Щоби стати попом, треба було вміти лиш по польськи і по 
руськи читати і троха писати. В Перемиській діецезіі кандидати духов¬ 

ного стану приходили до живших у Валяві епіскопів і тут як могли 
містили ся по мужицьких хатах , помагати в днину мужикам молотити, 

а вечорами учили ся „пацуру і какусів“, поки йіх владика не висвя¬ 
тив на попів/ (Добр янскій , 1. сії. 96). 

Були одже в Галичині по містах і місточках омужичені міщане 
руської народносте, викинуті далеко на передмістя9), і були по селах 
руські мужики, а з поміж них декотрі, навчивши ся від біди читати і 
писати і пізнавши 3 виданоі у Львові 1760 року книжки: „Богословів 
нравоучительная идц Собраніе припадкова духовними особомт. потреб- 

ноє“ деякі елементарні богословські понятя, в свобідних від роботи коло 
плуга часах сповнцдд службу сільського приходний. (Головацкий, 

)■ сії. 11). Інтелігенції-ж руськоі, образованоі, з почутєм народним 
тогди в Галичині і сліду не було. 

При таких обставинах не було великоі надіі, щоби нарід руський 
в- /кгіггшгг іггд- австрійським панованем міг піднести ся з упадку і ви¬ 

рятувати ся від "неминучої національної погибелі. Цісарева Марія Те- 
реса не богато змінила ті порядки, котрі застала в Галичині. 6і строго 
консервативні первконаня, еі прихильність для шляхти 10) лагодили ся 

8) Кгаїїег, ВгіеГе йЬег Йеп іМ§еп 2изІапсІ уоп Оаіігіеп. Ьеіргі§ 1786, 

ІІ.|стр. 1—7.Дивись також: ЕоЬгег ІозерЬ, Ветегкип^еп аиі еіпег Кеізе... 

бигсЬ Озі- ипсі ХУезІ^аНгіеп... ІУіеп 1804, стр. 94—96, котрий каже, що ще 
в перших роках 19. віку посЬ тапсЬег Роре аиззег сіег КігсЬе зісЬ пісЬІ іт 
кегіпдзірп іп зеіпег ІПеісІші^ уоп сіет §етеіп1еп Ваиег ипІегзсЬеійеі 

®)Наугуїо Визуп (Годовацкий Яків), 2изІапс1е йег Виззіпеп іп 6-а- 

Іігіеп в Іордана ЛаЬгрисЬег ійг зіау. Шегаїиг 1Н46. стр. 365 і югож автора: 

О первомь литературно-умственном-ь движеніи Русинові ві Галиціи со Бре¬ 

мені Австрійского Идадйнія ві той землі. Львові 1865. (Особшй оттискі изі 
II. Випуска Наукового Сборникя 1865). стр 24. 

’°) Раїепі уєгог(іпєі. сіазз кеіп еііщезеігіег ІІпіегІЬап аиззег Йег Уепуіііі- 

дип§ зеіпез ОгипОЬоггп еіп 8Шск 2и§уіеЬе ги уегаиззегп зісЬ ипіегіап^е. 10, 

Магг 1774. Уступи: 8іе ХУіІІкйЬгІісЬкеіі уегзсЬіесІепег ІТпІегШапеп, тії туєісЬєг 
* 
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вправді під впливом єі побожного, безперечно щпрого і доброго жіно¬ 
чого серця. Індівідуальну недолю вона де могла там усувала ; сльози 
і скарги поодиноких людей находили у неі завсігди щиру порадницю 
і помічницю. Вона казала приняти 14 молодих Русинів у духовне за¬ 
ведене у Відни , Барбареум, з котрого виходили потому виснгі достой¬ 
ники галицько-руськоі церкви ; старала ся хоть по части направити долю 
мужиків, і там де інтерес держави і монархічної власти конечно вима¬ 
гав, вона новими інстітуціяни політичними кріпила свою вдасть і огра- 

ничувала прівілейі шляхти. |2) Але то були лиш перші початкн ; поводи, 
осторожно старала ся вона позагладжувати ті острі кінчики суспільних 
і політичних безпорядків, котрі вже за надто різали в очи. 

Річ ясна, що такий спосіб заспокоєна потреб часу мало і дуже 
незначно міг поправити долю народа руського, котрому не лиш дойідали 
заострені кінчики і безправності сістеми, але котрого „бути або не бу- 

ти“ залежало від переміни самоі сістеми, того строю феодального, ко¬ 

трий не лишень ссав кров і працю з руского тіла, але затроював і 
убивав руського духа. 

Аж реформи Йосифа могли зробити переворот в доли галицько-русь¬ 

кого народа. Не так тому, що він, як може де-хто подумає, з особли¬ 
вою сімпатією відносив ся до руського народа, що він розжалував ся 
над єго нужденним ноложенєм. А тому, думаю, що своіми реформами він 
хоть і не знищив усеі сістеми феодальноі, але єі підкопав і єі основи 
еокрушив. З небувалою в Австрії енергією і смілістю він відбирав 
вплив і ввачінє політичне іменно тій суспільній верстві, котру его мати 
уважала яко підвалину державного порядку, котроі самоволю вона трі- 

зіе іЬгег РЯісЬІ игщеігеи вісЬ уоп іЬгеп 8сЬи1йі§кеііеп ги епІСегпеп зисіїеп, ізі 
еіп ПіЬеІ, луеІсЬет, туєпп тап йіе @иІе Огйпипд ипй іп йіезег йіе §ешеіпе 
УУоЬІГаЬгІ геііеп тії, зіапйЬаіЛ Уог§еЬеи§1 \уегйеп тизз... Йа пип Йіе КесМе йег 
ОЬгі^кеіі, пеЬзі йет йатіі уєгЬшійєпєп а1І£етеіпеп УУоЬІ ги зсЬиІгеп, йіе ТТп- 

іегІЬапеп ап ІЬгег РЯісЬІ; Тезі ги Ьаііеп ипй йеп йіе Огйпип£ Ьейгаиепйеп Мізз- 

ЬгаисЬ ги ипіегйгискеп дІеісЬ Ьі1Іі§ ипй пойілуепйі§ із!.. В р. 177 5 вона видала 
„Раїепі йіе ЕіпгісЬІ- ипй УегГаззип^ йег §а1ігізсЬеп Ьапйеззіапйе Ьеігеіїепй1'; 

ТОГО-Ж року ВИЙШОВ „АуЄГІІ38ЄН)ЄПІ“ о продажи коронних дібр лиш галицькій 
шляхті і т. і. 

ч) Раїепі КгаП шеІсЬет ипіег 8іга®11і§кеіі уегЬоіЬеп туігй, Ьеі ЕіппаЬте 
йегеп СопІгіЬиііопзаМиЬгеп, Йіе уогЬєг пасЬ Маззе йег теЬс ойег \тепі§ег аЬ- 

§е§еЬепеп Йіеиег ііЬІісЬ §єіуєззієп 2аЬ1ип§зріеппі§е уоп сіепеп СопІгіЬиепіеп 
теЬг аЬгипеЬтеп. 4. Липі 1774. 

Раїепі іп Ап§е1е£епЬеіі Йег ги епІгісЬіепйеп 1776 - з‘аЬгі§еп Кизіісаїзіеиег, 

18 Аргії 1776. сємий уступ. 

Раїепі гиг АЬзіе11ип§ Йегеи іп Йеп Копі§геісЬеп 6-аІігіеп и. Ьойошегіеп 
Ьеі уегзсЬіейепеп Вотіпіеп уегііЬепйеп ІІпіегІЬап8-Вейгйскип§еп. 3. Липі 1775. 
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бувала злагодити, але котроі становиско вона хотіла задержати. Ві всіх 
австрійських провінціях шляхта стояла поперек его далекосягаючих нля- 

иів, була завзятим противником его державно-політичних і економічних 
переконань. Борба з шляхтою заповняє увесь час его короткого пано- 
ваня. Здолати силу могучого противника він міг лиш тим, що старав ся 
оперти ся на тоту верству, котра до тепер була безправною але пред¬ 
ставляла в собі силу спосібну знеутралізували сили противника і про¬ 
чистити дорогу для переведеня его плянів. Тота сила були мужики. 
В Галичині ж оборона інтересів мужицьких приносила цісареви двоякий 
хосен. Галичина лиш недавно ще прийшла під австрійське пановане, не 
мала отже ані ніяких традицій австрійських ані тоі внутрішньої звязи 
з державою і короною, котру в других провінціях виробило довговікове 
жите під рукою дінастіі. А крім того і противний елемент — шляхта 
— була тут богато дужша і глубший корінь запустила в жите краю, 
як шляхта в давних провінціях. Вона була тут не лишень верствою 
економічно і політично упрівілейованою, вона була самодержавною вла¬ 
стителькою краю, була в Галичині сама народом, державою і дінастією. 

Опираючи ся одже на галицьке мужицтво , Йосиф не лиш ломав 
силу всемогущоі шляхти, але й находив у самім краю верству, котра 
вязала і лучила свіжо придбану провінцію з его дінастачнпми і дер¬ 

жавними інтересами і з цілсю Австрією. Цим способом Австрія пере¬ 
ставала бути для Галичини чужою державою, котра лиш поверховним 
способом вязала еі з собою, але набирала внутрішньої ваги і зливала 
публнчне жите галицьке з житем австрійським. 

З фактичних обставин публичного житя галицького виплило вже 
само собою, мимоходом, без ніякого постороннього змаганя, що реформи 
Іїосифа приносили користь і третій силі, котра так само як мужик була 
придавлена і безправна. Під виливом цих реформ піднесла ся і народ¬ 
ність руська в Галичині, піднесла ся тому, бо інтереси еі зовсім зли¬ 

вали ся з інтересами руського мужика. Великий рух, який несподівані 
економічні реформи цісарські викликали між мужицтвом, мусів конечним 
способом відозвам ся і на его інтересах моральних і на тих, котрі вже 
з природи річи і з свого ноложеня були в Галичині сторожами тих ін¬ 
тересів, на упослідженім і рівно як мужик кривдженім духовенстві 
руськім. 

Кождий знає, як іменно реформи ті відозвали ся на руськім по¬ 

півстві. Щоби піднести его із тьми кромішноі, в якій воно жило, заве¬ 
дена була 1783. року перша руська духовна семінарія з руським викла- 
довим язиком; 1785. року ця діецезальна семінарія перемінена була 
г. генеральну, до котроі приймали увесь клир уніатський не ліпи із Га- 
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личини, але і з угорської Руси, з Хорватії і Семпграду. На просьбу 
епіскопа Білянського, щоби на заложенім 17.84 р. львівськім універсі- 
теті всі предмети богословські і філософічні для Русинів викладані були 
по руськп, заведено руські виклади на богословськім і філософічнім фа¬ 

культеті. (Головацкий, Первое движеніе 12, 13.) Тим духовним, 
котрі покінчать науки в тій семінарії, піднесено плату і забезпечено та¬ 

ким способом ііх моральне і матеріальне положене. Для народної ги 
руськоі тут би ще не велика користь. Але йіх пможене піднесене було 
на те, щоби вони одержавши відповідну для свого становиска освіту, 
несли тоту освіту між; темний нарід, між котрим і з котрого мали жити. 

І тому іменно, щоби улекшити йім йіх будущу діяльність на селі і в на¬ 
родних школах , щоби нарід йіх зрозумів і з йіх просвіти скористав, 
вони вже в семінарії учити ся мали язиком того народа (Декрет губер¬ 
натора гр. Брігідо з д. 27 іюда-1786). Не лиш філософічні і богослов¬ 
ські науки мали для них викладати ся по руськи, але і в семінарії мати 
відбувати ся для них практичні роботи, проповіди, науки катехитичні 
і пр. в руськім язиці. (Головацкий 1. сії 13). 

Піднести духовенство з такого упадку, в якім его уряд австрій¬ 
ський застав, було обовязком кождого хоть трошечка гуманного уряду. 
Це була річ простоі людськости, більш нічого. Яко така вона могла 
духовенству принести хосен і навіть по части его принесла. Ате істо¬ 
ричне значінє цеі на перший погляд дрібної реформи лежить в тім, що 
з нею звязані були і на неі вплинули інтереси мужицтва, котре було 
руським. За-для того, що мужик був Русином, треба було нести ему 
просвіту в тім язиці, котрий він розумів і котрим говорив. За-для того 
одже і просвіта его будущих просвітителів мусіла бути така, щоби не 
відрубувала вченого просвітителя від народа, але его до него зближу¬ 

вала і з ним зливала. Просвіта мусіла одже бути народньою; а що на¬ 
рід був руський, то і народна просвіта мусіла бути руською. За-для русь¬ 

кого мужика одже, котрого він хотів з собою звязати і для себе зро¬ 
бити прихильним, коронований реформатор підніс руське попівство, а по 
при него посередно і руську народність. 

Та й сам дух реформ, новий, свіжий, неслиханий і невиданий за 
часів польського панованя в Галичині, сам рух викликаний між народом 
тими реформами, нове освітлене, в якім мужик побачив себе самого, нові 
мисли і надії, котрі породились в его голові, могли зробити великий 
переворот в історії руського мужицтва і в звязаній з ним тісно історії 
руського народного і літературного житя. Увесь розвиток реформ казав 
сам собою сподівати ся дальших перемін; йіх недокінченість і полович- 

ність з зелізною конечністю перла до дальшого розвою, до поправи 
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їїіх недостатків, до доповнена здорових єі сторін, до наконечного рі¬ 
шенії порушених ними справ і питань. Тогди і темна, придавлена не¬ 
годе» масса народа могла стати ся живим, сильним і здоровіш органі¬ 

змом з самостайними інтересами і думками, з самоїтайними матеріаль¬ 
ними і моральними потребами , котрий уже своєю природною внутріш¬ 
ньою силою став би жнвою основою і підпорою виргстаючої для за¬ 
спокоєна тих потреб інтелігенції. Таким способом давній підневольний 
мужик-хлібороб і такий же підневольний мужіїк-піп, так як стогнали 
давнійше під однакиж ярмом і однаку панщину робили, як рівні і од- 
наки були в неволі і темноті, так би і тепер, під благодатним впливом 
поступу і культури, були б остались, росли і розвивались далі рівні 
і однакі в волі і просвіті. А з ними росла би була і розвивалась йіх 
народня освіта і література. 

На разі це зовсім нічого не вадило, що іїосиф з переконана і 
характеру був самодержавець. Неволя, в якій нарід руський жив 
до австрійського нанованя, була така велика і убиваюча, що само¬ 
державні стремліня австрійського цісаря ні крихіточки не давали ся ему 
в знаки, бго самодержавної руки він не чув і не бачив. Він чув і ба¬ 
чив лиш, як тота рука звільнила єго невольїіицькі кайдани, і як вона 
лов на дикого степового коня накладала вудила на того, хто єго в ті 
кайдани був закував. Цего з него було доволі. Пізнійше, з природніш 
розвоєм державних реформ, самодержавє було би мякло, лишаючи чим 
раз більше простору для житя народніх мас. 

(Далі буде) 

Іван Занєвич. 

З Віктора Гюго. 
і. 

()иі дие Еи воіз, евргіі §епіе._ 

Геній , змисленник, з сіяннєм на чолі. 

Ти, що одвагу в собі почуваєш 
Уавше однакову в славі й в недолі, — 

Силу в величній душі ти черпаєш! 
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Дарма, що сам у гурті лробуваєш, — 

Сам в своіж серцю поживок ти маєш ! 

Сам собі — гімн і від юрбища рев, 

Сам себе проміняєм, нолумем грієш, 

Сам собі зіркою в хмарі зорієш, 

Сам — і печера, і лев ! 

Хай твоі часи негодою вкриті, 

Млостею, страхом, затінком глибоким, — 

Твердо іди ! ІІамятай, що на світі 

Голим Гомер був, а Дант одиноким. 

Хвилі ворожі хай путь заступають, 

Юрби нехай у знесиллі дрімають , 

Твердо іди собі, — серцем святий, 

Весь перейнятий завданнєм поважним ; 

Між полохливими будь ти — одважніш. 

Будь проміж мертвих — живий! 

Часом душею людською панує 
Дивне якесь-то , чудне помраченнє: 

Так замерзаючий кригу цілує, 

Любе сліпому єго осліпленнс. 

Тяжке споївореннє думки й природи ! 

Речі не мають належноі згоди, 

Люде дрібніють і бачиш — прийшло 

Ніби до того, що в них одмінив ся 

Стрій самий тіла: що там уявив ся 
Тлунок, де серце було. 

Леле ! ти бачила , Греція красна , 

Риме, дознав ні соромної долі, 

Як вашим людом утома нещасна 

Запанувала й він мовив: Доволі! 

„Досить Аяксів, і досить Ахіллів, 

Досить і Брутів, Солонів, Есхілів, 

„Досить героів із ясним чолом! 

„Досить уже тих воріт прославлениих! 

„Ряд простягнув ся аркад несчисленних 

„Геть великанським мостом. 

„І ІІронілеів високих доволі, 

, І Пантеонів, і тих Партенонів! 
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Досить людей із зорею на чолі! 
„Досить великих людей!... Між колонів 
„Бенкет справляймо! Історія — мрія 
„Слава бенкету! в ній дух веселіє! 
„Слава гріху без покути в устах! 
„Жінка хай теж біля нас бенкетує 
Гола, в самому вінку лиш красує , 

„В перстнях злотих на ногах ! 

„Влиймо в життє наше — хвилі новіі, 
„Будьмо такими, яких не видали! 
„Зробим, щоб Рим і Атени дивніі 
„Іменем Дава, Терсіта назвали! 
„В слави, поезії зробимо нині — 

„З давніх добутків — служниці-рабині. 
„Жити ! — ось маєм жадобу одну! 

„Тішмось безбожним жпттєм веселійшим, 
„А на вогні Прометея давнійшім 
„Зварим вечерю смачну!" 

Отже ті юрби в розверзту безодню 
Кинуть ся раптом, не маючи впину, 
Чадную взявши у руки походню 
Чадіють хутко в шалену годину. 
Ніч розпочнеть ся тоді навісная. 
Темрява душі укриє густая, 
Чола, і очі, ступні, і серця; 
Юрба жере, і гукає, й регоче, 
Повзає, спить, — і Аврора не хоче 
В небі вьявитп лиця... 

І зарида тоді жінка - дружина 
Над чоловіком, що крил він не має, 

А за єі нарожденного сина 
Сорому краска йій вид укриває. 
Геній змисленник, в ту тяжку годину 
Маєш бороти ся ти без упину ! 
Вказуй і думку, і світло в той час — 
Людям, що вірити більше не сміють, 
Бо у иих в серці вже й іскри не тліють, 

Божий огонь вже погас. 
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Хай у твій вік, при лихому припадку, 
Люде нікчемні стають іще гірші, 
Будь передовцем! В годину упадку 
Люде великі здають ся ще більші. 
Глянь на лежачі руїни сумнії 
І на високі колони ставнії: 

Порохом вкриті каміння лежать, 
Все обвалилось в будинку лихому, --- 

Але колони, між грузу і лому, 
Чи не величні стоять ? 

и. 
Нопіе аи уаіп ркіІозорЬе 

Сором філософу марному, сором майстрові, 
Що не вклада у свій стіль — свого серця і крові! 

Сором софісту, що сів на порозі у цноти, 

Править Платона, до Брута ж не має охоти. 
Сором і тим , що отчизну так люблять на слові, 
Ідола роблять із неі в публичній розмові, 
А як настане година сувора страждання, 
То за для неі не схочуть піти на вигнання! 

Сором трібуну, що каже: „За мною, панове!“ 
Серце-ж его тілько роскіш любити готове. 
Знати ж Голготи не хоче, гукаючи: „Вічность!“ 

Рітору сором; кричить він: „Прогрес, чодовічность 
Можуть вони і Атеяи і Рим очарувати, 

Спарту купити, — та чесность людську ошукати 
Ні, не здолають ! вона розділяє всім славу, 

Йіхні писання й слова всі положить на лаву, 
Наче монету фальшиву, — а час все розсудить, 
Топ що розважує все, і що хвалить, і гудить: 
Тому говорить „іще!" а другому — „доволі!'* 
Вам не присудить ніколи безсмертної долі. 

III. 

Ровважанна — забуванне. 

Як хутко жаль у серці погасає І... 
Ох! ледве у могилі тінь зникає 
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Поки для нас не згас там під землею, — 
Найпершеє бажаннє, найпильнійше, 
Позбути память милу як хутнійше. 
Геть , старцю , геть !... Один гукає, — жиймо! 

Се призначенеє наше ! ніжмо , пиймо ! 

Не одмовляймо світовій потребі! — 
Другий свій погляд присипляє в небі; 
Гадає, марить в спогаданню тому, — 
І сохнуть сльози в промінню ясному... 

Коли не зломить нас печаль раптово, 
Все для забуття буде нам готово! 
Природа нас колише, присипляє: 

На крилах мріі серце розгубляє, 

В блакіть летючи, спогади близькіі, 
Могила дорога все далі мріє! . .. 

Той хто співа, меди солодкі варить ; 
Сховав умерлих хутко той хто марить. 
Не краща урна для ховання горя: 

Заповнить душу світлом неба, моря. 
Павук - забуттє ниточку чіпляє 
До серця, другу — де зоря сіяє! 

З Французького переклала 

Олена Пчілка. 

ара. 
Душний, сухий, без тямку горячий, скажене пекучий день. Зда- 

єть ся, ніби десь щось горить і наповняє землю невитримним палом; 

виразно чути навіть, як тягне горілим; повітря вливаєть ся у груди 
немов розтоплене золото ; немов горить в середині, пекельна згага му¬ 

чить чоловіка. Ні вітру, ні гуку, ні руху.... Пожовклий, вигорілий 
степ, — неначе хто розпеченим залізом його пройшов. 

Ой, не страшний був сей степ, не страшне було се поле, як на 
весні з під снігу уявилось, як тихо свіж ю та ярою рунню хвилюва- 
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лось, дрібними дощами1 умивалось і тішило людей, веселі та сміливі 
думки й надіі в головах будило. Забули вже люде, яке воно було тоді, 
коли, бувало, хмари в золотими берегами, спершу ясні, де-далі тештійші, 
немов наливаючись, летіли за вітром, немов кораблі по синьому морю, 

по веселому, весняному небу, і одразу спадали до долу блискучим до ■ 
щем, жита і трави напуваючи... Настав час квітувати, наливатись ко¬ 
лосу, жита викинули тоненькі стрілочки — і не стало тоді дощу, за¬ 
бракло роси, не було більш милосердя! Степ сумний, згорілий, стра¬ 

шний як жовті, сухі кості мерця; неб > бяакітве, чисте, звитяжене; 
шалена спека, горяче, люте сонце палить, пече без кінця, без краю, 

і небо скупеє ні краплі роси не дає. Жовкне колос, сохне лист і ре- 
паєть ся земля і все нижче хилиться голова людська.... Аж сліпить жор¬ 
стоке сяйво сонця.... Тиша, — тиша смерті, а не спокою.... Ні гуку, 
ні руху. Вітрові немов звязано крила.... І довго трівае, довго, довго 
усе одно й те саме.... Коли-ж припадком на вічно чистому небі з’явля¬ 

лась заблукана хмаринка і всі очі здіймались на неі, повні прохання, 
жадоби, — вітер мов виривав ся з кайданів на волю, кидав ся, мчав, 
шматував, водну мить розганяв, розносив єі, руйнував усі людські надіі, 
а далі опадав немов підстрелена птиця... . і знову настає смертна тиша 
і знову дасть ся з блакітноі бездояноі чисгоі гори безжалісне, пекуче 
сяйво сопця..,.. Все сохло, все гинуло! Сохли збіжа, сохли серця лю¬ 

дей  Руки жадали звичайної важкоі роботи, хтіли жати, косити, вя- 
вати, бо час настав, хтіли багато, довго жати, більше, довше, яко мога 
більше, до повного зиесшгля; але не має праці, нічого збірать ! До бо¬ 
лю жадало серце тих весняних надій, сподівання врожаю. Дарма, не 
вродить! Не буде хліба й сей рік. Нема... 

Не буде хліба знов? Як думати се людям, коли вони вже перебули 
один голодний рік. Що то за лихо, за горе було !. . „Горе!" — то са¬ 
ма смерть була, погибель! Хіба не помірало мале й старе від немочі 
голодноі, від слабостен усяких? 

І от треба було знов звикати до думки про засуху, голод, смерть... 
Важко крізь пекуче сяйво бачити темряву без просвітку, в шалену 
спеку холодіти, з вічного блакітного спокою пить муки роспачі н тур¬ 

боти... Так довго не могло трівати, але воно тривало і було так. 

Після тяжкого, душного дня настала таки ніч; але ніч без вітру, 
без роси; однаково душно, однаково важко дихати, лише нема того 
колючого жорстокого сяйва, що від нього нема де подітись у день; 
нема й місяця, одні зорі горять несчисленні на чистому темному небі, 
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тремтять сі великі сльози. Се ніч-мати плаче огненними сльозами 

над нещасною землею , над полем безкраім, спаленим, зжовклим. Геть- 

геть простягло ся поле, і кінця й краю сьому полю нема, усюди воно 

розкинулось і губить ся серед нього маленьке еельце Дише хрест на 
дзвіниці ледве миготить у повітрі, — тілько й знаку. Ні вогню в ха¬ 

тах, ні гуку людського, ні бреху собак. Нічим не дає себе знати сві- 

гови село. Чорним рештуванням ледви бовваніють обідрані стріхи... Стен 
підходить впрост до хат. не спиняють його ані тини, ані садки, він 
хапає хати у свойі страшні обійми. 

Спить село, спить мов умерло , спить поле , спить вітер, сплять 
важким передсмертним сном безкраі жита. Все заснуло. Здасть ся сама 

ніч спить, небо снить... Але ні, щось чудне діеть ся на небі; ніби хма¬ 

рина заблукалаеь на чисте небо... може се Азраіль крила своі в висо- 

кости роспускас, чи то смерть шати своі розпростерла ? Ні, се хмарина ; 

ось вона росте, темніє, ясній визначаєть ся,* повзе, йде , тягнеть ся, 

біжить ; се хмара нарешті, хмара, величезна хмара. Вона вкриває, ков¬ 

тає зорю за зорею і захоплює пів неба... Все ближче п ближче насу- 

ваєть ся вона, ніби приглядаєте ся дол^, на землю, — що там діеть ся? 

Чи єсть там хто небудь? Чи живий ще хто? Прокинув ся, зняв ся ві¬ 

тер, спершу тихий як слово коханця, де-далі сильніш .а сильніш го¬ 

монить , шумить, гуде... Полетіла туча громовая, за вітром кучері роз¬ 

пускає ; ось вона, майже все небо укрила, і хоч уже час світати, а не 
дніє, нема бряеку.... Зараз буде дощ, ось-ось.. Але деж люде? Невже 
не бачать, не знають, сплять?... Ось вони! ось — ті змучені, змарнілі 

постаті! Попростягавша руки, підвівши в гору очі до сеі таемнячоі 
хмари, перебігають вони з хати до хати , хапаючись, радісно, боязно 
шепочуть, ніби боять ся налякати хмару, переказуючи радісну надію... 

Хтось один прокинув ся, бо занадто турботний сон єго був, занадто 
мучили важкі, смутку повні думи; хтось один споглянув на небо і за¬ 

бачив темну хмару, і ось він зняв, збудив усіх, хотів щоб з ним раділи 

всі, свойі й чужі, всі, всі, щоб радість його стала від того більша 
в двоє, в троє, в сто раз... 

І всі прокинулись, всі стрепенулись, всі зраділи, забуто горе вчо¬ 

рашнє, ніби ніколи не було часів жаху, роспачі; всі очи вковали ся 

в хмару, всі руки до неі простягай ся з благаннєм. На блідих, страш¬ 

них обличчях, мукою поораних, воскресла надія, конаюча надія. Скільки 
часу ці очі дивились на небо, а звідти на них позирала смерть і кож¬ 

ний новий день приносив нові муки, нові страждання. Воскресла надія 
і бліді уста, зеєдєні мукою, пробують усміхнутись... Всі бігли, як один 
чоловік, одним рухом, одним кроком; біжать геть в поле і там падають 
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ниць на перепалену землю, мов закамьянілі ждуть першого слова від 
неба... 

А хмара тим часом повертає на бік, ухняяєть ся і поволі, важко, 
ніби спускаєть ся, осідає, наче рушає геть од сих воскреслих, для но¬ 

вої смерти оживлених людей... Крик, стогін, лемент, рев неначе звіря¬ 
чий розірвав од разу повітря і кинув ся у слід за хмарою. Безсилі людські 
постаті там долі знов і знов простягали своі зведені корчем руки за 
своєю надією і плакали: „Змилун ся, пострівай, не тікай!!" Люде 
в роспачі бьють ся головами об суху землю, благаючи хмару згляну¬ 
тись .. Але ні, вона піде геть, напевне піде, дощу не буде, ні., ше раз 
одурить людей, люто поманить, всю душу вийме і піде ! Завжді так ро¬ 
била вона^ -ся страшпа, потужна, безжатісна хмара... 

Сухий, гострий, мов одірваний грім, і дощ мов звір з клітки ки¬ 

нув ся яа землю, мішаючись з людськими сльозами.. 
Михайло Обачний. 

Із старих рукописів. 

II. Апокріф про дітство Ісусово. 

І отеє апокріфічне оповідане виймаю з висіле описаноі рукописноі 
збірки, в котрій воно стоіть на четвертому місці (карта 17 гееіо — 21 

г.) і займає 9 сторін письма, впрочім о стілько неповних , що на по¬ 
чатку і на кінці тексту находять ся досить великі рисунки: на по¬ 
чатку мати божа з дитиною, а на кінці щось ніби храм з 15 вежами і 
з підписом в низу: Рєчс кєзгі?<мш% во ердци скоипх иНЬстк ьгж. «е 
єсть домі рИімлАнскій то єсть коецодх. Ьшіо\та! §0 сіагіизг кгої 
регзуйзкіу у роїзкіу оМайаіеІ гизкіу айтіпізігаїог \те1куу х^яепес 
роїзкуу гизкіу у егзеу л\е!кеу роїзгсгу ргизкіу тахстескіу тозкелх- 

зкіу пітескіу 8атуу когопа саг. Аппо йотіпі 1732 гоки рапзкіе^о 
1732. тагса 11. Хоча підпис доволі безглуздий, та все таки цінна 
в ньому дата, котра певно відносить ся до часу написана сеі руко- 
писі. Впрочім текст еі, як побачуть читачі, не зовс'м добрий, а осо¬ 
бливе духове збоченє перенисача обявляє ся також тим, що він де треба 
і де не треба накопичує еріШеіа огпапііа • цар, бог, господь, вседер¬ 
житель і т. і. 



С Л О В О ЧЕЛОКІЇЧЕСКОЕ IV ЛІ Л Д Д і Н с І' к ’Ь ІС ХрТОК’Ь 

ц р с к о м X 

(I) И (ф« Гд8 НШШ8 1с Хрт8 Црю дволлд л-ктоллд квівш8 
и грдшд во р’кчйфдух се жидооскиліи дотлій и сотворві ис кдл8 

двднддесатх птвіцх, и сішснЬв р$кдлід, д цункі воздет'Ьшд. н ввіств 
ЖЕ вх сжкотж игрдша и (с8тв) лінозїи д'Ьти КА\*Ж снимх игрд- 

Жф£. ВИЛ'к ЖЕ ТО ЕДВНХ ЖИДОЕИНХ ШЕДХ скоро возвістити (ціцдО 
їшсифж ціца его сице гда : шрокх твой во річйфдух игрдетх и 
КЗЕЛ* КДЛХ И сотвори ИС КДД8 ДВДНДД(С/йТк ГІТВІЦВ И СПЛЕСНУВ 

ріЗкДЛЛЛ лати ВОЗЛЕТ'ііШД, О’СКЕЕРНИВХ ЄСТВ НД/ИХ с8вкот8. И ШЕДХ 

ІОІСИфх И ПрИЗВД 6Г0, їс ЖЕ ИГРДА ВОСКОЧИ р’ НЕМ8 НД РДіМО. Ішсифх 

ВЕДЕ его нд лгксто и нд8чи. їс ЖЕ РЕЧЕ том8 ЖИД0КИН8: СЕ НН'Ь 

ІСКЕІДІЛХ /НА ЄСИ ! И НЕ доиде жидх до дом8 , ДБІЕ в лддх и оу- 

ЛфЕ. ВИД’ЬвХ ЖЕ Ті £ ДРУГІЙ ЖИДОЕИНХ И ВОЗОПИШД ГДІОфЕ: ШК8д8 

а)рочд? И ПРИШЕДШД рОДИТЕЛА НДИДДСШД. и рішд ко 1итиф$: что 

са коа (зіс! мабуть вамісць: тдкое) й/рочд лядешх? и то не нлідешх 

сх нлліи во граді квіти; дф£ (маб. пропущено: уофЕїии с ндлли 

квіти), то ^итро оучи ЕГО НД ДОврОЕ, ДД НЕуДИ НЕ КЛИНЕТХ чЙЖИ^Х 

ДІТЕЙ И НЕ ИСКЙІШЕТХ. 

(II) Призвдвх же їотифх Ісд и ктди сучдиіЕ 6Г0: п® что кли 
НЕШИ ч8жиух ДІТЕЙ Н ЛІрЖТВ? ПрЕТО насх ^оч8тв изгндти из 
сего грддд. їс же рече во їитифй: сїа ті»1 глю СОтче ллои: оу по- 
сдБшдвшого лла придлодчи, Д ТЇИ ДД Лф^ТХ ПО ДІЛОЛІХ СКОИЛЛХ, 

ТЕКІ НЕНДДОКІ. Д ТЇИ ГЛЮфЕ НДНВ ВСИ Ц^РО/МОШД и итліпошд и 
тій видівіш и оувоАшд са, пото/мх же не рдзйлліютх НИКТОЖЕ 
гнівати СА НДНВ. їшсифх ЖЕ ел\х его зд оухо и ВОЗВЛЕЧЕ Й. ІС ЖЕ 
Рече еліоу не гордЙА (маб. за*. : негодйа) : № кдддіетх мене искдти, 
и ижрдтишд ЛІА ВО рДЗКОЙНИЧЕСКИ. КО ИСТИННЖ НЕ ВІДДЕШХ, что 
А творж, и 3 ДЛОрА ЯВО ЄДИНХ ДЕНВ . И ТІЙ НЕОСКЙДІЮТХ ЛЛЕНЕ. 
ТВОЙ ЄСЛІХ ДЗХ, в‘ ТЕБІ КОЛЕЖ ІірїИДОух. 

(III.) ОучИТЕДВ ЖЕ ИЛІЕНЕДЛХ ЗлК^еЙ СТОА И СЛВІШЛ ГджфА 
ІСД ФЦЖ ДИКИСА, И РЕЧЕ ІОТифВ : И СЕ ГЛИ)И ®Р0ЧД ЛІЖДрОЕ , И ДДЙ 
его дд винчидгх грамоті. поедлх шрочд їоісифх веде его и рече 
ОУЧИТЕДЖ: БРДТЕ, ПОЙМИ ЄГО КО СЕкІ. СДЬ*ШДВХ ЖЕ ІС а)ЦД СВОЕГО 
ГДЖфД рОЗСМІА СА И РЕЧЕ /ИДНСТРЖ ДИДДСКДДЕВ'квоистиннб ВІЛІХ 
(маб. зам.: повіллх) ти едико рече СОцх д*ой : иствіннВ глю, ижх 
КСЕЛІЖ ТОЛ\8 А Г^в 6С/МХ, ВВІ ЖЕ ЧАЖДИ 6СТЄ И НЕ К’ксТЕ, АКО лдн’к 
едннолдж ВДДСТВ ЄСТВ ДДНД. ДЗХ ЄС(МХ пР*ЖД£ вгкух В'ккх, нн"к 



родиусА и н? к-ксте, аз» (Окждж ьсмх нам кз'о азх. ккдаю колико 
л'кта живота нашого, вонстнннУ глж ти оучнзеаж : егда ткі раж- 
даешисА, и азх т8 стоАух прежде рождества твоего и внд’кух 
аз*, воистимн# аїре усіреши совериіенх вити оучизеаж, то послй- 
шаи ткі /мене, аз* та наоуч» прем8дростн, єажє никто же не 
к’кстк разв’Ь /мене, гак© ка/М* ис гкінн» рек8, и егда оузрите крест*, 

тогда речеши : ЇОцх /иой еси ткі! сЯірїи же то жидове сакішавши 
словеса глюїре.- патк л’ктх (мб. пропущено: имать), что (уроча сїе 
глезх, иже не саиішуомх ни (0 аруїерей, ни (0 фарисей, ни (0 оучи- 
телей. рече же и/мх Іс: не дикитєса то/м8! в'Ьдаю, егда /иирх со- 

зданх вкістк. елкішакши словеса сїа жидове и оувоАшасА и ни- 
чтоіре можауй рири. 1с же рече: в'кдаю, оучителю, ако есте сл'к- 
пїе — горе вамх ! и уромїе — горе ва/мх ! ако /мене оучите, а сене 
увалите. Закуей же ємх его за р8к8 и кеде его ко (Оцж , и рече 
оучителк : горе лиск! пой/ми (уроча сїе Ііусифе, ако ие мог8 его 
оучити, але іунх /мене оучи гх 

(IV.) Іс же играА по овкічаю со жидовскилли д'кт'/ми, воиіедши 
в’ жидовскїй урамх , тече пред ними по глнцж и ста вкісоко, и 
повел’к векмх ити по слнцж и стаз и (мб. має бути : сташа) вкісоко 
и повел'к (мб. пропущено кілька слів, в котрих сказано було: щоб ішли 
за ним у низ но сонятнодау проміні; і діти пішли за ним) сі’ре/их 
главх растжпитисл (маб. зам.: растВпиша са) [по] слонцж и оу- 

кишасА вси и нача Іс смФіатиса, изв’кгшж Іс$ по слнцж- 
(V.) Прїйде држгїй маиезерх ко Ііусиф» и рече еллй: приведи 

(Отроча свої, да нажчж его грамот-к. Ішсифх е/мх его за ржвж 
и веде его ко майстрж и оу/моли его, да наоучиї’к его алфавита. 
воспроси же маистерх Іса далнлго слова алфавиї’а. Іс же не рече и 
/иолчашє. /иаистерх же оудари Іса в’ ланизж. Ісх же рече е/иоу : 
по что /ма кїеши, злод’кю ? азх ткі пов’кдаж, да что/ма ©ігчиши, 
а са/мх не в'кдаешх . аїре еси правий оучителк, протолкжй алнії, 

[что] зовєтса алфавиз-д? и рече по сиух : азх еемх единх и книги 
ко /мн’к ежтк ико /М'кдк зкігнАїрал. слишавши оучителк и сма- 
з'єса и не ©ум’к слова (Ов’кірати ко їсж. и рече: бух мн'к іува- 
Анно/иж! аз нзлл’книусА, сам на севе срамотж наведоу (Ороча сїе 
наставлАЮчи на всю ревностк! (Пропущено мб. кілька слів, де розка¬ 
зано було, як „маістер" узяв Ісуса і запровадив назад до Іосифа)... 

пойми врате Ііусифе его ко сек'к, не стерплж страсти его. и сїе 
(Отроча н'Ьстк (0 земного род8, но прежде соткореннаго. 

(VI.) Потомх жноша младо и поеккоша дрова во сосжд'к 
(маб. зам. во сйс'кдств’к) Ііусифов’к. и оударисл секирою и растерза 



нлесн'к н ноз'к ской, падх и в’мираше и в’ мов^ велицей вківашс. 
Іс же емх его за правію ног8 и простлг, н бкість нога ці:лд ко- 
лаціла. и гла Іс: «ноша, костаньї: и преувативши «ноша сонній 
п швловиза й. Народ же многх диви са и р+,ша їсж: во истинн« 
ГіГХ ЖНВСТХ в‘ НШї! 

(ТИ.) НкікшЗ же Іс« ш'Ьстк л'ктх н посла мати его по во- 

д«, а бнх тече скоро и разки корчажсцх и н*квчомх ем# води при¬ 
нести. бнх же КОАВСА матери СВОСЙ и знавх из’ секс сорочк« и 
начерпа води полн« и принесе літери, видіекши же то жидове н 
дивиша са. и приуватившисА ко матіук швловиза й- 

(ТІЙ.) И паки КО ВрЕМА С'кАНЇА йде Іс. со (Оцемх сЬати 
мшениц’к на нив«. бгда ж Юцх его шв’кдаше, и погкАва пше- 
ННЦ’к ЄДН» СП«ДХ. ВО 6ДИНХ же ДЄНк пожне и сотре н принесе де- 

САТк СП«ДОВХ ПШСНИЦ'к (0ц« своєм«. и взалх Ішснфх н іуклова его, 
призвавх же оувогиу и разда патв м'крх, а сев'к патв м'крх 
шетарилх. 

(IX.) В’ тоежх врсллА созда Ішснфх полат« м«ж« вогат« 
скло во град'к. и не ил/гкАше лгкрм , н коротко вметк едно вер¬ 

нено, н печалена ккістк Ішснфх келлиі. прїйдежс ко шц« Іс и рече 
елдоу: [по что) печалена єси, Й)че мой ? и рече Ішснфх: зле ми са 
стало, и рече їс: положи правило на земли! и положи їшсифх 
правило на земли, и прист«пи Іс, емх за конєцк краткое 
кервено н протАгх равно з’ др«гимх. и рече їс: не т8жи шче мой! 

что ти покажж, призови мене, а тев'к сотворл» д'кло своє (кб. 

аам. твоє), и рече Ішснфх: волоз’к мн”к вгх такое шроча дала! 
(X.) И емх его за р8к8 їшсифх и кеде его ко майстр«, иж’ 

ііолотенца ровитк. а майстерх дала Ісов'к тридцАТк уамо[вх] 
к'клиух и рече: обклади оу рознїе цв'кти : шво в’ червленное, шво 
в’ зеленое, шво в* вагровое, шво в* витканое, аза же на шр&дїс 
ид8. Іс же вземх уал\и (пропущено: вложн) оус'к оу чермн« кадк. 
її прїйде майстерх и рече: чи оуложилх еси уами ? Іс же рече: оу- 
нравилх вск в’ чермн« кадк. шнх же возопи великим гласомх и 
растерза ризм своа : чем« еси оуклалх оу един« кадк ? азх тев'к 
рекоух: оу различнїс кади оуложи! и косуити нань копіє. їс же 
оувоАСА и пов'кже, и ста за Ісомх древо велико, ико діЗвх. и кнд к 
сїе ч«до майстерх и оувоА са. потомх призва его. и пришедх 
їс Хс г^ь вг цр и ста надх кад'ю черкленною и рече: не т«жи 
майстр«! лкиух тектк уамовх надов'к? шнх же рече: всакїс. и 
вкіималх їс Хс Г£к Бгх црх вседержителк уами ш различнмух 
цв’ктов не червонои кади, и прїйшовх ко Ісов'к Хртов'к Г£« вгл, 

Жихе і Слово. 15 
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црсв'к вседержитель майстєрх и оудари чоломх: ко истиннй снх 
челов'кчєскїй, снх вжїй цркїй тьі! и приведе его ко шцй его [и 
рече]: пойми Іц/сифє! се дивила чьдєса кидіях. 

(XI) Поємх его їшсифх и веде его ко майстра книжном», да 
навчить его алфавита. гла жидовинх (тут очевидно щось пропущено) 

. . ста многаждьі. їс же гла ємоу: аціо (зіс, вам. аціе) тьі правьій 
оучитєль и наоучонїй докре писма, то рци мнії алфавита , азх же 
тьі шв-Ьіраю. (Тут опять щось пропущено) разгн*квавсА и оудари Іса 
Христа црА бім по ланит-к. їс же рече: прскллтий оучитєлю! [и] 
иадх шний оучитєль н в‘мре. їс же прїйде ко йіць, и шскорвіг 
їіисифх и» чад’Ь. 

(XII.) Прїйде ко їшсифй дрйгїй майстєрх и рече: приведи сна 
своего во навазанїє, низли (зіс!) мог8 легко навчити его єллин- 
скимх книглмх. и рече Ішсифх : пойми крате его со совою! и оузсмх 
оучитєль со шпасснїсмх и кеде его. Іс же йде снимх, вонїйдє во 
домх его ко др8гимх оучитєлємх, ижр"Ьте книги лежаїрЇА на ла- 

виц'к, разгн8вх книг8 лєжаці8ю великою нача чтити д^омх стьімх. 
оугчитєль же прїйде и посл8ша его гла, да вол'кє глєтх- народх же 
миогь прїйде и посл8ша его. и рече оучитель: Іюсифе, азх полух 
ако оучєника сєвк, а цшх исполненх влгдти бжїа и прладрости. 
и рече: врате Ішсифє, пойми его ко сепії! 

(XIII.) ОутрЙ же вьівш8 посла Іюсифх сна своего Іакова по 
Хкрлстїе. и се змїа лютла оусккн8ла его за р8к8; падх Іаковх 
издше. Іс же д8и8вх на лице и оугризнокєнїє аспид8 испаде, їа- 

ковх же прозр’к, а змїа распадесА на тркі части. 
(XIV.) И паки жен'Ь его (маб. має бути: ніікой) СОроча оумрє. 

и плака са жена. сльїшавх же Іс и пришедх тамх вид’квх шроча 
лиртво и рече: шроча, не оумирай, но живо в8ди ! и разсм'кл са 
СОроча и воста- и рече Іс: жено, прїйми и)роча своє и дай емоу 
асти. вид'квши же народи многи и р'кша : во истиннВ вгх жнветх 
в’ немх! 

(XV.) И паки ввівши кьісот'к созданной и спаде чєлов'Ькх 
с вьісоти и развисА и оумирашє, и стечению вьівш8 много людей, 
сльїшав Іс8сх Хс тече тамо и виді: чєлок’кка мертва лежаїра, и 
ем‘ его за р8к8 и рече ем8: человіїчє, востани и сотвори д*кло 
своє! и авїе поста и поклони са ногам’ Ісовьім*. и вид'квши на¬ 
роди многи и ч8диша са- 

(XVI.) 0утр8 же вьівш8 Ішсифх и мати его искаста его т8- 

жаціа и иці8фа, и по тре^а дне^х иівр'ктоша его во цркви стоацід 

посред'к оучнтєлєн. и посл8шаша єго, да разйм'кють № него, ди- 
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кла^іі са же и лчмсла^ к сені; : како {уроча прєидєтх стрлшиаА 
книжники? Ішсиф% и мати рєкостл к’ нєм£: что соткорилх єси, 

нам*, чадо? так© негк скоркАїрє и вол Аїре м> тєк-Ь! рече же Іс: 
что ицнте лііиі? се сИті% иікитєли (уца моєгіу^ и покєлк мегк 
ВЬІТЬ К ИЬІ^Х. илн НЕ в’кстє, ако (уцх мой на невесеу живєтх ? 

фарисей же р'кша ц0 матенн : тьі ли еси мати {урочати сего? и»на 
же рече: аза есм'. н р*кша ей фарисєе: влженна ти в© жена^ и 
влгословєнх плода чрева твоего! тлкокьіа сьіли не вид^ома ни 
(у когоже. и вост,» їс Хс Г^н Бгх Црь Вседержитель и йде во 
сл-кда мтрє своєа. (Ороча же растАшс и кр'кплАше са д^омх и. 
силою, нн'к и при© н во в'Ьки в'ккома аминь. 

Висше напечаїаний текст е в головній основі тотожний з тзв. апо- 
кріфічним євангеліє^ Томи, напечатаним у Тішендорфа в двох редак¬ 

ціях, грецькій і Латинській (Соп зі, ТізсЬепсІогґ, Буап§е1іа 
аросгу^Ьа. Ьірзіае 1853, рр. 135—170). В словенській апокріфічній 
літературі се євангеліє стрічає ся дуже рідко; руського тексту доси 
не звісно ані одного, а звісні тілько два сербські тексти рукописні, 
з котрих один надрукований в книзі „Описаніе рукописей Хлудова“ 
при N. 162, стор. 320—325 (гл. И. Я. Порфирьевп, Апокрифиче- 

скія сказанія о новозав’Ьтннхп лицахн и собнтіяхт> по рукописами Со- 
ловецкой библіотеки. С. Петерб. 1890 — Сборникн отд. русск. язнка и 
словесносте Имп. 4кад. Науки, т. ЬІІ, стор. 2 прим. 5.). Не маючи 
під рукою сего тексту, не можу єго порівнати з нашим, і для того 
ограничу ся на порівнаню нашого тексту з грецьким і латинським. 
Здаєть ся впрочім, що в нашім закутку апокріф сей не був такий рід¬ 

кий, як в інших частих Руси, бо в збірці свящ. Іліі Яремецького-Бі- 
лахевича, писаній по насти на Покутю, а но части на Буковині в ро¬ 
ках 1742—1750, находимо також шматок сего апокріфа, котрий тут для 
норівнаня подаю. 

Олово іу ГД’к N ці е м х Іс Хті, каво и г р а а с га со д -к т*- 

МИ ЖИДОВСКИМИ и сотворнкх ВІ П Т И Ц X. 

(І) Во єдино л-кто їграюфє си Гд8 ншємИ їс Хт8 со д’ктьми 
жидовскими на єдНомх м’кст’к, и взем їс Хс вал#, и соткорикх 
ві птицх, и плєсніілх над ними роками, а цінїе птиц'к іужили 

II ПОЛЕТІЛИ. ОГЧ^Кфи же тое ЖИДОВЕ, и зійшли СА до ради, и по¬ 
шли до Ііусифа и мовлатк : Ііусифе, іутронх твой игрлетх в р’кчи 
дивніе: взалх кал# н зл-кпивх вї птиць и плеснйвх рВкамн над 
нтиціами, а птиц'І* шжилн и полет-Ьли, ї шскверннл намх с8к©т$. 
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Лойдеже Ішсифя ко Ісв. Іс же и гра аси н скочил ІшснфіЗ на рамена. 
Ішсифя же прин<с Іса на м-ксто своє н навчи его. іс же рече жидо- 
винам: се по нин-к шблднднсте ма есн! и се жидове не дойдоша 
до дом£ и авЇЕ падоша н оумроша. дрвзїи же жндоее возопнша 
н глюціе : (0к8д8 се (Ороча ? н нападоста Ішсифа глюціе : что такоЕ 
(Ороча имлешя ^итрое ? оучи его на довроЕ, неуай не клинет ї не 
исквиштя нашну д-ктей, бо ти Ішсифе не бЄдеіи жити с нами во 
град'к, алЕ та виженем. 

(II) Призвав же Ішсифя Іса и гли: по что ти клинешя ч8- 

жи\% д'ктЕЙ, ціо мрвтк ? прето уотить на вигнати из града. Ісвся 
ЖЕ рЕКЛЯ (Оцв своемі} Ідосифв: (Оче мой! тій, иже на НДСЯ ГЛТк 

против# д’клом своим, незлії итлв^нвтя и шсл'кпнвтя! и тое оу- 
в'кддвше жидове вси оуБОАшаси н не см’кише ничтоже на Ісд. 
рЕфи и гн'кватисіа. 

(III) Оучнтель же еденя Іменем Зат^ЕЙ (зіс!) слиша Іса глю- 

фа (иб. процущено: прїйде) КО Ішсифв И РЕЧЕ : ІШСифе БраТЕ, СЕ 
(Ороча имлеш мвдро. дай его мн'к, неуай оучитя грамот#. поем іш 
сифя (Ороча ї ВОВЕДЕ ЕГО КО «ЧИТЕЛЮ И РЕЧЕ: оучи БраТЕ (Ороча 
сїе ! слиша же Іс Ішсифа глюфаго и засм'кивси и рече : даскалЕ 
ВО ИСТИНН» В'кмя, ЕЛИКО ТИ РЕЧЕ (Оця мой Ішсифя. аз ЕСМ господь, 

ви же не в'Ьсте, икли мн’к едном8 власт, ИКО аз ЕСМ прЕЖДЕ в'ккя, 
а нн-Ь родиуси с вами, и аз в'кмя, колбо л'кт живота влшего. 
іЗчителю, послв^ай мене, аз ти наіЗчв премвдрости, еиже никто не 
В'кстк разв'к мене и пославшаго ми ко вам. свфЇА жидове оусли- 

шавши словЕса сїи глюфа: є л-ктя штрочати семЄ, и глетя, еже 
НЕ слишдуом НИ (0 аруИЕрЕЙ НИ (0 вЧИТЕЛк ни (0 фарисей. РЕЧЕ Іс: 
что семі} дивитесга? в-кдаю, егдл вистк мир созданя. в той час 
оуслишавши ЖИДОВЕ и іЗвеишаси И НЕ СМ’ки^е НИЧТОЖЕ РЕфи на 
Іса. Хрстося же играиси и скача глюфе: в’кдаю, ізчителю, ико 
ви ЕСТЕ СЛ'кпЇЕ — ГОРЕ вам! ИКО МЕНЕ вчите, а сами НЕ ЗНЛЕТЕ, 
^валитЕСА! Зат^ей же взем его, Іса( за рвкв и приведе его ко 
Ішсифі} и рече : пойми, Брате Ішсифе, штроча сїе ! и не могв его 
«ЧИТИ. IV ГОРЕ мн-Ь! (Ороча тое мене іЗчитя. 

(IV) Іс же вонїйде по швичаю во жидовскїй урам,їграиси со 
Д'ктми МНОГИМИ ЖНДОВСКИМИ. ІС ЖЕ ПОБ'кгНЕ по слонцв по про- 
мениу прсд д'ктми и ста високо, а д'кти жидовскїе пошли за 
Ісікомя и полЕТ'кли стрЕм главя и повили си вси. І начат Іссм'к- 

іатисга н ЗБ’кже по слонцв. 
(V) И рече дрвгїй майстЕря ко Ішсифв: приведи ми штроча 

и навчВ его грамоти. Ішсифя же ем Іса за рвкв и веде его ко май- 
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стр8. майстер же взем его Учити грамоти. Іс же молчаше, не рече 
ем» ннчто же. майстер же Удари его в глав». Іс же рече ем$: по 
что ми еси оударил вх глав» ? развойник», злодіжтелю, горе теві! 
да чого ми оучнши, а сам ничтоже не відаєш ? ацає-с правій У- 
читєль, протолкУн ми, что мовитх алфавита? аз же и по си^... 

книги во мн’Б сУт. майстер же в той ча Ужасе си и не смій 
ничтоже їзреціи протівко штрочати и рече: мні! аз шкаиннїй 
сам на севе срамот» накєдоух. и рече: пой ми вратс Ішсифе цггро- 
ча сїе. сїе (Ороча ність № земнаго рода, но прежде сотвореній. 

(VI) Єдинх юноша младїй р»вавх дрова в сУсіда Ішсифоваго 
и Ударилси секирою : сти секира плєсєнь ноги его и над оумираше, и 8 

молві велицей вивши и стеченїю тамо народа много. Іс же пойде та- 
мо. ледвапрошед сввоз народх, н прїйде идеже лежаштрокх. и ем его 
1с за правУю ног» зар&ванУю и протигх и кисть нога волиіраи 
здраваи. ирече Іс: юноша, тєкі глювостани! юноша же авїе воста. 
народ же велми чУдишаси и рече: воистинн», в сем (Орочати вгх 
живетх! 

(VII?) (IX?) Потом же Іс уождашє по воді и созда севі 
урамйн8 ваменн8ю, народи же ІУдейскїн зіло ч»дишаси таковом» 
киде’нїю. 

(XIII.) Потом же Ішснфх послал сна своегоіикова поуврастх. 

и змій лютаи 8к»сила его во р8к», и лад Іиковх ї 8мираше. Іс 
прїйдетх тамо и д»н»л на лице его, и Угризнованїє змінно їспа- 
дет, Іиковх прозрівх, а змін распадеси на г части. 

(XIV.) Потом жені едной цггроча 8мретх, и плака си жена 
злі за шрочатем. слишав же Іс и тече тамо и виді шроча мер¬ 
тво. ї д8нУл Іс на 8ста его и рече: востани (Ороча и живо в»дь! 
авїе воста штроча и розсміи си. и рече Іс: же'но, прїйми (Ороча и 
дай ем» исти. видівши тое народи многи и ріша: во їстинн», 
в села (Орочати вгх живетх 

(XV.) И пави вивше созданїю високом», и впаде члвкх з 
к8дннк» вельми високаго н разкнк сж ї 8мираше. и зїшло си лю¬ 

дей много над ишаго члвка- и прїйде Іс тамо и виді члвва мер- 
тваго лежаїра. ї емх его Іс за р»к» и рече: теві чловче глю, во¬ 
стани и твори діло своє! и авїе члвкх воставх и поклонил си 
ІсУсови. и видівши тое народи и ч»дншаси велми. 

(XVI.) Ішсифх же И МТИ его ИЦ|8і|ІЛ во Ієрлимі, и шкрітб- 

ста его по г днеух во церкви посрєді оучителей. и посл»шавша 
его, да разУміютх, и дивлну» си, како штроча прейдет старшій 
книжницн н філїозофи. Ішсифх же и мти рекоста Ісови: почте, 
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чадо, соткорило-с нам, како нам велми кила скорвк. Ісх ж* рЕЧЕ: 
почто иціете мене? многїе сЗт шеители 8 и)ца моего, покелк ми 
в ни)с вити, не к'кстЕ ли, како штцх мой естх нд’нксе^х? фарисЕЕ 
же слншавиїЕ ї р'кша: ти ли еси мти сем8 (Орочати ? Мрій же 
Рече : аз есм. фарисЕЕ же р'кша : влгословЕНна ти во жЕнау и влго- 

словен плод твоего чрЕва! такокїга слави, такокїга сили не вид'к- 
)^ОМ НИКОЛИ ЖЕ. ВОСТаВШЕ ЖЕ ІС І ЙДЕ ВО СЛ"кд МТРЕ СВОЕ» и КИСТЬ, 

слЗшагай мтрЕ скоеи и повинЗгай сга. Іс же спікше мЗдростїю и 
т'клом и влгодать и исц'клЕНЇЕ твориш*. ми же прославим (х)ца и 
Сна и стаго Д^а нн'к и прно и во в’кки к'кком аминь. 

В скобках перед поодинокими епізодами сего оповідана ми поклали 
римські цифри, котрі уможливлюють докладне порівнане змісту обох сих 
текстів один з одним і з грецьким орігіналом. Ми ограничимо ся тут 
на такім поверховім порівнаню змісту, лишаючи на пізнійше детальний 
розбір текстів і дослід над йіх розгалуженєм. 

Із нумерації епізодів у обох наших текстах бачимо, що глави 
І—ТІ в них зовсім однакові (що до змісту); так само однакове й закін¬ 
чене (гл. XIII—XVI). Тілько шістьох середніх глав нема в тексті Яре- 

мецького-Білахевича, коли не лічити коротенького речена про ходжене 
по воді і будоване камяного дому, де за темною стілізаціею можна до¬ 

бачити натяки на гл. VII і IX іспасського тексту. 

Порівнане нашого тексту (приймаю оба варіанти як випливші 
з одного тексту — се впрочім не трудно й доказати) з апокріфічним 
евангеліем Томи, звісним у грецькій і в латинській (троха коротшій) 
версіі, показує ось що: грецьке євангеліє Томи має глав 19, значить, 
о 3 більше від нашого тексту; версія латинська має глав XV, значить, 
о одну менше від нашого тексту. Та коли зважити, що в лат. версіі 
пропущена власне та глава, що у нас є XVI (епізод узятий із канонічного 
євангелія Луки гл. II. 41—52), то побачимо, що наш текст в тім пункті 
близший до латинської версіі, чим до грецької. Та гляньмо на зміст 
і порядок глав, виходячи все від нашого тексту. 

Гл. І. Історія з 12 глиняними пташками, що за волею Ісуса поле¬ 

тіли, аналогічно розказана в грецькій версіі єванг. Томи гл. 2, в ла¬ 
тинській версіі гл. 4, в грецькій ^ьуудаиии той а. ал. всбии гл. 2, 
в тзв. арабськім євангелію вроджена і дітства Іеусового (Еуап^е- 
Ііиш іпГапІіае АгаЬісит) гл. 46 і в фальшивім євангелію Маттея 
гл. 27. 

Гл. II. Йосиф уноминає Ісуса, щоб не кляв, Ісус мстить ся на тих, 
що на него жалувались, Йосиф тягне єго за вухо, пор. Еу. ТЬотае 
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кгаесе гл. 5, Ет. ТЬ. Іаі. гл. 4 і 5, 8уп§г. ТЬ. гл. З, аналогічні місця 
є і в Рвеисіо - еуап§. МаШіаеі гл. 29. 

Гл. III. Історія з учителем Закхеем займає в грецькій версії єв. 
Томи три глави (б, 7 і 8), в латинській версіі одну гл. (6), в еванг. 
арабськім одну гл. (48), у псевдо-Маттея одну (ЗО). 

Гл. IV, в наших текстах досить неясно стилізована, в такій фор¬ 

мі не істнуе в жаднім іншім тексті. В текстах грецьких і в латинськім 
(єв. Томи грецьке гл. 9, лат. гл. 7, 8уп§г. ТЬ. гл. 6, єв. арабське гл. 
44, ев. псевдо-Матт. гл. 32.) розказано в аналогічнім місці, що Ісус 
бавив ся з дітьми на даху, один хлопець упав з даху і забив ся, прочі 
діти повтікали, родичі вбитого хлопця обвинуватили Ісуса, а той ожи¬ 
вив забитого. Як бачимо, епізод зовсім не похожий на наш, де по при 
всій неясносте обл варіанти згідно говорять про „ходжене по сонцю", 

т. є. по сонячнім проміні в гору і в низ і про те, що всі діти, наслі¬ 
дуючи в тім Ісуса, попадали і побили ся. Чи наш епізод властивий 
тілько словянським перекладам сего анокріфа, чи може має своє жерело 
в якійсь іншій, доси незвісній грецькій версіі? 

Гл. V, епізод з другим учителем, що вдарив Ісуса в лице, а потім 
завстиданий відвів єго до Йосгфа, повторяє ся в нашім тексті в гл. XI. 
В грецьких текстах находимо ураз із Закхеем тілько трьох учителів 
Ісусових; наш текст говорить про чотирьох, т. є. про трьох без Закхея. 
Епізод з другим учителем, котрий ударив Ісуса в голову і за те був 
покараний тим, що ему рука всохла, находимо в грецьким еванг. Томи 
гл. 14, лат. єв. ТЬ гл. 12, єв. арабське гл. 49. Наш текст найбільше 
ще похожий на оповідане псевдо - Маттея (гл. 31), де другий учитель 
названий Леві. Той зачинає вчити Ісуса азбуки, але Ісус мовчить. Леві 
вдарив Ісуса різкою. Тоді Ісус толкуе ему значіне поодиноких букв. 
Леві кричить, що сей хлопець варт висіти на хресті і тікає від него 
(ТізсЬепсІогГ, Еуапдеііа аросгурЬа, стор. 94—96). Інтересно, що 
з усіх апокріфічних євангелій власне тілько одно євангеліє псевдо- 

Маттея говорить так само як і наш текст про чотирьох учителів 
Ісусових. 

Гл. VI. Вилічене хлопця, що рубаючи дрова розтяв собі ногу, 

розказано в єв. Томи грецькім гл. 10, в лат. гл. 8. 
Гл. VII, про те, як Ісус розбивши коновку приніс води в сорочці, 

розказана в єв. Т. грець, гл. 11, лат. гл. 9, єв. арабськім г. 45, псевдо- 

Маттея гл. 33. 
Гл. VIII, історія чудесного посіву пшениці, розказана в єв. Тбмй 

грець, гл. 12, лат. гл. 10, псевдо-Маттея гл. 34. 
Гл. IX, про Иосифове теслярство і чудесне натягнене прикороткого 
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дерева Ісусом розказана в ев. Томи грецькім гл. 13, латинськім гл. 11, 
Бупогагата ТЬотае гл. 9, хоч усюди досить відмінно від нашого: 
Йосиф — столяр і робить ліжко, а Ісус продовжує коротку дошку. 

У псевдо-Маттея Йосиф також робить 6 ліжок і каже Ісусови порізати 
дошки після поданоі міри. Той не слухає, ріже одні коротші, а другі 
довші, а опісля чудесно рівпає. Як бачимо, наш текст не сходить ся 
з жадним доси звісним апокріфом. 

Гл. X. Фарбоване полотен. В Тішендорфовських текстах євангелія 
Томи сего епізоду не находимо; е він тілько в однім рукописі сего 
євангелія, що находить ся в Парижі і опублікований був ученим Тіло 
(ТЬіІо, Сосіех аросгурЬиз, стор. 289), і в євангелію арабськім гл. 37, 

хоча оба сі тексти подають сей епізод досить відмінно від нашого. Ін¬ 

тересно, що версія зовсім подібна до нашого текету находить ся тілько 
у магометанських писателів (гл. К и сі о 1Г Ноітапп, Паз ИеЬеп 
Яези пасії сіеп АрокгурЬеп, Ьеіргщ 1851, стор. 235). 

Гл. XI. Епізод з третім учителем, котрий ударив Ісуса і тут же 
на місці вмер, зовсім аналогічно розказаний знов тілько у псевдо-Мат¬ 

тея гл. 38. В євангелію Томи (грець, гл. 14 і лат. гл. 12) учитель бе 
Ісуса по голові, задля чого Ісус закляв ему, учителеви зараз усхла 
рука і він упав лицем до землі ; впрочім пізнійше Ісус уздоровив ему 
всохшу руку. 

Гл. XII. У четвертого вчителя Ісус без науки читає і толкуе 
книгу, яор. еванг. Томи грецьке гл. 15, лат. гл. 14, псевдо-Маттея гл. 
39, єв. арабське гл. 49. 

Гл. XIII. Ісус уздоровлюе Якова вкушеного гадюкою, пор. ев. 
Томи грецьке гл. 26, лат. гл. 14, псевдо-Маттея гл. 41, арабське 
гл. 43. 

Гл. Х1У. Воскресене дитини, епізод скопіований з канонічних 
євангелій, де розказано про дочку Яіра, пор. сванг. Томи грець, гл. 17, 

лат. гл. 15. 

Гя. XV. Воскресене робітника, що впав з високоі будівлі, нахо¬ 
димо тілько в грецькій версії євангелія Томи гл. 18, — в жаднім ін¬ 

шім апокріфі сего епізоду нема. 

Гл. XVI. Ісус у храмі між книжниками, — опять переробка з ка¬ 

нонічного євангелія з апокріфічнимн додатками, котрі впрочім в наших 
текстах значно повкорочувані (пропущена розмова Ісуса з книжниками, 

з звіздарем, з лікарем), гл. еванг. Томи грецьке гл. 19, арабське гл. 

60-53. 
З порівианя змісту сих апокріфів бачимо ясно, що наш текст не 
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є перекладом жадного із них, але являє ся осібною і то з многих по¬ 
глядів дуже інтересною редакцією так званого євангелія Томи і містить 
в собі такі легенди, котрі досі були незвісні в апокріфах про дітство 
Ісусове. Де і під якими впливами повстала ся редакція, на разі годі 
розсудити, та все таки можна сказати, що далеко більше подробиць 
вказує на єі східне походжінє, ніж на західне. 

Іван Франко. 

Із Фольклорного руху в Західній Европі. 
„Житє і Слово", як перший фольклорний орган на украінській 

мові, мусить передовсім числити на чигателів та співробітників у Гали¬ 
чині, де ніякого фольклорного руху зовсім ще не ма, де тільки етно¬ 
графія ще якось розвиваєть ся і де через те публіка про фольклор знає 
дуже мало. Тому то ми думаємо, що не буде лишнім оглянути хоч по¬ 
верхово те, що робить ся на полі фольклору в західній Европі, розу- 
мієть ся, не подаючи ані повноі бібліографи предмету, ані пускаючись 
у подробиці, бо-ж пишемо не для спеціалістів, але для ширшого загалу 
лубліки. 

Під назвою фольклору г) розуміємо науку, котра займаєть ся в по- 
рівняючий спосіб дослідами над устною словесністю. Наука ця найті- 

•снійше сполучена з історією літератури, бо звичайно дуже трудно про¬ 
вести докладну границю між устною словесністю, а письменством; 
з другого боку вона втягає у свій обсяг подекуди і псіхологію і істо¬ 
рію релігійяоі та соціальноі еволюціі людськости і через те має деякі 
точні стичні з тзв. етнопсіхологією (Убікегрйусіюіо^іе), мітологією, со¬ 
ціологією і історією культури в загалі, тим більше, що і всі ті спе¬ 
ціальні галузі знаня опирають ся, як і фольклор, у значній мірі на 
етнографічнім матеріалі. 

Фольклор — наука ще зовсім молода, бо хоча заінтересоване на¬ 
родною словесністю подибуємо ще в другій половині XVIII. в. *) — 
однак властиво фольклорний, космополітично-порівняючий напрям дослі¬ 
дів наукових почав ся саме перед ЗО роками, а розвинув ся найбільше 
за останні 10 — 15 літ. 

На початку цього’ столітя, доки зібраний матеріал не виходив поза 
межі кількох європейських народів, учені намагались придавати плодам 

і) Фольклор — олово англійське (іоікіоге) зложене з двох слів: Мк 
і Іоге, з котрих перше значить народ, люд, а друге — знане, відомість. 

Н Томас Персі видав у 1765 р. народні англійські пісні, а Гердер че¬ 
рез тринадцять літ після нього свою знамениту збірку „йііттеп йеґ Убікег 
ід Ілесіегп". 
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народш.оі творчости головно мітологічне значіне і шукали в них якогось 
спеціального духа певного народу, на підставі чого можна б було буду ■ 
вати спеціфічно-національну філософію. Згодом, коли матеріали чим раз 
більше зростали, коли вчені познайомились з народньою словесністю Ін¬ 
дії і коли побачили, що все те, що вважалось за індівідуальну власність 
поодиноких народів, істнуе і у інших, часом дуже віддалених племін, 
повстала теорія, що всі індоєвропейські народні сюжети мають одно 
спільне жерело і що сучасна народна словесність усіх Арійців — це 
зостанки давньоі минувшини, коли то всі Арійці жили ще спільним жи¬ 
тел у спільній свойіп вітчині. Батьками ціеі теоріі були німецькі вчені 
брати Яків і Вільгельм Грімми 3). Між йіх учениками визначують ся: 
Макс Мюллер 4), Анджело де Губернатіс 5), Ган6), ПІварц 7), Бреаль, 
Бодрі, Дармстетер, Кокс, Келлі, Афанасьев і інші. 

Але ця теорія була вже швидко захитана у своіх основах. За¬ 
вдяки подорожним та орієнталістам збиралось що раз то більше мате¬ 
ріалу до порівнаня. Почало відкривати ся, що сюжети народніх творів 
спільні не тільки у народів арійської родини. Деякі вчені звернули на 
це пильну увагу. Вже 1829 р. Лобек у своім „А§1аорЬатоз“-і натя¬ 
кав на споріднене грецьких переказів з казками сучасних варварських 
племін. Француз Морі теж кордстував ся порівнанем переказів народів 
дуже від себе віддалених8 *). Досліди археологів виказали, що вза¬ 
ємини між ріжними народностями істнували в далеко більших розмірах, 
ніж доси здавалось. Відкрити санскрітологів, ассірологів і єгиптологів 
доказували, що вплив східних культур на європейські народи був дуже 
сильний. Все це було причиною зміни поглядів на уствю словесність. По¬ 
казалось, що величезна частина спільного у ріжних народів повстала 
дорогою запозичена одним народом від другого вже в часах історичних 
і то навіть досить пізно, так, що письменство відіграло в тім процесі 
дуже важну ролю. Число прихильників і сторонників доктріни Гріммів 
(т. з. мітологічноі) почало вменшатись. Головна заслуга у цім повороті 
належить професору липеького універеітету Т. Бенфею, котрий у пе- 

3) Иіх головні праці: „Кіпсіег- ц. НаивтагсЬеп" 3 т. Берлін 1812—1822 
і „Беиівсіїе 8а§еп“ 2 т. Берлін 1818—1822. 

*) „СЬірв ігот а §егтап чгогквЬор" Лондон 1863—75; „Езвау оп сот- 
рагаїАе МуІЬо1о£у“. Л. 1878; „Ьесіигев оп ІЬе огщіп апсі §го\гІЬ оі ге1і§іоп аз 
Шивігаїесі Ьу Ше геіі§іопз оГ Ішііа." Л. 1878 

5) „Зіогіа Леїіе потеїііпе ророіагі11 Мілан 1883; „БеПиге ворга 1а тііо- 
І0£Іа сотрагаіа“ М 1880; яМііЬо1о§іса1 2оо1о§у“ Лондон 872; „МШіо1о§іе Йе& 
Р1апіев“ Париж 1878—1882. 

®) явгіес1іІ5сЬе ипй аІЬапезівсЬе МагсЬеп“ Лішськ 1864; „8а§твзеп- 
зсЬаШісЬе 81и<ііеп.“ Єна 1872 —1874. 

7) „Бег Ьеиііде Уо1кз§1аиЬе и. сіаз аііе НеійепіЬит“ Берлін 1880, 
„Вег ІІгвргигц' (Іег МуІЬо1о@іе, Йаг§е1е@і ап §гіесЬізсЬег и. йеиївсЬег 8а§е.“ Бер¬ 
лін 1860; „Біе роеіізсЬепАаіигапзсЬаиип§еп Йег бгіесЬеп, Ботег и. БеиізсЬеп“ 
Б. 1864—1879. 

8) Маигу. „Ье§епйез ріеизез йи Моуеп-а^е" 1843; „Сгоуапсев еі 1е§еп- 
Йез йе 1’апйчиііе“ 1801. 
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днім слові та коментаріях до переложеного йім індійського збірника ка¬ 
зок „Панчатантра“ 9) доказав, що більшість сюжетів народньоі слове- 
сности європейських народів запозичена на Сході, передовсім з Індії, 
звідки двома шляхами (через Персію та Арабію і на північ через Мон¬ 
голію) йшли ці сюжети в Европу. Погляди Бенфея з кождим роком 
здобувають усе більшу прихильність учених, котрі з великим успіхом 
працюють на вказаній ним дорозі, так що недобитки мітологічноі школи 
незабаром певно вже зникнуть з наукового поля. Школа Бенфея поки 
що посвячує найбільше заходів дослідам над розповсюдженем, мандрів¬ 
ками та запозичуванем поодиноких сюжетів народньоі словесности, по- 
лишаючи на боці питане про йіх первісне походженє, тоб то про 
процес йіх повставаня, бо ця справа більше відносить ся до мітологіі 
і етнопсіхологіі (УбІкеграусЬоІо^іе) і може бути полагоджена тільки 
тоді, як увесь зібраний матеріал буде розкласіфікований, і об’яснений 
порівняючо. 

Майже до останнього десятка літ фольклорний рух обмежував ся 
н^, видаваню окремих книжок, брошур, студій, розправ іти., але коли 
рух той почав захоплювати що раз то ширші круги вчених, явилась 
потреба закладаня спеціальних товариств фольклорних та видаваня спе¬ 
ціальних часописів. 

Рух у тім напрямі найсильнійше об’явив ся у Франції і це зовсім 
не диво, коли будемо мати на увазі, як багато Французів працює на 
полі фольклору. Досить буде згалати такі імена як: Е. Созяиіп, N. 
баісіог, Р. 8еЬі1ІоІ, 6. Рагіз, А ВатЬаисІ, N. Сагпоу, Мазрего, Риі- 
таі§ге, Е Коіїапії, Тіїеигіеі, Уісаіге, Уіпзоп, X. Магтіег, Е. Пату. 
Вгиеуге, Ііисошігау, Воиг§аиП і інші. 

1878 р. Коїіапсі і Сгаісіог почали видавати двотижденник „Меіи- 
зіпе, гесиеіі сіє туїЬоІоціе, Ниегаіиге рориіаіге, ІгасІШопз еіиза£ез“. 
Але вже у 1879 р. часопись ця перестала виходити, позаяк у Франції 
мала тільки 17 передплатників. Та вже весною 1884 р. „Меіизіпе11 
воскресла і з того часу виходить вже без перерви під редакцією самого 
баіії г’а. 

Любителі народньоі словесности ще в 1882 р. почали у Франціі 
сполучатись. Так у Парижі сходились вони кождого останнього дня 
в місяці на засіданя, котрі названо „Іез сіїпегз сіє та теге 1’0уе“. 
Кожний такий обід закінчив ся співом народнім пісень на ріжиих мо¬ 
вах. Ба остатнім обіді в 1885 р. повстав проект заснована „8осіеІє 
(іез Тгаіїіііопз рори1аігез“. Проект той швидко був осушений і в 1885 р. 
засновано товариство, котре має збирати і вияснювати народню сло- 

9) РапізсЬаІапіга, ГііпГ ВйсЬег іпсіізсЬєг РаЬеІп, МагсЬеп шиї ЕггаЬІип^еп. 
Аиз бет 8апвкгіІ йЬегзеШ тії Еіпіеііигщ и. Аптегкиїщеп топ ТЬеобог ВепГеу. 
2 т. Ьеір2Ї§ 1859. Годить ся згадати, що головна су і ь думок, розвитих Вен- 
фєєм, ще 1838 р. висказана була Французом Ь о і з е 1 е и г без Ьоп@- 
сЬатрз у его книжці „Еззаі зиг Іез ЕаЬІез Іпбіеипез еі Іеиг ргора^аііоп 
бапз 1’Еигоре“, а опісля повторена німецьким орієнталістом Брокгаузом (Бг. 
ІІегтапп ВгоскЬаиз. Віє МагсЬепзатпбшщ без Яогпабеуа ВЬаІіа аиз 
КазсЬтіг. Ееіргіе 1843. передмова стор. VIII). 
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весність. Товариство це придбало собі членів серед учених, літератів 
і артистів усяких народностів, між котрими єсть багато ймен європей¬ 
ської слави, як от Богішіч, Бреаль, Ноуеіадие, А. Бап§, ОиаІгеГа^ез, 
Кепап, Торіпагсі і інші. Головою товариства вибрано звісного фран¬ 
цузького етнографа Р. 8еЬі11оІ’а. Згадана „8осіеІе“ почала видавати 
своі органи: місячник „Кетое без Тгабіїіопз рориіаігез* і річник „Ап- 
пиаіге без Тгабіїіопз рори1аігез“. Але вже в першому році істнуваня 
„Кеуие без Ігабіїіопз рориіаігез11 почались деякі непорозужіня в ре¬ 
дакції часописі: деякі еі члени не годились на предметовий характер 
того місячника, бажаючи не тільки громадити, порівнювати і клясіфі- 
кувати перекази, але робити досліди над йіх відносинами до штуки 
і літератури. Тому то відділив ся гурток людей під проводом Р. Саг- 
поу (видавця фольклорних матеріалів пікардійських, алжірських казок 
та французьких легенд) і заклав новий орган „Ба Тгабіііоп, геуие 
§епега1е без сопіез, Іедепбез, сіїапіз, иза§ез, Ігабіїіопз еі агіз рори- 
1аігез“. Цей орган стараеть ся оминати назви фольклор, фольклоріст, 
а вживає назв традіціонізм і традіціоніст Крім того „Ба ТгабШоп“ 
відрізняеть ся від „Не\ие без Ігабіїіопз рориіаігез" і тим, що подає 
багато поезіі мітологічного та легендового змісту. При м'сячвику „Ба 
Тгабіііоп" виходить „СоНесііоп іпіегпаїіопаїе бе 1а „Тгабіііоп", у ко¬ 
трій межи іншими працями вийшла монографія Сагпоу „Без сопіез б’а- 
п'таих бапз Іез готапз би Вепагб". Крім тих часописів від 1883 до 
1890 виходила ще „Кеуие 6’ЕіЬпо§гарМе“ — орган етнографічного 
иузея у Парижі, в котрій були заміщувані теж деякі фольклорні праці. 
Фольклорові уділяють місце щей інші французькі часописі, як: „Ко- 
тапіа<‘, „Веуие СеІЇк[ие“, „П. Вгііаппідие0, К. ІіИегаіге" і т. і. 

В Італії рух фольклорний теж досить сильний. Вже від 1877 до 
1879 р. звісний етнограф, котрий найбільше працював над сіцилійськи¬ 
ми піснями, (1. Рііге видавав часопись „Кшзіа бі Іеііегаїига ророіаге". 
Той самий вчений у спілці з 8 Магіпо почав 1882 р. видавати у Па¬ 
лермо орган „АгсЬіуіо рег Іо зіибіо беїіе Ігабігіопіророіагі", в котрім 
богато місця уділяєть ся і іспанському і португальському фольклорові. В 
Неаполі тогож самого року появив ся під редакцією Б Моїіпаго беї 
Сіїіауо місячник „ СіїатЬаІІізІа Вазіїе, агсЬто бі Іеііегаїига роро- 
1аге“. Із співробітників усіх тих часописів найбільше звісні: їП§га, 
б’Апсопа, Б. Саппігаго, Б. Согарагеїіі, Еіпатоге, V. ІтЬгіапі, 8а1о- 
топі, ТІ£гі і інші. 

І на Піренейськім півострові дуже зріс інтерес до фольклорних 
дослідів Майже у всіх більших містах позавязувались фольклорні то¬ 
вариства з центральним зарядом у Мадриті під назвою „Зосіебаб іоїк- 
Іогісо Езрапої" (1882). Головним ініціатором того був Апіопіо Ма- 
сії&бо у АНагег, котрий видав кільканадцять томів бібліотеки творів 
народньоі словесності!. В Андалюзіі найбільше працюють Аіехапбго 
биісЬоІ у Віегга (Севілля) і Кгапсезсо Кобгі§иег Магіа (котрий ви¬ 
дав пять томів „Сиепіоз рориіагез езрапоіез”). У Естрамадурі — Биіг 
Вотего у Езріпога видавав часопись „Е1 Роїкіоге Веіісо Ехігетепо", 
до співробітників котроі належали: Б. Созіа, МасЬабо-Акагег, Роп- 
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Іапаїев і другі. Крім того істнують товариства фольклорні в поодино¬ 
ких провінціях, котрі спеціально займають ся дослідами над місцевою 
народньою славесністю і мають своі органи, котрі однак дуже ефемерні 
і звичайно істнують не довго. До таких спеціальних товариств нале¬ 
жить: „Е1 Гоїкіоге Сазіе11апо“ під проводом знаменитого поета Мипе/, 
сіє Агсе; „Гоїкіоге саіаіа11 в Барцелоні; „Гоїкіоге Оа11едо“ в Гадліціі; 
„Е1 Гоїкіоге Вазсо Уауагга“. котре видає часонись у мові Басків 
„Еизка11егіа“. У Догроньо виходить часопись „Гоїкіоге гкуапо". 

Із Іспанії рух той перейшов і до сусідньоі Португалії, де в 1885 
р. засновано товариство „Гоїкіоге рогіидиез", але часопись, котру ви¬ 
давало це товариство під редакцію Асі. Соеііїо, упала через недостачу 
передплатників. 

Серед германських народів найбільше розвинув ся фольклор у 
Англії. Там властиво засновано перше фольклорне товариство в Лон¬ 
доні 1878 р. „Гоїк-Ьоге 8осіеіу“, котре почало видавати аж три ор¬ 
гани : „Гоїк-Ьоге Кесогсі11, „Гоїк-Ьоге ДоигпаГ1 і „Гоїк-Ьоге Ма§а- 
2Іпр“, котрі займались громадженем фольклорних матеріалів не тілько 
англійських, але східньоазійськнх, африканських, аветральеьких і аме¬ 
риканських, що особливо легко для Англічан, котрі мають постійні зно¬ 
сини зі своіми позаєвропейськими колоніями. Тепер замісць „Гоїк-Ьоге 
.ГоигпаГ, котрий злучив ся з часописи) „АгсЬеоІо§іеа1 Кеуие", вихо¬ 
дить місячник „Го1к-Ьоге“. У Бостоні в Сполучених Державах Північноі 
Америки від 1880 р. виходить під редакцією ИеуеІГа англійська часо¬ 
пись „ТЬе Доіігпаї оГ Аюегісап Гоїкіоге “. 

Німці якось досн не дуже далеко посунулись на тіл полі. В р. 
1881 у Рендсбурзі почала появлятись невеличка часопись „Ат ІМз- 
Вгиппеп, МіШіеіІипдеп їй г Ггеигкіе УОІкзІЇиітІісЬ-гуіззепзсІїаШісЬег 
Кипс1е“, котра тепер під заголовком зміненим на „Ат ІГг-<5ие1І, Мо- 
паізсіїгіЙ Ійг Уо1ккипс!е“ виходить у Ландені в Шлезвіку під редакці¬ 
єю Ф. Крауса, що живе у Відні. Тільки в 1891 р. почала виходити 
„Ееіївсіїгіії Без Уегеіпн Шг Уо1кзкипсІе“ в Берліні під редакцією Ф. 
Вейнгольда, котра може стати на рівні з подібними часописами у Фран¬ 
ції та Англії. Але багато статей фольклорного змісту подають часописі 
не спеціально фольклорні, як: „баз АизІапсГ, „Сг1оЬиз“, „2еі1зсЬгій 
йег (Іеиізсіїеп Мог^епІапБізсіїеп ОезеІІзсЬаГІ" та видавництва академій, 
особливо відевьськоі, мояахійськоі та берлінськоі. 

Шведи видають у Штокгольжі від 1878 р. орган „Иуаге ЬіБга§ 
Ш1 каппеБот от сіє зуепзка Іаїкізтаїеп зек зуепзкі Іоікііі". Це єсть 
орган наукових товариств в Упсалі, Гельсінгфорсі і Лунді. Із шведських 
фольклористів найбільше звісні: Вопйезеп, 8уєпзєп і Оиапіеп. 

У Бельгії фламандське товариство „Неї ТааІуегЬопсГ1 заклало 
в Антверпії 1887 р. спеціальний відділ для студій фольклорних. Окрім 
того істнують фламандські фольклорні товариства в Брюсселі, Антвер- 
пії і Гандаві. 

Л Василєвський. 
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(,Далі.) Геродот став на тому, що об’ектівно ввів ріжні думки про 
хиби і добрі боки трьох політичних сістем: монархії, олігархи і демо¬ 
крати. Але більша частина пізнійших писателів грецьких явно дивить 
ся з нехітю на демократію і обертаєть ся прихильно до олігархії і на¬ 
віть до монархіі. На те було багато причин, і ми далеко б зайшли, ко¬ 

ли б почали розбирати йіх. Ми можемо тут лишень коротко вказати на 
найголовнійші з них. 

Везспорно, що безпосереднє порядкованє всіх справ державних, 
в тім числі і загряничних, народньою радою жало своі невигоди, між 
інчим через непостійність палкого народу. Сю хибу атенськоі демократи 
вказав напр. речник Ісократ в промові про мир (52 і далі). Значні 
иевмодн жала і постанова урядників но жвребу, про котру говорить 
Отан у Геродота як про одну з головних ознак демократи, хоч напр. 

в Атенах важні урядники, стратеги, в руках котрих було військо, ді- 
пломатія і фінанси , ніколи не поставлялись по жеребу, а вибирались 
у народній раді. Така постанова урядників по жеребу, як і поділ уря¬ 
ду між кількома особами (два царі в Сиарті, кілька архонтів в Атенах, 

два консули в Римі і т. п.) витікали з вічного страху ста¬ 
рих республік, щоб який урядник не захопив у своі руки вер- 

ховоі власти, а сей характеристичний для тих республік страх ви¬ 
тікав з почути йіх хисткости. Але звісно, такий спосіб постанови уря¬ 
дників, по правді, викликував проти себе закиди і насмішки подібні до 
тих, які говорив Сократ. (Гл. Ксенофонт, Спомини про Сократа І, 

2, 4.). Мусіла відвернути жногих Греків від демократи або навіть в за¬ 
галі від республіки і та жорстока, руйнуюча боротьба між партіями 
в часи Пелопонезськоі війни, яку описав Тукідід і котра піддала ему 
премудру, хоч гірку увагу: „Безумнй чоловік! щоб подужати своіх во¬ 
рогів, він хоче зламати ті самі закони, котрі в часи подібних заколотів 
стояли б на сторожі для спільного добра; він нищить те, що могло б 
охоронити єго самого, коли б ему прийшла потреба стати під захист 
тих законів. “ Гіркота сеі уваги ще вбільшуєть ся думкою Тукідіда, що 
„чоловік і під управою законів легко евлоняє ся до проступків." *) 

З часів Пелопонезськоі війни не тілько явний реакціонер Арі- 
стофан пише злобні карікатури на демократію (див. особливо комедію 

*) Тукідід, ІІелопонез''ька війна, III 84. Треба завважати, що в Ате¬ 
нах, де народ здавна ьривик до демократичного уряду, він держав себе да¬ 
леко спокійнішім, аніж деінде, і не було таких проявів кровавоі боротьби 
партій, як напр. на Керкирі. 



„Цінники," в котрій Демос виставлений зовсім ідіотом), але й Сократ, 
котрий не хвалив олігархічного перевороту 412 р., висміює демос. Уче- 
ііики Сократа, як Ксенофонт і ІІлатон, пішли далі на сій дорозі. Тут 
ми бачимо іптересну річ, як в грецьких громадах поступ моральноі фі¬ 
лософії почина йтп об руку з політичною реакцією. 

Головна причина такоі чудноі речі лежить у тому, що, починаючи 
Сократа або навіть ще з Пітагора, древня філософія вступила в пе¬ 

ріод, котрий завершив ся виробом думок христіянських, і серед неі 
почав вироблятись абстрактно - ідеалістичний світогляд, котрий при¬ 
кладав до людських осіб і громад абсолютну мірку, проти котроі вся¬ 

ка людська громада виявлялась так несовершенною, що се иусіло ви¬ 

кликувати до неі у мораліста тілько огидливість. Сей моралістичний 
ідеалізм привів уже стоіків до явного пессімізму, котрий з часом у 
христіян дійшов до повноі зневаги до громади земноі для громади не- 
бесноі, божоі (Сіті(ай Оеі св. Августина), до монашеського втіканя від 
людського товариства.*) 

/ В ранійші часи початки таких поглядів приводили філософів до 
думки про те, що урядова власть в громаді мусить бути в руках не 
реального народу з єго хибами і слаботами, а в руках совершенких лю¬ 
дей, арістократій (уряду ліпших), наймудрійших, або в руках наймудрій- 

шого і наіідобродітельного — тіранна.**) Але позаяк ідеалістична філо¬ 
софія не давала ясноі відповіді на запит, яким же способом можна знайти 
і держати на висілому уряді таких найліпших людей, то ся філосо¬ 

фія в житю політичному лишень підпирала реакцію проти демократії, на 
користь фактичної олігархії і тіранніі, далеких від совершенства. Се між 
інчим поясня те, що деякі ученнки Сократа взяли участь в олігархічному 
перевороті 412 р. і навіть в уряді ЗО тіраннів 404 р., а Алкібіад дер¬ 

жав себе часто як звичайний тіран. 
З політичних дисателів, учеників Сократа, Ксенофонт в однім 

Се втіканє мало собі попередників і в старі віки, особливо в 6гипті, 
де перш усего розвилось і христіянське монашество, але на жаль ми мало 
об тім знаємо Більш відоме відшельництво індійське, про котре з часів по¬ 
ходу Александра Македонського почала доходити чутка і в світ погречении 
і грецький. 

**) Думки самого Сократа про се Ксєнофонт передав в таких словах : 
,,3а царів і архонтів Сократ уважав не тих, хто держав скипетр або котрих 
вибрали низші від них, але тих, хто вміє урядувати.11 З дальших слів Ксенофонта 
видно, що Сократ волів більше уряд найбільше мудрого монарха або тіранна, 
і коли єго питали, що буде, коли тіран не схоче слухати правдивих уваг або 
почне вбивати тих, хто йіх робить ему, то Сократ не знаходив відповіді 
окрім такоі, що тоді самому-ж тіраннові гірш буде, що він же сам тоді скор¬ 
ше згине. (Ксєнофонт, Спомини, III 9, 10—13.) Так в політичних дум¬ 
ках знаменитого мораліста не було власне політичного, констітуційного 
елементу. 
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своім ділі (Держава Атенян) висміяв атенську демократію, в дру¬ 
гім (Держава Лакедемонян) похвалив фактичну олігархію спар¬ 
танську, а в двох теоретичних ділах „Гіерон або про тіраннію" 
і „К и р о пе д ія“ явно виставив своім ідеалом монархію, навіть обста¬ 

влену церемоніалом на азіатський лад, віддаляючим підданих від монарха 
як від істоти висшоі. Тілько-ж треба памятати, що монархія Ксенофонта, 
як у загалі древніх учителів, восточних як і классичних, зовсім не мо¬ 
нархія дінастична, а дійсно діктатура „найліпшоі особи, котра по всьо¬ 
му ліпша від своіх підданих." *) 

Другий знаменитий ученик Сократа, П л а т о н, в своім ділі про 
Державу виложив ідеал олігархічний (урядуване філософів і вояків, 
про котрих Платон мав думки мало відмінні від думок брахманів про 
касти), тоді як в розмові Політик Платон дивить ся па царів, по 
гомеровському, як на пастухів народу. В розмові про Закони Платон 
хоч збудував сложну констітуцію із урядів демократичних і з арісто- 
кратичпих, з тим, що олігархія в лиці 10 найстарших з ради сторожів 
закону (номофілактів) ставить ся на чолі держави, та все таки гово¬ 
рить, що найліпший уряд був би уряд „молодого, розумного, спосібного 
до науки, памятливого, сміливого, великодушнього тіранна." **) 

Тимчасом, як найвиднійші грецькі учителі так віддалялись у своіх 
ідеалах від демократи і навіть від республіки, жите поставило перед 
Греками ще нову справу: національну одностайність. Ні Атени, пі 
Спарта, ні Теби, котрі по черзі здобували собі перевагу і проводир- 
стЕо (гегемонію) серед грецьких громад, не були в силах установити 
ту одностайність. Тим часом та одностайність була потрібна в іжя мно- 

гих матеріальних і моральних інтересів в самій європейській Греції, а 
окрім того розселене Греків по берегам Середземного моря і навіть 
в середині бгипту і Азіі і конкурренція йіх з Фінікіянами піднімали 

*) Киропедія, VIII, 1, 40.Ми побачимо далі, що „легітімна" монар¬ 

хія — се уряд пізнійшого часу, і власне більше західний ніж східний. З по¬ 

воду діла КсенОФонтового про тіраннію, виложеного як розмова між поетом 
Сімонідом і сіракузським тіранном Гіероном, ми завважаемо, що грецька 
історія робить звичайно вражіне переважно республіканськоі. між інчим 
через те, що в ній звичайно виставляють на першій план Спарту і Атени, 
тоді як у Сіракузах тіраннія була майже постійною Формою уряду, Сіракузи 
ж теж грали важну ролю в грецькому світі, політичну і культурну. 

**) Платон, Закони, III, 709—710. Звісно, що учені не згоджують ся 
в справі, чи дійсно діла „Держава Атенян" і „Держава Лакеде- 

мо нців" написані Ксєнофонтом, а „її о літ ик“ і „Закони“Платоном. Та для 
нас тут важна не справа особистого авторства сих діл, а ті думки, котрі 
в них виложені, і котрі ходили під тим чи другим іменем. 



оправу ще про ширшу політичну спілку. Після невдачі попередніх проб 
гегемонії серед грецьких громад, замір звести Греків до одностайноетп 
заявили погречені чужинці (варвари) царі Македонії, Пилип і Але- 

ксандер, і на перших порах йім се й удало ся. Не всі Греки були раді 
такій на пів варварській і царській гегемонії, але були між грецькими 
вчителями такі, котрі привітали єі, хоч і не зрікались зовсім привичного 
республіканського уряду в рідних йім громадах. Так атенський речник 
Ісократ в листі до Пилипа радить ему „встановити між Греками згоду, 
а воювати з варварами." Атенський речник змагаеть ся так виложити 
спосіб поступуваня македонського царя з ріжнимп народами, ему підда¬ 
ними : він мусить „Грекам добродійствувати, над Македонянами царю¬ 
вати (по царському, а не по тіранському, прибавля Ісократ), а над вар¬ 
варами господарювати". (Ісократ, Пилип, 16, 154, 155.) На ділі важко 
було вдержати такі тонкі відміни, — і вже Александер Великий почав 
брати собі вид і звички азіатського деспота, котрих в прінціпі, як ми 
бачили, не відкидав і Ксенофонт. Грецькі держави, основані після Але- 
ксандра В. в Єгипті і в Азії, були вже чистими деспотіями і мусіли впли¬ 
вати своєю політичною формою на ввесь грецький світ. 

Македонсько-царська гегемонія була зрештою дуже поверхова, 
побічна проява в самій Греціі і через те там не могла держатись міцно. 

Окрім того Греки занадто вже привикли до республік, а многі грецькі 
громади і до демократії, щоб зректись зовсім сих форм уряду. Черев се 
новий період тіраннів у Греціі (перший період може бути вложений у 
роки 650—500, другий в р. 350—150 до Р. Хр.) був там добою за¬ 
взятого взаімного вибивана ріжних громадських елементів. А в той же 
час поєднане Греків на основі республіканській не могло виробитись 
не тільки по побічним причинам, а і через те, що інтеллігенція грецька, 
як ми бачили, віддалилась від республіканського ідеалу задля ідей абсо¬ 
лютного морального совершенства. 

В період македонський грецька думка пробовала стати на більш 
позітівну точку при обсуджуваню справи форм державних, на точку 
відносно-історичну, котра одна тільки й може бути признана за полі¬ 
тичну. Сей замір видно в Політиці Арістотеля і в VI. книзі 
історичного діла Полібія. Але Арістотель власне ухилив ся від об- 

суду справи політичного ідеалу, а дав переважно классіфікацію відо¬ 
мих ему форм державних, поділивши йіх на три правильні: царство 
(/Завіїєіа), арістократія і політія (лоХітєІа, поміркована демокра¬ 

тія) і три неправильні: ті ранній, олігархія і демократія. 
Коли в новій Европі Політіка Арістотеля вважалась джерелом лібе- 

Жите і Слово. 16 
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рально-демократичних думок, то більше через звод історично-політичного 
матеріалу, ніж через своі думки. 

Полі бій власне розложив Арістотелевих шість статичних 
видів уряду в дінамічному, історичному порядку, показав, як цар¬ 

ство (котре ІІолібін вважа перше за виборне, а далі за наслідственне) 
переходить в тіраннію, як утиски тіранніі викликають арістокра- 
тичний переворот, як арістократія переходить в олігархію, як 
ся остатня викликує демократію, котра потім переходить в охло¬ 

кратію (пануванє юрби, черні), а ся дає на останку привід до появи 
опять пана і монарха [деотсбтуд -/.аІ рбгадход). „Такий, каже Полівій, 
круг урядів, природний порядок, по котрому вони міняють ся і впять 
вертають ся до початкового уряду." 

Спинити такий кругохід і вдержати вільність ) пощастило 
ся з грецьких громад, по думці Полібія, лишень державі Лікурга, ко¬ 
трий зілляв у одно елементи монархії, арістократіі і демократіі. Але 
ще мудрійший з сего погляду, по думці того знаменитого Грека істо¬ 
рика, державний уряд Риму, котрого гегемонію над вселенною (оіхоцмг'му) 
Полібій радить отверто признати своім землякам. 

Поки що ми не будемо розбирати думок Полібія про римську дер¬ 
жаву, а вкажемо лишень на те, що й сей найрозумнійший із древніх істо¬ 
риків не доглядів, що форми римської республіки були так само як і 
форми грецьких республік прилагоджені лишень для держави город- 

ськоі, а зовсім не для національної, а тим менше для інтернаціональної 
Писана історія показує нам з самого початку Рим як монархію, 

з царями виборними і дожктевимк Мабуть се не найстарша форма, пе¬ 

ред котрою мусіла бути монархія героічно-дінастична, подібна до тих, 
які ми бачимо в гомерівській Греції В усякім разі писана історія рос- 
казує нам, як в кінці VI. в. до Р. Хр. римська монархія була замінена 
республікою арістократичною, котра потім приблизилась до демократи. 

Тільки ж не глядючи на те, що в Рижі досить довго істнувала респу¬ 

бліка досить демократична, література римська не дає нам примірів та¬ 
кої республіканської свідомости і в загалі таких політичних писань, 

які бачимо в літературі грецькії. Єдине римське писане, котре можна 
поставити поряд зо згаданими грецькими, се розмова Ціцерона про 
Державу іБе ВериЬІіеа), котра на жаль дійшла до нас не цілою, 

як і многі власне наїліяші історичні писаня грецькі і римські (як 
Політика Арістотеля, Історія Полібія, писаня Таціта і др.) - ознака, 

що древня публіка не дуже то ними інтересувалась. 
Писане Ціцерона є власне викладом думок Полібія про римську 

державу, з тою відміною, що ідеалом для Ціцерона являєть ся все таки 



243 

монархія в роді тіеі, про яку марив автор діла про Закони, котре при¬ 

пису єть ся Платону. Через те Ціцерон оступаеть ся і за римську істо¬ 
ричну монархію, кажучи, що переступки останнього царя не можуть 
вменшувати гарних боків усего монархічного порядку. *) 

Тут ми завважаемо, що напроти думок Полібія і Ціцерона в рим¬ 
ськім державнім ладі по вигнаню царів переважав арістократичний еле¬ 

мент — сенат, на склад котрого народ ніколи не мав прямого впливу. 
В відміну від ради (/ЗоуЦ) атенськоі і навіть сенату спартанського 
(уєдоі-віа), сенат римський ніколи не був виборною коллегією: сенато¬ 

рів з початку наставляли царі, потім консули, опісля цензори. Народ¬ 
ний вибір впливав на склад сенату лишень по части і посередно після 
закону 325 р. до Р. Хр. (1 е х Оуіпіа), по котрому виборні висші 
урядники, як консули, претори і курульські еділи обовязково станови¬ 
лись сенаторами. Але самодержавні в свойому крузі і нікому не відпо¬ 
відаючі цензори могли виключити всякого зо спису сенаторів, котрий 
робив ся раз у 5 років. Се цензорське самодержавство в купі з дру¬ 
гими подібними ему перейшло з часів Сулли на ріжних імператорів, від 
котрих став зовсім залежати склад сенату. Нам відомий склад сенату 
в 179 р. до Р. Хр., в часах найбільшого демократизму римськоі дер¬ 
жави, Тоді на 304 сенаторів арістократія (патріціанська і плебейська) 
мала своіх 179 членів, між котрими одна патріціанська родина Кор- 
неліів мала 23 сенаторів (ШіПетз, Не зепаі готаіп зоиз 1а гбри- 

Ьіідие). Як мало демократичного елементу могло внести в сенат те, що 
в нім мусіли сидіти бувші вибрані народом висші урядники, видно з того, 
що в найдемократичнійшу добу римської історії, від р. 300 до 150 до 
Р. Хр., 305 консулів узяті були всего з 67 родин, між котрими 9 ро¬ 

дин дало 160 консулів. 
Полівій помилив ся також, вбачаючи монархічний елемент римсь¬ 

коі республіки в консулах. Консули були власне урядниками виповняю¬ 

чої власти, цілком республіканськими, котрих вибирав народній збір, 
а контролював сенат. Монархічний елемент в римській республіці був 
у діктаторах, котрих назначали консули по постанові сенату, в цензо¬ 

рах , а особливо в трібунах плебейських, хоч і як се чудним може по- 

*) Див. особливо кн. II. Ціцерон переклада слово тіран сл< вом й о- 

тіпиз, сіконімом грецького сіввп от ця, відрізняючи его від слова царь-г е х. 

Більше республіканського духу видно в словах, котрі Саллюстій вклада 
в уста Меммія : „робити все що схоче ся, ез страху кари, значить бути ца¬ 

рем “ (Кат ітрппе с{ и а е 11 Ь е І Іасеге, і Д езі г е § е т е 8 в е. Веіі. 
Ли§. XXXI ) Нема що шукати сих слів у нових россійських виданих Саллю- 

стія, бо слова сі там тепер викидають. 
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казатись на перший погляд. Трібуни плебейські були власне не 
стільки констітуційною уступною патріціів плебсови (в роді тих, які ми 
бачимо в Атенах, починаючи від реформи Солона), скільки викруткою 
арістократіі, котра, вдержуючи в цілости основи арістократичноі кон¬ 
ституції, давала плебеям урядників, котрі могли в окремих випадках 
спиняти еі пекучі прояви, при чому показалось, уже в часи Гракхів, 
що арістократія могла знайти серед самодержавних трібунів інструменти 
для того, щоб спинити заходи на користь демосу. З часів Сулли і Це¬ 
зарів римська монархія виробилась через надаванє певним особам до 
смерти або на довгий час власти діктаторськоі і трібунськоі, а також 
цензорськоі, котра впливала на склад сенату. Напроти надіям Полібія 
і Ціцерона вільність стала менше забезпеченою в мудрій римській дер¬ 

жаві , ніж в Атенах, котрих демос нажив собі славу легкодушного. *) 
До такого ж наслідку привела прославлена мудрість римська і в справі 
відносин Риму до підданих ему крайів. 

Вже в II. в. до Р. Хр. римська держава показувала з себе чудну 
появу : городська республіка правила як деспот великою країною, ко¬ 

тру вже Полібій звав більшою частиною вселенноі. По середині між 
властивими провінціями, котрі вправлялись римськими чиновниками і 
Римом-республікою стояли союзники латинські і італіянські, котрі 
задержали внутрішню автономію з порядками подібними до римської рес¬ 
публіки , але котрі були піддані Римови по всім справам внішньоі по¬ 
літики і були без захисту проти насильства римських чиновників або 
навіть усякого з ватного Римлянина. Союзники, котрі належали до націй 
або зовсім однакових з римською, або близьких до неі, перші забажали 
порівнаня прав своіх, цівільних і політичних, з правами Римлян. Рим- 
ляне не хотіли вступити, і справа дійшла до союзницької війни 
90 -88 рр. до Р. Хр. 

Се була рішуча хвиля в історії підданоі Римови вселенноі. Коли б 
порівнане прав союзників і Римлян сталось при впорядкованю федера- 
тівних відносин, то зложилась би була невидана доси велика всеіта- 

ліянська федерально-республіканська держава, на взорець котроі опісля 
впорядкувались би і відносини до неі провінції, — і в історії рано 
показав ся б примір величезноі держави, римської вселенноі (ог- 

*) Уже Грот в свойій історії Греції замітив, що Атени менше мали по 
літичних заколотів і переворотів після вигнаня тіранна Гшпія, ніж яка 
друга стара громада Тим часом римська республіка постійно тряслась від 
страху, коли б хто не поновив царства і беззаконно вбивала дійсних чи ви¬ 

думаних претендентів на царсгво: пригадаймо історію Спурія Кассія, децем' 

віра Аппія Клавдія, Сп. Меллія, Манлія Капітолійського, двох Гракхів. 
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І) і я готапиз) рівноправної і вільноі. На жаль, ми мало знаємо про 
порядок, котрий дали собі союзники повставші проти Риму Древні істо¬ 

рики заняті майже виключно оповіданями про пригоди вояцькі, не спи¬ 
нялись над такими справами. Тілько ж все таки ми знаємо, що повста- 
вші проти Риму союзники звали себе Італією і мали федеральний 
сенат в Корфініумі. *) В селу сенаті, про спосіб вибору членів ко¬ 
трого ми зрештою нічого не знаємо, була вся сила конфедерації, хоча 
істнуванє подібноі делегації і не було зовсім новиною в старім світі. 
Коли б сей сенат удержав ся, то ми мали б в нему міцний початок 
всеіталіянського представительного правліня. 

Тілько ж римський сенат нізащо не хотів допустити в свою сере¬ 
дину федеративного нредставительства. Він згодив ся лишень на уступку, 

котра зовсім подібна до тіеі, яка була зроблена плебеям, коли встано¬ 
влено трібунат, — то б то союзникам, котрі зостались вірними Римови 
або потім відпали від Італіі, була дана рівність цівільних прав з Рим¬ 
лянами, а що до прав політичних, то ніякого представительства в се¬ 
наті римськім йім не давалось, а всі Італійці були допущені лишень 
у народню раду в Римі, з тим, що вони були вложеяі в 8 або 10 но¬ 
вих тріб, котрі мали подавати голос після 38 старих, римських тріб, 
то б то тоді, коли власне справа бувала вже порішеною. 

Окрім політичної неправедности така постанова мала в собі і по¬ 
літичний абсурд, бо допущене всіх вільних Італіянців у народню раду 
на тіснім римскім форумі, то б то покертапе всеі Італіі в один город 
Рим могло привести лишень до того, що римська народна рада стра¬ 
тила всякий порядок і змисл Се спершу дало тим більшу перевагу се¬ 
натові! в проводі державних справ, але скоро виявилось, що невпоряд- 
■ковані народні масси вкупі з військом стали підпорою для всяких пре¬ 
тендентів на діктатуру, на монархічне самодержавство. Сенат не мав 
сили оперти ся тим претендентам і навіть сам перший освятив початок 
новоі монархії в Римі, признавши за Суллою тітул імператора, да¬ 
ний ему військом, і встановивши для него дожотєву діктатуру, котра 
мусіла служити інтересам арістократіі. Монархічне самодержавство 
встановилось міцно вже в часи панованя родини Цезарів. Вже Тіберій 
скасував позбавлену всякоі раціі народню раду, перенісши єі функціі 
в сенат. В сей сенат римські самодержці стали вводити і Італіянців, 
а потім і провінціалів, звісно між інчнм і для того, щоб ослабити в се- 

■) Діодор Сі діл., Бібліотека, XXXVII, 2 Рисунки інтересних мо¬ 

нет з написом І і а 1 і а див. у Уаписсі, 8іогіа беїі’ Иаііа Апіісса, II, 

171-176. 
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наті республіканську опозіцію. Се було добре для розширена в римському 
світі думок про цівільну рівність прав між Римлянами, Італіянцями 
і провінціалами, але з політичного боку добивало достатки рес¬ 

публіканських споминів серед висшоі верстви римської людної ти. 

З того часу римська держава поступала наперед в справі розши¬ 

рена цівільних прав провінціалів, котрим імператори давали права рим¬ 

ських горожан, аж поки при одному з найгірших імператорів, Каракаллі 
(211 — 217) не завершилась одна з найважнійших подій в історіі, то б 
то: римське право горожанства було дано всім вільним (пе рабам) меш¬ 

канцям римської держави. Ся велика подія навіть маю звернула на се¬ 

бе уваги сучасних Римлян (сучасні римські писателі не вволили навіть 
дати нам скілько небудь точних звісток про неі), але в пізніишу добу 
(в У. ст.) наслідки єі прекрасно були показані в словах поети Руті лі я, 

обернутих до Риму: 

Ресізіі раігіат сіітегзіз £епіїЬиз ипат: 

ІІгЬет Гесізіі, сцдае ргіиз огЬіз егаї. 
Ти виробив спільну батьківщину для ріжвих народів, 

Ти зробив городом те, що було перше вселенною — 

і в словах Клавдіяна: Рим .дав спільне імя для роду людського * 

(Нишапит §епиз соттипі потіпе Гесії.) 

Тітько ж сей прогрес в цівільній, горожанській рівности, котрий 

становить головний змисл і славу історіі Риму в усему світі, ішов фа¬ 

тально, від часів невдачі італійської федерації, поряд з регрессом 
в справі політичної вільности. Окрім чисто політичних причин сему по¬ 

магав і дальший розвиток філософськоі думки греко-латинськоі в тім 
напрямку, котрий ми вже схарактеризували виспіє, обговорюючи грецьку 
філософію до тих часів, коли вона була перенесена в світ латинський. 

Абсолютно моралістичний світогляд розвивав ся далі в сій філософіі 
в купі з початком космополітізму або гуманізму. Але позаяк світ, все¬ 

лення, людність тоді ще менше ніж тепер була політичною, організова¬ 

ною громадою, то сей космополітізм приводив лишень до індіферентізму 

(байдужости) до власне політичного житя в дійсних громадах. Сенека 
казав: „Ми обнімаємо духом дві громади (гезриЬІісаз): одну велику 
і дійсно спільну (риЬІісат), в котру входять і боги і люде, а другу, до 
котроі зачислив нас випадок народжіня, — і через се мудрець, навіть 

коли б він і вийшов зі своєі громади, то може залишивши один куток, 
перейти в другу і ліпшу." З такими думками і маючим ідеалом само 

поліпшене особисто-моральне, Сенека дивуєть ся, як Катон Молодший 
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міг не пережити кінця республіки в Римі (Пе Оііо яаріепііз, VI, 1; 

Ерізіоіае, 68, 2, 71). 

Се значило проповідати політичну байдужість. В громадському 
житю космоподітізм філософіі римського періоду безспорно впливав на 
розширене горожанськоі рівности і на засуд рабства, бо космопоіітізм 
філософів, як Сенека, Епіктет і др. навчав, що і раби і пани рівні но 
природі. В сему з філософами стали згоджуватись і юрісти, як Фло- 
ренціан, Ульпіан, котрі говорили, що рабство єсть установа права на¬ 
родного, а не природного. Тілько ж абсолютно-моралістичний світогляд 
перешкаджав філософам домагатись навіть увільненя рабів у громаді. 
Еніктег, хоч сам був рабом, говорить що „дійсні раби се ті, хто вважа 
побічні дія душі речі за добро, а дійсні вільні люде се ті. котрі не 
залежать від таких ні бічних річей; вони вільні навіть тоді, коли тіло 
йіх знаходить ся під властю другого. Ось де єдина дорога, котра веде до 
віяьности".*) 

Учителі христіянські зовсім увійшли в круг подібних думок і про¬ 

вели йіх ще далі. Будучи провінціалами, переважно Азіатцями і Афри¬ 

канцями, вони зовсім були чужі споминам старих республік Греції і Іта¬ 
лії, а в той же час розрив з жидівською сінагогою відірвав йіх від 
біблійного попівсько-пророцького лібералізму. Євангеліє признає 
вдасть цісаря, а апостол Павло навча, що „всяка душа мусить 
повпнувати ся висшим властям, бо нема власті не від Бога, так що 
дротивлящпй ся власті нротивить ся божій волі,“ (Лист до Римлян, XIII, 
1—2, порів. лист І Петра II, 13-14). Признаючи рівність усіх 
людей перед Христом в справах віри, (Павла Лист до Галатів, III, 

25—28) апостші в той же час не відкидають рабства громадського, 
кажучи рабам: повинуйтесь панам не лишень добрим, але й жорстоким" 

(І. Лист Петра, II, 18-22; Павла Лист до Ефесян, VI, 5—9, до 
Колосеян, III, 22—25, до Тимохвія, VI, 1 — 4, до Тита II, 9 — 10) „По¬ 
винуйтесь зо страхом і тремтючи в простоті серця вашого, прислугую ■ 
чись не на очі саме, як чоловікоугоднпки, але як раби Христові, виповня¬ 
ючи волю божу від душі, служачи щиро як Господу, а не як люді», 
знаючи, що кожний получить від Господа в міру добра, котре він зро¬ 

бив, чи раб, чи вільний “ (Павла до Ефесян, VI, 5 —8і. 

З п гляду реально-громадського гуманно космополітична, але 
абстрактно-моральна постанова справи про рабство глассичішми і хри- 

*) Розмови. Див Ьаигепі, Еіисіез зиг І’ЬізІоіге сіє Г Ііишапіїй, III, 
465—469; Цапе і, Нізіоіге Йе 1а зсіепсе роїіїічие сіапз зез гаррогТз а\гес1ато- 

гаїе, 1, 23,9—250. 
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стіянськизш гуманістами була ступнем назад навіть проти постанови сі 
у редакторів жидівських старозаконних книг. Сі редактори стояли на 
точці національно-релігійній і вважали хоч самих жидів, але всіх, за 
слуг і дітей національного бога Ягве і через те’думали, що жид не може 
держати по крайній мірі жида в вічній неволі. Біблійний закон дозво¬ 
ляє жидови держати жида в неволі лишень до семого року, або до ро¬ 
ку юбілейного (50-го) (Вихід, XXI, 2; Левіти, XXV, 40). Мабуть 
такі ради зоставались більш ідеальними, як богато приписів старих 
азіатських книг, котрі не зовсім точно звуть ся Законами і котрі ні¬ 
коли не мали в громадських справах сили наших законодавчих кодексів. 

Та все таки треба замітити, що по крайній мірі коло 400 — 300 рр. до 
Хриета, коли складались книги приписані Мусію, в жидівській церкві- 
громаді національно-релігійна монолатрія (служба одному богу), коли ще 
не універсальний монотеїзм (однобожеетво), привели до признаня раб¬ 
ства жида в жида ділом беззаконним по тій раціі, що всі жиди „слуги 
бога, котрий вивів йіх усіх із Єгипту, і не можуть бути проданими як 
раби" (Левіти, XXV, 42 ь 

Думка стоіків і христіяв, що всі народи, всі люде рівні по при¬ 
роді і перед всесвітнім богом показує висшу проти бібліі ступінь релі¬ 

гійного погляду, універсального, — але абстрактна від,громадських від¬ 
носин постанова справи про рабство усіх універсалістів була одною 
з причин, через котрі рабство все таки задержалось на довго, не гля- 

дючи на те, що вже від часів імператора Клавдія, ігри дворі котрого 
мали вилив вільновідпущеники, починають ся слабі юридичні заходи, 
щоб обмежити сваволю панів над рабами. Древнє рабство вимерло в за¬ 
хідній Европі лишень в середні віки і не через вплив церкви і зако¬ 
нів державних, а через упадок ремесел, при котрім раби змішались 
з колонами і другими на пів вільними селянами хліборобами.*) 

А ми вже казали, ще істнуванє рабства приватного відбивалось 
і на зрості політичного деспотізму. 

Учителі христіянські тілько в одній точці відкидали всяку слухня¬ 

ність перед начальством, в справах віри. „Подумайте, чи добре буде пе¬ 
ред богом послухали вас більше ніж бога"? сказали, по словам автора 
Діів Апостольських, ап. Петро і Іван начальству єрусалимському, 

") Треба одначе памятати, що зосіанкп рабства діжили і в західній 
Европі до XVI—XVII ст. коли рабство було перенесене в Америку, де хри- 

стіяне до останніх часів держали рабів-Негрів, оправдз'ючи се рабство між 
інчим тим, що Негри — потомки Хама, кя трого дітей прокляв сам бог, щоб 
вони були рабами дітям Сема і Яфєтя (Витія, IX, 25—28). 
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соли те забороняло йім ширити йіх віру. СД і і А пост., IV, 19). Сі 
слова стали вихідною точкою для відділу віри від політики або такого 
поєднана йіх, при котрому власть перковва панувала б над світською. 
Але перше, то б то відділ віри від політики, церкви від держави, при¬ 

ходило на ум христіянським учителям лишень тоді, коли світське на¬ 
чальство переслідувало христіян, а до другого то, б то до пануваня 
церковної власті вад світською христіяяські проводирі обернулись 
не скоро, аж тоді, коли серед церкви христіянськоі виросла своя 
ерархія, еиіскоиат та папство, котрі й заявили претензію перше на нрі- 
вілегіі в державі, а потім і на пануванє над державою. Ці претен¬ 

зії мали деякий вплив на виробку нових європейських думок про 
державну вільність, — але се сталось не скоро, аж у середні 
віки. 

В перші ж часи хрпстіпнства підкова храстіаапаа слухати началь¬ 
ства в справах віри давала ему в єго власних очах лишень одно право 
або скорше обовязок — стати мучеником ! До того ж занятий виключно 
здобуванєм собі місця в царстві божому, християнин зовсім зневажав 
справи держави людської. Тертулліан, забороняючи христіянину бути 
вояком або навіть державним урядником казав, що для хрисгіянина не¬ 

ма нічого більше далекого над справи громадські. (N8 0 иііа та§ і 
гез аііепа і]иат риЬІіса11, гл. Науеі, Ье сЬгізІіапізте еі зев 
огі^іпез, І, 355.) 

Так багато причин приводило до того, щоб держава „римського 
світа11 прийняла к часам Діоклетіана та Конст. Вел. політичні форми зовсім 
подібні до азіатських десштій і щоб в сім світі розвились політичні 
думки про обовязок покорятись державному начальству, такі, яких не 
знав навіть і старий Восток. Інтересно, що навіть спомини про респу¬ 
бліканську основу первісноі власти римських імператорів, котра виро¬ 
сла через перенесене иа одну особу найвисших республіканських уря¬ 

дів (ша^ізігаїиз), послужили одним з джерел такоі думки про абсолю- 
тізм римсько-візантійських імператорів, проти котроі власне виступали 
восточні теоретики царськоі власти в ііїзнійшу добу, як ми се бачили 
висше. На Востоці царська власть мусіла лишати не ткнутими націо¬ 

нальні звичайі і попівські приписи, котрі звались закони поперед 
усего. Тимчасом по думкам римських юрістів „те, що подобалось 
государю, імператору, має сплу закона, бо постановою про єго цар¬ 
ство народ передав ему і переніс на иего всю свою власть і силу11.*) 

*) Ось орігінал сеі знаменитої тези: чи о сі ргіпсірі ріасиіі, 1 е- 

!> і з ЬаЬеІ ті § о ге т, иіроіе чиит 1е§е ге§іа, чиае Де ітрегіо еіиз Іаіа езі 
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На сій грунті виросла дудка, що імператор „волен від закона“ 
(ІедіЬиз йоіиіия, аЬвоІиіив). А позаяк на імператора перенесена 
була і релігійна святість держави, бога-Риму, то абсолютний імператор 
став і богом (сіеи в), не рахуючи вже того, що по уряду верхового 
жреця (ропіііех т ах іти а) він мав право і над релігією. Хрн- 

стіянство вмякшило конкретний політеїстичний дух такоі думки про бо¬ 
жественність імператора, але жало перемінило его практичну суть, бо 
і воно завше признавало божественність початку імператорської власті, 
в чому зовсім упевняюсь, коли імператори сталп христіянами. Так к ча¬ 

сам Юетініана, коли було завершено римське прав >, котре перейшло 
в спадок і новим народам, виросла думка, котра перейшла і до нових 
народів, виголошена в рескріпті Юетініана до Трібоніана, що імпера¬ 

торська власть передана дареви богом (Вео аисіоге позігиш 
^иЬегпапІез ітрегіит, ^иос^ поЬіз а соеіезіі таіевіаіе 
Ігасіііит еві. Бі^езіогит ргооетіа.) Імператор став паном 
(Йошіпиз, деапот^д, хідюд) підданих, в значіню міх господаря, а 
піддані стали єго рабамн (дойїоі, зєгуі).*) 

Сей злив політичних думок римсько-імператорських і христіянських 
знайшов собі повний вираз в державі Візантійській. Але ж інтересно, 
що ся монархічна держава зовсім не показує нам приміру легітімізму: 

звісно бо, що з 109 імператорів єі лишепь 34 вмерли спокійно, а 12 
самі зреклись престолу, 18 вмерло в тюрмі, у 18 відрізано руки або 
нос-и, 20 задавлено або отроєво. Так були мідні в Візантії на практиці 
спомини восточні і римські. Легітімізм виходить річю більш новою, ніж 
древньою і більш західно-європейською, ніж східньою. Він виріс, звісно, 

рориіизеі е і і п еиш о т п е виит ітрегіит е і роіезіаіет 
сопіегаі. (Ульпіан в 33 і § ез 1; а, І, іііиі. IV, 1. Тезу сю повторив Юстініак 
в своіх іястітуціях, І, ІД II. § 6 ) 

*) Про зміст сих думок див. І. М а т ч и аг і ипсі Тії. М о т т з е п, Напсі- 

ЬисЬ сіег готізсЬеп АШіегііііітег, 2 В II. АЬіЬ. Треби додати, що в докумен¬ 

тах законодавчих вживалось і в Візаиііі іншого, мившого, терміну, ніж раб, 

а власне ьлгріоод, зиЬсІііиз, котрий у нас перекладає ся: підданий, з и- 

Іеі, ІІпіегіЬап і т. п. Але коли самі піддані обертались до імператора 
римсько-візантійського, то звали себе рабами его. Навіть перші королі вар¬ 

варські, котрі сіли в провінціях західно-римських, пишучи до візантійського 
імператора, звали себе зегуиз іииз; така термінологія перейшла і в нові 
держави і мови, лишень постепенно тратячи свій первісний грубіш змисл, 

відповідно тому, як старе рабство вмнякшувалось і як навіть слово зегуизі 
(зеті, уііапиз) відділилось від зсіатив. В Росеіі в московський період піддані 
звали себе колонами царя, а в нетербурський період аж Катерина II. за¬ 

боронила йім підписуватись : р а 6 ь, а звеліла писатись вірноподданннй. 
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на основі римсько-христіяиських політичних думок, але для своєі реа¬ 
лізації потребував тих більше сложних відносин, які склались у захід¬ 

ній Европі в середні віки, і між інчим феодальних відносин вояцько- 
землевладчого (рицарського) классу до свого шефа-короля, а також 
скасуваня особистого рабства і всіх тих відносин, звичок і почуть, які 
3 тим звязані у панів і у рабів. 

Щоб пояснити ею нашу дужку, ми мусимо трохи забігти наперед 
і порівняти в справі легітімізму з Візантією другі хрястіянські держави. 

З новоєвропейських великих монархій до тіпу Візантії найбільше 
приближаеть ся Россія, в котрій з 23 царів від початку московського 
однодержавства при Івані III. до наших часів (1462—1881) убито було 
6 царів (та 2 наслідники престолу), ужер на чужині скинутий царь 1 
(та 1 наслідник престолу вмер у тюрмі), та окрім того ще вступило 
на престол через „двірцевий переворот" 4 царі, — всього на 23 царів 
14 переворотів, з котрих 12 так званих двірцевих. ІІримір середновіч- 
ного, христіянсько-феодального легітімізму показує аж до самого кінця 
XVIII. ст. Франція, де з 33 королів від Гугона Капета до Людовіка 
XVI. (987 — 1792) убито було тілько два королі, вже в XVI—XVII в., 

і то з релігійного фанатізму, поки на решті в 1793 р. 1 король був 
присуджений на смерть народнім собором, після чого Франція вступила 
в добу новійших революційних переворотів (3 республіки, 2 імперії, 2 
конституційні королівства). 

Англія і в сему показує орігінальну варіацію загально- європей¬ 

ської історії: тут в 35 королів від часу Вільяма Завоювателя (1066) 
по дінастичним причинам було скинутих 3 королі (з котрих 2 були вбиті 
в тюрмі, 1 в битві з противником), при участи парламенту було скинуто 
4 королі (з котрих 2 убито в тюрмі, одного покарано на смерть парла¬ 
ментом, 1 умер на чужині). З часу конечноі установи парламентськоі 
управи, після революції 1688 р., Англія стала приміром новійшого ле¬ 
гітімізму, консгітуційного, при котрому монарх мусить бути верховним 
сімволом законоправноі держави і навіть сторожем констгуціі перед 
партіями. Інтересно, що і в Россіі найбільше було легітімізму при трьох 
перших Романових (1613—1682), коли царі часто скликати земські 
собори. 

Тілько ж яка б там не була римсько-візантійська практика, а рим¬ 
сько-візантійський ідеал монархічної доржави наслідували в середні 
віки в купі з христіянством і нові європейські народи: Германці, Сло- 
вяне, Фінно-Угри. 

Головний інтерес середніх віків і головна трудність йіх досліду 
лежить у тому, що все середньовічне житє єсть дуже еложним конгло- 



мератом явищ, з котрих одні були принесені в римський світ новоєвро¬ 

пейськими народами, що стояли на таких ступнях розвитку, які вже 
давно були пережиті Греками і Римлянами, а другі вдержались з часів 
греко-римо-христіянських і після нападу сих варварів і розвивались 
в йіх нових державах. В дальших статях ми будемо подрібнійше гово¬ 

рити про основні явища політичного порядку середньовічного і через 
те тепер подамо лишень загальний нарис йіх зросту, на скілько се треба 
для вступноі статі. 

Між історикамн і досп йдуть спори про те, які з середньовічних 
порядків у Західній Европі треба приписати „началам ‘ римським, а які 

•новим „варварським", котрі не зовсім точно звуть ся германськими, бо 
одні з них, напр. народні ради того тіпу, який описаний в Тацітовій 
Германії, б\ ли порядки спільні всім варварам, а другі, напр. порядки 
феодально-класові, склались уже досить пізно після завойованя Герман¬ 
цями римських краін. *) 

В усякім разі думки школи, котра виводила новоєвропейську віль¬ 
ність з представительнимп (парламентарними) порядками з начал" гер¬ 
манських, тепер дуже підрізані. Нові, мікроскопічні досліди римськоі 
імперії і початку середніх віків показали, що напр. зерна представи- 
тельнях порядків були і в римській імперіі в зборах провінціальних** ***)), 

не кажучи вже про собори нерковні, і що ще в римські часи почали 
складатись і початки феодалізму, котрі і без варварів могли згодом 
повести до тнх класових відносин, які в середні віки роздробили і осла¬ 
били центрально-державну вдасть і допомогли до зросту красвоі само¬ 

управи і парламентарізму, не кажучи вже про самоуправу муніціпальну, 
котра в римській імперії була дуже нритіснена після періоду розцвіту, 
але зовсім не була скасована 

*) Порівнанє народніх раду ріжних азійських народів див. у Фрі- 

мена, (Ггсешап, Сотрагаіїте Роіііікзєсть і рос переклад п. з. „Сравни- 

тельная политика") ; Герб. Спенсер, зводячи в купу народні ради ріж¬ 

них племен старого світа і нового, приходить до виводу, що вільна, народна 
Форма держави єсть первісною Формою ІН. Зрепсег, 8осіо1о§у і. III, єсть 
і польський і російський переклад п. з. „Развигіе политическихь учрежденій“). 

ІІорівняючий антропологічний дослід дуже підрізав старі націоналістичні 
думки про я к о в і с т ь відмін „начал" (елементів, прінціпів) класичних, гер¬ 

манських, словянських і т. і і розширив думку про те, що відміни в поряд¬ 

ках ріжних народів у ріжні часи мають характер лишень історичний , 

при чому бувають і комбінації ріжних „начал", то б то ступнів еволюціі. 
**) Добру монографію про них дав биігапі, Ьез аззетЬІеез рготіп- 

сіаіез йапз Ретріге готаіп. 

***) Постійність і зріст римських порядків і в перехідну добу, в V—IX 
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Тим часом ще недавно учений такоі компетенції як Фрімен ува¬ 
жав можливим виводити, як і Монтескіє, англійські парламентарні по¬ 

рядки просто від старо-германських, котрі вдержались би то в чистім 
виді в тих швейцарських кантонах, що мають управу т. зв. прямоі де¬ 
мократи, законодавчі всенародні віча (Ьапіїе8£етеіпсІе). Другі 
як напр. Стебс (8іиЬЬз), автор класичного діла про історію англій¬ 
ської констітуціі, дуже обмежують подібні думки, вказуючи на пізвійші 
історичні умови, котрі прид алианглійським вільним порядкам йіх харак¬ 

терну форму *). 
Важко не признати, що старогерманські порядки дуже переміни¬ 

лись з того часу, коли вони були перенесені з малих громад на великі 
краіни, після того як германські громади або товариства завоювали про¬ 
вінції римської імперії, і стрітились там з римськими адміністратівними 
порядками і підпали під вплив христіянського попівства, котре в першу 
середньовічну добу, НОНИ хрнсїіннетне шнрдаось ЬН НШЙїїй нерннін, 

підпирало в нових європейських державах зачатки монархії. Розсліджу- 
ючи історію без наперед узятих думок не моясна не бачити, що в першу 
половину середніх віків в новоєвропейських державах, навіть чисто гер¬ 
манських , не тілько розрослись класові поділи між людністю, а і по¬ 
літичні ідеали і навіть порядки приблизились дуже до римсько-візан- 

тійських, хоч, звісно, вже одна варварська роздробленість адміністрації 
не давала тим порядкам дійти зовсім до римсько-візантійського ідеалу. 
Навіть швейцарські демократичні тепер кантони перейшли через період 
класової діфференціаціі прав і підданства князям, так що настоювати 
на безпереривности швейцарських Ьапсіез^етеіпсіеп від Тацітів- 
ських часів значить робити натяжку, котра не оправдує ся докумен¬ 
тальною історією. Знамениті „старогерманські прінціпи вільности", ко¬ 
трі проявлялись в народніх радах Тацітовоі Германії, коли і вдержались 

ст. по Р. Хр., стараеть ся показати, часто з блискучим успіхом, Французький 
учений Фюстель де Куланжу своіх многочисленних працях, котрі те¬ 

пер вииодять, по его смерти, під назвою „Нізіоіге йез іпзіііиііопз сіє 1’апсіеппе 
І’гаіісе“. Германську націоналістичну традіцію, хоч дуже ослаблену, відпо¬ 

відно до новійших методів наукового досліду, все ще вдержує В айтц у сво- 

йій капітальній праці „БеиізсЬе Уегі"аз8ші§з§'евсЬісЬіе“, 3 вид. 

*) Коротко обидві теорії виложені в ділах Фрімена і Стебса, перело- 

жених на росо, мову в книзі 9. Фримені й В. Стебсг, Опити но 
исторіи англійской конституцій, перев. под ред. М. Ковалевскаго. Важнійте 
діло Фрімена: Історія норманського завоюваня Англії, его причини і резуль¬ 

тати. (ТЬе Ьізіогу о! Ше Хогтап сопчиезі, ііз саийез апсі гезиііз) і Стебса кон 
стітуціональиа історія Англії (ТЬе сопзШийопаІ Ьізіогу оГ Еп£Іап<3) включно 

до XV. ст. 
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в новоєвропейських державах після великого переселеня народів, то 
в усякім разі дуже атрофувались, так що новоєвропейські вільні полі¬ 
тичні порядки, коли і проявились в середні віки в ясно означених фор¬ 
мах класових прівілегій і в класових і земских радах, в представи- 
тельних соборах, то лишень в добу дуже віддалену від великого пере¬ 
селеня народів, вже в XIII—XIV ст. 

Ми будемо говорити про се докладно в самих наших начерках, 
коли нам прийде ся характеризувати середньовічні земські ради і хартіі 
вільносте. Тепер же вкажемо лишень на те, що напр. у франкській 
державі зараз після того як вона склалась на грунті римськоі Галліі, 
стара германська рада народня втратила і свій демократичний характер 
і своє політичне верховенство і обернулась у збір висших духовних і 
світських урядників, залежних від короля, котрий (і е і и г е вважав ся 
таким же самодержцем, як і імператор візантійський. Та державна віль¬ 
ність , котра проявляє ся в земсько-класових радах XIII—XIV ст. і 
в відповідних ніж хартіях, може бути названа старою лишень проти 
того абсолютізму, який розвив ся в європейських державах в XV—XVI. 
столітях. 

Але ж справді, коли ми поглянемо на західню Ерропу напр 
в XIV ст., то побачимо скрізь досить подібні політичні порядки. Най¬ 
більше характеристичними з них являють ся класові і земські ради під 
ріжними назвами : парламенти, еіаіз, кортеси, ляндтагж, сойми, собори 
і т. і., при чому піеменкі відміни між народами не мають великоі ваги, 

бо подібні між собою порядки ми бачимо у народів германських , сло¬ 

венських і у фінно-уральських Угрів. 
Правда, в словенському світі ми бачимо в сю власне добу відміни 

від порядків держав романських і германських, тільки ж сі відміни ви¬ 
ходять не з якостевоі відміни національних „начал “ ціЛлізаціі, а від 
ріжниці в часі, коли ріжні племена увійшли в історичне житє, від йіх 
географічних і культурних обставин і т і., при чому против гіпотези 
про якостеві відміни племенних характерів говорять і відміни в політич¬ 

них порядках самих Словян. 
Так в XIII- XIV ст., в часи, коли в романській і германській 

Европі склались уже більше або менше подібні проміж себе по своім 
формам парламенти, в котрі входили иредставителі трьох або чотирьох 
класів, у більшоі части Словян західних ми бачимо ще перевагу власти 
царськоі, подібноі до власти перших Каролінгів , з соборами або сей¬ 

мами арістократичними: духовних і бояр, шляхтичів ще не відділивших 
ся від королівських урядників. При сьому у Чехів, котрих історія втя¬ 
гала в німецьку імперію, сойми починають уже й тоді приближатись до 
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•гіду німецьких ландтагів через посгепенний допуск до них представи- 

телів городів, а у Поляків демократизація сеймів починає трохи з го- 

дом іти лишень в напрямку вояцькому, землевладному, то б то в сойми 
з XV. ст. допускаєте ся дрібна шляхта. Сі польські політичні порядки 
XV ст., котрі потім в XVI - XVII ст. розвились в так звану шляхетську 
демок] атію, можна порівняти з англійськими соборами прямих королів¬ 
ських ваесалів, великих і малих, при норманських і перших анжуйських 
королях *). 

Руські Словяне, роскинуті на безмірному обширі і пізнійше других 
вступивші в спільну європейську історію, ще і в XIII —XIV ст. більше 
других задержали у себе зостанків староі „демократи", котру бачили 
у Словян південних візантійські писателі VI —VII ст. У руських Сло- 
вян ще в XIII—XIV ст. задержувалась автономія дрібних краін (уділь¬ 

них князівств) і в них задержали ще стару силу всенародні збори, 

віча, подібні до зборів Тацітових Германців; се був — „удільно 
вічевої порядок гь“, кажучи терміном Костомарова. Але з XIV—XV 
ст. Русі західні (Біла і Мала, або Украіна), піддані князям литовським, 

котрі стали потім і королями польськими, починають набувати політичні 
порядки польські, котрі на решті і запанували в них після конечного 
прилученя Литворуськоі держави до Польщі в 1569 р. В той же час 
Русь Восточна, Велика, зведена в одну державу князями Московськими, 
переходить без посередніх ступнів (коли не рахувати думи бояр¬ 
сько і) від старих вічових порядків до таких, які мала Франція 
в XIV—XV ст., бо московські царі з 1550 р. починають скликати зом- 
скіе собори зовсім подібні до еіаів §епегаих, бо в них брали 
участь духовні, шляхта і міщане **). 

*) Про віча, собори і сойми у західних Словян дивись Вл- Дьячант., 

Участіе народа вь верховной власти вг славянских'ь государствах'ь до нз- 

міненія ихь государственнаго устройства вь XIV и XV вікахг. (Варшава 
1882) ; Лагкинг, Земскіе еоборн вт> древней Руси ; Каріев і, Истори- 

ческій очеркт» подьскаго сойма. Скупі покази на собори болгарські у Йі- 

речка, Исторія Болгари, перев. Бруна и Пзлаузова (Одесса, 1878) 524—525. 

**) Література про староруські порядки тепер досить велика. Суть діла 
про них неспеціальний читатель знайде в працях: Сергіевича Віче и князь 
(2-е вид. в Русскихь юридическихь древностях!)); Костомарова Сіверно 
русскія народоправства і Земскіе соборш вь Московскомь государстві; Лат¬ 

ки на Земскіе еоборн вь древней Руси. Для характеристики арістокра- 

тичних рад в старій і Московській Руси важна праця Ключевського 
Боярская дума. — Про провінціальні сойми в Західній Руси в польську епоху 
див. И в а н и ш е в а Содержаніе постановленій дворянскихт> провинціальннх'ь 
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Для повнота картини ровмаітостп словянських політичних порядків 
в XIV - XVII ст. ми мусимо нагадати, що одночасно зі зростом поль¬ 
ських шляхетських сеймів і соймиків і московських земських соборів 
в руських степах виростають козацькі громади, котрі в свойіх радах 
(на Украіні) або кругах (в Московщині) протягають традіцію старих 
віч, при чому на Украіні сі архаічні народні збори починають підпа¬ 
дати під вплив польських і класичних республіканських думок. В кінці 
XVII і в початку XVIII ст. в Малороссійській Гетьманщині, котра сто¬ 
яла в підданстві царям московським, скликають ся гетьманами віїіздп 
висших достойників, свого роду нотаблі'15). 

Таким робом і в Словянщині можна знайти соборні порядки по¬ 
дібні до тих, які були в романських і германських краінах, тілько вони 
розкладають ся в інших хронологічних рямках. 

В XV ст. в романських і германських краінах ясно визначає ся 
ріжниця в еволюціі політичних порядків у ріжних сторонах. В одних 
вдасть государів і бюрократи почипа брати перевагу над земсько-кла¬ 
совим представительством і самоуправою, так що постепенно доводить 
се представительство і відповідні ему автономні управи (напр. муніці- 
пальні) до більше чи менше иовиоі атрофіі (упадку). Тіпом і приміром 
таких держав служить Франція. В других державах представительство 
і самоуправа вдержує ся, хоч на час теж ослабляє ся, як напр. в Ан¬ 

глії з кінця XV і в XVI ст., або видержує уперту боротьбу з абсолю- 
тізмом, як у Нідерландах XV—XVI ст., що дістались під бургундсько- 

габсбурську дінастію, або як у Швейцарії, де муніціпально-кантональна 
самоуправа, оперта спершу на імператорські прівілегіі, як і в деяких 
других краінах германської імперії, постепенно з XV ст. доходить до 

сеймові вт> Югозападной Россіи (1569—1654) і Стороженва Западпо- 

русскіе провинціальнне сеймики в XVII в. 

*) Про козацькі ради на Украіні найбільше вказівок дають: Ск аль¬ 

ков ск і й, Исторія Новой Січи і Зварницкій, Исторія Запорожских-ь 
козаков-ь. Вплив європейських ліберальних думок на Запорожців старались 
ми показати у вступних увагах до „Політичних пісень українського народу 
XVIII—XIX ст.“, вип. І. В загалі всякого роду ради і зйізди в козацькій 
Украіні заслугували би на спеціальні роботи, котрих слід ждати від україн¬ 

ських учених, котрим доступні архіви. Роблючи сі остатні в сій вступній го¬ 

лові бібліографічні вказівки, вважаємо нелишнім сказати, що позаяк наші 
статі назначають ся для публіки звичайної а не спеціально! то ми не маємо 
на меті давати повну бібліографію, а лишень вказуємо книги, котрі не важко 
знайти по кр. мірі в місцях, де єсть висші школи, на той випадок , колп б 
хто з наших читателів схотів довідатись більше про яку небудь з зачепле¬ 

них нами справ. 
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свідомих республік в незалежній федерації. В XVI ст. половина Нідер¬ 

ландів в кінець увільняє ся від государя, котрий хотів бути там абсо¬ 
лютним як в Іспанії, і склади другу в новій Евроні федеральну респу¬ 
бліку, а в XVII ст. Англія рішуче побіжда у себе королівський абсо- 
лютізм, оборонивши від него своі середньовічні вільні порядки, котрі 
з того часу розвивають ся відповідно новим потребам державної управи 
(кабінет парламентських міністрів) і новим думкам про права особи 
(право петіціі, воля печаті, воля совісти, ишнійше розширене виборчих 
прав і т. і.) 

Одночасно нідерландські і англійські вільні порядки переносять 
ся в Новий Світ, де з йіх сумішки розвивають ся колоніі Північної 
Америки, котрі на решті в XVIII ст., опираючись на основи англій¬ 
ського ж державного права, перестають піддаватись абсолютізмови не ли¬ 
шень англійських королів, а і самого англійського парламенту, в котрому 
вони не мають своіх послів. Складає ся третя новоевропейска федеральна 
республіка — Сполучені держави Північчоі Америки, яри чому в но¬ 

вих, вже еі ст е м атичн их констітуціях як осібних держав тих, 
так і цілоі федераціі, права особи формулірують ся яснійше і пов¬ 

нійте, на основі прав англійських, але відповідно формулам нової по¬ 
літичної науки. 

Така еволюція одніеі частини європейських народів, удержавших 
у себе і розвивших старі вільні порядки, не могла зостатись без впливу 
і на ту частину, в котрій узяв пеоевагу абсолютізм монархів і йіх бю¬ 

рократії. І в сій частині зародив ся ліберальний рух, котрий, як ми 
бачили, оправдував себе між інчим і історичними показами на древність 
вільних порядків. Рух сей проявив себе ще в XVIII ст. у Франції ве¬ 
ликою революцією з виголосом, по приміру американських Англічан, 
прав людини і громадянина. В XIX ст. відповідно сим прін- 

ціпам сего нового лібералізму перероблюють ся політичні порядки всіх 
абсолютних держав зах. Европи і встановляють ся державні порядки 
у народів балканських, увільнених від турецького ярма: у Греків, Сер¬ 
бів, Руминів, Болгар. Всі такі не давно ще абсолютні держави стали 
констітуційними. Тільки ж після такоі переміни виявилось, що 
нові констітуцїйні держави позичили собі в старих вільних держав 
більше форму ніж суть, більше загальні формули прав ніж йіх основу. 
В нових конституційних державах установлені були центральні парла¬ 
ментські уряди і були виголошені права людини і громадянина, але 
адміністратівні уряди зостались старого тіпа, бюрократо-центра- 

лістичного, і навіть розвились ще в старому напрямку, а права людини 
і громадянина зостались без підпори, котру дає корпоратівне жите, 

Жате і Слово. 17 
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і без гарантій в певних порядках судових а також в політичних 
звичаях, котрі виробляють ся довгими часами. 

Новий науковий дослід старих вільних порядків у Европі пока¬ 
зав власне, що в тих порядках проби обмежити абсолютізм государів 
і йіх урядників направлялись далеко більше в круг справ адміністра¬ 

тивних і судових ніж державно-політичних. Виявилось також, що старі 
вільні порядки давали громадянам певну сістему самоуправні 
корпоратівного житя, дуже незграбну по нашим теперішнім дум¬ 
кам, але таку, котра розвивала у тих громадян навичку до контролю- 

ваня ходу громадських справ, умілість самим вести сі справи, умілість 
на ділі користуватись написаними в заковах правами. Такий дослід не 
тілько показав нові перспектіви в науці історично-політичнії, але і дав 
наукові основи для нових громадських змагань. Сі змаганя направля¬ 

ють ся до того, щоб і в нових констітуційних державах ідеальне при¬ 

знане за людністю певних прав стало дійсним, а в купі з тим щоб і 
центральний парламентарем став менше фіктівним. 

Ось де причина того, що політична археологія в Европі 
має такий живий інтерес і притяга до себе тілько наукових сил. Б на¬ 

ших начерках ми ставимо собі за ціль показати нашій читаючій гро¬ 
маді частину з результатів, здобутих сею археологією про старе євро¬ 
пейське політичне жите і про вагу єго для виробу новійших політичних 
порядків і прав. Подрібнійше мн спинились на документах, котрі 
в старі часи відповідали новим констітуціям і котрі можна назвати, по 
прпміру деяких англійських документів, хартіями вільностп. Ми 
і почнемо огляд йіх з хартій англійських. 

(Далі буде.) 
М. Драгоманов. 

ПОВИЮ. 
ОПОВІДАНЄ. 

УІ. 
Настала весна та така чарівна, 
Що в келііі годі всидіти; 
Черці похожають по свому саду — 
У нім садовина і квіти. 
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Город був просторий, тінистий, старий, 
Потятий вузкими стежками, 
Порослий буйною муравою скрізь , 
Пильнований добре перцями. 

У тихому закутку новик сидить, 
Нещасний Івасьо удовин, 
І слухає, дивить ся пильно у ліс, 
Що співу і радости повен. 

У лісі був проруб, неначе вікно, 
Покрите все вічною тіню 
Крізь него місточко в долині видать 
У соняшнім проміню. 

А сонце на заході пишне, ярке, 
Велике, румяне , сьміє ся , 
Зазулі кують, соловійі лящать , 
І рев десь худоби несе ся. 

Сидить собі новик Іван у саду, 
Краси весяяноі не чує, 
Кров тихо-спокійно у жилах пливе 
І так він гадає-сумує: 

„Любувавсь і я також колись 
Весною чарівною, 
Та часи ті вже перевелись, 
Прожились, наче снились. 

„В серці згадка лиш живе одна, 
Прибита, сумовита, 
Як будила у міні весна 
Ті мріі і надіі. 

„Пережиті досвіди житя 
Пустого і гіркого 
Заморозили уже чутя, 
Звялили і убили. 

„І не стало поривів давних 
Блискучих і могучих, 
Неспокійний дух уже притих 
І тихо зноспть лихо. 

„Най співає любо соловій 
У гаю при ручаю , 
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Вже не збудить тих солодких мрій, 
Так милих, бистрокрилих. 

„Я дивлюсь, а чарівна весна 
Не ладна, не принадна , 
Мрій давних у серці вже нема, 
Байдужно і не тужно... 

VII. 

У церкві молебен. Побожні нерці 
Там коло престола виводять 
Так гарно відзвічних, побожних пісень, 
Аж очи сльозами заходять. 

Пісні ті понурі жалю завдають 
І низько ти голову клониш, 
Про світ забуваєш, душею тремтиш 
І в тайнах незгаданих тонеш. 

Ах , Боже наш милий, прости нам, прости , 
Що кождий з нас землю так любить, 
Дурне се жите і ті роскоші всі, 
Бо смерть нас усіх приголубить... 

А церков прекрасна. Молитва сама 
Пливе в ній із серця журного. 
В ній сумрак і в день, а свічки додають 
Обставі ще виду сумного. 

У церкві на лавочці панна сидить 
І з книжечки молить ся Богу, 
А інші христяне стоять і клячать 
Та часто цілують підлогу. 

Між сими людьми якась тітка стара 
Зігнула в двоє плечі, 
Зітхає і молить ся, то знов мовчить, 
Як спів розжалобить чернечий. 

В тім хорі она чує голос один 
Такий уже милий та повний! 
Вона забуває молитву — і жаль 
Приймає єі невимовний. 

То знову там тішить він жінку стару, 
Як старця весняне проміне, 
І радо пішла би вона між черців, 
Та ні, вона йде на підсінє. 
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Тут вона вижидає когось... 
Молебен святочваи предовга#,,. 
На камінь холоден сідає собі, 
Зболіли, бач, дряхліі ноги. 

Аж ось і виходять нерці в&е рядом... 
Бабуся немов у тревозі 
Зриває ся скоро, як хлопчак який, 
Стає на церковнім порозі... 

Ідуть всі черці чорноризі, сумні, 
Покриті каптурами, 
За ними та панна і люде ідуть, 
Покріплені всі молитвами. 

І дивить ся панна: а жінка стара 
Чврдяя вязлщяв тяж з они, 
Шукає когось і не може найти, 
Аж ось на одного як скочить, 

Як схопить за рясу, як стане ридать, 
Як стане сміятись крізь сльози, 
Черці зупинились І КОЖДОІ'б з НИХ 
Той плач і той сміх зморозив. 

Она-ж не питає, що люде стоять, 
А кличе: „Іване, лій сину] 
Я таки тебе віднайшла! Ти забув, 
Покинув мене старовину! 

„Чекай , най приглянусь тобі, не втікай 1 
Я-ж, сипу, мати рідна! 
І як ти змінив ся! Здоров, сноважнів, 
А я, бач, постарілась бідна... 

„Та не до лиця тобі одіж отся! 
Скинь той каптур поганий! 
Коби-ж ти був бачив, як пдакала я, 
Івась мій любий, коханий! 

„Чекай же, нехай поцілую тебе.. 
Ах, мій золотенький соколе ] 
Отож то ти школу собі пошукав: 
Сидить тут черцем у неволц!“ 

„Ой, мамо, пустіть та мовчіть, не хуліть... -- 
Пручає ся новик несмілий 



І маму стару на подвірб веде , 
Завстиджений та счервонілий. 

До них приступає старенький чернець: 
„Дишіть єго, мати, в спокою 
І Бога за те не гнівіть, що єго 
Він вибрав для себе слугою. 

„Чого вам журитись? Що син ваш Іван 
Не стане сьвітським паном? 
За місяць, за два вже він пробу скінчить 
І стане отцем Бшфанож11. 

Д б Бога все вірю, нехай він простить, 
Піфана ж якогось не знаю, 
Мій син був Іваном, бо гак він хрестивсь, 
І сина Івана я маю! 

„Та ні! ви не гнівайтесь, отче, за те... 
Ой Боже, що я дію! 
Грішу я, бо серце у грудях болить. 
Бо трачу єдину надію1*... 

Черці усміхають ся, потай людей 
Вони вже від давна по пробі, 
А новини очи понурили в низ 
Та все спозирають по собі. 

Христяне цікаві стоять навкруги, 
Дивують ся дивній пригоді, 
Між нижи і панна стоіть, еповира’ 
І рада-б сміятись, та годі. 

Дві сльози в очах таких чорних як ніч, 
Заблисли, затремтіли, 
По личку румянім скотились у низ, 
На камінь холодний злетіли. 

Уста малинові дрожали чомусь 
І в горлі немов задавило , 
Вона відвернула ся, на бік пішла 
І стало йій гірко, немило. 

А мати Івана пішла тим часод 
В гостинну з клунком за плечима, 
І вийшла небавом сумна, як була, 
З червоними очима. 
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Іде вона гаєм: і прорубом тим,- 
А там на неньку під сосною 
Сидить отся панна, як мавка лісна, 
У мріях, підпершись рукою. 

VIII. 

— Куди ви, матусю? — „До Луга іду.* 
— А є в вас знайомі у Лузі? 
— „Нема." — То ходіть ви до нас від- 
По довгій дорозі і тузі. (почить 

— „Та я вас, паннунцю, не знаю, хто ви, 
І вперве я бачу вас нині." 
— Я Ольга зовусь, а донька я попа 
З містечка того, що в долині. 

„А вас я у церкві пізнала тепер 
І жаль міні вас дуже , 
Недоброго сина ви маєте там, 
За вамп він, бачу, не тужить. 

„А шкода, що хоче зістати черцем, 
Бо з него хороший хлопчина, 
Та видко краса невелике добро, 
Невдячного маєте сина. 

„Ні, панночко, син мій Іван не лихий, 
Та розум у него ще ярий ; 
Злякав ся людей і утік в монастир, 
Намова якась тут, чи чари..." 

— „Здалека прийшли вп ? — „З далеких 
Миль двайцять старими ногами (сторін 
Пройшла я. Ой, правда, так ноги болять , 
Хіба собі сяду тут з вами." 

— ,.Ви втомлені дуже, то троха спічніть, 
А потім зі мною підете. 
Не бійте ся, я вам бажаю добре, 
У нас ви хоч тиждень спічнете". 

— „Бодай ви, паннунцю, щасливі були! 
Та я би хотіла ще нині 
У вашому місті на службу піти, 
Щоб бути все близько при сині. 

„Міні недалеко до смерти, та ще 
Без праці я жити не хочу. 
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Стара я, та сили ще троха найдесь, 
Нераз засоромлю й молодшу. 

„То син мій лінивий, бніть ся біди, 
Неначе граф той з роду, 
„Опихане, паночку“ дай все ему, 
Він любить спокій і вигоду. 

„І де він тих панських звичайів навчивсь, 
Та-ж я его йіх не навчила! 
Готового хочесь ему, ну ! панок! 
А чиж заробити не сила ?! 

„Біда, що-ж біда? Побідуєш рік, два, 
Привикнеш, і злиднів не чуєш , 
Живеш собі тихо, як в хріні робак, 
За морквою і не бануєш. 

„А щеж і хвилина найдесь не одна 
Щаслива і радісна , тиха, 
Забудеш і злидні, співаєш собі, 
Смієш ся зі світа і з лиха. 

„А він же і школи якісь там кінчив; 
Ще троха було потерпіти, 
Літ кілька, і був би зістав вже попом, 
Як інші людські діти. 

І був би дружиноньку взяв де собі 
І жили-б обоє щасливі, 
А в хаті панята найшлись би дрібні, 
Русяві такі, щебетливі. 

„Ой, Боже! І як би любила я йіх, 
Мойіх тих унуків коханих, 
Про гарних царівен казала-б я йім, 
Змиів-людойідів поганих; 

І гарних пісень я співала-би йім , 
А я йіх умію немало, — 
І кожде з них слухало-б казки, пісень, 
Та в очи б міні зазираю. 

„А далій здрімались би й спати іти 
Казали би свойій бабуси; 
А я встала-б досвіта, в стайню пішла-б, 
А потім між кури і гуси... 
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„І як би я радб робила все йім , 
Не так, як та наймичка в місті, 
Від рана до ночи годила-б я йім: 
І синови свому й невістці. 

„Та-ж він одинак мій, а я вже вдова, 
Для кого-ж міні тепер жити? 
Тепер він у чорних тих мурах сидить, 
А я іду служити!... 

„Він каже: „Чей буду попом я і так.“ 
Дурний же він з розумом своім! 
Нехай би ще світа зажив і я з ним, 
В могилу ще час нам обоім. 

„Ігумен до мене: „Він божий слуга, 
Чернець побожний в рясі.“ 
А я йім: „Він божий слуга, а мій син 
І вам до него засі! 

„Не верну до дому, нехай ему цур! 
Про мене нехай завалить ся!1* 
Бо доки мій син у неволи сидить, 
Я звідси не можу вступить ся.“ 

IX. 

І слухала Ольга нарікань вдови, 
І рада була йіх не чути , 
Хотілось йій дуже вдові помогти, 
Щоб сина назад йій вернути. 

У лісі шуміло тихенько. Вітрець 
Хитав і галузе і трави. 
І панночка встала з пенька і собі-ж 
Вдова підняла ся з мурави. 

„Ходіть — каже Ольга — до нас на нічліг , 
У нас простора хата, 
А то і останетесь мабуть у нас 
Дрібні пильнувати „панята“. 

„Я сирота, мати померла міні, 
Сама я і господарюю, 
То трудно дати собі раду з дітьми 
І помочи я потребую-“ 
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„Ой панночко мила —- вдова так на те 
Які ви на мене ласкаві! 
Я плати не хочу і я не зросла 
На панській вибираній страві. 

„Коли вже служити міні довелось, 
'То радше у вас, як у кого, 
Бо як би не син мій , не вчинки его, 
То я-б не служила ні в кого. 

Приходять домів і пригоду цілу 
Розказує батькови Оля, 
А батько на теє: „Та я пристаю, 
Останьтесь у нас, коли воля“. 

Вдова аж заплакала; Оля-ж пішла 
У другу к’мнату гостинну 
І в зеркалі там оглядала себе 
Так пильно чималу хвилину. 

Легесенькій усміх на лпчку єі 
Проблискував промінем сворпм, 
Палкі оченята яріли огпем — 
І рада була з тих обзорин. 

А потім і брата спитала вона: 
.Чи гарне в мене личко?“ 
Та брат малодітний поглянув лише 
І скрививсь: „Не знаю, сестричко. ‘ 

Вона відвернулась і стала гадать 
Як бідну добути з неіцасгя 
І шепнула тихо до себе сама : 
„Стрібую, а може і вдасть ся.“ 

X. 

Н!ч ясна — і місяць блідий зазира 
У келію тиху понуру; 
У лісі лящить соловій, а другий 
У клітці припятій до муру. 

І легіт і запах отвертим вікном 
Непрошені В келію ВХОДЯТЬ І 
Та новина Йвана на ліжку дразндть, 
Цілують і мріі наводять. 
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Чи спів соловйіний чудовий такий, 
Чи чари весняні напали, 
Не може заснути Іван, хоч другі 
Давно вже у келіях спали. 

Вже північ понурий годинник з вежі 
Звістив і вже дальше спішив ся, 
А новик на ліжку твердім обертавсь , 
Не спав, а гадав і молив ся. 

І був він на місяць гнівний і на те, 
Що гучно лящать соловії, 
Гнівний був на себе, на ліжко тверде , 
На спогади всі і на мріі. 

Так все те на него немов сприсяглось, 
Що ні суди Боже заснути, 
Як ранна пригода у память занила, 
Так годі єі вже забути. 

Все мати стоіть перед ним та ему 
Так в очн все дивить ся пильно, 
І лає его і ридає сама 
Та ряси чіпає ся сильно. 

Чого вона хоче і по що прийшла ? 
Спокій єго тихий забурцть? 
Таж він на заваді вже шй не стопіть, 
Вже просьбами мами не журить. 

Чи хоче із тихого монастиря 
У світ затягнути знов сина ? 
Ой ні, не так легко намовить его, 
Івасьо уже но дитина. 

І перед очима єго все стоіть 
Ціла та подія поранна, 
Ззирають ся новики, люде, черці 
Та ще й на нещасте та нанна. 

Він бачив еі вже колись, бо вона 
Молилась нераз в ніх святині, 
І знав . що вона попадянка була 
З містечка того, що в долині. 

Поглянувши вкою нараз вія уздрів 
На очах єі дві сльозини * 
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І матери плач так его не вколов, 
Як сльози тієі дівчини. 

І марив Іван про сльозинки ті дві, 
Немов про нечувану тайну, 
І в співі гучних соловіів почув 
Він нуту нову і нечайну. 

Як гарно співав він! Нічка як день, 
Ось-ось зазоріє вже рано. 
Вже ластівка цьвіркає, тілько сова 
Кричить на вежі так погано. 

І холод миленький і запах мягкий 
І ліс так таємно шепоче... 
І мати і панна і люде й черці 
Все теє стає перед очи, 

Зливає ся в марево в пісню якусь, 
Снує ся, звеяить гармонійно... 
Іван обернув ся на ліжку твердім 
І звільна заснув неспокійно... 

XI. 

Неділя була. Вже молебен скінчивсь 
І з церкви черці виходили. 
Між ними Іван; він оглянувсь на бік 
І почервонів у тій хвили. 

На лавочці Ольга сиділа сумна 
І тихим допитливим зором 
На новика Йвана зирнула вона, 
Неначе з жалем і докором. 

По полудни вийшов Іван на город, 
Що геть розіславсь по узгірю, 
І довго дивив ся на тихе житє 
На довгім чернечім подвірю. 

Там кури ходили чубаті, товсті, 
А ними когут любував ся, 
То піяв, то в землю крилом ударяв 
Та все до курей женихав ся. 

І спору громадку жовтеньких писклят 
Вела за собою вже квочка;. 



Під кришею дожу швидкі ластівки 
ЛІПИЛИ мистецькі ГНІЗДО'!ка. 

Два бузьки літали над своіж гніздом 
І голубів білих чимало — 
І все те втішало ся світом, жител, 
Жило і про смерть не гадало. 

І новик про смерть не гадав вже тепер 
А жити бажав і сто років, 
І кров бушувала у жилах єго , 
Як води карпатских потоків. 

По довгій алеі зачав він ходить 
І думати довшу ще думу, 
Аж радість якась домішалась нараз 
До того чернечого суму 

ясним промінем уже любувавсь 
І в тіни дерев холодочком. 
На краю города було жерело — 
Там сів він собі над струмочком. 

І слухає він: а в місточку гуде 
Весільна музика криклива 
І голосно нісню веселу веде 
Весільна дружина щаслива. 

Якісь молодята се мабуть ідуть 
Від слюбу із церкви мійськоі, 
Звінчавшись вертають щасливі домів. 
Щоби бідувати у двоє. 

І спів і музика отся голосна 
бму райським співом здаєть ся, 
І вуха вражає так любо, притьмом 
Заходить до тужного серця. 

Аж слухає він: а в лісній тишині 
Звенить якийсь голос дівочий, 
Такий уже милий, такий чарівний, 
Немов соловйів серед ночи. 

Він скоро стає і до тина іде, 
Стає над низьким перелазом, 
І бачить: там Ольга із братом іде 
І пісню співає з ним разом. 
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А потім і бавить ся з ним у мяча, 
Як вивірка бігає звинно, 
Мов дзвоником дзвонить, сміеть ся усе 
Та з братом щебече невпинно. 

Іван заховав ся цілий за корчем, 
Черемха зовсім єго вкрила, 
А Ольга як кинула в корч той мячем, 
Трохи его В лоб не влучила. 

Він скоро відскочив, вжахнувсь, завстидавсь, 
„Покуса“ — сказав і понурий 
На стежку ступив та з вагою поплівсь 
У тихі чернечіі мури. 

Там ждала вже мати, що з туги прийшла 
Відвідати сина в неволі, 
Вона розповіла ему, як живе 
За ласкою доброі Олі. 

І много похвали наслухавсь Іван 
Від матери на попадянку... 
Ігумен, що слухав і книжку читав, 
Так крививсь чогось без настанку... 

(Далі буде.) 

Осип Маковей. 

а і Вуддіам. 
Обриси Леоиа Фера. 

II. Будди. 

(Наслідити Будди. Совершенства Суддів. Дванадцять подій з жи¬ 

ти буддів. Пятнадцять прикмет Суддів. Контемпляційні будди. Ви- 

ображеня буддів Назви буддів. Живі будди.) 

Будда Оакіяшуні появив ся в певній хвили часу і в певній хвили, 

не дуже далекій від попередньоі, его не стаю. Значить, світ мусів би 
бути позбавлений буддійськоі науки через увесь безконечний ряд віків, 
коли би вплив Сакіямуні, одинокого Будди, не трівав безконечно в ці¬ 
лій свойій чистоті і силі. Та власне се припущене являє ся в разячій 



суперочноети зі звісшшн буддійськими ідеями про абсолютну непостій¬ 

ність усіх річей і нро ненастанну еволюцію, котра раз у раз фаталь¬ 

ним способом доводила буддістів до того, що вони мусіли видумати не- 

переривний ряд буддів — і се й справді стало ся. 

Для Сакіямуні визначено обсяг 5000 літ, а як ті минуть, то му¬ 

сить появити ся новий будда, котрого імя вже звісне, Маітрейя, і ко¬ 

трого навіть візерунки малюють. Але коли дійсний Будда, „наш баґа- 

ват“, як его називають, Сакіямуні-І'отама, мусять мати паслідпика, то 

так само він мусів мати й попередника — і справді, він мав его, се 
був Будда-Касіапа. Але Касіапа мав також попередника, а Маітрейя 
буде мати наслідника. Таким способом маємо цілий ряд буддів линув¬ 

ших і будущих, а в середині того ряду находить ся Сакіямуні як зви¬ 

чайне огниво ланцюха. 

Правда, говорить ся, що поява Сакіямуні була чимось новим, не¬ 

звичайним ; що, загально беручи, поява будди е величезною рідкістю; 

але все те треба брати у зглядному розуміню. На ділі будди є величезна 
рідкість; в теорії світ ніколи не був без буддів, в тім значіню, що 

кождий будда має довший або коротший обсяг часу, але завше кілька 
тисяч літ, підчас котрих вплив єго трівае, далі загибає як усяка річна 
«ім світі і уступає місце впливови нового будди. Одна з книг Полу- 

дневоі збірки, „Буддавамса* оповідає сумарично історію 25 буддів} 

з котрих перший е Дінанкара, а остатній Готама Сакіямуні, Будда істо¬ 

ричний. І перед Діпанкарою були будди, але він розпочав спеціальний 

ряд, бо від него Сакіямуні, що тоді був звичайним брахманцем, одер¬ 

жав обіцянку, що колись буде буддою і одержить гідність бодісатви. 

Крім Діпанкари найблизші попередники Сакіямуні, про котрих найча- 

стійше згадуєсь, називають ся: згаданий уже Касіапа, Канакамуні, Кра- 

куцанда, Вісвабху, Сікі і Вінасій. Північні буддісти далеко більше від 
полудневих попустили вудила свойій фантазії, намножуючи число буд¬ 

дів : вони знають йіх три тисячі, поділених на три віки або періоди. 

Вік мииувшяй мав 1000 буддів, вік будущий буде йіх мати 1000 і вік 
теперішній має йіх також 1000. Вік теперішній доторкаєть ся нас най- 

близше; він називає ся „щасливий вік" (ВЬасІга Каїра) а одна тібе- 

танська книга під сим заголовком вичислює 1000 буддів сеі доби, при¬ 

даючи кождсму з них прикмети, про котрі у нас далі буде мова. В сьо¬ 

му вичисленю Сакіямуні займає четверте місце після Кракуцандн, Ка- 

накамуні і Касіапи; єго наслідник Маітрейя стоіть на нятому місці. 

Взяті разом вони становлять те, що іноді називає ся „пять буддів". 

Як бачимо, находимо ся тілько в початку „щасливого віку" і перед 
нами лежить іще довжезне будуще. 



Сей безмірний ряд буддів впадає конець кінців у втомляючу одно- 
образність і монотонію. Всі будди на себе похожі, всі ширять однакову 
науку і переходять однакові пригоди в житю. Особа і житє Сакіянуні, 
се той тій, після котрого потворено особи і жнтя всіх буддів. Що до 
особи, кождий з них має на собі 32 головних і 80 побічних знаків. 
Варто згадати хоч про три з тих головних знаків: наріст на тімю 
(учніча), космик білого волося в середині між очима (урна), кружок 
(чакра) витиснений на підошві ноги. Але тих 112 знаків не є призна¬ 
кою самого будди; вони появляють ся також у тих, що мають стати ся 
царями всего світа (раджа чакравартін). Признаки, котрі належать тілько 
до будди, се досконалости моральні, такі як 10 сил, 4 неустрашимости» 
4 основи надприродноі сили і т. і. Не можемо над ними довше спиняти 
ся, але мусимо сказати кілька слів про сю надприродну силу, котроі 
деякі прояви впрочім ми вже приводили. Надприродна сила (рідді) по¬ 
лягає в тім, що чоловік може пізнавати думки другого, може літати 
в повітрю, зміняти свій власний вид і зміняти вид других людей. Сюди 
належить також дар віщуваня будущини і дар сміху. Сміх будди — 

річ дуже важна. Се предтеча якогось відслонена великих тайників, що 
має вийти з єго уст. Коли будда сміє ся, то з уст его виходить про¬ 
міне всіх колірів, розсипає ся по небі, по земли і по безодні, творить 
там чудесні діла і вертає назад до особи будди, входячи до неі такою 
чи іншою частиною его тіла відповідно до того, яке було єго відкрите: 
коли воно доторкало ся минувшини, то проміне входить у єго тіло че¬ 

рез спину; коли доторкало ся будущини, то входить через груди ; коли 
се було віщуванє відродин в підземному світі, то проміне входить че¬ 

рез підошву ноги, а коли було віщуванє совершенного „боді“, то вхо¬ 
дить через наріст на тімю і т. д. 

Історія земного житя всякого будди відбуває ся після порядку 
звісного і з гори усталеного. Житє Сакіямуяі поділено на певне число' 
„подій" (одні числять йіх 12, другі 8), котрі повторяють ся в житю 
кождого будди. Ось ті подіі: 1. зступ із одного поверха небесного, 2. 
вступ у лоно матери, 3. вродини, 4. відзначене у всіх науках і штуках, 
5. женитьба і житє родинне, 0. стріча зі старцем, з хорим, з мерцем і 
з монахом (так звані „чотири стрічі"), 7. втека з дому, 8. умертвлена 
тіла, 9. покуси з боку Мари і осягнем „боді" (іноді сі дві подіі роз- 
ділюють ся), 10. обертане колеса закона (т. є. проповідь науки), 11. 
нірвана, 12. поділ реліквій. Бувають і відміни в тій класіфікаціі» 

Ті, що начислюють тілько 8 „подій", викидають з повисшого ряду 
н-ри 2, 4, 5, 12. 

Окрім сих 12-ти подій, що становлять ряму житя всякого будди. 
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про кождого 8 них подають ся певні відомосте впорядковані після 15 

віддільних рубрик. Тібетанська Сутра (книга) про „щасливий вік“ ви¬ 
числює ті відомости для всіх 1000 буддів тоі благословенної доби. Щоб 
дати понятє о тих вичисленях, ми подаємо отеє табличку з тими 15 ру¬ 
бриками і уложеними після них відомостями про Сакіямуні, єго попе¬ 
редника Касіапу і єго наслідника Маітрейю. 

1. Імя : Каеіапа Сакіямуні Маітрейя 
2. Місце вродженя: Четана Капілявасту Раджакуля- 

3. Каста : брахманець кшатрія 
наї'лра 

брахманець 
4. Довгота світляних про¬ 

мінів ; 500 сяжнів 1 сяжеяь 4.000 сяжнів 
5. Імя батька: Брамадатта Суддодана Брамабхадра 
6. Імя матери: Данапаті Майядеві Брамапаті 
7. Імя сина: Сартавага Рагуля Пуніябаля 
8. Повірник або начальник 

дружини: Амітра Ананда Саіара 
9. Наймудрійший ученик : Барадваджа Саріпутра Джніанасті 

10. Найспосібнійший ученик: Тічія Маудїалія- Удіоґа 

11. Число учеників : 20.000 

йана 
1 250 960,000.000 

12. Тривок житя: 20 000 літ 100 літ 84.000 літ 
13. Обсяг періоду єго впливу 70.000 літ 5.000 літ 80.000 літ 
14. Число реліквій: одна масса в велике число одна масса в 

15. Число памятників над- 
виді кулі 

одна чайтія 
часток 

много чайтій 
виді кулі 

одна чайтія 
гробних: 

Імена власні що відносять ся до Касіапл і Маітреййі в повнсшії 
таблиці, переложені з мови тібетанськоі на санскріт і для того ми не 
можемо в повні ручити ся за йіх вірність. Та се в нашім випадку діло 
не важне і не зміняє навчаючого характеру сеі таблички, в котрії від 
разу так і кидаєть ся в очи ріжниця цифер приписаних до Сакіямуні 
і тих, що відносять ся до єго попередника і до єго наслідника. Чиж не 
видно з них, що тілько один Сакіямуні є особою реальною а два другі 
видуманим!? 

Та для буддістів не досить було й того, що вони до історичного 
Вудди доложили ще множество буддів видуманих ; вони надто ще на¬ 
творили собі буддів іще більше далеких від реального істнованя, ко¬ 

трих вони зовуть „діяні-будда“, будди контемпдяційні, котрих вони су- 
Жите і Слово 18 
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Протиставлять буддам реальним: або „людським1, (манучія-будда;, про 
котрих доси була мова. Далі, в статі про буддізм , ми будемо доклад- 
нішие говорити про тих „діяні-буддів , а тепер скажемо ще кілька слів 
про фігури і візерунки Будди. 

Фігуральні виображеня Сакіямуні мали дуже великий вплив на 
розширене буддізму. бго виображують раз стоячого, то знов сидячого. 
Стояча фігура означає, що Будда проповідує; вона трафляє ся рідше; 
далеко частійша сидяча фігура показує Будду потонувшого в задумі. 
Звичайно Будда сидить на престолі поділенім на дві части покладені 
одна на одну, з котрих кожда обведена листєм — очевидно, щоб нага¬ 
дати травявий ковер, на котрім сидів Будда під бодімандою. Авреоля 
окружає інколи саму голову, а інколи все тіло ; часто бувають дві ав~ 
реолі: одна окружає все тіло, а друга, менша, поміщена в більшій, 
окружає голову. Орнаментика престоли, авреолі а то й самого Будди 
буває більше або менше богата; інколи окраіни авреолі лають форму 
огняних язиків, уставлених мов цвітові листочки. Будда сидить завсігди 
з ногами навхрест підібганими під себе; тілько положене рук буває 
ріжне, про що ще поговоримо. Учніча (наріст на тімю) і урна (між 
очима) завсігди зображені; чакра (на підошві ноги) також звичайно 
находить ся. Характеристична, та трудна до виясненя прикмета, се 
довгі вуха — тим дивнійша, що в вичисленю признаків Будди про неі 
не згадує ся. Лице спокійне, погідне і лагідне, завсігди без бороди, та 
тіпу дуже різко індійського, ніс орлиний. Та народи не-арійські, котрі 
ирннялн будлізм, попсували троха сен тіп і не змінюючи єго дуже, при¬ 
близним єго, по зовсім природній тенденції, до свого тіпу національного, 
замінюючи осибливо ніс орлиний більш або менше притупленим. Та жно- 

гота буддів примусила робити деякі відміни в буддійських іконографіях. 

Звісна річ; годі було й подужати про те, щоб спортретувати всіх 3000 
буддів, та все таки деякі з них заслугували на те, щоб йіх фігури були 
зображені, а особливо Діланкара, той що напророчив будущому Сакія 
луні здобуте „боді“, і Маітреия, той сподіванні будда, сказати б — 

мессія буддійський. Виображеня тих осіб не ріжнять ся дуже що до 
тіпу аві що де івшвх подробиць, бо тут усі Будди підлягають одному 
правилу; значить, розріжнитн йіх можна було тілько положенєн рук. 

Сакіямуні звичайно ізебражуе ся з правою рукою простягнутою і зви¬ 
слою в нив: ліва, зігнута, спочиває на ногах і держить чашку для зби- 
раня милостині (патра). Противно, Майтрея зображує ся з руками 
простягненими на перед, іграючи пальцями, немов би числив або комусь 
щось вияснював. На мальованвх або рисованих образах Сакіямуні майже 
ніколи не буває сам; звичайно супроти него стоіть Діпанкара або Маі- 
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трейя або сго син Рагуля; інколи по обох его боках бачимо дві особи, 
КО'І рі зображують чи то двох его головних учеників, чи то одного з них 
і Буддового сина або Маітрейю. 

Між ріжними назвами, які прикладують ся до імени Будди, най- 

важнійші ось які: аргат (достойний) — назва, котра у буддістів на¬ 
брала спеціального вначіня ; джіна (побідптель)•, татаїата, по ки- 
тайськи д ж у - л а й (той, що прийшов або пішов так як другі будди), 

— але се толковане, хоч загально приняте, мабуть не є докладне, — 

— татаїата значить радше „істота така як другі"; суїата (той 
що прибув у добрий час); баїават (щасливий, тріумфатор)— назва 
дуже часто уживана, тілько що брахжанці прикладають еі до своіх бо¬ 

гів, до Вішну а навіть до Сівп. Хоча всі ті назви можуть заступати 
і дійсно заступають деколи назву „будда“, то про те часто лучать ся 
з сею назвою. І так говорить ся не раз: баїават Будда, татаїата-Будда. 

З усіх тих назв назва „Будда" видаєть ся ще найбільше докладною 
і найвірнійшою; єі відповідність підносить ще й те, що вона стоіть 
у близькім звязку зі словом „боді", котре означає буддійське знане. Ся 
назва перейшла до переважноі части народів, що приняли буддізм. І так 
монгольське „буркан", китайське „фо“ (фо-то), сінгалевське „буду", 
японське „будзу" — все се тілько більш або менше вірні репродукції 
назви „будда". Звичайно назва ся, ужита без дальшого додатку, озна¬ 

чує будду історичного, Сакіямуні; та про те его часто називають також 
Сакіямуні, особливо на нівпочи ; натомісць полудневі буддісти частійше 
називають его по отчеству їотама, додаючи до него ще й назву „са- 

жана“ (аскет); відси пішло сіамське „Сожана-Кодож". Сполучене двох 
імен Сакіямуні-їотама, або їотама-Сакіямуні, котре, здавалось би, по 
впнно б бути часте, трафляе ся рідко, та все таки трафляє ся. 

Китайці вживають терміну, „Го-фо“, дословно „живий будда", 
котрим означують бонзів (звичайно начальників манастиря), котрі після 
йіх віруваня завеігдн в 2 - Б роки по смерти опять вертають до житя. 

П. Георїі називає йіх Ьаиіае гепаїі (відроджені Лами), а Монголи та¬ 
кож називають йіх „кубільїан" (перемінені). Таких „живих буддів" 

начислюють 150 — 200 в манасіирях Тібету, Монголії і Китаю. Одним 
із них, найвизвачнійшим і найславнійшим, е знаменитий Далай-Лама. Та 
сі особи не е нравднві будди і навіть не можуть ними бути: аджеж 
звісно, що власне прівідегією правдивих буддів є те, що вони не по¬ 
требують по смерти вертати опять до земного житя. На ділі „живі 
будди" е властиво „бодісатви" (аспіранти до осягненя ,,боді“) і ся на¬ 
зва йім належить ся. Та вони все таки призначені стати колись буд- 
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дали і дія того вірні апіісірапсіо дають йім сю назву, хоч вона до 
йіх теперішнього положіня зовсім не надає ся. 

(Далі буде) 

ІЗ УСТ НАРОДА. 
А. ПІСНІ. 

IV. Купала на Волині. 

На Волині ще у мяогих місцях затримав ся звичай справляти 
стародавнє свято Купала. 

В Ковельському повіті справляють Купала так: з вечора хлопці 
крадуть де небудь соломяяика *) старого, — власне крадуть, бо про¬ 
сити не годить ся. Соломяника того звуть „козубом11. Того козуба хлопці 
тягнуть по селі біжучи як найшвидче і співаючи, а на зустріч йім ви¬ 
ходять люде і роблять „перейму11, себ то складають на вулиці тріски, 
поліна, старі кошики і т. і. --- все то знадоби для купальського вог¬ 
нища. Все теє хлопці зібірають і пакують у козуб. Таких перейм бу¬ 
ває скілька і хлопці ледве можуть забрати все паливо. Козуба виносять 
па витоп за село. Там уже збіраєть ся цілий гурт людей, більше мо¬ 
лодь, але є її молодші молодиці, часами і з старших де хто. Співають 
тілько дівчата, та часом відповідають йім на співи ж хлопці. Почина¬ 
ють з котороі небудь пісні, чаетійше „Ой молодая молодице''1 (И. 3). 
Хлопці тим часом запалюють козуба, устромивши в нього високі тички, 
щоб вогонь горів висше. Люде, що приходять дивити ся на Купала, 
повинні принести з собою теж різний підпал. Кажуть, що в давнійші 
часи всякого, хто приходив з порожніми руками, хлопці били, через те 
й доси є купальна приказка: „хто прийде без поліна, той піде без ко- 
ліна.“ Поки огнище натає, дівчата співають пісень, часом зачіпаючи 
хлопців у тих піснях; тоді хлопці й собі відповідають, часом піснями, 
а чаетійше жартами часом не дуже то призвоітими та лагідними. Вза¬ 
галі увесь час ведеть ся якесь жартовливе змаганне дівчат з хлопцями. 
Так напр. від часу до часу хлопці вихоплюють з огнища віхті соломи 
з вогпем і кидають ся з ними поміж дівчат, тикаючи йіх дівчатам в лице 
і розганяючи дівчат по полі, але дівчата вертають ся і знов віддячу¬ 
ють хлопцям насмішливими піснями 

Коли козуб згорить до половини і вогонь трохи понижчає, тоді 
хлопці починають скакати через нього. Потім, коли вогонь почне при¬ 
гасати, всі росходять ся з піснями до дому. 

Вогню купальського не гасять, а лишають єго, щоб сам дотлів до 
«станку. 

*) Соломяник — великий кошик плетений з соломи, завбільшки з ве¬ 
лике барило; в нього осипають збіжжя і борошно. 
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Б Звягельськоиу повіті хлопці кладуть огонь, а дівчата вбірають 
деревце, березку. Вбірають еі вінками, биндами і запаленими свічечками. 
Деревце теє зветь ся купало. Сами дівчата убірають ся в великі 
вінки з різного зілля та квіток і мають при собі ще по вінку. Вони 
водять коло біля деревця і співають, хлопці тим часом скачуть через 
вогонь. Часом хлопці поривають ся вхопити деревце, тоді дівчата боро¬ 
нять єго і співають на хлопців різні прикрі пісні. Врешті хлопці ха¬ 
пають деревце і палять его або кидають в річку, а дівчат, що пробу¬ 
ють оборонити своє „купало®, самих нераз „купають" в тій же річці. 

Одспівавши купала, часом дівчата ворожать на вінках. Дівчина 
пускає на воду два вінки, один загадує на себе, а другий на якого 
хлопця : коли вони зійдуть ся до купи на воді, то значить дівчина буде 
в парі з своім хлопцем. Або так: дівчина тичкою спускає свій вінок 
на дно річки; коли він спливе на верх, то дівчина піде замуж у той рік. 

Пісні в села Кслодязкного 
N. 1.*) 

0,і на Купала-Купалочка 
Не виспала сьа Наталочка. 
Погнала бички дріма]учи, 
На кілки ніжки збива]учи. 
О,] дад же боже , дошчі в ночі 
На Наталчини чорни гочі. 

N. 2. 

Темна] а нічка петрівочка, 
Не виспала сьа наша дівочка, 
Погнала бички дрімаіучи, 
На кілки ніжки збива]учи, 
Приточи, боже, більше ночі 
На Наталчини чорнн гочі! 

(Порівняти 2Ьібг тгіай. гїо апігороі. кг. У, 29, N. ІЗ; И. Галька, На¬ 
родний праздникь Купала, Львові 1861, оті р. ] 9 N. І.; Ч у б і н с ь к и й, Трудн 
III, ст. 202 N. 11). 

N. 3. 

С>І молода]а молодице, 
О] пи]ди , ви]ди па уулицьу, 
Росиали дівкам купалицьу! 
О] іак ма]у виходити, 
Важ купалицьу роспалити ? 
В мене свекорко не батеіко, 
В мене свекруха не матьунка. 
Положить мене пізні] себе, 
Ізбудить мене ранц себе, 
А до кужільу би.те]кого, 

* Ноти до сих і дальших пісень будуть поміщені в осібній прилозі до 
слідуючої книжки „Ж. і Сл.“ — Ред. 
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А до кантеньу важне,]'кого , 
А до дитьатка малеїкого. 
Ки ,3 ,]а кужіль под лавицьу (вар. полицьу) 
А сама виїду на їулицьу. 
Бодаї то,] кужіль вогонь спалив , 
Бодаї тої камінь у воду впав, 
Тому дитьатку на гочі впав! 
Вар.: Неха| то,] кужіль поклочидцьа! 

Мені робити не хочедцьа. 

(Варіанти гл 2Ьібг -шасі, бо апігороі. кга]. У, 26, N. 2 ; 27, N. 3; 33, N. 1.) 

N. 4. 

Ої ти зелена доброво,]ко, 
.Так тебе рано спустошано, 
Траву на сіно покошано, 
О] покошано ,] пограбльано , 
Шче у копиці поскладапо. 
Та зостало сьа трої-зілльачко, 
Нікому ж їого ополоти. 
Століть Іванко при воротьах, 
Ої СТО.і'ІТЬ же він при куточку, 
О] граїе, граїе у дудочку, 
Ої граїе, граїе , виграване , 
Сво.їу Марисьу викликав : 
„Вціди, Марисьу, серце жоїе, 
ІІолльеяо зілльа ма]ОВо,]е, 
Та поберемось, серце моїе!“ 

Скаче жабоїка над річкоїу, 
Біжить Іванко з вуздечко,їу: 
ІІостії, жабоїко , нагнуздаїу, 
Своїу Марисьу одвідаїу, 
О,і чи дужаїа , здорова]а, 
Ої чи за мене готована? 
— Ої їа дужаїа, здорова^, 
0] їа за тебе готоваїа. 

N. 6 

Лде Іванко на конику, 
Везе Марисьу в постолику; 
Ої на, Марисьу, таї обуї сьа, 
Свого татоїка таї забудь сьа ! 

N. 1. 
Ої на городі бурьан, бурьан , 
Ходить Іванко ]ак пан , їак пан. 
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0] на городі бурьаночка, 
Ходить Марисьа ]ак панночка. 

N. 8. 

СУ на городі крокіс, крокіс, 
Узьав чорт хлопців, поніс, поніс. 
СУ на городі крокіснцьа, 
Узьав чорт хлопців тай тішить сьа. 
0] на городі кропивицьа, 
Узьав чорт хлопців тай дивить сьа. 

N. 9. 

0) наші хлопці стрільці, стрільці, 
Забили жабу в корчі, в корчі. 
О] Іван каже: раба жаба! 
А Степан каже : моіа баба ! 
Андрцко каже: переріжмо! 
Терешко каже : цілу ззіжмо! 

N. 10. 

Су на Купала вогонь горить, 
А нашим хлопцьам живіт болить. 
СУ нехаі болить, неха] знають , 
Неха] Купала не заімаіуіь. 

(Вар. 2Ьібг тсіаб. V. 27, N. б; 33 N. 6; Чубінський, Труди III, стор. 
199, N. 2 ) 

N. 11. 

су летів черчик буїним вітром, 
Не чули дивки зозулі літом, 
А ,іак почули, зльакади сьа, , 
Таї под місточок сховали сьа. 
Вони ж думали, шчо місточок, 
Аж то пшеничищ колосочок. 

N. 12 

Чорна хмаро.] ка настуяа.іе , 
СУ го цароіко вщ'іжджаіе 
Та до царівни (вар. до бондарівни) на за- 
А царівие]ка зльакала сьа, льоти. 
Под тродорево сховала сьа. 
„(У СЛуГИ Ж МО]І ВІрнЄ]К0]І, 

Крешіте вогні ]асне]кц)і! 
Будем палити троідерево , 
Будем шукати царівноіку.11 
А царівно.) ка зльакала сьа, 
Та до службо) ки озвала сьа: 
„О] слуги ж мо]і вірне]КИ]І , 
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Гостріте ножі гостре] Кїї]і! 
Буду краіати кошулеіку, 
Поііду з даром до шльубоіку." 
Не потрапила в полотенце , 
Та] розкраіала собі серце. 
„Оі ліпше маіу в землі гнити, 
Ніж за цароіком в світі жити! 
О] ліпше буду землицеіу, 
Ніж за цароіком царице]у.“ 

Н. 13. 

Була вдово]ка в конець села, 
О.) мала ж вона три донеікь; 
Бідна донеіка, то Ганнусьа, 
Друга доиеіка, то Марусьа, 
Третьа донеіка, то Настусьа. 
О] заказали ту вдово,] ку, 
О,] заказали на воіноіку. 
„Мо,іа Ганнусьу, моіа донеіко, 
0] по,]ідь, поіідь на воуно,)ку! ‘ 
„Біг-ма , матьунко , не поііду, 
Бо іа коника не всідлаіу, 
Бо ,]а шабельки не впасаіу." 
„Моіа Марусьу, моіа донеіко, 
0] повідь на воіноіку!“ 
„Біг-ма, матьунко , не поііду, 
Бо іа коника не всідлаіу, 
Бо іа шабельки не впасаіу.“ 
„Моіа Настусьу, моіа донеіко, 
0] поіідь, поіідь на воіноіку!“ 
,, Біг-ма, матьунко, і а по]іду, 
Ба коничеіка осідлаіу, 
Ба і шабельку онасаіу!“ 
Мати Настусьу винровадж-ала, 
Мати Настусі приказувала: 
„Не іідь , Настусьу, поперед воіська , 
Не іідь, Настусьу, позад воіська! 
Поперед воіська — тебе забуть, 
Позаду воіська — в полон уведуть." 
Настусьа матері не слухала, 
Поперед воіська виїхала, 
Половину воіська звоіувала. 
0] то вдііхав царь ту редьки] : 
0] а шчож бо то за такоіе, 
Шчо Настусьа воіеько звоіувала ?“ 
0,1 узнав коньа за гриво,]ку, 
Оі а Настусьу за ручеіку... 

(мабуть кінця нема. 
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N. 14. 

О] хто в тому лісі стуказе-гуказе — 
Калино-жалино ! стуказе-гуказе ? 
Молоди.] Іванко деревце рубане, 
Молода Марисьа трісочки збіразе, 
Трісочки збіраіе, він 3І3І питане: 
Чи льубшн ти мене, чи підеш за жене ? 
Хоч за тебе льубльу, за тебе не піду, 
.Іа творі матьунці ничим не догоджу. 
О] що за поживу, вона перемне, 
Оз шчо за не зробльу, вона переробить. 
Шче твоз'а матьунка навучить робити , 
Навучить робити , в недільу золити , 
Та на жорі прати, на дубі вішати, 
На дубі вішати , камінем качати. 
А за не жидівка, в недільу золити , 
Оз з'а не татарка, шчоб на морі нрати, 
О.] 3а не білицьа , на дуби злізати, 
О] за не паньанка, камінем качати. 

N. 10. 

В полі конопелька тоиька зеленезка, 
У полі стоз’ала, віттьа поспускала. 
О,і то изньали сьа та бузнид вітри, 
Вони обмахали та бузнизі віти, 
Не дали сто.іати, листьачком махати. 
Ходила Марисьа по свому садочку, 
Ходила гульала , косо,)у жахала. 
Оз то назіхали та добрид льуде , 
Не дали ходитн, косо.іу махати. 

N. 16. 

А в нашому сельці жетьане деревце, 
Шчо під тим деревцем церковку мурузуть, 
Довкола мальузуть, в середині пишуть. 
Написали ж вони три місьаці засні, 
Три місьаці засні, шче з три зорі засні. 
Перший місьачезко молодці Іванко. 
(Ітд. як у всіх веснянках на подібну тему). 

N. 17. 

Була на Купали, посмалила іали, *) 
Сором дівко, сором, женихи зь столом! **; 

*) І'али — ноги, литки. 
**) Приспівка затиісць „К,азіино-м.ааино“, ніеаа кожного нірша. 
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Тілько дівка в хату, мати за лопату: 
Сором, дочко, сором, женнхя за столом! 
Тілько дівка в сіни, женихи засіли: 
Сором дівко сором, женихи за столом! 
Дівка у комору, мати гонить з двору: 
Сором, дочко, сором, женихи за столом! 

N. 18. 

(Село Білінь, ковельського повіта.) 

Шла Марцусьа в поле, значила сине море, 
Споткнулась і впала, думала, пічо встала. 
А де вона впала, там церковка стала^ 
Де голова впала, там одправа стала, 
Де косова впали, там зорори стали, 
Де ручечки впали, там свічечки стали, 
А де впали ноги, тая стали пороги. 
Усі льуде зна^уть, шчо Марь,]і немаіе : 
Вода зашуміла, Мдрьіусьу покрила. 

N. 19. 

(Село Рокита, ковельського пов.) 

Вже Петрівочка лиищ'е цьа, 
Хлопцьам гулянньа вертаіе цьа. 
Ідіте хлопці по гульці те , 
Дівчат на вісень*) лідмовльаіте ! 
Вже ми ходили, походили, 
Дівчат на вісень намовили. 

N. 20. 

Не куі, зозуле, на лішчині, 
ПІче ,) накуіесь сьа на калині. 
Не’плач Марпсьу у матьункп. 
Шче і наплачесь сьа у свекрухи, 
Керез пороги ступаіучи, 
Чужі звичні пере,|лаіучп. 
О] )ак переімеш, хвалитимуть, 
А не пережмеш, судитимуть. 

N. 21. 

(Село Жабориця, звягельсьвого повіта) 

Посцу за рожу, поставльу сторожу, 

Стороноіу дошчик іде, над мо]еіу рожеіу 
повшуу. 

Вісень — осінь 
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Поставльу сторожу, сілого батенька : 
Недобра сторожа, обшчнпана рожа. 
Поставдьу сторожу свого миленького : 
Хороша сторожа , нешчипана рожа. 

(Пор. 2Ьі6г \^ай. У 28, N. 11 ; Г а д ь ка, Нар. празд. Купала, 41; Ну¬ 
бійський, Трудш ГГГ. ст. 207 N. 20.) 

N. 22. 

По мошчу кладочку, вербову, вербову, 
Оі час нам дівчатка до дому, до дому. 
А ти, Маруко, зостань сьа, зостань сьа ! 
Та в сво,)ім Іванком звінчав сья звінчала! 

(Пор 2Ьібг -пласі. У, 35; Нубійський, Трудн III, ст. 209, N. 24.) 

(Копець буде.) 

Леся Українка. 

У. Колядка про дівчину-воячку. 

Була вдова близько двора, 
Ра,і-рожество ! *) 

Мала вона три донеіки, 
Ледна донеіка Ганнусе,)ка, 
Друга доне,]'ка Костусе,]'ка, 
Третьа донеіка Настусе,] ка. 
„Од моіе дитье , а Ганнусе,]ко 
Повідь, но]ідь а на вуноньку ! 
,,0] моіа матінько а голубонько , 
Ла не вмі]'у коньа сьідлати, 
А на ]оху а 
„Оі мо,]е дитье а Костусеіко, 
Оі по,]ідь, поіідь а на вуноньку! 
„0,і мо]а матінько голубонько, 
Л а не вагу у коньа сьідлати , 
А на ]ому поїхати". 
„0,і моіе дитье а Настусе]ко, 
ЇІо.іїдь , поіідь а на вуноньку ! 
.,Моіа матінько голубонько, 
Ла умі] у коньа осьідлати, 
Та] на ]ому поііхати". 
Мати дочку урьаджала, 
Урьаджаіучи таї научала: 
„Мріє дитье Настусе,]ко, 
ІІо^ідь, поіідь на вуноньку! 
Навперед вуська не вибиваі сьа, 
Назад вуська щ но остава,] сьа ! 
Наперед вуська — а намовоіка. 

*) Приспів за кожним віршем 
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А назад вцська - та погошука, 
Посеред вусика — а розмовочка." 
Бона матінки не послухала, 
Наперед вуська виїхала, 
О.І виїхала, шче ч викрикнула, 
Шабелькоіу та вимахнула! 

Рач-рожество! 

Село Рокітниця, ковельського иовіту, записала 
Ол. Пчілка. 

Ся колядка дуже інтересна для порівнаня з 13 н-ом. купальських 
пісень, записаних Лесею Українкою. В моєму рукописному збірнику єсть 
не мало колядок, котрі мають в собі основу чистих веснянок. Тема 
вислідження сеі близькости многих наших колядок з веснянками дуже 
цікава; ся близькість може коренитись у дуже давньому, зовсім іншому 
ніж тепер значіню и обходіню свята Коляди. Лишаючи доказувану 
зразками бесіду про се до іншого часу, подаю тепер сю колядкову пі¬ 
сню про дівчнну-воячку, щоб вона уявила ся вкупі з купальською піс¬ 
нею, з якою вона так надзвичайно схожа. 

Олена Пчілка. 

По нашій думці обі ті пісні про дівчину-воячку не мають нічого 
спільного ані з основою Коляди, ані свята Купала, а попали ся в ряд ко¬ 

лядок чи купальських пісень досить случанно, може на основі аналоги 
з іншими піснями велнчальнимн. У Антоновича і Драгоманова (Историче- 
скія ігЬсни Малор. пар 1, 314-327) наиечатано два варіанти ееі піеві, 
а надто приведено довжезний ряд подібних пісень білоруських (також 
купальська), моравських, словацьких, італіяиських, новогрецьких, пор¬ 

тугальських, сербських і великоруських, з чого можемо бачити, що тема 
нашоі пісні зовсім не національна українська, а міжнародна, бродяча. 
Про сі пісні коротко згадує Потебня (Обгясненія Малсрусских и срод- 

ннх народних пісень, II. Колядки и щедровки, стор. 698 — С99), 
не приводячи ніяких нових матеріалів і не вдаючись навіть у деталь¬ 
ний розбір того матеріалу, який показано у Ант. і Драгоманова. Поте¬ 
бня зсилає ся на працю П. Сазоно вита, Пісни о дівушкі-вопні, 
напечатану в Руссковгь Филологичеемом’ь Вйствикі 1885, IV; 1886, 

І і д. — та мп не маємо сеі праці під руками. 
І. Ф. 
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Сучасні діячі словяеськоі наукі і літератури. 

н. 
Микола Савич Тіхонравов. 

(До портрета ) 

В перших днях декабря лат. (27 ноября ст. ст.) умер в Москві 
учений, котрого імя за жигя его звісне було не тілько кождожу освіче¬ 
ному Россіянинови, але і в загалі кождому, хто занимав ся історією 
словянських літератур, а котрому ії ми, Русшш-Украінці винні подяку 
і пошану, бо праці єго не в однім погляді доюркають ся й нашоі лі¬ 
тературної минувшини. Подаємо тут єго некролог після „Русскихь Ві¬ 
домостей1 (ч. 329). 

Микола Савич Тіхонравов був сином фельчера (низший ступінь 
лікаря), котрий потім служив при окулістичніш шпитали в Москві. М. С. 
родив ся .3. окт 1832 р. в калужськіп губернії, де тоді пробував его 
батько. Скінчивша середню школу в 3-тій лоск, гімназіі відзначений 
срібним медалей, він в р. 1849 записав ся яко студент Головного Пе¬ 
дагогічного інстітугу в Петербурзі, та пробув там тілько рік, а опісля 
перейшов до універсітету в Москві Позаяк в ту пору число студентів 
по упіверсітетах було ограничене тілько на невеличкий контінгент, то 
Тіхонравов міг дістати ся до універсітету тілько через протекцію. Він 
удав ся до ІІогодіна. Той порадив ему написати яку небудь статю для 
єго „Москвитянина“ і Тіхонравов таким робоя нгписав свою першу 
статю — якусь критику. Погодінови статя дуже сподобала ся, він на- 
печатав єі в „Москвитянин'іі11 і вжив усяких способів, щоби таналови- 
того хлопця допущено до універсітету понад означене число. 

В р. 1853 М. С-ч скінчив університет яко кандидат історико- 
філологічного факультету і вступив у службу вчителем гімназіяльним у 
Москві. Вчив россійськоі мови та літератури а також історії. Крім об- 
ширного знаня у него був також незвичайний педагогічний талант. 
Вплив єго на учеників був дуже великий; він удержував з ними зно¬ 
сини і після того, як вони скінчили школу, так що довкола него 
утворив ся тоді невеличкий кружок молодих людей, що живо занимали 
ся не тілько наукою, але й суспільними питаними. 

Д. 5. іюня 1857 московський універсітет вибрав єго на адюнкта 
для катедри педагогії, а по році він почав викладати історію россій¬ 
ськоі літератури, котру викладав до 9 окт. 1889 р. В р. 1870 за своі 
многі і цінні -раці він одержав титул доктора росс. літератури Копо¬ 
тів саиза. Д. 19. марта 1890 петербурська Академія наук вибрала єго 
своім звичайним членом. В 70-тих роках вій був деканом історико- 
філологічного виділу при московськім університеті а 1877—1883 ре- 
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ктором тогож універсітету. Крім того був він головою „Общества лю- 
бителей россійской словесности *■, а в остатнім часі також головою 
московського відділу театрально-літературного комітету. 

Перші его праці з початку 50-тих років — пише Пинін (Іісторія 
русской зтнографіи, т. П, 137 і д.) се були невеличкі розвідки з істо- 
ріі літератури ХКІІІ і XIX в. в новім тоді в Роесіі, так званім „бібліо¬ 
графічнім “ напрямі. Напрям той безмірно розширив і поглубив досліди 
над літературою вупротив давнійшого єі розуміня. Досліди поведено 
в ріжних напрямах: одні поглубляли етнографічне знане пошукуваними 
в писаній старовині, другі звертали увагу на побутову археологію, тре¬ 
ті познайомлювались близше зі адобуткаши і методами порівнуючоі 
лінгвістики та мітолотіі; в кінці народний руський зміст внесено в ве¬ 
личезну цілість европейськоі і східноі традиціі, і тут виявились нові, 
вельми інтересні звязки міжнародного свояцтва і запозичуваня. 

Б кінці 40-кових років закінчила ся критична діяльність Бє¬ 
лінського і з ним разом закінчив ся період критично-естетичного тра- 
ктованя літератури. Нові критики зачали обертати головну увагу на 
пятаня суспільні, зачали вважати літературу випливом громадського і 
духового житя мас народніх а затим і ключем до зрозуміня того житя. 
Ся зміна погляду повела за собою другі важні зміни. 

Естетична критика зовсім ігнорувала стару літературу з часів пе¬ 
ред Петром В., а і пізнійшу літературу XVIII—XIX в. радше міряла 
естетичним ліктем, а не студіювала як документи для історії духового 
і суспільного розвою Россіі. Нова школа власне на сі історичні, су¬ 
спільні студії поклала головну вагу. З того погляду показувалось не- 
раз, що твори, котрі попередня школа відкидала, котрими погорджувала, 
набирали перворядного інтересу. Се бувало з творами новоі, се було 
і з творами староі літератури. Що більше, твори староі літератури, 
в котрій між інтелігенцією а масами народніми не було ще такого глу- 
бокого розділу як тепер, набрали нерворядноі ваги. З далеко більшим 
правом, ніж твори новоі літератури, можна було ті старі повісти, ле¬ 
генди, житія, літописі і т. і. вважати документами народноі свідомости. 
Історична школа вимагала також, щоб учений закинув усяку односто¬ 
ронність і тісноту; він не смів виносити одні твори а відкидати другі 
як непотрібне сміте, а мусів студіювати всю масу духовоі та літера- 
турноі спадщини, щоб виробити собі вірне понятє о єі складі і хара¬ 
ктері. Обік літератури иисаноі та друкованоі яко друга, ще важнійша 
галузь таких документів народноі свідомости підійшла устна словесність 
народня; нові досліди, ведені на такій широкій основі, швидко відкрили 
незлічені нитки, що вязали словесність устню з писаною і се ще вбіль- 
шнло інтерес до одноі і до другоі. 

Тіхонравов обік Пипіва був одним з перших, що розпочав у Рос¬ 
сіі вести працю історико-літературну в тім дусі В кінці 50-тнх років 
у него назбиралось уже стілько товаришів і прихильників новоі методи, 
що явила ся можність розпочати періодичне видане посвячене свіжо- 
розбудженим питаням. Під редакцією Тіхонравова почали в р. 1859 ви¬ 
ходити знамениті, доги ще не втратившії своеі ваги „Літописи русской 
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литературьі и древности". Вони виходили, внрочім досить неправильно, 
до 18()3 року (всего 5 томів). В виданю Тіхонравова прияяли участь 
старші вчені, як Буслаьв, Афанасьев, Соловйов, Костомаров, Забєлін, 
а обік них тут перший раз виступали н нові сили, як А. А. Котлярев¬ 
ський, А. Н. Веселовськпй і др. Сам Тіхонравов помістив у сволу ви¬ 
даню довгий ряд прапь — переважно критичних видань текстів ріжно- 
родних памятників староруськоі (як північноі, так і полудневоі) літера¬ 
тури, часто з вельми цінними увагами і бібліографічними вказівками (во¬ 
ни перечиелєні всі у Бішіна, ор. сії 139 — 140) 

Рівночасно з сим виданем М. С-ч випустив у світ друге не менше 
важне, „Памятнпкп отреченной русской литературш. Приложеніе кь со- 
чиненію „Отреченнмя книги древнеп Россіи. 2 т. Ст. Петерб. и Москва 
1863“. Хочаж обіцяна в заголовку праця о тих книгах не вийшла, то 
все таки збірку Тіхонравова справедливо називає ІІипін: найбогатгаою 
збіркою памятників апокріфічноц забороненоі літератури. Ся збірка, а 
також видана 1861 подібна збірка Пипіна перші обернули увагу россій- 
ських учених на сей обшнрннн відділ староруськоі літератури, котроі 
памятники сягали іноді найдавніншпх часів сдовянського письменства, 
а інші, хоч звісні в новійшнх списках, належали до найпопулярнійших 
творів сгароі літератури і полишили тногі сліди в уггній словеености 
і віруванях народа. 

Третє видане Тіхонравова, особливо важне для історика южно- 
руськоі літератури, се книга „Русскія драматическія произведенія 
1672—1725 годовг. 2 т. Ст. Пегерб. 1874. Книга ся мала те нещастє, 
що заким ще пішла в продаж, видавець еі Кожаячиков збанкротував. 
Довгі літа книга Тіхонравова лежала в схованці, а переднє слово до 
неі, що містило обширшій і вельми цінний дослід про початкову історію 
руського (значить, головно южно-руського) театру, так і не було на¬ 
друковане. В кільканадцять літ опісля корректуршшп відбитками того 
переднього слова покористував ся було д. Морозов і то не назвавши 
жере.та, з котрого брав своі відомости; се викликало голосний літера¬ 
турний скандал і д. Морозов узнав конечним свою книгу основно пе¬ 
реробити. Самі тексти драматичних творів, напечатані Тіхонравовим, 
тілько опісля, без відома автора, пущені були в продаж. 

З інших праць М. С-ча назвемо ще прекрасний і обширний роз¬ 
бір „Исторіи русской литературн“ Галахова, нанечатаний в „Отчегй о 
19-мь присужденіи Уваровскихь наградг“ (1878). Сам Тіхонравов на¬ 
зивав сю працю своєю докторською діссертацісю. В остатніх часах М. 
С-ч обернув ся до студій вад новійшими нпсателями: Пушкіним і Гого¬ 
лем, і тут також довершив вельми важного діла — першого критичного 
і вповні наукового виданя творів Гоголя (доси вийшло 5 томів, а ще 
мають вийти 2). 

Яко професор проявив М. С-ч великий вплив на науковий і літе¬ 
ратурний розвій многих і многих сот молодих людей. Всі его ученики 
і слухачі свідчать про єго живе, горяче відношене до викладаного 
предмету, про те сильне, свідоме зацікавлене ним, котре він завсігди 
вмів розбудити в авдіторіі. Крім цінних і навчаючих лекцій Тіхонравов 
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впливав на слухачів також в семінарії історико-літературній, котру про¬ 
вадив з великим талантом і де приучував молодих працівників само¬ 
стійно працювати. Ученики єго почували для него завсігди глубоку 
вдячність і пошану: еі виразом було гарне, критичне видане Палейі, 
приготоване его учениками для вшанованя 40-воі річниці его науковоі 
діяльностн. 1. ф. 

III. 

Поправки до біографії М. Драгоманова. 

Я довідавсь про свою біографію в І. кн. Ж. і Сл., вже після то¬ 
го, як вона була непечатана, інакше я б порадив ш. редактору єі не 
печатати зовсім. Того, що може інтересувати моіх земляків в тій біогра¬ 
фії, а власне тих пунктів єі, в котрих вона доторкас ся до прояв на¬ 
шого житя громадського, все рівно тепер не можна росказати докладно, 
а моє сиггісиїит уііае, потрібне для поясненя бібліографії моіх 
головних літературних робот, напечатане в виданю А. Бе СгиЬегпа- 
ІІ8, Нісііоппаіге без есгітаіпз сопіетрогатз, звідки завзяті любителі 
біографи і бібліографії можуть здобути все, що йім треба, також як 
і з Сопуегзаііопз-Ьехісоп Брокгауза, вид XIII і XIV. 

Та коли вже сталась така несподіванка, то тепер міні не остає ся 
нічого, як тілько поправити неточности в поданій у І. кн. біогра¬ 
фи мойій. 

Перш усего мушу сказати, шо неточности єсть і ь біографи мойій- 
поданій в книзі пр. Туна, на котру покликує ся Ж. і Сл. Перейду те¬ 
пер почастно до неточностів у Ж. і Сл. 

Польське повстане 1863 р. не мало ніякого впливу на те, що моя 
командіровка за границю „для приготовленій кь профессорскому зва- 
нію“ запізнилась. Сталось се через свого роду конфлікт між радою 
кіівського універсітету і міністерством освіти, котре тоді командувало 
в 1862—64 р. силу молодих людей за границю. Кіівська ж універс. 
рада думала, що такі командіровки мусять виходити не від міністерства, 
а від рад універсітетських, при чому мусять посилатись за границю 
ті, котрі вже набули степень магістрів наук. (В Россіі німецькому 
докторату відповідає дійсно степень кандідата, а окрім того єсть сте¬ 
пень магістра і доктора). Хоча міні після скінченя універсітету кандида¬ 
том в 1863 р. і предложена була куратором учебного округа команді¬ 
ровка на кошт міністерства, та я, шануючи прінціп універсітетськоі 
автономії і бажаючи стати професором не де, як власне в Кііві, подя¬ 
кував за таке предложенє, і потім ставши магістром, вже був посланий 
за границю не урядом, як сказано в Ж. і Сл., а кіівським універсіте- 
тетом. Моя дісссертація рго уепіа Іе^еисіі в 1864 р. була „Им- 
нераторь Тиберій*1. Бібліотека, про котру говорить ся в І. кн. Ж. і Сл. 
на стор. 149—150, була встроена при мойій участи, а зовсім не під 
моім „приводом’*. Ніяк не можна сказати, що б „Истор. п'Ьсни Малор. 
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народа“ буди редаговані „головно працею11 моєю. По аптикарським 
терезам, коли вже йіх сюди прикладати, лабут’ь вийшло б, що там було 
більше праці проф. В. Б. Антоновича, ніж мош. Статі моі в „В. Евро- 
пьі“ „Вост. политика Германій и обрусеніе“і другі були непечатані в 
1872 — 75 рр. Статя моя напечатана в Отеч. Зап. 1875 р. „Борьба за 
религіозную свободу її духовную вдастцв'ь Зав- ЕвропГ, вь XVI—XVII 
ст.“ не єсть зовсім вресітеп моіх універсіїетських лекцій, котрі най¬ 
більше посвячені були історіі старих народів. З тих лекцій напечатана 
була в Журн. Мин. нар. Просвіщеній 1874 Р- „Положеніе и.задачн 
науки древней исторіи'1, і в Кіевск. увив, извістіях про Логографів і Ге- 
родота. Статя моя „О педагогическомь значеній малорусскаго язика11 
напечатана була в Спб. Відомостях^,, в Апр. 1866 р. через два дні пі¬ 
сля вистрілу Каракозова, з котрим Катков приводив єі в звязок Я не 
був ніколи організатором археолог, зйізду в Кііві в 1874, а лишень 
одним з референтів на непу. Відставка моя від к. універсітету була 
порішена гр. Дм. Толстим ще раніще жоеі присутности на вічу в Га¬ 
личі в 1875 р. Комісія, котра була назначена царем в 1875 р. для 
розбору, що робити з українським рухом, складалась з мін. внутр. справ 
Тімашева, шефа таемноі поліціі Потапова, міністра нар. просв. гр. Дм. 
Толстого і тайного совітника М. ІОзефовича. В сказаному в Ж. і Сл. 
про „Громаду11 чимало неточного, та поправити міні все важко. З припи¬ 
саних міні на стор. 151 брошур, виданих у Женеві, написана мною 
тілько Магу а таіу Ізизоига (звісно, окрім поеми Шевченка) і 3/4 
брошури „Проте, як наша земля стала не наша11. Другі писані Серг. 
Подолінським, і я в них лишень, по згоді в автором, прибавив істо¬ 
ричні та статистичні дані, та викинув заклики до бунту. Звістки, по¬ 
дані на стор. 151 про мою участь в ріжних россійських виданях під 
псевдонімами, після 1876 р. — не вірні. 

М. Драгоманов. 

Критика і бібліографія. 

IV, Творці козацьких дум*). 

Українські кобзарські думи, се такий цікавий зразок стародав¬ 
ньої малоруської культури, що зовсім лехко зрозуміти сю особливу 
увагу, яку обертають на них історики літератури і суснільности. В остат¬ 
ніх роках любителі сего предмету з великим зацікавленєм стрічали 

*) Статя отея написана ще перед роком, т» з причин незалежних від 
автора досі не була друкована. Ред. 

Житє і Слово. 19 
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в „Кіевской Старині'1 < таті д. Л. Житецького, і для того ми надіємось, 
що не позбавлені будуть інтересу і наші короткі уваги, визвані одною 
з тих статей, поміщеною в „К. Стар.“ за ноябрь 1892 р. пз. „Творцьг 
и півдн народника. шалоруссяихг дуиь“. Ми позволимо собі сказати, 
що ся статя троха розкидана і тому не досить строго, з методоло¬ 
гічного погляду, обнімає предмет. Шан. автор дозволяє собі з таких 
загальних річей, як думки про пошановок для матери, робити заклю 
ченя про таке спедіальне питане, як питане про те окруженє, в котрім 
зложили ся наші найстарші думи і т. і. А тимчасом в сьому разі навіть 
далеко спеціальніші обставини, як напр. та, що рифма в думах пере¬ 
важно глагольна так само як і в псальмах „нищей братіи“, зовсім 
іще не вистарчають для заключеня, що думи власне вийшли з поміж 
жебручих старців. Тут ми бачимо тілько однакові літературні способи 
виразу, котрих могли вживати люде ріжні по свойому положіню. Тай 
сама думка про походжене наших дум від убогих-калік видасть ся нам 
апріорною і навіть сам д. Житецький так еі ставить пишучи „мн не 
можем т> от казаться ота мисли, что первие творци думт. иринад- 
лежали ісь сословію калина., убогихч. і т. д." Та д. Ж-кий сам у свойій 
статі приводить вказівки, що вмілість бандуристів, тих спеціалістів- 
епіваків дум, була розширена і по за купкою калік, і тим сам захитує 
своє тверджене. Не вважаємо потрібним повторяти тут ті вказівки, а зу¬ 
пинимось на річи дуже важній у сьому питаню, та чомусь зовсім лише¬ 
ній на боці д. Ж-ким. Се тзв. невольницькі думи. Д. Ж-кий до- 
торкаєть ся йіх (стор. 216) і навіть називає йіх найдавнійшими, та ли¬ 
шає йіх зовсім без розбору. Тимчасом зміст сих дум ясно говорить, що 
часть йіх зложена була прямо в татарсько-турецькій неволі, в крепо- 
стях або на галерах, а зовсім не в тих „шпиталях14 малоросійських, 
о котрих писав д. бфіменко (по матеріалам переважно з XVIII в.) і ко¬ 
трі д. Ж-кий показує нам як школи наших рапсодів, творців дум. Ті 
невольннцькі думи“ нераз прямо говорять: „визволи боже нас бідних 
невольників із землі турецької* ітд. Дуже близькі до тих невольниць- 
ких дум також знамениті думи про втеку Кішки з турецької неволі, 
про Марусю Богуславку, котрій відповідає менше звісна дума про Івана 
Богословця або Богуславця. Тексти сих дум ясно говорять, що автори 
йіх були люде близько знайомі з „камяницями" і „каторгами" турець¬ 
кими на Чорнім а може й на Егейськім морі. А дума про Кішку дає 
привід думати, що вона зложена була такими-ж бувалими авторами, 
в близи Чорного моря, на Занорожі, а не в шпиталі на городові! Укра¬ 
їні Такни самий приморсько-запорозький характер має і дума про Оле¬ 
ксія Поповича, без сумніву одна з найдавнійших. І автори перших ва¬ 
ріантів також дуже давньої думи про втеку трьох братів із Азова му- 
сіли добре знати і пряморє і дикий степ при-азовський. Коли хто з них 
і міг би, постарівшись або окалічівши, війти в число калік-жебраків, то 
в усякім разі се був не професіональний підцерковннй старець, яким 
д. Ж-кий приписує складанє наших дум, а бувалий козак, котрий тілько 
при кінці житя попав ся в старецьке товариство. 

Всі порушені тут дані, що находять ся в думах, котрі ми з най¬ 
більшим правом можемо вважати найдавнійшими, говорять на користі. 
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того (наппростійшого!) зд гаду, що творцями наших дум були люде, 
котрі самі брали участь коли не в подіях розказаних іноді в тих ду¬ 
мах, то в положінях, котрі в них описані, а лрннаймі люде близькі до 
таких положінь. Розумієть ся, що й тут, як і при всіх епопеях цивілі¬ 
зованого світа, виринає питане про спеціалізацію функціі співаків, ко¬ 
тра мусіла наступити в звісну добу епічноі творчости. Про сю спепіа- 
лізацію ремесла рапсодів на Вкраіні в давнішу мп маємо мало подріб- 
шге звісток і тілько в новійших часах етнографи дали пан кілька таких 
звіст >к про наших лірників, кобзарів-бандуристів. Та коли судити й по 
тни звісткам, то треба признати ся, що кобзарі-бандуристи, котрі спі¬ 
вали а декуди ще й тепер співають козацькі думи, досить основно рі- 
жнять ся від лірників, що співають твори спеціально сгарецькі, ріж- 
нять ся і струментами і репертуаром Лірники переняли від кобзарів 
деякі йіх думи з характером більш абстрактно-релігійним і дідактичним, 
яапр. про Олексія Поповича, про трьох братів, та ніхто ще не стрічав 
лірника, котрий би співав нпр. думу про Кішку або про Хмельницького. 
Навіть і в новійших часах кобзарь хоча й зробив ся похожим на старця 
тим, що буває сліпий і збирає милостиню, та все таки властиво не був 
старцем-жебракож ; майже завсігди се був х о з я і н , котрий тілько ча¬ 
сами йшов співати, щоб зібрати милостиню. Давнійше ся ріжниця му- 
сіла бути ще більша, а в часах істнуваня лицарсько козацькоі верстви 
співак житя людей сіеі верстви мусів і сам належати до неі. 

Сказавши се ми підходимо до одного з загальних боків нитаня 
про украінські думи, давно заміченого і найважнійшого. По свойому 
змісту і по свойому розповсюженю думи ті властиво не можуть бути 
названі народною епопеєю, ані в значіню всенародностн, ані в значіню 
простонародності!. Се епопея класова, епопея кляси козацькоі. Ураз зі 
своїми співаками вона й доживає віку серед козацьких потомків на лі¬ 
вобережній Гетьманщині і в Новороссіі. Ураз із козацтвом еі викоренили 
змаганя польської аріетократіі на правобічній Украіні. В Галичині не 
було козацтва, то й нема там кобзарів ані йіх дум, хоча загал нар. 
пісень там тотожний з придніпрянськими і хоча там зайшли й деякі 
укр. пісні історичні, нпр. про Нечая, але пісні прості, народні, а не 
кобзарські, і хоча репертуар спеціально жебрацький, релігійно-дідак- 
тїїчшій в Галичині майже тотожний з таким же репертуаром придніирово- 
украінським. 

Коли оттак укр. кобзарські думп і своїм змігтом і своім розпо- 
всюженем тісно звязані з козацтвом, то й початку йіх найприроднійше 
треба шукати серед козацтва. В кінці вважаємо конечним зупинити ся 
на одній подробиці в статі д. Ж кого ?: а іменно на его подвійнім ці- 
таті із ,,пісні-д.уми“ про Палія в Сібірі, приведеноі в збірках Макси¬ 
мовича. Сой цітат міг би потверджувані наші вискази, бо показує нам 
в ролі співака-бандуриста не жебрака-кадіку, а знаменитого козацького 
героя. Та на лихо всю отсю, як каже д. Ж-кий „пісвю думу“ ми му¬ 
симо признати фальсіфікатоя, одною з тих фабрикацій, котрі во время 
оно пущені були в хід збірками Срезневського і Максимовича і з ко¬ 
трих значна часть уже виявлена була як фальсіфікати в книзі дд. Ан¬ 
тоновича і Драгоманова „Историческія пФсни Малорусскаго народа“. 
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Позаяк праця ся зупинила ся в Россіі на половині XVII в., то перед 
російською публікою й не поставлено питаня про фальшивість многих 
пісень і дуй виданих за народні і кобзарські, котрі своім змістом від¬ 
носять ся до пізнійших часів. Питане се поставлене тілько в однім за- 
гранячнім виданю, більше звіснім у Галичині, чим у Россіі, а іменно 
в книжці М. Драгоманова , Політичні пісні українського народу 
XVII—XVIII в.“ ч. І, розділ II, от. 58—68 яПісня-дума“ цітована д. Ж-ким 
належить до цілого ціклю стихотворів про Палія, Мазепу і Полтавську 
битву, котрі всі фальшиві крім одноі пісні, що зачинає ся аресто- 
ванем Палія Мазепою а кінчить ся побійкою Шведів і Мазепи. Вже 
сам єі склад, задля котрого д Ж кий називає сі „піснею-думою“, свід¬ 
чить про еі фальшивість. „1Іісня-дума“ се-ж фізична неможливість, бо 
пісня, бодай у Европейців, се збір слів у означеній куплетній формі, 
що співає ся після строго означеноі музикальної норми, а дума речіту- 
єть ся під музику, хоча й одностайну в своім продовжені», та все таки 
змінчиву і без куплетноі форми. Такі „пісні-думи“, т. є. ні риби ні 
мнясо творили власне наші старі письменники, бажаючи поповнити нашу 
народню поезію, та ще не докладно знаючи єі характер. Вартість на- 
шоі справдішньої нар. поезії ані крихти не стратить на тім, коли з при¬ 
писаного йій складу безоглядно повикидаємо такі фабрикати. Погляньгр 
хоча б на куплет цітований д. Ж-ким, де Палій ось як виливав 
своі жалі: 

„Лихо жити в світі! 
„Той душу заклавши (кому?) свиту, бач (для розміру!) гаптує, 

(що за розкоші, бачите, у Мазепи, і як мусить йім завидувати Палій!) 
„А той по Сібіру мов у лузі дубу є! 
Що значить „дубує“ і чому те „дубуванєа відбуває ся власне 

„в лузі“ — Господь знає! 
Р. Л. Н. 

V, Візантійська література. 

Кагі КгитЬасіїег, ОезсіїісЬіе сіег ВугапіїпізсЬеп ІлПегаІиг. 
МйпсЬеп 1891 і єгож Вуяапіішзсіїе ЯеіізеіігіІЇ Ьеіргщ, 1892 — 94: Всі 
І. (стор. 1—648); Всі II. (стор. 1 — 648); Вй III. егзіез Неіі. 

Візантія! Візантійщнна! Аджеж се мало що не лайка, а в усякім 
разі слово, котре мимоволі викликає в уяві виображінє якоїсь мертве¬ 
чини, чогось сухого, неприродного і закостенілого. А тут на тобі! Ві¬ 
зантійська література! ще й спеціальний журнал посвячений дослідам 
над історією та літературою Візантії! Дивний смак у тих людей! Ну, 
та впрочім про смак не спорять. Вільно панам і жаб йісти. Але яке 
нам діло до того ? По що нам звертати увагу на ту візантійщину, ко¬ 
тра стількі віки давила нас , придушувала в нас всякі пориви до са¬ 
модіяльносте і від котроі ми І тепер іще яо законам духового атавізму 
не зовсім свобідні. 

Може бути, що не один із наших земляків скаже або подумає так 
прочитавши наголовок отсеі статі. Я не перечу, що така думка, осо¬ 
бливо про вплив візантійщиня на нас, де в чому правдива, та все таки 



сказати треба, що згірдне відношене до історії і літератури Візантії 
було б не тілько не науковим (наука нічим не погорджуе і нічого не цу- 
рас ся), а й несправедливим з нашого боку. Який власне був вплив 
Візантіі на нас, Словян ? Чи обіч злих боків не було й добрих, чи 
побіч мертвечини та отупіня, деремоніальности та деморалізації не йшли 
до нас із Візантіі й добрі, плідні зерна, свіжі думки, високі ідеали ? 
Здаеть ся, нема чоловіка хоч троха тямучого в славістиці, котрий би 
на ті питаня рішучо відповів: ні. Аджеж крім заведеня християнства, 
на котре можна собі дивити ся, як хто хоче, з Візантіі (розумію дер¬ 
жаву, а не сам город) вийшли перші учителі Словян, перші творці 
словянського письменства , брати Кирило и Методій. Відтам ішли до 
нас книги і то не тілько церковного, а й світського, історичного та 
поетичного змісту, що опісля перекладувались на словянські мови, а 
з часом служили рямою, що поповнювалась і словенськими додатками 
(як Хронографи), або взірцями, після котрих складались і своі, словян¬ 
ські твори (житія святих, канони служебні, акафісти і т. і.). Відтам 
ішли до нас і взірці організації, на разі церковноі, і взірці штуки, 
і зерна науки Відтам, і то майже рівпочасно з заведенем христіаиства, 
пішли до нас і зерна гностичних єресів : мессаліан, павлікіян, гезіхае- 
тів і т. і. і витворили на словянськім, болгарськім грунті секту богу- 
мілів, у Сербіі Патаренів чи Катарів, котрим на Руси відповідали ма¬ 
буть стригольники. Відтам, з тоі самоі закостенілої Візантіі пішли до 
нас численні фантастичні та моралізуючі твори, апокріфп, пісні, про¬ 
роцтва, заклинаня і т і., що здобули собі широку популярність серед 
наших предків і перейшли в склад т. зв. питомого світогляду широких 
мас народніх. Як бачимо, вплив Візантіі на пас був далеко більший, 
ніж се ще до недавна допускали. Ми зрослись з нею духом так тісно, 
черпали з єі духового скарбу так довго в злім і добрім, що студіоване 
тоі візан'ійщини являвсь неминучим і дуже важним складником студіо- 
ваня нашого власного народа, єго історії і єго розвитку. Спадщина Ві¬ 
зантіі така богата і розкинена по так широкім обширі і по таких дале¬ 
ких закутках, що для еі повного пізнаня і докладної, науковоі оцінки 
треба ще богато часу і праці А поки ся праця не буде зроблена, поти 
й ми не можемо з чистіш сумлінєм відповісти на таке важне питане: 
що властиво ми завдячуємо Візантіі в злім а що в добрім ? 

От тим то я рад би звернути увагу наших земляків, особливо-ж 
тих, що вийшовши з гімназії не забули ще по грецьки чпгатн (як за¬ 
чуваємо, таких забудьків у нас більшість) і тих, що займають ся сло¬ 

венською старовиною, на книги і внданя монахійського професора 
Крумбахера, котрих заголовки виписані висше. Хоча про поодинокі мо¬ 
менти візантійськоі історії,, про поодиноких візантійських пнсателів 
у європейській науці було чимало добрих праць; хоча много греко-ві- 
зантійських текстів ще від часу ренесансу в Італії, Німеччині і Франції 
повидавано, то все таки сістематичних студій над візантійщиною в еі 
цілости ніхто не робив. Проф. Крумбахер, виступивши в світ зі своєю 
„Історією візантійськоі літератури" (в р. 1801), написаною для енці- 
клопедичпого внданя „НапсіЬисЬ сіег кІаззізсЬеп РЬі1о1о§іе“, що вихо¬ 
дить під редакцією проф. Івана Міллера і при епівуділі многих знаме- 
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нитих філологів, можна сказати — відкрив новий світ для філологічної 
науки. Сам він справедливо міг сказати про себе в передмові, що „не 
мав попередників“ і ідо „один із найзнаменитшпх європейських філологів 
горяно остерігав єго, щоб не вглубдяв ся в студії над „невимовними" 
столітями і йіх витворами, бо коли філологія зійде на такі манівці, то 
пропаде чиста любов до старовини і єі педагогічна сила". Та проф. 
Крумбахер зовсім справедливо відповідає на такі заміти ось яким по- 
рівнанєм: „Коли б який природознавець сказав, що хоче занимати ся 
тілько львами, орлами, дубами і рожами,, перлами і клеинотами, а це 
хоче глядіти на огидливі та погані речі, як павуки. репяхи та квас 
сірковий, то его заглушили б голосним сміхом. А в філології таких яе- 
ребнрчивих панів найбільше, що вважають неіідннм своєі чести відда¬ 
вати своі коштовні сили на що небудь інше крім маєстатичного орла 
та занахущоі рожі — і ми не привчили ся ще зустрічати таку пере- 
бирчивість сміхом". Як бачимо, д. Крумбахеру приходилось іще мостити 
мости дія наукового розуміня і трактованя справи, і коли б єго істо 
рія візантійськоі літератури мала тілько ту одну мету і осягнула єі в тій 
мірі, як се справді стало ся, то заслуга его була б уже дуже ве тиково. 
Тимчасом книжка проф. Крумбахера й сама по собі має дуже велику 
наукову вартість. Се перший сістематичний і критично оброблений звід 
усего того, що досі було зроблене для виясненя і зрозуміня візантій¬ 
ськоі історіі, літератури, шіуки і науки, т. є. для виясненя жити і роз- 
вою грецького духа в часі в;д 527 р. (т. є. від початку нарюваня 
Юстініана) до 1453 р. т. є. до здобутя Царгороду Турками. В тій звиш 
900 літній історіі нагромаджене таке богацтво матеріалу, та заразом 
так богато ще є темного, необробленого і не підготованого, що прихо¬ 
дить ся виразити всяке признане для знана і витревалости проф. К-ра, 
котрий зміг усе те осилити і вбгати в органічну цілість. Правда, не 
в одній річи він мусів пшішитп більші або менші прогалини. І так 
він лишив на боці лііературу строго теологічну, т. зв. патрістіку, 
а з браку підготовляючих праць не міг посвятиш детального розбору 
й обширній літературі Житій святих (так званій гагіографіі). Та про 
те богацтво інформація, які дає книжка проф. К-ра — величезне. Крім 
обширного і дуже інтересного вступу, в котрім подано загальний по¬ 
гляд на історію візантійськоі літератури, єі характер і єі звязки з лі¬ 
тературами інших нзродів, головно-ж словянських і західно-європей¬ 
ських, весь матеріал розложено на три групи: 1) література прозова 
(історики і літописці, географи, філтсофи, ретори, юрісти і листописа- 
телі, археологи), 2) література поетична і 3) література на грецькій 
людовій мові. Для фольклоріста важна особливо ся остатня глава, в ко¬ 
трій автор між іншим розбирає проби візантійського історичного та на¬ 
родного епосу, романтичні поеми на основі древніх тем, романтичні твори 
на основі середновічних, почасти західноєвропейських тем, звірячий 
епос, східні казки, лічебники і т. і. Загалом розібрано звиш 200 авто¬ 
рів або важнійших безіменних творів і при кождім з них подано по¬ 
гляд на стан тексту, бібліографію видань і опрацьовані і загалом усе, 
що потрібне для дальших самостійних студій. 

Книга проф. Крумбахера не тілько для широкоі публіки, але й 
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для загалу спеціалістів-філологів була правдивим відкритем Між іншими 
ироф. Ягич горячо привитав єі як важну підмогу також для студій сло- 
вяноькоі старовини. Рух розбуджений появою сеі книги уможливив проф. 
Кр-у приступити до заснована спеціального періодичного видана, по¬ 
свяченого студіям візантійщини. Таким способом в початку 1892 р. по¬ 
встав чвертьрічний вістник „ВузапііпізсЬе 2еі(зсІігій“ під редакцією 
проф. Крумбахера а при співуділі многих знаменитих спеціалістів з ріж- 
них кранів Европи. Із словянських учених в числі головних співробіт¬ 
ників сего вістника находимо професорів: Ягіча з Відня, Кондакова 
і Весеювського з Петербурга, Успенського з Одесси. Надто находимо 
тут більше або менше важні причинки молодших словянських учених 
Кірпічнікова, Карнєева, Спераиського, Решетара, Вольнера, Пав.товсь 
кого і др. Вістник містить статі на язиках німецькім, французькім, ан¬ 
глійськім і грецькім. 

В передмові до иершоі книжки сего вістника начеркиув проф. 
Кр-р програму свого виданя і начеркиув єі, як і слід було ждати від 
автора історіі візант. літератури, веіьми широко. Розказавши про дав- 
нійші невдалі проби основана періодичної публікації для студій над 
візантійщиною він мотівує конечність — признати тим студіям право 
самостійної дісціпліші. „Православний схід, се немов який окремий світ, 
якась своєрідна, напів освічена, напів дика купа держав і народів між 
освіченою Европою і варварською Азією. Ся ріжномастна сутолока на¬ 
родів, що колись була захистом Европи проти азіатського варварства 
і мабуть стане ся колись культурніш мостом між Европою і Азією, аж 
до остатніх часів мало звертала на себе уваги. Се спиняло й наукове 

■узгляднене тих народів, йіх Жі>в і літератур. Навіть словянська філо¬ 
логія, про котроі значіне нині ніхто вже не сумнівне ся, богато терпіла 
через сю зневагу для європейського сходу. Міклошіч мусів віддати ціле 
своє житє, повне невтомимоі праці, на те, щоб перед усім світом дока¬ 
зати право істнованя словянськоі філологи, а єго наслідник Ягіч тілько 
з несказаним трудом здужав оснувати і доеп піддержати центральний 
орган для сих студій „АгсЬіу Ніг нІауізсЬе Рііііоісщіе-. Тепер прихо¬ 
дить черга на старшу і орігінальнійшу частину східноєвропейських се¬ 
редніх віків, на світ візантійський з єго предтечами і паростями. І се 
не простий привид, не мертве слово, а величезна, многосторонна, бо- 
гата на всякі події історія лежить веред нами в візантійськім віці. Язи¬ 
ковий, літературний і артистичний, релігійний, суспільний і політичний 
розвій народів обхоплених широкою течією візантійського моря від 
кінця древніх віків аж до початку гствочасних, ось інше для дослідів, 
вповні спосібпе заповнити живучу і бога’у здобутками гаїузь науки.“ 
Далі виказує проф. К-р детально відносини візантіністики до тих галузів 
науки, котрі з нею стикають ся, з одного боку достарчають йій основ 
і прінціпів, а з другого можуть і з неі черпати собі доповнене і ви¬ 
яснене в многих подробицях. В першім ряіі в безпосереднім звязку 
зі студіями візантійськими є т. зв. клясична фільологія; особливо 
історія старогрецької мови не в одному вже скорисіала і ще скористає, 
із б.іпзшого пізнаня тзв. вульгарної, людовоі греччини візантійськоі. 
Але н романська філологія чимало тут може скмристатп. В се- 
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редньовіковій західній літературі легепд і оповідань займають Візан¬ 
тійці дуже видне місце як автори, посередники і передавці літератур¬ 
них сюжетів і мотівів. Дослід міжнародних взаємин, се один з найваж- 
нійших відділів середньовіковоі історії літератури, а не знаючи візан- 
тійськоі літератури дуже часто не має ся в руках звязку між Сходом 
і Заходом. Впрочім вульгарна греччина важна і для історії романських 
язиків, не кажучи вже про еі велику вагу для мови румунської. 

„Ще більше ніж романська мусить словянська філологія слі¬ 
дити за кождим кроком візантійських студій. Ані літератури ані штуки 
полудневих і руських Словян, ані йіх иолітичноі та церковноі історії 
не можна зрозуміти без докладного пізнана йіх духових батьків Візан¬ 
тійців. Та з другого боку треба замітити, що й на відворіть, пізнане 
словянських форм, словянськоі минувшини кидає богато світла на темні 
точки візантійськоі минувшини11 (Вуз. /Дзсіїг. і, стор. 5—6). В такий же 
ядерний спосіб викладає проф. Кр-р відносини візантіністики до пізнаня 
народів Сходу : Вірмен, Жидів, Сірійців, Арабів, бгиптян, Коптів, Пер¬ 
сів і Індійців; далі величезну вагу тих студій для історії церковноі, 
особливож для історії догм, церемоній літургічних, поезії церковноі, 
гагіографіі в сі звязку з середньовіковими повістями та поемами і т. д. 
Нема що й говорити про вагу тих студій для істориків, котрі в візан¬ 
тійській літературі находять величезне множество першорядних жерел: 
літописів, документів, написів, монет і т. і. Те саме хреба сказати і про 
географію та етнографію особливо балканського півострова. Дуже важні 
поправки вносить візантіністика в дотеперішню історію штуки, про що 
зараз скажемо ще кілька слів. В кінци підносить пр. К-р також вагу 
візантіністики для правників, особливо для зрозумінія пізнійшого права 
турецького і словянського. 

Кожда книжка „Візант. Часоп.11 містить 1) самостійні праці довші 
і коротші, або старі недруковані тексти попереджені вступом і поясне¬ 
ними , далі критичні розбори важнійших праць на полі візантіністики, 
а в кінці богатий відділ бібліографії, в котрім нотує ся всі праці, жур¬ 
нальні статі, видана текстів і т. і., що відносять ся до обсягу часописі 
і про кожду з тих праць подає ся довшу або коротшу замітку, де роз¬ 
казує ся єі зміст а часто короткими словами оцінює єі вартість. 

Із богатого змісту вийшовших доси 6 зошитів „Віз. Часоп.“ ми мо¬ 
жемо піднеста тілько деякі важвінші праці загальніншото змісту, а зу¬ 
пинимось довше тілько на тих, що близше доторкають ся тем словян¬ 
ських. 

Розпочнемо від історії візантійської штуки, для котроі маємо тут 
ряд дуже інтересних статей першого нині спеціаліста на сьому полю, 
проф. И. Стшнговського з Грацу. В першій, програмовій статі, (В. 2. І. 
61—73) п. з. „Біе Ьугапііпібсіїе КипзІ“ автор виказує, як мало доси 
ми знаємо про розвій візантійськоі штуки, підносить заслуги таких пра- 
цьовників як Байє і Кондаков і переходить ряд спеціяльних питань 
з історії архітектури і малярства, в котрих найліпші історики штуки, 
як Шназе, Шпрінгер і др., не знаючи історії штуки візантійськоі, на¬ 
говорили богато такого, що ніяк не видержить критики. Той сам ав¬ 
тор дає в дальшій статі Віє Ьугаїіїішзсіїе Ріаеіік сІегВІиіЬегеіі11 (В. 



2. І. 575—593) дуже інтересний причинок до пізнаня звязку візан¬ 
тійської різьби з грецькою : теми в части зовсім світські, в части хри- 
стіянські (хрещене Ісуса, св. єванг. Марко), та спосіб трактована фі¬ 
гур, фалди, вираз лиця і т. і. зовсім грецькі. До сеі статі додані три 
таблиці рисунків. До історіі архітектури і плястики IX в. відносить ся 
его статя Іпесіїїа сіег АгсЬііекіиг шкЗ Ріазіік аиз сіег 2еіі Вазіїіоз І 
(В. 2. III, 1—10). Більші або менші прнчннки до історіі візантійськоі 
штуки дають надто: Хр. Діль про візантійські мозайки в Бікеі (І, 74 
до 85, 525—5-26) з доповненем до сеі статі Стшиговського (І, 340- 341), 
ІІапагеоргіос про давню ікону св. Димитрія в Солуні (І, 479—487), 
Г. Шлюмбергер про барельєф у Венеціі, на коїрім виображеннй візан¬ 
тійський імператор з X в. (II, 192—194), Ол. їїавловський про деко¬ 
рації плафону Палатинськоі каплиці (II, ЗОН — 412), Шлюмбергер про 
візантійський многораменннн свічник (II 441 — 443). Осібно треба тут 
згадати про гарну і дуже інтересну статю А. Рігля про коптійську 
штуку (II, 112 — 121), 

Із праць історичних згадаємо тілько про такі, що обговорюють 
ширші теми, інтересні й по за кругом спеціалістів. Програмова є тут 
статя атенського проф. Спіра Лямброса „ВузапіїпізсЬе Безіс1егаіа'‘ (І, 
185- 201), де вія указує на цілий ряд важних питань по історіі Ві¬ 
зантії, котрі належало б обробити, вичнслюе цілий ряд історичних жерел, 
літописів та документів, доси друкованих і недрукованих, котрі б на¬ 
лежало видати і визнскати. Із історичних монографій, поміщених доси, 
найширше заложені праці її. Дрезеке „Шкоіаоз уоп Меііюпе (І, 438 
до 478), з ініереоними причинками до історіі б тумільства, — іїоЬаппез 
Маигоризи (II, 461—493) і особливо „Уот Біопузіовкіозіег аиі' сіет 
АШоз“ (II, 79--95) — веіьми важний причинок до історії орігіналь- 
ноі монашеськоі республіки на Афоні, що відіграла важну ролю в істо¬ 
ріі нашого духового ройвою. Назву ще тут історичні причинки: К. Ней- 
мана про документальні жерела до історіі взаємин,між Візантією і Ве¬ 
нецією особливо в часі Комненів (І, 366 -378), Й. Перлеся про вза¬ 
ємини між Жидами і Візантійцями (II, 569—584 , Ед. Лейча про перехід 
Венеціі з фактичноі до номінальної залежності! від Візантії (III, 64 до 
115) і Цахаріе фон Лінгенталя, першорядного знавця візантійських пра- 
вних відносин, причинки до історіі візаніійських документів (її, 177 до 
186) На увагу заслугують праці Г. Ґельцера, спеціаліста в справі на¬ 
писів і монет візантійських і історіі церкви візантійськоі, а також вельми 
інструктівна статя Дюшена „Б’ Шугісит ессіейіазіщие" ДІ,._531- 550). 
Із словянськнх учених дали історичні причинки проф. її. Йіречек, Т. 
Успенський і Кірпічніков, та на жаль, доси не було в В. 2. статі, ко¬ 
тра б на ширшій основі розібрала відносини між Візантією і Словянами. 

Із ста гей, що відносять ся до історіі літератури і фольклорістики 
(обі сі галузі тут тяжше розділити, чим де небудь інде) згадаємо тілько 
загально про групу праць і заміток Гацідакіса, Бюттнера-Вобста, Лям¬ 
броса, Людвіха, Куртца, К. Ф. Мюллера, Брауна, що відносять ся до 
критики тексту поодиноких візантійських писателів, а зупинимось тілько 
на таких працях, що мають загальнійшші літературно історичний ін¬ 
терес. В першім ряді згадаємо тут інтереспу статю проф. Ягіча „Бег 
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хгеізе Акугіоз“ (І, 107—126). Як звісно, повість о премудрім Акірі 
і царю Сінагріпі належить до вельми популярних; староруських пові¬ 
стей. Список бі находив ся також в рукописній збірці, що зберегла 
нам текст Слова о полку Ігоря. Вже Карамзін, подаючи виписки з тоі 
збірки в примітках до своеі історіі, в тім числі й виписки з повісти 
про Акіра, вірно замітив, що вона походить зі Сходу, де війшла з ча¬ 
сом у знамениту збірку казок, звісну п. з. Тисяча і одна ніч. Не так 
лехко було означити дорогу, якою ся повість зайшла на Русь. В свойій 
книзі . Очеркт, лптературнои нсторіи сіариннихт новЬсіей и сказокт. 
руескихв“ (1858 р.. стор. 63) А. Н. Пипін уважав як певну річ, що 
повість ся занесена на Русь від полудневих Словян, та доказу на се 
не міг дати, бо знав тілько руські, і то досить пізні єі рукописі. Юго- 
словянських рукописів, котрі б можна було вважати орігіпалами русь¬ 
ких , не було. Тілько в 10 літ пізніший відкрив і опублікував ііроф. 
Ягіч дві сербо-хорватські рукописі сеі повісти з XV і XVI віку, але 
й вони, хоч видимо виплили з жерела писаного мовою церковно-слоьян- 
ською, все таки так значно ріжнили ся від староруських версій, що 
приходило ся шукати дальших посередніх огпив. Аж в р. 1881 віднай¬ 
шов проф. Барсов у Москві новин церковно-словянськпй текст серб- 
ськоі редакції (опублікований того ж року в „Чгеніях'ь“ т. III) в ру- 
кописі XVI в , в котрій справді можна бачити югословянське жерело 
руських оповідань Ся югословянська редакція мусіла повстати в XIV 
або в початку XV в. і очевидно принесена була до Сербів з Візан¬ 
тії. А що візантійський текст сеі повісти досі! везвісний, то проф. 
Ягіч подає докладний німецький переклад церковно - словянського 
тексту як причинок до історії візантіиськоі літератури. 

До сеі вельми іитерееиоі статі проф. Ягіча додав мюнхенський 
орієнталіст проф. Е. Кун бібліографічні заміїкн про розширене повісті 
о Акірі (Гейкарі) на Сході, про єі походжене і т. д. ІІроф. Куй е за 
тим, що повість ся повстала в Сіріі а жерелами єі вважає біблійну 
книгу Товіта і сірійські акти перських мучеників. 

Інтересні також дія славістів є причинки до лігературноі істо¬ 
ріі т зв. Діктіса Кретенського, одного з авюрів оповіданя про війну 
Троянську, котре в середніх віках було вельми популярне в Евроиі, 
в часі, к<>ли Гомер звісний був тілько з наслуху, а з часом зайшло і 
до нас. Оповідане Діктіса Кретенського дійшло до нас не в орігіналі, 
а в латинській переробці якогось Л. Септімія, котра пізнійше перекла¬ 
дена була також і на грецьку мову. Деякі вчені в остатніх часах по¬ 
чали доказувані, що властиво ніякою грецького Діктіса не було, що 
мнимий переводчпк Септімій сам був автором тоі книги. Проти сему 
тверджеию виступає Едвіи ІІатціґ (І, 131—152 , доказуючи виписками 
з врангіпеькпх істориків (Кедрена і др.), що вони далеко перед пере¬ 
кладом книги Сеіпімія на мову грецьку знали грецьку книгу Діктіса 
і робили з неі значні виписки. До сего додає і А. Сонні з Кііва ви¬ 
писку з Арені (X. в.), котра доказує, що Діктіс уже тоді був у Ві¬ 
зантії загально звісний (І, 590). 

Дуже інтересний причинок для образу візантійського шкільництва 
дав М. Трей (М. Тгео, Еіп ЬугапІіпізсЬез 8сіїиІ§езргасЬ, II, 9(і до 
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105), друкуючи текст діалога шкільного, подібного до тих, які і у нас 
аж до ХУЛІ віку були в моді, і розбираючи его детально. Е. Буві, 
автор цінпоі праці про початки грецькоі христіянськоі гімнологіі, від¬ 
найшов і випечатав анакреоніичні (що до форми) вірші в жпт ю св. 
Івана Дамаскина, написанім патріархом Іваном Єрусалимським (II, 110 
до 111) А. Кірпічніков приводить зразки рифмованЧ прози ввізаюій- 
ських текстах з V в. (І, 527—530 , а К. Прехтер вказує старогрецькі 
жерела в творах звісного мораліста Теофілакта болгарського (І, 399 
до 414). Романтичному оповіданю про Флорія і Плаціафлору, одному 
з тих, що зайшли до Бізантіі з західної Евронн, посвятили невеличкі за¬ 
мітки Г. Кестлін (1,392—398) —головно критика тексту, і Джон ПІмідт 
(II. 212—220), котрий займає ся жерелами сеі поеми і вказує безпосе- 
редний єі взірець в одній староіталіянській поемі. А. Карнєев, автор 
гарноі праці про „Фіоіодог“ (по россійськи) подав тут грецький текст 
Фізіолога з рукопису московськоі сінодальноі бібяіоіеки (III, 26—(53), 
попередивши его інтересним вступом про ріж ні редакції сего, в ріжшіх 
віках вельми популярного і у нас також звісного діла і про йіх руко- 
писі. Пападонулос-Керажеус подає коротеньку звістку про жита най - 
знатнійшого візантійського поета, автора духовних гімнів Романа (II, 
599 — 601), Сн. Лямброс публікує з одного старого рукопису коротеньку 
пісню народну з візантійських часів (Ш, 165 — 166). Дуже інтересну 
студію посвятив А. Гепзенберг т. зв. родійським пісням любовним (II, 
549—562), т. є збірці народніх пісень візантійських, віднайденій в од¬ 
нім давнім рукописі. де вони уложені були по части ноазбучно, відтак 
видані були яз. Азбука любовна. ІІозаяк в текс і і деяких пісень зга¬ 
дувало ся про остров Родос яро шпиталь що находив ся на тім острові 
і про франкських лицарів, то деякі учені догадувались, що всі ті пі¬ 
сні мають темою любов якогось родінсью го лицаря ітемплярія) до грець¬ 
кої дівчини. Д. Гейзенберг виказує, що така догадка не має ніякоі під¬ 
стави, що азбучне впорядковане тих пісень — і амовільне й розбиває 
йіх натуральний звязок, і вказує 8 ціклів пісень, з котрих кождий тво- 
риіь для себе органічну цілість Б примітці до сеі статі нроф. Крум- 
бахер звертає увагу на те, що многі пісні поміщені в тій візантійській 
збірці ще й досі живуть в устах народа. 

Ми далеко перейшли б по за рямки сего реферату, коли б хотіли 
впчерпатп весь змі< т вийшовших доси зошитів Віз. Часоп. Тому згада¬ 
ємо ще коротко про відділи критнкн і бібліографіі. Відділів тих не 
можемо поминути, б» добір йіх і впорядковане може ще більше харак¬ 
теризують редакцію , ніж добір самостійних статей, котрі походять від 
спеціалістів, пишуть ся по йіх власній уподобі, значить, в журналі по- 
явдяють ся все більш або менше припадковими. Натомісць відділ кри¬ 
тики і реценз й може редакція вести сістематично. З тото власпе по¬ 
гляду треба віддати редакціі Візант. Часоп. повну похвалу. Многі кри¬ 
тичні розбори, поміщені в єі вістнику, мають вартість самостоячих ста¬ 
тей, нпр. М. С. розбір книг: Ельтера „Йехіі РуЧіа§огісі зепіепііаеЧ 
Ягіча „Ко/ит і Шогоііа ія згрзкісії кп.іійеупіЬ зіагіпа1 і егож „Рів 
Мепашіег-Йепіепгеп іп йег аІІкігсЬепзІауійсЬеп ШЬегзеІяип^11 (І, 157 
до 162) — розбір, що сам становить гарний причинок до нізианя лі- 
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тературиоі історіі так п >пуляреих колись у нас збірників сентенцій, 
звісних під назвали „Пчела", „Златая ц!шь“ і т. і. Не менше інте¬ 
ресна й оцінка Стшиґовського на книгу Брокгауза „Біе Кшізі іп сіеп 
АіЬозкІбеіегп11 (І, 347—351). В загалі в сьому відділі бачимо дуже 
живу участь словянських учених, старших і молодших , а словянські 
праці, котрі посередно чи безпосереднє відносять ся до візантійськоі 
історіі, мови, літератури, права і т. і., нотують ся і розбирають ся 
дуже пильно. В тім пункті „Візантійська Часописи" може привстидати 
всяке словянське наукове видавництво. 

Іван Франко. 

VI. Розбір думи про бурю на Чорнім морі. 

І. Невтомимий проФ. Сумцов, котрому при деяких хибах его нау¬ 
кового методу все таки треба признати велику заслугу як одному з не- 
многих тепер російських учених, що сіс тематично обробляють южно- 
руську літературу і фольклорістіку, що южноруські матеріали ставлять 
усе вихідною точкою і головною основою своіх праць, - помістив у 
январській книжці „Кіевекоп Старини" 1894 р. нову і дуже інтересну 
свою статю — розбір думи про Олексія Поповича, звісноі більше під 
назвою думи про бурю на Чорнім морі. Загалом треба замітити, що 
студіі над южноруськіши козацькими думами від часу першого йіх кри¬ 
тичного і науковим апаратом обставленого видана Антоновича і Драго- 
манова майже зовсім не пішли на перед. Що більше, навіть того бога- 
того апарату історичного і порівнавчо-літературного, що згромаджений 
у згаданому виданю, пізнійші робітники далеко не визискали — досить 
буде згадати замічений нами висше (стор. 284) випадок з Потебнею і 
его далеко невистарчаючим опрацьованем пісень про дівчину-воячку. 
Тілько деякі думи дочекали ся спеціальних монографій, як ось книжка 
Андріевського „Дума о нобкгЬтрехь братьегьизь Азова, Одесса 1884", 
статя В ІІауменка о думі про Самійла Кішку (Кіевская Старина 1883), 
та статя В. Романчука про ту саму думу;(Дкло 1884 кн. 6, 212—232). 
Тілько посередно, працюючи над великоруськими „билінами", доторкали 
ся дум козацьких А. Н. Веселовськнц та Н. Дашкевич, а також По¬ 
тебня в свойій книзі про колядки. В кінці думам посвячені також дві 
спеціальні праці: Костомарова „Исторія козачесгва вь памятниках’ь 
южнор. нар. пісеннаго творчества" (Русская Мисль 1880 і 1883, статя 
звісна міні іілько зі згадки Пипіна в его їїсторіи русской зтнографіи 
т. III. стор. 184) і Житецького згадана вже у нас многоціяна книжка 
„Мисли о южнорусскихь думахь." Та обі сі праці далеко ще не ви¬ 
черпали всего того, що можна і треба сказати про наш козацький епос, 
такий орігінальний з погляду на форму, зміст, кольорит і проникаюче 
его глибоке та щире чуте. Костомаров звернув головну увагу на сімво- 
ліку, а надто уживав козацьких дум переважно як історичного мате¬ 
ріалу, для характеристики бурливоі козацькоі доби в южноруській 
історіі, а д. Житецький дав нам широку картину літературних традицій, 
поетичного смаку, уподобань і способу житя тих верстов, серед котрих 
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но ого думці мусіли повстати козацькі думи, а головно, вказав на чи¬ 
сленні нитки, що звязують сей наш героічний епос іс сучасною ему і 
дашііішою літературою писаною та друкованою на Руси, з віршами, 
інтермедіями, діалогами шкільними, анокріфами і т. д. Перший Потебня 
приложив до колядок, а обік лях і до деяких дум метод на разі 
найвірнійший, конечний: подрібного досліду над кождою поодинокою 
піснею з усімп єі варіантами. В числі дум, котрих він мижоходом до- 
торкнув ся в свопій книзі о колядках, находить ся і дума про Олексія 
Поповича. Потебня відкинув догад Веселовського і Дашкевича про 
звязок, якнй буцім то заходить між сею козацькою дукою а великорусь¬ 
кими билінамп про Альошу Поповича і вказав паралельні до нашої думи 
пісні у Болгар і Сербів. 

Користуючись тими вказівками Потебні, далі здобутками історико- 
літературними д іііпгецького і в кінці ділом Американця Чайльда про 
шотландські балади д. Сумцов приступив до спеціальної праці над 
думою про бурю на Чорніш морі. Вій розбирає аналогічні з сею думою 
пісні югословянські, та заразом вказує ще більше ііохожі теми в піснях 
шотландських, датських і скандинавських. Дуже інтересне світло на 
повстане нашої думи кидають указані д. Сумцовим южноруські легенди 
про бурю на Чорнім морі і ратунок судна, занесені в XVII віці в за¬ 
писки II. Могти і в книгу Галятовського „Небо новос“; вони пока¬ 
зують, що тема нашоі думи — буря на морі і чудесний ратунок судна 
— була в ту йору популярна на Украіні не тілько в кругах козаць¬ 
ких, але також у духовних. Правда, обі ті книжні наші легенди тілько 
з далека доторкають ся до теми нашоі думи: нема в них власне того, 
що становить по думці самого д. Сумцова головну основу думи, того, 
що ратунок судна є наслідком явноі сповідн грішника і єго вкинена в 
море — задуманого, чи дійсного. Далеко бливше до основи нашоі думи 
підходять ті середновікові легенди, котрі д. Сумцов (за Чайльдом) 
приводить із Генріха Гондінгтонського Нізіогіа Апдіогшп (корабель 
з військом пливе по морю, на нім находить ся грішник з жінкою, нараз 
судно стає і не може рушитись — кидають жереб, котрий указує на 
грішника — єго з жінкою і йіх добром садять на човен і пускають у 
море, котре йіх зараз проглинуло, а корабель поплив); далі легенда 
про жінку грішницю, через котру буря жало не потопила судна, поки 
вона не покаяла ся (без жереба) і єі викинули. Таких легенд у серед- 
новіковій літературі можна б, здаєть ся, набрати далеко більше; я при¬ 
веду тілько одну, та таку, котра но мойій думці далеко близше підхо¬ 
дить до теми нашоі думи, ніж оповідана Могили і Галятовського і вка¬ 
зує нам заразом на жерело, відкп мусіли прийти всі подібні легенди до 
Европи. 6 се оповідане записане в житію св. Палладій, уміщенім в на¬ 
ших четьях-минеях і Прологах під д. 19 марта, а відси переняте також 
до вельми популярної в XVIII віці уніятськоі кннги „Народовйщаніе“. 
Святому Палладію оповідає один корабельник, що раз судно єго стало 
на морі і не могло рушити ся далі. Люде почали молити ся Богу, пі об 
йім відкрив причину сеі біди. Тоді почув ся незвісно відки голос: 
вкиньте Марію в море і попливете! Се повторило ся три рази. Тоді 
корабельник кличе Марію, котрої не знав. На се обізвала ся одна 
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жінка з поміж пасажірів і визнала, що повдовівши полюбила якогось 
вояка; щоб могти вийти за него замуж, убила двоє своіх дітей, та вояк, 
дізнавши ся о тім, прогнав еі геть. Тоді корабе іьиик, не хотячи кидати 
еі в море, дав йіії човник, та скоро вона сіла в то а човник, море про¬ 
глинуло еі, а корабель поплив далі (гл. Народовіщзиіе, трете видане 
з р. 1806, стор. 14 — 15). Сей мотів — небезпечна пригода на морі, 
з котроі присутні на кораблі викупляють ся пожертвованем якоісь 
людськоі душі, чи то нрисутноі на кораблі, котру вкидають у йоре, чи 
неприсуїноі („дай міні те, що дома маєш а про що не внаєш“) стрічає 
ся дуже часто в казках усіх народів (гл. нпр. Чубінський, Трудн, 
II, N. 5, стор. 17 і д.; Манжура, Сказки, стор. 40 і д.; Аеана- 
сьевш, Народним руескія сказки III, 315, 344, 363; в т. IV, 282—2У7 
вказана обширна література, що відносить ся до сего кр^уга казок, хоча 
пригода на морі е тут лілько побічним епізодом і в більшій части на¬ 
віть заступлена пригодами зовсім іншого рода). Та міні здаєть ся, що 
жерелом усіх висше наведених христіянських легенд, а може й жерелом 
нашоі думи про бурю на Чорнім морі, коли не безиосередним, то в уся¬ 
кім разі блвзшіи від усіх тих легенд і казок, було біблійне оповідане 
про пророка Нону. Як близько підходить се оповідане до основи нашоі 
думи, се побачить кождпй, прочитавши текст біблійної повісти, котра, 
як вірно замітив Рейсе, тілько через кепорозуміне попала в число книг 
пророцьких, а властиво є казкою, переробленою відповідно до релігійних 
поглядів жидів не-палесіинських в часах, коли жидівська тзв. діаспора, 
порозсідавши ся в центрах греко-римськоі культури, почала вже отря¬ 
сати ся з палестинської національноі виключности, та все таки вдер¬ 
жувала ще тісні духові зносини з Палестиною і вживала в письмі ге- 
брейськоі мови, значить десь в IV. віці пер. Хр. (Е. Ііеизз, Ьа 
ВіЬІе, апсіеп Тезіатепі, VI., РЬіІозорЬіе геїідіеизе еі тогаїе сіез 
НеЬгеих, 563—572). 

Кінчить ся праця проф. Сумцова 10 замітками про деякі подро¬ 
биці думи 3 них особливо інтересна замітка про кроваву жертву морю 
(чоловік або хоч мізинний палець). 11р. Сумцов підбирає у ф >льклорі 
ріжних народів аналогії до сего явища, та в близший аналіз єго не 
входить. 

Іван Франко 

II. Повисша статейка була вже набрана, коли від проф. М. Дра- 
гоманова ми одержали замітку про сю саму працю пр. Сумцова. Ми 
друкуємо еі також в повні, міркуючи, що вона де в чому поповняє наші 
уваги. Р е д. 

В І. кн. „Кіевской Старини'' 1894 р. напечатана праця пр. Сум¬ 
цова „Дума обь Алексіїї Поповичі'1. Праця та варта уваги власне як 
прпмір того як при більш строгому методі порівняня можна поставити 
твори народної словесности на відповідне йім місце в інтернаціональ¬ 
ному словесному матеріалі. Деякі з учених, котрі писали доси про зві¬ 
сну українську думу про „Курю на Чорнім морі" або „про Олексія 
Поповича11, зводили єі до одних джерел з великоруськими „билинами11 
про Алексія ІІоповича. Тим часом укр. дума і великоруські биліни сі 



не мають промін; собою нічого спільного ні по фабулам, ні но ідеям 
окрім імеїш Олексія ІІононича, котрого в додати к в деяких варіантах 
думи і нема, так що деякі видавці укр. дум резонно звуть еі просто 
„Буря на Чорнім морі“. Очевидно, що ті, хто порівнює укр. думи 
і великор. бюііни, в данім разі вганяють ся не за головним в речі, 
а за побічним. 

Перший показав справжніх родичів нашій думі Потебня, порів¬ 
нявши єі з однією болгарською піснею про бурю на лорі коло мона¬ 
стиря і про грішного монаха, і з сербською піснею, в котрій ми бачимо 
тілько ослаблену переробку болгарськоі. Фабула болгарськоі пісні по 
части відрізняє ся від украінськоі тим, що в першій нема плаваня 
на морі а дія йде на березі моря, але основна ідея — жертва мо¬ 
рю грішника — однакова в обох піснях. Се очевидно пісні спо¬ 
ріднені. 

Тепер д. Сумцов вказує по знаменитій збірці англо шотландських 
баллад Чайльда західно-європейських родичів нашоі душ. Між ними 
нанблизшою являє ся шотландська балдада про Робіна Броуна, близ- 
шою навіть ніж" болгарська пісня. Очевидно, що шотландська як і дат¬ 
ська пісні, як і укр дума зложені під впливом о дні є і тенденціі 
— показати силу каяття, і му сіли піїти з одного первобраза, 
котрого поки що вказати не можна. Гіпотеза д. Сумцова про можливість 
дохристіянського, скандінавського первообраза, в котрому морський 
царь гребував жертви, поки що ні на чому не основана, а всі подро¬ 
биці всіх пісень сеі теми носять явно церковно-христіянський характер. 
Ось поки що точні виводи з сопоставленого д. Сумцовил пісенного ма¬ 
теріалу, і сю сопоставу треба признати вкладом д. Сумцова в справу 
генези нашоі думи. Легендарний же матеріал, котрий приводить д. Сум¬ 
цов з Чайльда а також з „Неба нового" Галятовського і з „Записок" 
П. Могили, належить власне до тем аналогічних, але не до оамоі осно¬ 
ви даних пісень. Ми думаємо, що нема підстави звужувати ідею і ге- 
незу сих пісень, як се робить д. Сумцов в словах: „Малорусскія ду- 
мьі обь Алексіі Поповичі, какь и вт. особенности западно-европейскія 
родственньїя имь версій о покаяніи грішника на морі если не прямо 
возникли подш вліяніемь средневіковнх’ь сказаній о чудесахн пресв. 
Богородицн, то развились подт. пхн вліяніемг и вж прямоп отть нихг 
зависимостп“. Властиво, Богородиця вистуна лишень в шотландській 
пісні, а в других діло с бходить ся без неі, самим каяттєм грішника. 
Треба замітити, що в болгарській і сербскій пісні ніяке каяттє не по¬ 
магає грішникови. Певно, ся ознака не говорить проти генези всіх пі¬ 
сень з клерикального жерела про силу каяття, а є лише почаствим про¬ 
явом простонароднього протесту проти клерикальної думки, який нпр. 
видно в деяких варіантах легенди про страшного грішника (розбійника, 
кровосумішвика і т. і.1, котрому каяттє проща всі гріхи крім убійства 
батька, матері і т. і. 

М. Драгоманов. 
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НОВІ КНИНСКИ. 

РУССКІЙ СОЛОВЕЙ. „Народная лира“ юш собраніе народньїхь 
ігЬсней на разних'ь угро русскихь нарйчіях'ь. Собрал'ь н педаль Ми- 
хаиль Андреевпчь Врабель. Унгварь 1890. 

Ся невеличка книжечка, в котрій поміщено 188 пісень, не має яко 
цілість ніякоі науковоі вартости. Видавець д. Врабель помішав у ній 
пісні книжні, нові і старші, з піснями народніми, зібраними в ріжяих 
сторонах угорськоі Вуси. Що до пісень народних, то переважна часть 
поміщених тут пісень е вже в збірках Головацкого і Де-Вояланз. Д. 
Врабель вменшив іще вартість своеі збірки тим (лишаючи на боці зо¬ 
всім немудру правопись, що затирає особливості! народиіх говорів), що 
при великій части пісень не зазначив, де і відкого записані. Та все 
таки дещо цінне е і в тій збірці, головно-ж цінна в_ній збірка пісень 
бачванських Русинів, т. є. того руського острова, що живе на півдні 
Угорщини, головно в селах Керестурі, Коцурі і ще кількох у Сремі. 
З тіх сторін доси не було майже ніяких записів етнографічних і для 
того д. Враблевп належить ся подяка за подане хоч неведичкоі збірочки 
пісень бачванських Русинів. Додамо, що пісні розкинені по книжці без 
ніякого порядку. 

І. Ф. 

ЕВМЕНІЙ САБОВР), Христоматія церковио-сяавянскихь и угро- 
русскихь литературннхь памятниковь. сь прибавленіемь угро-русскихь 
народннхь сказокь на подлйнньшь (!?) нарічіяхь. Издаль книгопеча- 
тний фондь єпархій Мукачевской Вь Унгварй 1893 

Книжка ся зладжена мабуть в головній части для ужитку шкіл, 
але вона дуже інтересна для всякого, хто хоче познайомити ся з угро- 
руською літературою, народною мовою і еі історією. Я сказав би на¬ 
віть, що іменно для вчених, лінгвістів, істориків літератури та фольк¬ 
лористів вона цікавійша, ніж для угро-руських школярів, котрим вона, 
відповідно до тенденції угорського уряду, не дао ніякісінького понятя 
про цілість южноруськоі мови і літератури і котрих заставляє думати, 
що угорська Русь, то щось осібне від Галичини і Украіни. Хрестома¬ 
тія д. Сабова силує ся навіть по трохи обставити сю тезу історично: 
крім виписки з євангелія Остромірового та краківського Часословця 
1491 д. Сабов подає виписки з самих тілько угро-руських або ненець¬ 
ких друків та рукописів XVI—XVIII віку, угроруські грамоти духовні 
і світські і т. і. З книжноі літератури ся стара часть і пц лові і по 
змісту ще найцікавійша, і приходить ся жалувати, що автор не зробив 
сю часть хоч у десятеро більшою. Натомісць усю новійшу угроруську 
літературу, особливо писану на тзв. „угро-русскомь литературномь язьі- 
кІ5“ від часів Духновича можна б було д. Сабов^ зовсім дарувати. Ся 
частина навчаюча хіба тим, що вказує наглядно, як люде не злі і не 
глупі, відбивши ся від живоі народньоі мови, фатально відбивають ся 
і від живого змісту в літературі і попадають у таку мертвеччину, від 
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котрої на десять миль віє гробовим холодом. ІІід титулом „народная 
скдзки і приповідки на подлинннх'ь угро русекнх'ь нарічіяхт." напеча- 
тав д. Сабов 15 казок та анекдотів і 10 пісень на ріжних угро-русь- 
ких діалектах з захованєм (о скілько на се повволяе невідлучна псевдо- 
етімологічна правопись) йіх фонетичних осібностів. Три пісеньки з Ку- 
дури, ІІетрівців і Керестура взяті зі збірки Врабля. Побільшують вар¬ 
тість книжки два досить докладні (як для шкільних потреб) бібліогра¬ 
фічні огляди: „Краткін очергь исторіи дерковно-славянского язика 
и словесности" Емануіла Рошковича (стор. 171—182) і „Очеркт, лите- 
ратурной діятельности н образованія Угро-русскихь“ самого Е. Сабова 
(стор. 183—210). Як бачимо, книжка цінна, хоч впорядчик еі д. Сабов, 
очевидно „общероссг", намагаеть ся нисати великоруською мовою та 
вповні ігнорує сучасну і давню южноруську літературу з висмкою хіба! 
Остромірового євангелія та літописі Ііестора. Навіть „Слово о полку\ 
Игоря“ для него не істнує! 

І. Ф. 
Бг. СЕЙМ Еі\т< НАЖІЕШС2. Біе КііїитеЬегеі ітсі іїіе Кі- 

іїтттеЬегзсІшІе сіез \\Яаіїуз1авд- П. V. Рейоготечсг іа Окао. Шеп 
1894. Головні наукові ріесез сіє гезізіапсе сеі гарноі брошури е дві 
праці дра Алойзія Рігля, кусгоеа при австр жузеі для штуки і про¬ 
мислу і доцента історіі штуки на віденьськім універсітеті, одна напе- 
чатана ще 1892 р. в доповненю до Хї. тому часописі „СепігаІЬІаіі 
Шг йаз ^етгегЬІісіїе ШієґгісМзхуєзєп іп ОевІеггеісЬ“ п. з. ,Біе 
КіІіт-ТеррісІшеЬегеі іп Оаіїгіеп шій Йіе '\¥еЬегеізсЬ.и1е іп Окпо“, 
а друга п. з. „Киїіїепізсіїе Террісііе“, уміщена в „МіШіеіІип§еп йез 
к. к. бзіегг. Мизеитз їйг Кипзі ипй Іпйпз1гіе,“ ЛаЬгд. 1892, 8. 85—94 
ипй 109 — 113. Передрзгк сих цінних праць містить ся на стор. 1 — 51. 
Др. Рігль підносить тут поперед усего, що килижкарство цвило колись 
по всій Европі, та з часом упало так, що в західній і полудневій 
Европі не лишилось з него майже ані сліду. В Австрії цвите воно ще, 
хоч за державною підмогою, в полудневій Угорщині, упало на наших 
очах у Хорватії, і удержало ся в найстарших формах, технічних і еко¬ 
номічних, у східній Галичині і на Буковині, де не тілько мужики зай¬ 
мають ся вироблюванєм килимів, але мужики переважно е й йіх консу- 
ментами На підставі власних дослідів і пошукувань констатує др. Рігль, 
що в східній Галичині є кілька центрів, у котрих колись цвило ки- 
лимкарство і котрі виробили свій осібний тіц килимів. Найважнійшим 
з таких центрів є міеточко Товсте (скалатського пов.), коло котрого 
килижкарство цвило мабуть довго перед розділом Польщі, але тепер майже 
зовсім упало. Другим важним гніздом кшшмкарства є Гуцульщина, По- 
кутє і Буковина; тут килими задержали відмінний, більш первісний ха¬ 
рактер, та др. Рігль — по нашій думці — пересолив уважаючи можли¬ 
вим на підставі сеі і ще інших (яких?) ріжниць зазначити ріжницю 
в етнологічнім характері Русинів на північ і на полудень Дністра (стор. 
28—29). В кінці третє гніздо кшшмкарства, де воно також і доси жи¬ 
ве, є Збаражчина. 

Жите і Слово. 20 
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Далі переходить автор до опису техніки руських килимків, котрі 
ломимо ріжниць в орнаментиці і колірах з погляду на роботу належать 
усі до одного тіпу і сильно ріжнять ся від килимів угорських і серб¬ 
ських. З техніки руського килимкарства виводить др. Рігль дуже важну 
річ — іменно неможливість того, щоб килимкарство се було запозичене 
від Татар і загалом зі сходу. По его думці килимкарство руське є ги- 
томим, краевим промислом; за сим промовляє також схожість руських 
килимів зі скандінавськими, для котрих зовсім уже годі допустити та¬ 
тарсько-орієнтальні впливи і взірці. За стародавністю килимкарського 
промислу на Руси промовляє і економічний бік йіх продукції — посе¬ 
редній між домашнім промислом і наємною роботою : хто хоче мати ки¬ 
лим, сам приготовуе весь матеріал, дає єго фарбувати а відтак несе до 
килимкаря, котрий за певну плату робить із него килим. Оею срмою ме¬ 
тодою вироблюють ся у нас іще в жногих сторонах полотна, сукна; 
відтінком тоі методи є заховане ще декуди вироблюване кожухів і сі¬ 
тей рибацьких, шите одежі і т. і., при чому до готового матеріалу бе¬ 
ре ся майстра до дому, дає ся ему хату і страву, поки не скінчить ро¬ 
боту, а тілько опісля дає ся ему ще й умовлену плату. При кінці го¬ 
ворить др. Рігль докладнійше про десені руських килимів і згадує ко¬ 
ротко про фарби, не входячи в давні способи йіх приготовуваня задля 
браку вказівок. 

Друга половина брошури дра Ранкевича містить докладне опові¬ 
дане про змаганя і заходи д. Володислава Федоровича з Вікна около 
вислідженя останків давнього килимкарства і єго техніки, а далі около 
піддвигненя сего упадаючого промислу (стор. 51—93). Розділ сей дуже 
інтересний і показує, скілько труду і жертв приходило ся принести д. 
Федоровичеви, щоб перебороти байдужність та ігноранцію ріжних вер¬ 
стов, щоб здобути для руського килимкарства належне ему місце і за¬ 
певнити ему на далі раціональний розвій. Для сеі ціли д. Федорович 
сам заснував у свойій маєтности і власним коштом удержує взірцеву 
школу килимкарсьву, котроі статут подано при кінці брошури (стор. 
93—99) з долученєм короткого справозданя про єі роботу (стор. 
99—107). Д. Федорович кладе особливу вагу на те, щоби вироби єго 
школи не відбігали від того старого, гарного тіпу килимів, що через 
довгі віки виробив ся в нашім краю і серед нашого народа. Так само 
строго держить ся він давніх фарб ростинних, виключаючи нові фарби 
анілінові, котрі нпр. у Гуцульщині доводять кпіижкарство до упадку, 
зміняючи єго давній характер і тим самим відбираючи ему рацію істно- 
ваня. В усякім разі заслуга д. Федоровича на сім полі дуже велика 
і для того треба признати в повні заслуженим те признане, яке ему 
припало від цісаря, від пок. наслідника престолу архікнязя Рудольфа 
і інших знаючих осіб. І. Ф. 

ЖІНОЧА БІБЛІОТЕКА, видає НАТАЛІЯ КОБРПНЬСКА. 
Книжка І. Наша доля, збірник праць ріжних авторів. 
Стрий, 1893. 

Майже рівночасно з. І. кн. „Житя і Слова11 появила ся в світ 
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також І. кн. давно дожиданоі „Жіночої бібліотеки11, видаваної звісною 
писателькою Н. Кобринською. Щиро витаючи се нове видавництво і ба¬ 
жаючи єну як найкрасшогз ходу серед нашої суспільносте, ми хочемо 
сказати кілька слів про зміст І. книжки. Вона містить ось які статі: 
Жіноча справа в Галичині Н. Кобринськоі, Швачка, стих ОлексиХодо- 
вицького, Праправнучка баби-борця, оповідане Ганни Барвінок, Чого 
нам боятись ? розвідка Евг. Ярошинськоі, Відчит Анни Грималюк, Дві 
народні пісні, Домашний жіночий промисл Н. К. і Маріі Реваковичівни, 
Літературні замітки, дра Дамяна М. Звістки з заграниці і з краю Ольги 
Кобилянськоі і Н. К , Статут товариства „Охоронна11. Як бачимо, зміст1 
досить ріжнобарвний і порушує важні питаня нашого суспільного жити. 
Статут товариства , Охороно11 становить один крок до виконана ухвал 
стрийського віча, щоб інтелігентні жіики по наших селах за¬ 
сновували такі охоронки для догляду над мужицькими дітьми в часі, 
коли матері йіх заняті полевою роботою. Замітка М. Реваковичівни 
про жіночий промисл у наших горах свідчить про щире заінтересоване 
авторки — не виробами та узорами, а долею і заробітком тих жінок- 
селяиок, що роблять, ікають та вишивають і в котрих обороні вона 
стає против інших жінок — жидівок та циганок, що відбирають йін 
заробіток. Панна Наталія Окуневська подала прекрасну пісню народну 
про долю сиріт; пісня ся мабуть нового складаня, бо в старших збірках, 
в тім числі й у Головацкого ми єі не стрічали. Інтересною яовістю 
в руському виданю е „пісня про свекруху11 перекладена Рахелею К. 
з жидівського жаргону. На жидівський жаргоновий фольклор давно 
звернено увагу в світі науковім (гл. хочби О-гііпЬаит, Лійібсіт- 

сІеиізсЬе СЬгезІотаїіе), та все таки не в тій мірі, як би слід. Того 
самого Грінбаума „Жидівсько-польська хрестоматія11, заповіджена, не 
вийшла доси. Пригадаю, що на мою просьбу один із ліпших знавців 
жидівськоі жаргоновоі літератури, Бернфельд, написав був для „Зорі" 
1886 р. добрий огляд еі. В „Житю і Слові11 ми думаємо посвятити до¬ 
сить місця жидівському жаргоновому фольклорови, до чого маємо обі¬ 
цяну підмогу шановного дра Генрика Вігелейзена. 

В першій книжці „Жіночоі бібліотеки11 слід іще звернути увагу 
на гарну поемку д. Олекси Х-кого „Швачка11. Оповідане Ганни Барві¬ 
нок, написане прекрасною мовою, по свойій провідній думці може не 
зовсім надавало ся до виданя, котре голосить рівноправність жінок 
з мужчинами. Пані Г. Б. взялась власне оповідати „епопею11 лідчиненя 
жінки чоловікови, навіть нелюбому, в додатку ще й ідеалізуючи сю 
жінку 

Про статю і замітки еамоі впорядниці сеі збірки, д. Натадіі Ко¬ 
бринськоі, не місце тут говорити докладніпше. Се праці публіці стичні 
і в значній часта полемічні. Скажемо тілько з гори, що сімпатізуємо 
в повні з еі поглядами і з тою діяльністю, яку вона розвиває для йіх 
осущеня Та все таки скажемо отверто, що по нашій думці своєю бел- 
летристикою навіть для спеціально жіночоі справи вона могла б зро¬ 
бити далеко більше, ніж публіцистикою. 

Звернемо ще увагу на вісти літературні дра Дамяна М. Подав 
він короткі справозданя з деяких голосних книжок німецьких: одноі 
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філософічної (Ніцше), двох драм Гауптмаиа і Ібзена і двох повістей. 
(Келлера і Гю де Монаесана). Думка без сумніву добра — вказувати нашим 
жінкам річи, котрі надають ся до йіх лектури, та тілько добір йіх не 
видаєсь нам щасливий. По що на чолі поміщено книжку Ніцше (чи 
Ніче, як его пише автор, зводячи его в 2. над. до Нічого) — сю бли¬ 
скучу, а фальшиву балаканину, сю справді анархістичну філософію, ро¬ 
блену ,,без царя в голові11, — сего абсолютно не розуміємо. Так само 
дивно нам, чому з Гю де Монаесана він вибрав як раз патологічну 
студійку „Орла", а не згадав про найкрасше діло передчасно помер- 
шого писателя „Веі Аті“? Та все таки авторови заміток належить ся 
признане за те бодай, що перший у нас звертає увагу на драми 
Гаутмана, автора справді знаменитих „Ткачів“. 

Не можемо в кінці проминути ще одноі обставини: зверхний ви¬ 
гляд, друк, корректа а подекуди й мова в І. кн. „Жін. бібл “ просто 
неможливі. Ми навіть боялись би входити в детальний розбір деяких 
праць заміщеннях в ній, щоб не передати думку автора зовсім фальши¬ 
во, держачи ся того, що в книжці надруковано. Такого, кажучи словом 
Федьковича, „шанталавого“ в технічнім погляді виданя, котре при тім 
має таку поважну ціль і такі щирі наміри, у нас мабуть іще не було. 
Дуже жаль! Щиро бажаємо новому видавництву крім численних 
передплатників також доброі друкарні і доброго, грамотного кор- 
ректора. 

І. Ф. 

МАЛОРУСЬКІЙ ПРОЗВИЩА ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНІЙ. Зтно- 
графнческій очеркь В. Ястребова. Одесса 1893 (відбитка з „Новорос- 
сійского Календаря.“) 

Яку вагу мають „вуличні" прозвання, про те писав уже ироф. 
Оумцов. Коли народ прикладає прізвища чи до однієї людини, чи до 
цілоі сімйі, то тут ми бачимо роботу того самого творчого народнього 
духа, що виразнійше виявляє себе в піснях, приказках, прислівях і т. п. 
Справді бо: коли складаєть ся вуличне прізвище, то тут звертають 
увагу на найтипічнійші риси в людей, фізичні або моральні; щоб за¬ 
значити тіі риси, вибіраюгь ся з лжсічних яародніх засобів як найха¬ 
рактерніші та аайвлучніщі слова. Статейка В. Ястребова гарно допо¬ 
внює роботи Н. Сумцова*) тай має з ними органічний звязок, А в тім, 
найбільший інтерес нарису Ястребова лежить не в теоретичнім боці, не 
в умозріннях та узагальнюваннях, а в масі реальних вказівок: він на¬ 
водить найточніщі звістки, уділені йому від селян та міщан, звідки взя¬ 
ло ся те або те прізвище, з якої причини та серед яких обставин. Та¬ 
ким побутом начерк Ястребова дозволя читачеві — одно, що ніби са¬ 
мому бути свідком, як зароджуєть ся та розвиваєть ся творча народна 

*) „Малорусскія Фамильння прозвшца"—Кіевск. Стар. 1885, Февраль.— 
„Уличння клички“ (в „Культурнмхь переживаніяхь“—Кіевск. Стар. 1889 Фсвр. 
і окремою книжкою.) 
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■гадка, а друге — що він веде читача по-за куліси сільського життя, 
в такі моменти, які не піддають ся швидкому, поверховному наглядові: 
адже прізвища повстають не в звичайних, а в видатніщих, інтересніщих 
випадках. Як же Ястребов мав у своіх руках рясний матеріал (над 400 
прикладів на саму Херсонщину або, кращ, на самий блисаветський по¬ 
віт), то він міг зробити свій огляд широким і всестороннім; отож він 
і веде нас од хлопячих грищ па вечерниці, з вечерниць—у сільський 
клуб-шиньк, з шиньку — до волостного правління та на сільську раду, 
звідти — поміж славнозвісні баби цокотухи й не меише славнозвісні 
баби-войовниці, що гарно воюють ся з своіми чоловіками, звідти — на 
ярмарок, звідти — знов кудись, і т. п. Всі Ястребівські дані 
могли б послужити чудовим матеріалом до сільського побутового роману 
а 1а „Кайдашева сікья.* Та не всі пояснення, які позбірав Ястребов^ 
здають ся міні правдивими та ймовірними. От він каже: „Селянин Д. 
здобув собі від попа прізвище „Брехачка11 ось як. Одного разу піп 
йіхав та зустрівсь із цім-о мужиком тай каже: Ану, збреши що-не- 
будь." То той: „Нема коли, батюшка, брехать, треба за ліс махать, бо 
за лісом чумаки стоять, за міх полови дають три вози соли". (N8. вір¬ 
шована проза). Піп повірив, мерщій до дому, звелів понашивати як най¬ 
більше міхів, навантажив полови скількись возів тай пойіхав шукати чу¬ 
маків..." Це ж видимий анекдот! Ми його зустрічаємо й у збірці Чай- 
ченковій: „Веселий оповідач." Очевидячки, це попросту тіпічна бродяча 
вигадка про брехуна, а сказали єі Яетребову через те, що за прав¬ 
диву причину селянинового прізвища „Брехачка" забули. 

Здавна, дякуючи Гоголеві, люде оповідають цілі анекдоти про 
кумедні вкраїнські прізвища. Куліш (в „ Основі" і нападавсь за те на 
Гоголя, кажучи, що він понаддав Украінцям такі ймення, які кожен 
селянин поветидабть ея навіть вимовити в товаристві (подібне до цього 
писав і Чайченко). Вже Сумцов показав, що Кулішеві докори не мають 
підстави та що Куліш дививсь на народ закоханими очима. Книжочка 
Ястребова містить у собі богацько дуже кумедних прозвань украін- 
ських. 

Автор у передмові зовсім справедливо завважае, що прізвища — 
.важливий матеріал для вивчення мови, бо в них ми бачимо короткі й 
чудові взірці язиковоі врісталізаціі та влучности. Тілки ж не вважа¬ 
ючи на своі власні слова, Ястребов зовсім перекручує фонетичні вла¬ 
стивосте украінськоі мови; правописи его — дуже плутана. З чого 
можна було скористати, те вже я одіслав до словаря Уманця. 

А. Кримський. 

ЧАХ 8МЧЕТЕК. Ідісі ХасігаЬзкі осі (тсіо\уа а і ро ВосЬпі§, 
оЬгаг еішщгаіісгпу. Кгакотсіе, пакіасіепі Акасіетіі итіерАпойсі 

4893, сторін 1X4-728. 

Географічний метод в етнографіі, т. є. збиране етноірафічного ма¬ 
теріалу по околицям, по провінціям, панує в польській етнографіі від 
давна, ще від полу-наукових збірок Войціцкого, Жеготи Иаулі та Зєн- 
ковнча. Головно сену методови треба завдячити колосальну збірку Оска- 
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ра Кольберга „ІлісІ“ з еі самостійно виданими частими „Рокисіе", 
„Магстзге", „Рггетузкіе", „СЬеІтзкіе". При такім методі вби¬ 
рана, а головно при такім методі публікована, нкого держав са Коль- 
берг, дуже лехко при якій такій організації на землях, що колись 
входили в склад давноі Польщі, назбирати 100, 200 або й більше то¬ 
мів матеріалу, — бо-ж остаточно з кождого села можна набрати єго на 
том. Пок. Кольбер не завсігди вмів опанувати зібраний ним самим і 
другими матеріал: одну і ту саму пісню, повірку, повість друкував 
5,10 разів в міру того, як була записана в ріжних околицях, хоча бу¬ 
ло би в повні вистарчило покликати ся на один з попередніх томів або 
подати тілько відміни нового запису. Справедливо замітив один із поль¬ 
ських критиків, що всю суму справді нових матеріалів, зібраних Коль- 
бергом до етнографіі польського люду, можна б вигідно вмістити в 
2 або 3 томи. 

Що впрочім Кольбергове збиране не було таке еістематичне і ста¬ 
ранне, як би сего по величезнім обємі єго збірки можна надіяти ся. на 
се дуже добрий доказ маємо в спорій книжці, котроі заголовок ми вис¬ 
піє виписали. Д. Свентек ограничив ся на невеличкий географічний 
островець — кільканадцять сел, що лежать по обох боках середнього 
бігу річки Раби. Сей островець обнятий уже був збіркою Кольберга, а 
іменно тою еі частиною, що посвячена земли краківській. Та про те д. 
Свентек, уроджений в тім закутку, з котрого подав матеріали етногра¬ 
фічні, і очевидно добре знайомий з єго народом і народнім житєм, зі¬ 
брав масу преінтересного матеріалу, якого не находимо у Кольберга. 
Правда, метод збираня і групованя матеріалу і тут такий самий, як 
у Кольберга, та д. Свентек подає при кождім відділі масу подробиць 
і матеріалів, нераз більшу для сего одного куті ніж Кольберг для цілоі 
Краківщини. Д Свентек старає ся навіть по троха розширити програ¬ 
му Кольберга, ігар. посвячує осібний, хоч невеличкий розділ своєі книги 
(стор. 120—120) звичаєвому праву, на котре Кольберг майже не звер¬ 
тав уваги. В загалі видно тут більше строге розумінє етнографіі, ніж 
у Кольберга; нема тих уривкових а безсістемно нагромаджених нота¬ 
ток історичних, географічних та топографічних, котрими Кольберг за¬ 
повняв своі томи, нема філософованя над мітологією, вдачею та духом 
людовпм, і т. и, нема тоі ніби - людовоі літератури, тих пісень двірсь¬ 
ких та виразно штучних, котрих у Кольберга також богато. Д. Свен¬ 
тек — совісний і старанний збирач, котрий дбає о чистоту матеріалу. 
Майже одинока писана річ, котру він передрукував, се „лист небесний11 
чи „8еп Рг2ЄпаЇ8і*п§І82ЄІ Раппу Магуі Во^а Восігісу11, звісний апокріф, 
що до недавна був дуже пильно читаний і переписуваний тамошнім 
людом (стор. 550—552). 

Щоб дати виображенє про богатии зміст збірки д Свентка, пода¬ 
ємо т_ут розклад єі матеріалу. В збірці 13 частей, з котрих деякі дово¬ 
лі обємисті. І так на 33 сторонах описано головні занятя люду, ріль¬ 
ництво і місцеві промисли (оліярсгво, мазярство) та ремесла. На 10 
сторонах іде опис помешкань, будинків та приладів господарських. Далі 
20 сторін посвячено описова убраия, стройів, страв і напойів люду 
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і дано ого нагальну характеристику. На СО сторонах іде далі опис тра¬ 
вників і звичайів, що відносять ся до поодиноких пор року (народній 
дневник). До сего розділу долучено також осібно зведені звітні го¬ 
сподарські і згаданий уже, хоч доволі поверховий і неглубокий обрис 
звичаєвого права (стор. 120—126). Далі на 50 сторонах іде опис обря¬ 
дів, що відносять ся до поодиноких моментів в житю чоловіка від 
уродженя аж до смерти. В сих обох розділах, звісно, має ся чимало 
пісень. Особливо важна є збірка колядок (з них одна на апокріфічний 
мотів, як Марія з Ісусом утікала перед жидами, здибала чоловіка що 
орав і просила єго, щоб як жиди будуть за нею гнати, сказав йім, що 
бачив Марію тоді, коли сіяв пшеницю. На другий день пшениця его 
достигла і жиди почувши слова чоловіка, вернули знеохочені; пісня ся 
є й у нас, у збірці Головацкого ; більшість колядок у Овентка — чи¬ 
сто світського, величального змісту. Між ними особливо інтересні ко¬ 
лядки — жидови арендареви. Цікавий також опис тзв. іигопіа, що від¬ 
повідає нашій козі“ (обхід підчас різдвяних свят і нового року), а 
також текст вертепноі драми „КгоІ НегосІЇ (стор. 92 —99). Найобшир- 
нійший є розділ VI (151 сторін), що обнимає пісні, поділені но, групи 
„думи11 (д. Свєнтек, за приводом Кольберга, називає сим зовсім невід¬ 
повідним терміном ті невеличкі обривки пісень епічних, балядово-нове- 
лістичяого зміету, котрі заховали ся серед надрабського люду), пісні 
любовні, пяницькі, вояцькі, набожні і легенди (жебрацькі), в кінці дрі¬ 
бні куплети (краковяки). В тім розділі супроти збірок Кольберга нема 
майже нічого нового. 

Безперечно найціннійша часть збірки д. Свентка, се розділ VII— 
оповідана записані з уст народа '134 стор.) Д. С-к поділяв йіх дуже 
розумно на: перекази історичні і локаяьн , легенди (переважно апокрі- 
фічного змісту, всіх 15), казки і анекдоти (фацеціі). Всіх оповідань по¬ 
міщено тут 81, як бачимо, збірка доволі показна і ріжнорідна. Дальші 
дві глава посвячені віруваням і медицині народній, по чім описано за¬ 
бави і гри (всіх 15), подано гарну збірку загадок і приповідок, а на¬ 
решті словник провінціалізмів уживаних в тій стороні. На похвалу 
збірки додати ще треба, що при кождій важнійшій річи подано, де 
і від кого записана, а в піснях і казках строго задержано всі особли¬ 
восте місцевого мазурського діалекту. Хиби можна б вказати хіба дві. 
Перша — брак передмови, в котрій би автор повинен був докладно вия¬ 
снити свій метод збирана і схарактеризувати людей, від котрих запи¬ 
сував матеріали і своі розмови з ними. Таке справоздане могло би бути 
дуже повчаюче для других етнографів. Друга і далеко важнійша хиба, 
се брак порівняна матеріалу вміщеного в книзі з іншими, давнійшижи 
збірками. Коли не сам збирач, то в усякім разі антропологічна комісія 
краківськоі Академії повинна би тямити, що такі бібліографічні вказівки 
при кождій пісни, казні, новірці і т. і. на паралелі звісні вже з інших 
збірок — нехай бп тілько польських, се половина вартосте збірки, бо 
всякому, хто хоче з ні'і користати, ощаджують масу праці над шукане® 
і порівнуванем тих паралелів. О скілько тямимо, пок. І. Коперніцкий, 
по троха може за нашою порадою, трібував запоовадити сю встанову 
при редагованю „ЯЬіопі шасіотоясі сіо агіїгороіодіі кодове,).* По- 



даємо голос за тим, щоб звичай сей був принятий невідступно в даль¬ 
ших виданих Академії. Се вменшить іроха й масу паперу, котрий те- 
лерь задруковуе ся збірками переважно звісних уже пісень, казок, по¬ 
мірок, і від разу вкаже, що в котрій збірці є дійсно нового. 

І. Ф. 

ЕКІЕЕКІСН 8. ККАІТ88. Вбіїтізсіїе Когаіїеп аиз іїег ббМег- 
■игеїі. РоїкІогчзіїзеЬе ВбгзеЬегісііїе у от Вбііег- иші МуіЬептагкіе. — 
ТОеп 181)3. 

Під кумедним заголовком і в досить кумедній формі вийшла інтересна 
книжка звісного збирача югословянських казок та пісень, автора кіль¬ 
кох цінних книжок нро югословянеьке звичаєве право і людові віру- 
ваня і видавця фольклорноі часописі „Ат їїщиеІР. Книжка отся по¬ 
свячена „аііеп І- Агіегп, ІТгЬіегтапеп, ВапквсЬІауізіеп, АпІізсЬаеті- 
яіеп, ВсЬтіегіїізІеп, ІІгсіїготіїеп, Раіегіїраігісіїеп , тії І-т АУогіе 
4еп 8шпзетЬчсЬепі“, при чім автор в маленькій передмові додає, що 
Зуизенбахці -- жителі одного стирійського села, про котрих говорять, 
що коли в сусідстві воли в ярмі не хочуть іти, то беруть Зумзенбахця, 
запрягають у ярмо і орють далі. Вже з сеі посвяти видно тенденцію 
книжки — висміяти застаріле намаганє деяких учених до вишукувана 
ріжних національних „духів”, „народніх святощів", „несфальшованих 
народніх тіпів і світоглядів1* і до твореня таких же „прасловянських", 
„врагерманеьккх" і пра-тим подібних богів і цілих мітологій. На 150 
сторонах своєі книжки приводить автор дуже показний ряд таких но¬ 
вомодних фабрикантів „чеських коралів" (так називають ся скляні, т. 
є фальшиві коралі), набираючи йіх не тілько зі словянських (перева¬ 
жно юго-словяяських), але також і з німецьких левад. 

Книжка ділить ся на дві части. В першій автор виспіває (не за¬ 
лишаючи й глубшоі, річевоі критики) мітологічні вискоки та лінгвісти¬ 
чні фабрикати таких „пра-Хсрватів", як Курелац і Павлінович, опові¬ 
дає забавні історії сотвореня і скасована валлійського бога „Епсіпа" 
і німецькоі богилі „Опетеаі» ‘ (діставсь тут віденьськояу професорова ли- 
товськоі граматики дру Мерінґерови), по чім автор переходить до зде- 
маскованого Япом Карловичем фальшівника жмуйдських казок і вірувань 
д-ра Фекенштедта, товче в вступі літологічний і лінгвістичний крам, 
нафабрикований звісним Рудольфом Фальбом (ще заким узяв ся „ро¬ 
бити" землегрясеия і проповідувати кінці світа), задержує ся довше при 
фабриці богів і духів хорватського професора Нодка Ноділа, згадує 
мимоходом про „Словенську Веду" помершого сими днями І. Верковича, 
сфабриковану учителем Ікономовим після програми наиисаноі ще 1859 
болгарським патріотом Раковським, характеризує коротко та зйідливо 
метод етнографічних дослідів звісного „етнографа" Гопчевнча, на чім 
і кінчить ся перша часть книжки. В другій половині автор зводить своі 
спеціальні, по троха навіть особисті рахунки з грацким професором 
Креком. Як звісно, в р. 1887 вийшла другим, значно побільшеним ви- 
данєм книга проф. Крека „Еіпіеіїип^ іп іїіе зіауізсіїе Ьіїегаїиг^езсіїі- 
сііїе". Др. Краус написав на сю книгу рецензію дтя Коховоі „Яеії- 
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ясіїгій Піг уег§1еісіїепіе Ідиегаіиг§Є5сНісїіїе ипсі Кепаіззапсеїіиега- 
Іиг“, против котрої проф. Крек вважав ся змушеним виступити з острою 
реплікою, та такою острою, що видавець і наклаціик часописі не зва¬ 
жились єі видрукувати. Кох пред.тожнв Крекови дадрукувати другу ре¬ 
цензію від іншого вченого, котрого Крек сам вкаже, та Крек на те не 
пристав, підсуваючи Кохови, що не хотів напечатати єго відповіди 
з якоісь особливої ласки для Крауеа. Отся історія послужила основою 
до написана другоі части книжки д. Крауеа, про котру тут говоримо. 
Нема що й казати, що тепер д. Краус розбирає киигу проф Крека да¬ 
леко острійше, ніж в рецензії. Немил)сердно висміває вій особливо не¬ 
наукову ідеалізацію замерклоі пра-Словянщинн, запальчиве творене мі- 
тів і богів там де йіх зовсім нема. Не входячи в дальші подробиці 
замітимо, що ся друга часть книжки д. Крауеа видавсь нам слабшою 
від першоі і робить по троха прикре вражіиє. Множеетво дігресій і ско- 
ків у ріжиі боки, жартів та дотиків держаних в дуже балакучім спо¬ 
собі шкодять вражіню цілости, не роблячи через те книжки ані більш 
популярною ані більше цікавою Ну, та се питане стїлю, котрий, як 
звісно, е випливом темпераменту і смаку автора, а сіє дизІіЬиз поп езі 
йізриіапсіит. Для починаючих фольклорістів кяижка ся яко осторога 
перед мітодогічними та лінгвістично-філософічними манівцями може бути 
дуже користна. ф 

САВІї КІЕ8Е\УЕТТЕВ. Еаизі іп сіег ОезсіїісМе ипсі Тгасіїїіоп, 
тії Ьезопсіегег ВегйскзісМі^ип^ йез осені(еп Ріїапотепаіїзтиз ипсі 
йез тіїїеіаііегіїсіїеп ЕаиЬепяезепз. Аіз Апіїап$: Віє, \Аа»цегяаде ишї 
сіаз'\¥а§пегЬисЬ. Ьеіргц? 1893. Дуже інтересна і цінна книжка, хоч 
і збудована на чудній основі. Автор еі — оккультіст чи спірітіст, ві¬ 
рить в прояви таємних, позаматеріальних сил і з погляду тої своеі віри 
перебирає не тілько численні оповідана про Фауста, списані в людових 
книжках (Л’оІкзЬйсЬег) і кукольних драмах, але також велику масу 
середньовічної літератури чарівницької, магічноі і ти., богато вірувань 
і забобонів, котрі не вимерли ще й доси. Автор посвятив 27 літ на до¬ 
сліди над тими старими і переважне тепер забутими шпаргалами, зі¬ 
брав усі свідоцтва, що відносять ся до історичного Фауста, полива¬ 
ючи на боці поетичні переробки повістей про его жите і смерть, а яко 
тло до сего оповідана розвернув широку картину середпьовіковоі демо¬ 
нології, промовляючи майже всюди словами відносних документів і трак¬ 
татів. Надто кожде оповідане про Фауста і Вагнера він коментує з по¬ 
гляду повівшого оккультізму. Звісно, хто хоче, може лишити -на боці 
оккультізм і єго коментарії і найде й окрім них чимало інтересного. 
Особливо інтересна кипга Кізевегтера для фольклоріста, котрий між ін- 
чим знайде в ній повну коллекцію анекдотів про чародійські штуки 
Фаустові (197—258); нарис історії віри в запродане душі чортови 
і важнійші контракти того рода починаючи від звісного Евладія, вира- 
туваного св. Василієм В., а кінчачи аж на наших часах (112 — 150), 
при чім інтересно, що в числі чортових запроданців вичислено 11 пап 
римських; дослід мітодогічішй про фігуру Мефістофеля (152 — 158); 
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розбір чародійських книг приписуваних Фаустовп і перегляд обширноі 
літератури середньовічних чарівницьких та ворожбитських аиокріфів 
і книг приписуваних ріжпии знаменитим ученим (203 — 371 і; свідоцтва 
про способи заклинана духів, ворожби і т. і. Помимо богатого науко¬ 
вого змісту і оккультізму автора книга написана дуже приступно і яспо. 

І. Ф. 

КАРЕ 8ТАЖ-ІЕ. І)іе сЬгізШсЬе ЕіЬік іп іітгет УегЬаІіпізз гиг 
тосіегпеп ЕИіік: Раиїзеп, М'ипсії, Нагітапп. ОбИіп^еп 1893. Су¬ 
перечність між хрнстіянською етикою опертою на догмі і сучасною, гу¬ 
маністичною етикою, опертою на потребах людини, суспільности, людсько- 
сти чим раз виразнійше відчуває ся широкими кругами інтелігентних людей. 
Автор отсеі розправи габілітаційноі зводить у купу і розбирає етичні 
погляди трьох наивиднійших нині мислителів німецьких. Як доповнене 
до сеі праці назвемо ще дві статі поміщені в Гільіенфельдовій „2еіІ> 
всіїгШ Гаг хсіззепзсІїаГПісЬе Т1іео1о§іе“ (1893), а іменно М. Маасса 
„ВіЬеІ шісі Когап, уег§1ісіаеп пасЬ іЬгет ЬізіогізсЬ-еіЬізсЬеп Се- 
Ьаііе'1 і самого Гільґеяфельда „Яіійізсіїе ипсі сЯгізШсЬе МасЬ- 
зіеп1іеЬе.“ 

АБ. НАКХАСК. ОезсЬісіїІе йег аІісЬгізШсЬеп Іліегаїиг Ьіз Еизе- 
Ьіиз. І. ТЬ. Біе ПеЬегІіеГегоп^ ипсі Везіапсі. Поки що звертаємо тілько 
увагу на початок сеі капітальної книги німецького професор а і першо¬ 
рядного спеціаліста на полі патрістики та догматики. Діло єго, розпо¬ 
чате на широкий розмір, буде першою критичною і вповні науковою 
історією старохристіянськоі, після-апостодьськоі літератури. 

ЕІШ:?Т КЕХАК ЕезсЬісІЯе сіез Уоікез Егаеі. Беиізсіїе Аиз§аЬе 
ііЬегз. уоп 8сЬае1зку. 1 ипсі 2 Всі. Вегііп 1892—93. Голосне діло Ренана, 
остатня велика праця сего знаменитого писателя, виходить також по 
німецькії, на що звертаємо увагу всіх, хто не втадаючи французькою 
мовою бажав би познайомити ся з сею будь що будь вельми інтересною 
книгою. Том коштує 3 г. 90 кр. 

РгоГ. Бг. НАК8 у. 8СШ7ВЕКТ. Віє Сотрозіїіоп сіез рзеисіо- 
реігіпізсЬеп Еуап§е1іеп-Рґа§тепіз, тії; еіпег зупоріізсіїеп ТаЬеІІе аіз 
ЕіщапяипозЬеГі,. Вегііп 1893. Віднайдені недавно уривки тзв. євангелія: 
ев. Петра витворили вже цьту досить обширну літературу на німецькій, 
французькій, англійській і італійській- мовах Декотрі вчені, а осо¬ 
бливо Гарнак, ставили се євангеліє дуже високо, майже на рівні з ка¬ 
нонічними ; другі, як Робінзон, Гарріс, Цап, а за ними й ПІуберт ба- 
чуть в нім популярний апокріф гностичного напрямку. Праця Шуберта 
дуже старанна; для ваясненя тексту він дуже пильно порівнує єго 
з текстами євангелій канонічних; що до змісту і композиціі бачить ве¬ 
ликий зея-зок між псевдо-Петровим єваигелієм і апокріфами, що відно¬ 
сять ся до Пилата (Асіа Рііаіі і т. і.). Ми надіємось з часом докла¬ 
дніше поговорити про сю цілу л тературу. 
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А. ЬЕ'-КІЕЇК ІТпіегзисЬипдеп йЬег (}иапІлШ ипй Веіопипд іп 
Неп зІауізсЬеп Зрг.іеЬеп, Всі І. Ьеіргі^ 1893. Ся нова праця звісного 
славіста без сумніву зверне на себе пи іьну увагу всіх лінгвістів, що 
займають ся питанями протяжносте ((^иапШМ) і наголосу. Перший 
том містить три спеціальні розвідки: протяжність поодиноких звуків у 
сербській мові; відносини між наголосом і протяжністю звуків у дво- 
сложнпх первісних іменах і відносний між наголосом і протяжністю 
звуків у приставках уживаних для утворена пня при многосложних 
іменах. 

МСШТА6ЕЕ КОБЕ8 4АМЕ8. АросгурЬа Апессіоіа. А соїіесііоп 
оГ ІЗ аросгурЬа! Ьоокз апсі &а§теп1з, пст йгзі есіііесі Нот тапи- 
зсгіріз. СатЬгіс1§е, 1893. Се видане дуже інтересне і для тих, хто 
займає ся словянською апокріфічною літературою, бо в ньому находимо 
грецькі тексти деяких таких апокріфів, котрі давно звісні в словянських 
перекладах, а по грецьки тілько тепер видані. І так находимо тут ла¬ 
тинську переробку апокріфа Уїзіо Раиіі (грецький текст у Тішендорфа 
Аросаі. Аросг 34—60, старословянський у Попова „Бибдіографнче- 
скія разиоканія'1 т. І). Перший раз являє ся тут грецький текст подорожі 
св. Зосими до земного раю, котрої словянські тексти давно наиечатані. 
Яко новість подає д. Джеме також „Апокалінсіс святоі богородиці“ — 
орігінал звісного і популярного у нас „Хожденія богородипі по мукам“, 
апокріф, котрого грецький текст і то дуже давній (з XI в.) опубліко¬ 
ваний був Срезневським в Записках петербурськоі Академіі Наук. 
Дрібнійших апокріфічних статей, поміщених у тій книжці, не будемо 
вичислювати. 

-і уу,- 

Хроніка. 

Вистава львівська. Д. 1 іюня сего року буде у Львові отво- 
рена краєва вистава польсько-руська, для котрої роблять ся великі 
приготоваия. Для нас важний буде тут особливо етнографічний відділ, 
котрий повинен подати докладний образ житя, праці, стропів, звя- 
чайів і т. і. як польського так -і руського люду в Галичині. Плян етно¬ 
графічної вистави, над котрою працює головно наш земляк проф. В. 
Шухевич, зачеркнений досить широко. Крім осібного павілону етногра¬ 
фічного вибудувані будуть для характеристики самоі руськоі люд пости 
4 хати: туцульська, яаддні трянська (з околиці Комарна), подільська 
і поліські (з околиці Сокаля). Кожда хата враз з приналежними до неі 
забудованями покладена буде таким способом, з такого матеріалу, як се 
практикує ся в даній околиці і навіть майстрами з тоі околиці. Кожда 
хата буде також прибрана в усі прилади і знаряди, які в хатах тих 
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око,таць звичайно находять ся. Підчас вистави в тих хатах поміщені 
будуть усілякі робітники з тих сторін, що займають ся місцевими до¬ 
машніми промислами : будуть прясти, ткати, робити килими, плести сіти, 
кошики, вишивати, варити страву і т. і. Серед тих хат стояти буде 
церков, будована Гуцулами, в котрій устроена буде вистава церковно- 
археологічна. Буде там старий іконостас з Крехова, деякі обраш з 
іконостаса богородчанського, ризи, євангелія, хрести і т. і. В доповнене 
всего того в павілоні етнографічнім поміщені будуть такі речі, що не 
найдуть місця в хатах, як лляна сел, фотографовані види околиць і ті- 
пів народніх, мани розселеня людностн, манекени в строях народнії з 
ріжних сторін, предмети обрядові (вінки, писанки, гільце, прилади до 
витираня „живого огню“ і т.) а также повна по змозі коллекція літе¬ 
ратури етнографічної, що відносить ся до польського і руського люду. 
Про сей відділ вистави і єго здобутки надіемо ся в свій час подати 
в ,.Житю і Слові“ докладне справоздане. 

Зйізд літератів і артистів польськнх має відбути ся у Львові лі¬ 
том сего року підчас вистави. Зйізд поділений буде на секціі: літера¬ 
турну, журналістичну і артистичну, наради і реферати займуть 2—3 дні, 
а опісля відбудуть ся екскурсій Для рефератів зголошено вже цілий 

'ряд тем, між котрими є деякі інтересні і для нас, янр. про 
стан етнографіі руської і польської, про популярну літературу 
руську і польську і т. і Б руських кружках давно вже висказано ба¬ 
жане, щоб і русько українські робітники пера могли при нагоді сеі ви¬ 
стави зйіхати ся і б *дай пізнати ся особисто та обміняти ся думками; 
вже се одно без сумніву причинилось би дуже богато до оживленя лі¬ 
тератури і до навязаня теплійших, товариських зносин між нечисленною 
ще у нас а ровкиданою по широчезних обгаирах пишучою братією. 
Та здаєть ся, що сі думки так і полишать ся в крузі побожних мрій; 

■бодай доси у Львові ніхто не подумав ані о завязаню комітету ані о 
навязаню кореспонденції з позаіьвівськими людьми в сій справі А пре¬ 
цінь здаєть ся, що такий зйізд був би у нас не менше, коли п не біль¬ 
ше потрібний, ніж у Поляків, і ми певні, що навіть як би він випав 
і як скромно, був би дуже пожиточний. 

Товариство Фольклорістів у Львові. Ще перед роком в кружку 
деяких Поляків і Русинів, що займають ся етнографією і фольклором, 
•повстала думка завязати у Львові товариство для плеканя тих студій. 
До комітету, що мав виготовити статут і підготовити засноване това¬ 
риства, вибрані були : др. Немилович, Кольбушевський, д. Рибовський, 
др. Кл. Ганкевич, др. Франко і ще декілька осіб. Бтатути товариства 
вже виготовлено, та справа чомусь пішла на відволоку. 6 надія, що 
вона не застрягне, але буде доведена до діла. Товариство має намір 
не тілько заснувати спеціальну бібліотеку і читальню, але також зби¬ 
рати і в міру можпости публікувати матеріали і студіі етнографічні та 
фольклорні. 

Фольклорні товариства в Європі. В доповнене до даних, зведе¬ 
них у статі д. Л. Василєвського подаємо деякі подробиці про рух фольк¬ 
лорні в Европі після недавно виданого девятого річника парижськоі 
„^’осіеіе без ІгаЗіііопз рориіаігез.11 Річник сей — гарна книжечка, 
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оздоблена шгожеством рисунків (емблеми на казочні могіви, такіж іні¬ 
ціали а далі образки з давніх брошур та книжок, де представлено ріжні 
казочні та легендарні постаті, духи, гноми, фейі, смоки, почвари, далі 
сцени з житя людового, дитячі забавки і т. і.), містить в собі насам¬ 
перед спис товариств фольклорних, далі спис періодичних видань по¬ 
свячених фольклорови, спис музеиів етнографічних з коротким описом 
йіх видань і того, що в них находить ся, спис і адреси великого чи¬ 
сла європейських і позаєвропейських фодьклорістФ, а в кінці спис спе¬ 
ціалістів по ріжним галузям фольклору. 6 також портрети кількох фольк- 
лорістів, в тім числі Італіянців Анджело де Губернатіса і Джузепе 
Пітре. При кінці находить ся спис фольклорістів і етнографів, що по¬ 
мерли в рр. 1880—■ 1893. 

З товариств вичислені: у Франціі 1 (8ос. Де ТгасІШопз рори- 
Іаігез — заложене 18»0, видало доси 7 томів своєї Кєучє і 5 томиків 
Ашшаіге, далі інструкцію і квестіонар для збираня матеріалів, снра- 
возданв про зйізд фольклорістів 1889 і заходить ся коло виданя „за¬ 
гальної бібліографії переказів народніх“ і коло засноваия свого музея), 
в Вельгіі 1 (йосіеіе Де Еоік-Іоге ІУаІІоп, основане 1889 в Ліежі, ви¬ 
дало в р. 1890 квестіонср а від 1891 видає Виїїеііп Де Гоїк-Іоге), 
в Іспанії 6 (крім номенших квестіонарів та недовговічних журнальчи¬ 
ків видали 11 томів „ВіЬіїоіеса Де Іаз ТгаДіеіопез Езрапшіаз", та по 
смерти М. Мачадо-і-Альвареса, що був душею сего руху в Іспанії, не 
дають знаку житя), в Італії 1, в Греції 3, в Англії З, в Німеччині 2 
(з них одно, засноване д. Фекенштедтом на папері, не дає знаку житя), 
в Австрії 1 (і то дивним дивом наше „наукове товариство ім. Шевчен¬ 
ка," котре досі з фольклором не мало нічого спільного), в Угорщині З, 
в Россіі 13, в Америці 2. Як бачимо з сих цифер, сиравозданс не може 
мати претенсіі ані до повноти ані до рівномірносте трактована; вже в 
самій Галичині можна було б виказати брак комісіі антропологічноі при 
краківській Академії наук, у Варшаві брак товариства, що завідує 
фондом каси Мяновського, у Відні слід було — по аналогії з россій- 
ськими, назвати Академію наук, географічне товариство, археологічне 
товариство, етнологічне товариство (видає цінні ,,Міііеі1ип§еп“), у За¬ 
гребі слід було назвати Югословянську Академію, в котроі органі опу¬ 
бліковано чимало важних причинків до Фольклору; так само не слід 
було поминути ж молоду чеську Академію наук і т. і. Журналів ви¬ 
числено : у Франціі 23, в тім числі богато не носвячених спеціально- 
фольклорови, в Бельгії 5, в Італії 4 (поманено вельми важнпй і для 
фольклорістів Сгіогпаїе зіогісо сіеііа Іеііегаіига ііаііапа, видаваний дд. 
Д’Анкона, Компаретті і Графом, поминена і Листга Апіоіодіа, в котрій 
також попадають ся статі по фольклору), в Іспанії 1, в Португалії З, 
в Греції 1, в Румунії 1, в Англії С (поминено важну для фольклорі¬ 
стів Аеаіїету і великі загального змісту місячники, як №пеШееші Сеп- 
Іигу і др.), в Швеції 1, в Данії 1, в Голландії 2, в Німеччині 11 (по¬ 
минено крім місячників загального змісту, як БвиІзсЬе Кипіїзсіїаи і т. і. 
також важні для фольклорістів 2еіізсЬгіЙ Гіїг §егтапізсЬе ипсі гота- 
пізсіїе Ріїііоіодіе, УіегіеУаЬгзсЬгіЙ Шг готапізсЬе Рііїїоісщіе, Ріїііоіо- 
уиз і такі характерні критичні виданя, як ббйіпдізсіїе беїеіїгіе Ап- 
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7,еі£еп, ІлІІегагізсЬез СепНаІЬІаІі і т. і.), в Австріі з Угорщиною 8 
(слід би ще додати МіПеіІипаеп сіег еїЬпо1о§ізс1іеп СезеІІзсЬаії у Відні, 
Васі іи^озкггапзке Акасіетіе у Загребі, з руських названа одна Правда; 
слід бище додати „Угро-русскій Листокв', що містить інтересні фольклорні 
матеріали; польські праці з обсягу Фольклору бувають крім часописів щоден¬ 
них також в місячниках Рггетеосіпік паиком/у і 1іІегаскі,Рг2е§1цс1 роїзкі 
іРгге^ІцсІ ро\¥82ЄсЬпу), в Сербії не вичислено ані одного виданя, але 
сказано загально, що майже всі сербські часописі публікують і фольклор¬ 
ний матеріал; слід було назвати хоч Власник срнског уч. Друштва; ре¬ 
дакції трафила ся неприємна помилка, що до Сербіі причислпла й За¬ 
греб з его академією; в Болгарії 2, в Россіі 4 (є й Еіевская Старина), 
в Азії 10, в Африці 1, в Америці 5. Як бачимо, і тут до повноти 
і сістематичности далеко, та все таки зібрано велику масу цінних ін¬ 
формація. 

В рубриці о музеях подано короткі вісти про нарижські Мизее 
(1’ ЕНто§гар1іїе і Мизее биітеі, а також про кілька музеів провінціо- 
нальних, в Бельгії про 5, в Італії 4, в Швейцарії 1, в Португалії 8, 
в Англіі 1, в Голландії 2, в Швеції 1, в Німеччині 14, в Австрії 8 
(з краківських названо тілько музей Баранєцкого а не названо музея 
Любомірськихі Чарторийських; у Львові поминено музей Оссолінських, 
Народного Дому і Просвіти, а названо неістнуючий музей тов. ім. 
Шевченка; в Празі поминено музей Напрстків;; у Відні номинено цк. 
музей надворний природознавчий, де є кільканадцять залів посвячених 
етнографії, так само й музей міський у ратуші). При Болгарії трафила 
ся редакціі друга неприємна помилка, бо назвала болгарським — Біл- 
град. В Россіі вичислено музеів 10 (поминено Румянцівський і всі збір¬ 
ки петербурські), з Америки не подано ніяких спеціальних звісток. 
Коли що, так ся часть річника вимагала б основноі реформи і доклад- 
нійшого трактована. 

Безперечно найціннійшою е та часть річника, в котрій нодано 
назви, спеціальність і адреси (не все, на жаль, докладні) більш як 
1000 учених, що чи то виклично чи оказіонально занимають ся фольк¬ 
лором. В тім числі українським фольклором, виключно або почастно 
занимае ся около ЗО людей; звісно, в тім числі є декілька таких, що 
колись опублікували одну якусь працю або одну, свою чи не свою 
збірку, та за то нема таких, що втягають наш фольклорний матеріал 
до прцць ширшого обсягу. 

Некрологи. В остатніх місяцях словянська наука стратила кіль¬ 
кох визначних своіх представників. І так в Москві вмер проф. Тіхо- 
нравов, про котрого подаємо обширнійшу звістку. В Чернигові вмер та¬ 
лановитий і вельми сімпатпчний поет український Леонід Глібів (родже¬ 
ний в 1827, умер д. 29 жовтня ст. ст. 1893). Крім видного становища 
в українській літературі як поет ліричний, байкописатеть і писатель 
для дітей Глібів заслужив ся і коло фольклорістики украінськоі, помі¬ 
щаючи чимало фолклорного матеріалу в „Черниговскомь ЛисткФ“, ко¬ 
трого був редактором в 60-ті рр. 

Другу значну страту понесла українська етнографія зі смертю 
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Івана Манжури (родив ся 1851, умер 15 мая 1893). Покійний посвятив 
усе своє жите, повне несказаного горя і сумних пригод, на збиране 
матеріалу із уст народнії. Між записаними етнографічного матеріалу 
на Україні ему належить ся одно з чільних місць з погляду па совіс¬ 
ність і точність записів а також на многосторонність тем, на які він 
звертав увагу. Тілько мала частина зібраного ним матеріалу опубліко¬ 
вана була доси в Записках Югозап. отд. р. Геоір. Общ., Малор. пре- 
нреданіяхт. н разсказахт. і Політ, піснях М. Драгоманова, в Кіевской 
Старині, Втнографическомь Обозрйніи, Живой старині, Степи і т. і. 
а також в окремій вельми цінній книжці „Сказки, иосяовици и т. ц. 
записанния вт. акатериносл. и харьк губ.“, виданій харківським Фило- 
логическимв Общ., котре по его смерти наслідило величезну силу его ру¬ 
кописних матеріалів. 

Згадаємо тут іще про третю страту, яку понесла украінська літе¬ 
ратура зі смертю талановитого поета Вол. Алексаидрова, лікаря вій¬ 
ськового в Харкові (род. 1825, ум. 25 дек. ст. ст. 1893 р.) Покійний 
заслужив собі на добру память своіми гарними переспівами псаяьмів 
і нерекладами деяких поетів російських та німецьких, драматичними 
пєсами „За Немань іду“ і „Ой не ходи Грицю" та виданєм двох томи¬ 
ків альманахи „Складка". В львівській „Зорі" опублікував переробки 
яародніх пісень про всякі ростини, птахи і риби, але ті, як він йіх на¬ 
звав, „епоси" не мають ніякоі пі'стичноі вартости. 

Великою стратою для украінськоі історіографії треба признати 
смерть дра Йосипа Ролле (Бг. Апіопі 1.1, що помер у Камянці поділь¬ 
ськім (родив ся 1830 р. в селі Генрихівці, кінчив студії мед. в Кііві). 
Покійний написав довгий ряд монографій, нераз похожих на повістки 
радше ніж на твори історичні, дужо часто забарвлених сторонничо, та 
все таки цінних задля того, що в них він використував численні руко¬ 
писні та архівні жерела доси не визискані, маючи доступ до многих 
родинних архівів шляхетських на Поділю, до котрих кому іншому не 
легко дістати ся. Оповіданя єго обхапують майже всі важнійші моменти 
южноруськоі історії від XV —XIX віку і пересувають перед нашими 
очима довжезний ряд фігур, що грали таку чи іншу ролю в тій історіі, 
військових, політиків, козаків, шляхтичів, чужоземців, жидів, навіть му¬ 
жиків, гайдамаків. Особливо манили єго постаті жіночі, котрих долю 
і недолю в бурливих періпетіях украінськоі історії він слідив і малю¬ 
вав дуже живо і пластично. 

В перших днях февраля вмер у Філіпополі голосний у словянськім 
світі Ст. І Веркович Родом Босяак він від 1856 р. стояв у сербській 
службі, як агент політичний висланий був до Македонії, щоб агітувати 
за Сербією. Там доля наткнула его на учителя сільського Ікономова 
в однім глухім селі в родопських горах. Той Ікономов, горячий бол¬ 
гарський патріот, начитавши ся „археологічних" писань Раковського 
і др. задумав сотворити болгарський доісторичний епос, якого не лає 
ні один народ у Европі. При помочи Верковича а потім французького 
консула Дозона він і пустив у світ масу пісень, в котрих автентичність 
Веркович і Дозон твердо вірили і котрі найшли собі горячих защитни- 
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ків також ніж поважніишими вчепили (Чех Гайтлер, Німець Флігіер 
і др.). Та більшість словянських учених (Липіи, Веселовський, Поте¬ 
бня, Ягіч і др.) від разу віднеслась до відкритоі Верковичея „Веди 
словянськоі" з сумнівани і недовірєм В р. 1876 Веркович перейіхав 
зі своіми матеріалами до Петербурга, де часть пісень-фальсіфікатів ви¬ 
дав по болгарськи і по россійськи, та на решту не міг найти накладна. 
В 1891 р. покинув Россію і перейіхав до Філіпополя, де уряд болгар¬ 
ський виплачував ему по 300 фр. місячноі плати на прожиток. 

Великою стратою для словяяськоі науки треба признати смерть 
васлуженного презідента югословянськоі Академії в Загребі, каноніка 
Франя Рачкі, звісного історика церква югословянськоі і видавця жно- 
гих важних документів та памятників югословянського письменства. 
Обширнійшу біографію і портрет сего знаменитого вченого ми надіємось 
подати ь слідуючій книжці „Жптя і Слова11. 

Так само велику страту понесли й лужицькі Серби через смерть 
каноніка Михайла Рорника в Будишині (родив ся в Воронцях в році 
1838, студії кінчив у Празі). Горник виступив на літературне поле 
з поезіями, що здобули собі широку популярність, та опісля покинув 
поезію і віддав ся лінгеістиці та студіям лзжицько-сербськоі народно¬ 
сте в широкім значіню. Як член і презідент лужицької Матиці і довго¬ 
літній впорядник єі „Часописі11 він містив у ній довгий ряд своіх праць 
наукових, видав цінний словарь лужицько-сербської мови, записував 
пісні і оповідана народні і т. і. Як чоловік він був надзвичайно пра¬ 
вий і сімпатичний і вмів своєю особистою добротою приєднувати чи¬ 
сленних приятелів не тілько для себе, але і для справи свого народа. 

В кінці годить ся згадати про смерть галицько-руського вченого 
і діяча, крил. М. Малиновського, автора и видавця важних жерелових 
книг до історії южноруськоі церкви: Гарасевичевих „Аппаїез еееіезіае 
ги1Ьепае“ і зложених ним самим „Кігіїеп-ипсі Йіааіззаігипдеп11. Пок. 
Малиновський довгі літа був офіціалом при грк. митрополітальній кон- 
сісторіі у Львові; яко такий писав богато куренд, меморіалів і т. і. 
До кінця житя був завзятим противником людовоі русько-украінськоі 
мови в літературі. 



Трагедія: Софокяя. 

0 С 0 В И: 

Едіп, дарь Тебанський 
Іокаста, его жінка 
Креон, єі брат 
Тейрезій, сліпий вішун 
Жрець Зевеса 
Післанець з Корінту 
Старий пастух 
Слуга 
Хор старців Тебанських. 
Діє ся перед королівською палатою в Тебах. 

Я в п перша. 

На серед площі перед королівською палатою вівтарь. Довкола него 
богато народу, старці, молодіж і діти, з зеленими гилькали, в тім числі 

також Жрець Зевеса. Едіп виходить з палати. 

Едіп 

Старого Кадма племя молоде, 
Чого ви , діти , вівтарь сей обсіли , 
Олввними гилькали умаєні, 
Немов на прощу? Курить ся весь город 

Жите і Слово. 21 
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Димами жертв, гуде пеанів*) співом 
І гомоном риданя, Тим то я 
Не ждучи на післанців, щоб від них 
Почути вість, виходжу сам до вас, 
Я, многославний владарь ваш Едіп. 
Скажи міні, старенький — бо тобі 
Ялось за них держати річ, — що тута 
Бас привело? Бажаня чи турботи? 
У всьому рад я вам допомогти, 
Бож мусів би я буть хіба без серця, 
Колиб таке умильнее благане 
Не зрушило мойого спвічутя. 

Жрець 

Едіпе, зверхнику мойого краю ! 
Всілякого віку народ ось тут 
Обляг твій вівтарь. Ті до смілих летів 
Ще не оперились, а сих вже літ 
Вага зігнула. Се жерці, — я Зевсів. 
А онде цвіт молодіжі добірний. 
А прочий люд, гильками умаений, 
Заляг всю площу перед обома 
Святинями: Атени й Феба чесним 
Пророцьким огнищем. Бо город наш, 
Сам бачиш , важко бєсь у лютім вирі, 
Не може виринути головою 
З бурхаючих потопів — з пащі смерти. 
Посуха нищить у земному лоні, 
Все, що посієм, в зароді самім ; 
Худоба наша гине, навіть діти 
Невроджені у лоні матерів ! 
Тай найлютійший ворог, бог зарази 
Огненний, пагубний гуля по місті, 
Дім Кадма**) робить пусткою глухою 
І темний Ад наповнює риданем. 
Тому-ж ми, пане, облягли твій вівтарь, 
Я й діти ті, вважаючи тебе 
Хоч і богам не рівним, та все ж висілим 
Ніж прочий люд, задля твоіх чудесних 
Пригод, в котрих боги тебе вели. 
Бож ти, заледво в город сей прибувши, 
Нас увільнив від датків тій страшливій 

*) Пеан — назва бога Аполлона а також назва пісні на его честь. 

**) Кадмос — основатель Теб ; дім Кадма — Теби. 
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Снівачці-Офінкс *), і то без наших рад 
Без вказівок. Лиш при богів підмозі 
(Так люд говорить, і я вірю свято) 
Приніс ти нам ратунок. І теперь, 
Могучий владарю Едіпе, весь 
Сей люд, що вівтарь твій обляг, благає 
Тебе: шукай відради сему лиху! 
Чень божий вирок або людська рада 
Тебе освітить. Таж мужів бувалих 
Розсудив слово все добро і вдачу 
Приносить. Ну ж, добродію наш щирий! 
РатуІ сей город! Радь нам запопадно! 
Теперь ще край увесь тя величає 
Як зихисг свій за те, що ти колись 
бму в пригоді став. Та не було би 
Ніко їй слави твому пануваню , 
Як би опять ти дав пропасти тим, 
Котрих колись підніс. Ні, царю наш! 
Постав опять нас на міцному грунті! 
Щасливим віщуванєм ти колись 
Спас сю краіну, — покажись і нині 
Спасителем єі! Коли бажаєш 
Буть владарем держави, так як ним 
бси, то будь же владарем народу 
Веселого, не владарем пустині! 
Бо що варт корабель , що варта кріпость , 
Коли жива осада в них погине? 

Едіп 

Нещасні діти ! Не з новим благанєм 
Прийшли ви! Знаю добре ваше горе. 
Ох, знаю : всі ви хорі! Та хоч як 
Ви хорі, але так як я напевно 
Ніхто з вас не хорує. Бо хоч як 
Ви терпите то кождий з вас терпить 
Лиш сам за себе , ні за кого більше. 
Моя ж душа терпить за весь сей город, 
За себе і за вас. Риданя ваші 
Не будять мя мов сонного зі сну; 
Чимало сліз, повірте, вже пролив я, 
І не одних турбот я манівцями 

*) Сфінкс — дивовижна казочна потвора з головою жінки, тілом пса, 
крильми, кіхтями льва, хвостом дракона і людським голосом. Вона появи¬ 
лась була на горі коло Теб і кождому прохожому завдавала загадку; хто 
не відгадав, того вона вбивала. Аж Едіп відгадав еі загадку; тоді Сфінкс ки¬ 
нула ся в море, а Едіп унаслідив царський престіл у Тебах і руку цариці 
Іокасти. 
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Блукав, шукаючи ратунку стежки. 
Отеє недавно шурина свойого 
Креона Менекенка я послав 
В Пітійськую домівку Аполлона, 
Щоб розпитать, як нам спасати город, 
Якою радою чи може ділом? 
І от зтічивши час его вандрівки 
Турбуюсь я, де досі він барить ся, 
Бо довше щось нема его, ніж треба 
І ніж би слід. Та як прийде , то звіть 
Мене лихим, коли не виповню 
Сумлінно все, що бог міні накаже. 

(Підчас остатніх слів кілька людей по тихо сказали щось Жерцеви.) 

Жрець 

Прекрасно вяжуть ся твоі слова 
З тим, що отсі мужі міні сказали: 
Ереоя надходить. 

Едіп 

Боже Аполлоне! 
Най вість, котру несе він, буде нам 
Така весела й радісна, як тая 
Утіха, що блищить ему з очей! 

Жрець 

Так , радість певно він несе, не даром 
На голові его вінок лавровий 
Ще й з ягодами. 

Едіп 

Зараз будем знати. 
Вже близько він, почує голос мій. 

Ява Друга. 

Ті самі, Креон. 

Едіп 

О княже Менекенку, брате любий, 
Скажи, який від бога вирок нам 
Несеш ? 

Креон 

Щасливий! І тяжку пригоду 
Зову я щастем, сли лишень щасливо 
Скінчить ся. 



Едіп 

Але щож нам каже бог? 
Ні певиоети, ні прочута трівоги 
Твоі слова в мні доси не збудили. 

Креон 

Чи хочеш се почуть при тій громаді? 
То добре, я скажу. А ні, то в дім 
Ходім оба. 

Едіп 

Ні, ні, кажи при есіх ! 

Таж горе йіх болить мя більш ніж власне. 

Креон 

Гаразд , так слухайтеж , що бог віщує! 
Виразним словом Феб - господь нам каже 
Прогнати ганьбу краю , що живе 
Посеред нас, і не держать у себе 
Гріха тяжкого. 

Едіп 

Якже край очистить? 
Що се за гріх ? 

Креон 

Очистить так : або 
Прогнати, або забити убійцю; 
Се кров убитого наш город нищить. 

Едіп 

Се ж про якого вбитого Феб мовить? 

Креон 

О царю, був колись царем у нас 
Лайое, заким ще ти у сену місті 
Одержав вдасть. 

Едіп 

Я чути чув про се, 
Та не видав его. 

Креон 

За смерть єго 
Жадає ясний вирок Аполлона 
Тяжкоі пімсти, хто б там не були 
бго убійці. 
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Едіп 

Але хто ж вони ? 
Де нам доглянуть оком темний слід 
Затертоі, забутоі провини? 

Креон 

В сім краю, мовив Фе б. Хто запопадно 
Шукає, той найде ; хтож не вважає, 
Той і не бачить. 

Едіп 
Чи в палаті свойій 

Лайос убитий, чи на чистім полі? 
Чи може де в Ч) жині ? 

Креон 

Вибравсь він 
Питати бога — так казав — із того 
Часу вже не вертав ся більш до дому. 

Едіп 

І ні один слуга ані товариш 
Не був із ним, не бачив, як се сталось, 
Щоб міг нас навести на слід злочинців? 

Креон 

Всіх вбито крім одного , сей утік 
Заляканий і лиш одно напевно 
Сказати вмів. 

Едіп 

Що одно? Нераз 
Одно до многого покаже стежку, 
Бо дасть до дальших дослідів притоку. 

Креон 

Розбійники его напали — мовить, — 
І не від рук одного чоловіка 
Погиб він, ні, з рук многнх. 

Едіп 
Чиж посміли б 

Розбійники пірватись на се діло, 
Як би хтось відси золотом на те 
Йіх не найняв ? 
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Креон 

Та так воно й здавалось, 
Та се тяжкий був час, то й не піднявсь 
Ніхто помстить Лайосову загибіль. 

Едіп 

Якеж се лихолітє не дало 
Важ дослідити , хто злодійським ділом 
Зганьбив ваш трон? 

Креон 

Се загадочна Сфінкс 
Нас змусила покинуть слід неясний 
І про найблизше дбать. 

Едіп 

Так я-ж тепер 
Се все від первопочину розкрию! 
Бо справедливо Аполлон і ти 
Звернули взір наш на тогб жерця ; 
Тож довг мій нині з вами дружно стати, 
За бога мститись і за краю горе. 
І не для другів чиню се далеких, 
А сам для себе погань сю зітру. 
Бо хто тамтого вбив, той швидко може 
Й мене вбить тою самою рукою. 
Тож за тамтого мстячись . я собі 
Допомагаю. Швидкож діти, встаньте! 
Беріть отсі благальні галузки! 
Най аж тоді збересь тут Кадма люд , 
Як я все вчиню. Божа воля буде , 
Чи вийдемо щасливі, чи пропадем. 

(Креон відходить) 

Жрець 

Вставаймо, діти ! Те, чого ми тут 
Прийшли, обіцяно нам урочисто. 
А Феб , що нам прислав сю ворожбу, 
Най буде лікарь ваш і порятівник, 

(Народ і жерці відходять) 
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Ява третя. 

Хор входить на сцену; Едіп у глубпні сцени 

Хор 
0 Зевса милозвучна мово , 
Що з позолочених хором 
Пітона в Теби принесла ся, 
Скажи, що ти віщуєш нам? 
Холоне серце , дрож трівоги 
Мене проймає 0 Пеане , 
Делійський лікарю святий! 
Перед тобою тремтячії 
Я жду, що зараз ще міні 
Чи по якімсь часі відслониш ? 
Скажи міні, богине Фамо, 
Дитя надіі золотоі! 
Тебе зву першу, Зевса доню , 
Безсмертная Атено й враз 
Опікунку землі сієі 
Твою сестрицю Артеміду, 
Що на блискучому престолі 
На ринку круглому*) сидить; 
Прошу й тебе, далекострільний Фебе! 
Явись ти трійце, що від смерти 
Людей борониш ! Таж колись, 
Як тучі иагубні неслись 
На город наш, ви відвернули 
Пожар заглади добро гливо. 
Прийдіть , прийдітеж і тепер ! 
О леле! Болі незлічимі 
Насіли нас! Весь люд хоруе, 
І нікому допомагати, 
І нікому відважно стати, 
Щоб нас від лиха боронить. 
Бо ні земля не родить плоду, 
Ані жінкам в часі породу 
Ніхто не може ради дать, 
І в муках бідніі конають. 
І наче птахи бистрокрилі, 
Бястрійш ніж огняні язики 
Летять йіх душі к берегам 
Західним, де вечірній бог царює. 
Без ліку в місті гине люд. 
Дрібнії діти на земли 

*) Статуя Артеміди стояла серед круглого ринку в Тебах. 



Лежать померші без прнзору, 
А матері й жінки-старушки 
На ступнях вівтарів лежать 
І зойком,-криком з всіх сторін 
Несе ся до богів благане, 
Несесь пеаи отой жалібний 
Неначе бурі рев важкий. 
О золота Зевеса доню, 
Пошлиж нам усміх свій сердечний , 
Свою святую благодать! 
Благаю й Ареса страшного, 
Що нині без спіжевих збруй. 
А в огнянім птаїці на мене ' 
Посеред зоііку-крику йде — 
Нехай іде від мене, хоч 
В велике ложе Аифітріти *), 
Хоч у відлюдні дебрі там 
В округ тракійськоі затоки 
Бож в ясний день він забирає 
Те, що ніч темна не взяла. 
О Зевсе батьку, ти що мечеш 
Огнисті стріли непохибні, 
Ти громом сзоім вбий его ! 
Лікійський пастирю, і ти 
Напни тетиву золотую, 
Своі могучі стріли шли ! 
Нехай заб тиснуть нам огнисті 
І Артеміди похідні, 
З котрими по Лікійських горах 
Вона полює ! 1 тебе 
Золотовінчаппй взиваю , 
Патроне світлий сего краю, 
Наш Бакху-винозоре . друже 
Менад крикливих! О прийди 
При блиску ІІОХІДНІВ північних 
І бога лютого всмири, 
Що у других богів прерічних 
Не має чести ні пошани. 

Едіп (наближає ся). 
Ви мотитесь? Сповнить ся вам усе, 
Пропаде лихо, пільга вам настане, 
Коли мойіх послухаєте слів , 
Як з лихом тим боротись. Я говорю 
Як несвідущий в ділі тім кровавіж 
І в вісти жадній; без других поради 
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Тут не зайдеш далеко. А що я 
Пізпійше став жильцем отсего міста, 
То й ось що всім Кадмейцям заявляю: 
Хто з вас би відав, з чиїх рук погиб 
Лай Лабдакенко, того зву, нехай 
Усе по щирости міні розкаже. 
Най не боіть ся сам свідчить на себе, 
Бо не буде ему нічого злого, 
Лиш най здоров покине край отсей. 
А як хто зна про іншого в сім краю , 
Що се зробив, най не мовчить; я сам 
бму заплату дам і ще й подяку. 
Та сли мовчати мете, сли котрий, 
З страху за друга чи то й сам за себе 
Зневажить розказ мій, то знайте, щб 
Такому буде: Хто б він там не був, 
Не смій ніхто в тім краю, де моя 
Держава й вдасть, его приняти в хату, 
Ані сказать до него слово, ані 
З ним враз богам молить ся й жертви діять, 
Ні з ним купатись ! Всі его повинні 
Від дому гнати, як причину сеі 
Зарази, бо що так воно, се ясно 
Нам стало днесь з Пітійськоі віщби. 
Так чинячи, поборником я чинюсь 
І бога і небіщика царя. 
Самого ж вбійцю проклинаю, чи він 
Се тайно сам зробив, чи много йіх, 
Щоб горю й в ганьбі весь йіх вік минув! 
І як би свідомо єго я в домі 
Між своіми держав, то най упаде 
И на мене те-ж, що вирік я, прокляте! 
А вам наказую все те зробить 
Не так для мене, як для бога, як 
Для краю, що без плоду, без богів 
Ось пропада. А хоч би й бог нам був 
Не наказав сего, то вам не слід би 
Лишать без пімсти смерть такого мужа, 
Так доброго царя. Найдіть злочинцю! 
Тепер, коли тут я цар, маю власть 
Ту, що колись тамтой мав, наслідив 
По нім і ложе й жінку, моі діти 
Булиб его дітей братьми й сестрами, 
Коли б ему дітей судила доля 
(Та вдарила судьба єго у тімя!) — 
Тепер за него я, немов за батька 
Впімнусь і що лиш можна, все порушу, 



Щоби дістать до рук убійцю Лайя, 
Що син був Лабдака, внук ІІолідора, 
Кров Кадма і Агенора старого. 
А хто не вчинить так як я казав, 
Тому — молюсь богам — нехай земля 
Не дасть ні зерна, жінка най не вродить 
Дітей! Він сам най згине від отсеі 
Зарази, або й гіршою ще смертю! 
А вам і нрочим всім Кадмейцям, що 
На сеє згідні, най могуча Діке 
На поміч буде й другі всі боги! 

Хор 

О пане, твій тамуючи проклін, 
Ось що скажу : не я его убив, 
Ані вказать не вмію вбійці. Феб, 
Що нам прислав сей вирок, мусів би 
Вказать і того, хто зробив се діло. 

Едіп 

Се правда. Та хтож може змусить бога 
Сказати те, чого сказать не хоче? 

Хор 

Ще дрз'ге б я сказав, що я міркую. 

Едіп 
Хоч би ще й трете, не вагуй ся мовить. 

Хор 

Міркую , пане , що цареви Фебу 
Всевидінєм найблизший е Тейрезій. 
Єго спитавши, можна би найліпше 
Про се дізнатись. 

Едіп 

Я й про се подумав 
І вже зробив се. Як лиш вість приніс 
Креон, я двох післів ліелав по нього; 
Дивуюсь лиш, що ще йіх тут нема. 

Хор 
А прочі вісти , знать , пусті, замерклі. 

Едіп 

Які се вісти? Важне кожде слово. 

Хор 

Мовляв, якісь єго прохожі вбили. 
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Едіп 

І я се чув, та деж візьмеш ти свідків? 

Хор 
Ну, сли лиш крихта в ніж страху лишилась, 
То як лиш вчує твій проклін — не встоіть 

Едіп 

Хто діла не боявсь, той не злякаесь слів. 

Хор 
Та е такий, що вислідить его. 
Ось божого вже віщуна ведуть! 
Се одинокий чоловік, в котрім 
Жие ще правда! 

Ява четверта. 

Тейрезій , сліпий старець, з поводатором, входить. 

Едіп 

О Тейрезій , ти, 
Що знаєш все на небі й на земли, 
Що можна й що не мож сказать словами! 
Хоч невидющий ти, та знаєш добре, 
Яка наш город мучить болість люта. 
В тобі однім, о княже, вся опора, 
Гатунок весь. Бо Феб (коли ще сього 
Де чув ти від яістанців) отгакий 
Прислав нам вирок на посольство наше : 
Тоді лишень мине нас ся хороба, 
Коли убійців Лайя винайдем 
І побємо чи проженем із краю. 
Тож не відмов нам, і чи з лету птахів, 
Ти з інших там віщовань річ сю знаєш, 
Ратуй себе і город і мене, 
Ратуй усіх від скверни ьбійства того ! 
На тебе здаємось. Бож помагать 
Де тра й де можеш — се найкрасший труд. 

Тейрезій 

Ой, якже важко мудрим буть, коли 
Нема за мудрість вдяки! Добре я 
Се знав , та й ось забув. А тоб сюди 
Я не прийшов. 



Едіп 

Се що ? Чому такий 
Знесмілений приходиш? 

Тейрезій 

Відпусти мя 
До дому! Лекше їй свою судьбу, 
А я свою зносити мем, коли 
Мене послухаєш 

Едіп 

„ Несправедливо 
Й недружно місту, що тя згодувало, 
Сказав ти, відмовляючи віщби. 

Тейрезій 
Не дуже, бачу, і тобі твоя 
Говірка на добро виходить, тож 
Щоб і собі такогож не зазнати — 

Едіп 
О, пробі! Сли се знаєш, на колінах 
Всі просим тя, не відвертайсь від нас! 

Тейрезій 

Ви всі безумні. Я не хочу слова 
Сказать , щоб горя не завдать тобі. 

Едіп 

Що, що? Ти знаєш і не скажеш? Хочеш 
Нас зрадить, погубити город весь? 

Тейрезій 

Не хочу болю завдавать собі 
Ані тобі. Дарма благать! Ніколи 
Не виявлю сего. 

Едіп 

О злюко злюща — 
Бо й камінну б розлютив ти натуру — 
Не вже не скажеш нам? Не вже все так 
Незрушений останеш, неприхильний? 

Тейрезій 

Мій упір лютить тя, а на свій власний 
Ти мов сліпий, лишень мене ганьбиш. 



Едіп 
Хтож не розлютив ся б, таке почувши, 
Як ти зневажуєш свій рідний город? 

Тейрезій 

Прийде воно й само, хоч я тепер 
Се мовчанкою вкрию. 

Едіп 
А як має 

Прийти, то чиж не слід тобі сказати ? 

Тейрезій 

Нічого більше не скажу. А ти 
Як хочеш, так лютуй собі і злись 

Едіп 

І не окриватиму тепер у мойім 
Гніві ніщо, чого доміркувавсь. 
Так знай же, що по мойій думці — ти 
Се діло видумав і виконав , 
Хоч і не власними руками! Слиб 
Не був припадком ти сліпий, то я б 
Сказав, що ти є одинокий справець 
От сього вбійства. 

Тейрезій 

Чи на правду ? Слухай: 
Остань ся ти при тім проклятю, що 
Проголосив недавно, і від нині 
Ні в мене, ні в отсих тут не розпитуй! 
Бо справець слабости й чуми в сім краю — 
Ти сам. 

Едіп 

Без в стидно так ти ригнуть смів 
Сим словом ? І гадаєш, що втечеш 
Від кари ? 

Тейрезій 

Я вже втік. Мене хоронить 
Могуча сила правди. 

Едіп 

Відкиж ти 
6і набравсь? Ачень не з ворожби. 



Тейрезій 

Від тебе. Мимоволі ти мене 
Припер до сего слова. 

Едіп 

До якого ? 
Скажи ще раз, най ліпше зрозумію. 

Тейрезій 
Хіба вперед не зрозумів? Чого 
Ще більше хочеш ? 

Едіп 

Щось було неясне 
В твоіх словах. Скажи ще раз! 

Тейрезій 

Так слухай: 
Ти сам є той убійця, за котрим 
Шукаєш. 

Едіп 

Не на радість ти собі 
Вже другий раз ображуєш мене. 

Тейрезій 

Чиж маю більше ще казать, щоб тн 
Ще дужше зливсь? 

Едіп 

Що хочеш говори ! 
Се буде все балаканє пустеє. 

Тейрезій 
Так я й кажу, що у огиднім звязку 
Живеш ти з наймилійшими, і сам 
Не бачиш свого зла. 

Едіп 

Чи все ти так 
Безжурно думаєш таке балакать ? 

Тейрезій 

Як довго правда силу має в світі. 

Едіп 

6 сила в правді, та не в тобі! Ти 
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Єі не маєш, ти сліпий на очи, 
На вуха і на розум. 

Тейрезій 

Ти, нещасний, 
Ганьбиш у мене те, що в тебе швидко 
В самого весь ганьбитиме народ. 

Едіп 

Укритий пітьмою не можеш ти 
Пошкодить ні міні, ані нікому, 
Хто світло бачить. 

Тейрезій 

О, не з моіх рук 
Тобі судила доля впасти. Йде 
Сам Аполлон , що се вчинити має. 

Едіп 

Чи сам ти уложив се, чи Креон ? 

Тейрезій 

Ой, пе Креон упадком твоім буде, 
А лиш ти сам! 

Едіп 

О скарби, вдасте, штуко 
По над всі штуки висша в сім житю 
Так повнім зради, як же то на вас 
Чатує заздрість! За для тоі власти, 
Котру вручив міні сей город даром, 
Не з просьби, - вірний друг мій з початку 
Креон на мене тайком засідаєсь , 
Мене прогнать бажає, підсилає 
Сього чарівника та інтриганта, 
Підступного кудесника, що тілько 
В лихварстві добре бачить, та сліпий 
У свойій штуці. Ну, скажи бо , де 
Твоя премудра ворожба явилась? 
Чому, коли була тут та співачка 
Собача, ти ратуючого слова 
Міщанам не сказав ? А загадку 
Не перший ліпший розгадати міг, — 
На те віщба була б здалась. Ба, ти 
Не мав єі ні з лету птахів , видко, 
Ні від богів. Аж я прийшов, Едіп 
Малосвідущий, повалив єі 
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Лиш дотепом, не птахами навчений. 
А ти тепер мене прогнати б рад, 
Бо думаєш, що при Креоні будеш 
Стоять найблизше трону. Та мабуть 
Слізми проплачеш ти і твій товариш 
Сі замисли! Коли б не був ти старець , 
То гірко б потерпів за се зухвальство. 

Хор 
А нам здаєсь , розміркувавши добре , 
Що і єго слова, й твоі, Едіде, 
Гнів витиснув. Та не туди б змагати, 
Лиш як найліпше божий суд розчовпать. 

Тейрезій 
Хоч царь ти , та чень рівне право б 
Тобі так само відповісти; маю 
Те право й я. Бож я не твій слуга, 
Лиш Фебів , і Креона не наняв я 
Собі в заступники А що зганьбив 
Ти сліпоту мою, так знай же ось що: 
Хоч ти й видющий, а не бачиш ями, 
В якій еси, ні де живеш, ні з ким. 
Бо чи ти знаєш, чий ти ? Сам о тім 
Не знаючи, ти ворог своім рідним 
Тим під землею й тим що на землі. 
Вже наближавсь невдержимим ходом 
Батьківське й материнськеє прокляте , 
Що вдарить тя подвійно й прожене 
Із сего краю. Як тепер ти бачиш 
День, так тоді лиш бачитимеш тьму. 
Не мав берега, ні Кітерону гір, 
Котрі би швидко не лунали твоім 
Риданем, як пізнаєш , що подружє, 
В котре вплинув ти на вітрилах щастя, 
Було для тебе пристаню недолі. 
І іншого ще много лиха ти 
Не бачиш, що тобі і твоім дітям 
Враз грозить. Ну-ко, лихослов за те 
Креона й мій язик! Та знай: не має 
На світі чоловіка, щоб страшнійшу 
Загибіль мав як та, що жде тебе. 

Едіп 

Га, маю слухать довш єго зухвальства ? 
Не щезнеш ти ? Не підеш швидше геть, 
Плечима к сену дому обернувшись ? 

Жите і Слово. 22 



Тейрезій 

Я б і не був прийшов, як би мя ти 
Не був зазвав. 

Едіп 

Звучи тебе сюди 
Не знав я, що почнеш плести дурниці. 

Тейрезій 

Так я тобі таким дурним здаю ся? 
А твоім родичам здавав ся мудрим. 

Едіп 

Яким ? Стій! Хтож по твойому мій родич ? 

Тейрезій 

Сей день тебе і вродить і погубить. 

Едіп 

Що знов за темні загадки говориш? 

Тейрезій 

А ти хіба не найліпший розгадник? 

Едіп 

Кпиш з мене там, де я вказавсь великим. 

Тейрезій 

А власне щастє те тебе згубило. 

Едіп 

Що з того, город сей я таки снас. 

Тейрезій 

Піду вже. Хлопчику, веди мене 1 

Едіп 

Веди, веди 1 Приніс ти нам лиш колот 
Та зваду, - - лекше стане, як підеш. 

Тейрезій 

Піду, та ще скажу тото, за чим 
Я тут прийшов, — твій вид мя не злякає, 
Бо месть твоя мене вже не досягне. 
Так слухай же: той муж, котрого ти 
Шукаєш здавна та витрублюєш 
Про вбійство Лайя грізно, він є тут. 



Вважавсь за прихожого, та скоро 
Тут вродженим покаже ся, Тебанцем. 
Та не порадуесь тим щастєм , ні! 
З видющого сліпець, із богача 
Жебрак, піде він у чужую землю, 
Нащунуючн ліскою дорогу. 
Він власним дітям враз явить ся братом 
І батьком, власній матері і сином 
І мужем, батьків співжених і вбіиця 
Тепер же йди домів і се роздумай! 
А як міні брехню докажеш, в той час 
Кажи, що глупетво вся віщба моя. 

(Тейрезій відходить з поводатором, Едіп у палату.) 

Ява, ията. 

Хор 

Хто се, на кого пророцька 
Оя дельфійськая скала 
Невимовне , дивовижне 
Вбійство теє завдала? 
О, нехайже як найшвидше 
На вітроногих скакунах 
Він біжить від нас у безвість! 
Бо в грізних уже огнях, 
В збруі блискавок на него 
Наступає Дія син, 
А також страшнії Керж , 
Що крок в крок ні дуть за ним. 
Бдисла нам отеє недавно 
Із сніжних Парнасу стін 
Вість; шукать усюди вбійці, 
Де, дводушник , кривсь він ? 
Певно мов бугай блукає 
В диких скалах і лісах 
Та печерах, сам-самотній, 
Все в бігу, все яа ногах. 
Нам насланий з преісподві 
Хоче вироку уйти; 
Та докіль живе він, мусить 
В собі все єго нести. 
А страшні, страшенні речі 
Сей віщун нам проказав! 
Чи йім вірить, чи не вірить — 
Ще на певнім я не став. 
Раз надія, то знов сумнів 
Запирає річ мою. 
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Бож ні з давна, ні тепер я 
Не чував, щоб на сішю 
Лабдакідів син Поліса 
Зліі замисли носив. 
Так з якоі б речі люту 
Лабдакіда смерть я мстив 
На Едіпі, не добувши 
Певних доказів яких? 
Зевс, Аполлон певне знають 
Геть всі скритки діл людських; 
Та чи знає ліній від мене 
Все те земний ворожбит ? 
В світі мудрість е на мудрість, 
А хто дужший - - побіднть. 
Ні, ніколи на Едіпа 
Я не кину сю вину, 
Поки ясне , певне слово 
Не розсіє тьму страшну. 
Аджеж як та Сфінкс крилата 
На наш город надійшла, 
Він явивсь нам мудрим другом, 
Вирятував нас від зла 
Тож винить его в злочинстві — 
Безсердечність би була. 

(Далі буде.) 

Основи суспільносте 
("Повість із сучасного житя ) 

НЕгіс'Х’іь перша. 

ні. 

Вийшовши з кухні пані Олімпія звільна і обережно з тацою в ру¬ 

ках пішла до новоі офіцини, того невеличкого нрибудівку, що врізував 
ся в сад своіми білими стінами. А йдучи вона пильно озирала все до¬ 

вкола, так пильно, немов би хотіла і найменшу дрібницю заховати 
в памяти. 

Нова офіцина, се був невеличкий партеровий будиночок, мурова¬ 

ний і критий гонтами, притулений безпосередио до тоі части офіцини, 
в котрій містила ся кухня. В тім будиночку були дві половини, розді¬ 
лені невеличкими сіньми; в кождій половині був один обширнійший по- 
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кій з двома вікнами в сад і одна кухня, з одним вікном на подвіре. 
Одна половина тепер стояла порожня; тілько раз або два рази до 
року в ній пробував хто небудь. У другій половині жив о. Нестор, 
і на сю власне половину, висунену геть у сад, обернена була вся 
увага пані Олімпії. Ось поблискує до сонця вікно, що освітлює кухню. 

Воно заслонене зеленого патичковою сторою і заперте. Та рама не до¬ 
бре пристає, видко долішня защіпка відірвана. Паркан, що відділює 
подвіре від саду, не доходить до офіцини, так що перед вікном о. Не- 
стора містить ся ще малесенький огородець, обведений не дуже висо¬ 

кими штахетами. В огородці колись саджено квітки, та від кількох літ 
ніхто до него не доторкаеть ся. Грядки поросли буйною травою, по 
під штахетами розсіли ся широколисті лопухи і махають своіми гачко- 
ватими, сріблясто-рожевими головками повисше штахіт. По під стіну по¬ 
росла буйна хопта; полин, ластівяче зілє та чорнобиль пнуть ся одно 
поверх другого, зазирають у вікно кухні та нишають ся до сонця сво¬ 

іми рясними листочками. Тілько в самім куті городця одинокий могучий 
соняшник вистрілив високо понад усю оту квітчасту та запахущу юрбу 
і треплючи своіми широкими листочками в ранішнім вітрі спровола си¬ 

лує ся накручувати свою тверду шию з величезним на ній цвітом туди, 

куди пливе сонце по безхмарім небі. 
Двері до сіней новоі офіцини були відчинені. Пані Олімпія знала 

добре, що о. Нестор що вечера, йдучи спати, сам зачиняє двері за со¬ 
бою на замок. Замок сей, новий, французький, сам о. Нестор купив 
пару літ тому назад у Львові і ключ від него носив усе при собі. 
Коли двері відчинені, значить, певно Деменюк уже збудив о. Нестора, 
або хто небудь другий прийшов до него. Пані Олімпія на хвилину зу¬ 
пинила ся в сінех, щоб послухати, чи і хто розмовляє з о. Нестором, 
а тимчасом очи еі окинули так само пильно і старанно нутро сіней, 

як пильно і старанно вона перед тим оглянула зверхній вид сеі офі¬ 
цини. В сінях було пусто, тілько в однім куті стояла лавочка, котру 
часом у вечір о. Нестор казав виносити в сад, коли хотів посидіти та 
подихати запахущим вечірним холодком Двері від другоі порожноі 
половини були замкнені; в них і доси стирчав ключ після того, як пе¬ 

ред тижнем провітрювали покій. Пані Олімпія без довшоі застанови, 

машинально витягла ключ із дверей і сховала єго до кішені. В покою 
о. Нестора було тихо ; тілько по хвитп пані почула пяюскотанє води 
— знак, що о. Нестор при помочи Деменюка вмивав ся. Не стукаючи 
до дверей пані війшла до середини. 

— Добрий день вам, отче! — сказала голосно, знаючи, що о. Не¬ 
стор троха не дочуває. О. Нестор власне вмив ся і стояв з лицем за- 



критим рушником. Тремтячими руками він силувавсь утерти ся, та не 
міг сего зробити, поки Деменюк, поставивши в а бік коновку, не підій¬ 

шов до него і не обтер ему лице, голеву і руки. 

Всякому, хто б перший раз побачив невеличку, згорблену, помор¬ 
щену та тремтячу фігуру о. Нестора, мимоволі насунулось би порівнане 
зі старим, зверха привалим а в середині хробачливим грибом. Так і 
здавало ся, що ота жовта, поморщена шкура тілько І держить кости 
без крихітки маса і а крови, що отса велика сива голова з обголеним 
лицем і з густим ще, сивим волссєм на верха ось-ось злетить з толуба 
— так не міцно держалась вена на довгій, худій шиі. Худі аж стра¬ 
шні руки з довгими кістлявими пальцями, широкі колись а тепер запалі 
груди, вихудлі ноги обуті без панчіх у якісь старі та протоптані пан¬ 

тофлі доповнювали образ о. Нестора. Він мав на собі тілько чорну 
камізельку поверх сорочки і а аніж штани; старенька реверенда, ста¬ 
ранно вичищена Деменюком, висіла на кілочку коло дверей , що вели 
до покою. 

— О, о, о! — прошамкав о. Нестор своім беззубим ротом. — 
Ве... ве... вельможна паві салі!... Та деж таки.,. А я старий... не про¬ 
гнівайтесь.. адже бачите!... 

І він увесь тремтячи почав кидати ся то в сей то в той бік, не¬ 

ясно почуваючи, що щось тут треба було зробити, та не знаючи, що 
власне. 

— Алеж нічого, панотче, нічого! — вспокоювала єго пані Олім¬ 
пія. Та він не вспоксів ся, метнув ся к вікну і мало не перевернув 
мидницю з мильною водою, котрою тілько що вмивав ся, опісля рушив 
у противний бік, де стояла велика шафа від убраня, та й там нічого 
не здобувши почав без ціли лапати руками, мурмочучи щось таке не¬ 
зрозуміле не то сам до себе, не то до пані, що все ще стояла на се¬ 
ред кухні з тацою в руках. 

Аж старий Деменюк вибавив о. Нестора з клопоту. Спокійно, не 
кваплячись він ізняв з кілочка реверенду і придержуючи неспокійного 
о. Нестора надів єі на него. Аж і оді й о. Нестор успокоів ся, немов 
би отея реверенда була для него сталевим панциром, за котрим він 
чув ся зовсім безпечним, а без котрого грозила ему нехибна загибіль. 

— Дуже... дуже перепрашаю , що пані добродійка так мене за¬ 
стають !... 

■— Алеж нічого не шкодить! — з усміхом повторила пані Олімпія. 

— А... а... а... пані добродійка тут стоять тай стоять! Ото з мене 
роззява! Прошу близше ! 
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І о. Нестор троха певнійшим ходом поступив до дверей, що воли 
до сго покою, відчинив йіх і попросив пашо Олімпію, щоб увійшла до 
середини. 

— Я зараз! Я за... зараз буду на услуги пані добродійки ! — 
промовив він, лишаючись ще на хвилю в кухни, щоб переговорити 
з Деменюком, що тимчасом підтягнувши стору і відчинивши вікно вилляв 
прямо в огородець з мидниці воду і витирав мидницю якимось старим 
полотенцем. 

— Так як кажете, Гнате? — гомонів о. Нестор. — вгомооць 
ваш теперішній парох, не йіхав учора нікуди? 

— Ні, прошу егомосця. 
— Значить, сьогодні сам буде правити ? 
— А вжеж що сам. 

— Ну, то й добре! А то він учора, знаєте... присилав до мово. 
Я — каже — пойіду до свояків — не знаю, де там у него які сво¬ 
яки, — то ви, отче Нестор, відправте за мене службу. Ну, я обіцяв — 
не для него, а для божого слова. Але сьогодні чую ся таким якимось 
ослабленим... не знаю, як би я відправив ту святу службу. 

— То може егомосць до утрені стануть? 
— А так, так... до утрені піду. Зараз, тілько поснідаю. І так 

вона у вас не зараз ще зачне ся. 
— Та вже би пора починати. 
— Ну, то йдіть, скажіть палямареви, нехай дзвонить, а я зараз... 

я не забавлю вийти. 
Деменюк уклонивши ся пішов геть, а о. Нестор подав ся до сво¬ 

го покою. Пані Олімпія вже накрила столик, поставила на нім каву 
і булку покраяну на тонкі, рівні скибки, а сама стояла при вікні і то¬ 
нула поглядом у темній зелени саду. 

— Ах, пані добродійка... самі трудили ся!... лепотів о. Нестор, 
мечучись то сюди, то туди по покою, немов силував ся прибрати, усу¬ 
нути той нелад, який панував у кождім куточку. Та ніщо ему 
не удавалось і в кінці махнувши рукою він сів при столику. 

Пані Олімпія весь той час стояла обернена до него плечима, ди- 
влючись у сад. Вона хотіла показатись ему спокійною і рівнодушною, 
щоби тим і его вепокоіти. Аж коли він сів, вона звільна обернула ся 
і промовила тоном повним якоісь материнськоі ласки : 

— Алеж панотченьку! не робіть собі ніяких церемоній! Знаєте, 
що у нас усе по просту, по домашньому. Ви міні не подивуєтесь, що 
сама вам несу снідане — так якось випало... Ну, і я вам також не по- 
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дивую ся. Що вже нам старим церемонити ся! — додала з усміхом 
і махнула рукою. 

— Але деж таки!... Щоб вельможна пані самі!...—не переставав 
бентежити ся о. Нестор. — Чи пе було слуги ніякоі ? 

— Ну, отче покиньте вже се ! Прошу, беріть ся до кави, а то 
зовсім застине! 

І поки о. Нестор тремтячими руками мішав каву, ломав булку та 
мочив еі в каві, щоб опісля могти не кусаючи проковтнути є і, пані при¬ 
сунула собі крісло сіла, насупроти него і балакала тим самим супо¬ 
кійним, добродушним тоном. 

— Аджеж нині неділя — доброго апетиту, панотче! На дворі 
чудесно. Радість якась розлита скрізь у природі. От я й подумала, 
що треба б і вам, старому пустинникови, справити хоч невеличку ра¬ 
дість. А тимчасом здаєть ся, що мій прихід наробив вал більше 
клопоту. 

— Алеж ясна пані! — скрикнув о. Нестор. — Якжеж можете 
так думати ? їй богу, я з радости... з утіхи... що ви... З тоі радости 
він упустив намочену булку на обрус а лапаючи сі мало не перевер¬ 

нув чашку з кавою. Пані Олімпія допомогла ему дійти до ладу і за¬ 
просивши его, щоб снідав зовсім без женади, говорила далі: 

— Се властиво я повинна б робити завсігди. Адже ви у нас не 
якийсь постоялець, а гість у домі. Навіть троха більше — неправда 
панотче ? 

І вона окинула о. Нестора лукаво всміхнутим поглядом, та коли 
сей знов зачав метушити ся, вона жестом руки вспокоіла его. 

— Я не хотіла вам сказати нічого прикрого ! Мій боже, чи я ж 
маю право робити вам якісь докори та неприсмности ? Ви сто раз бор¬ 

те малиб право робити йіх міні. 
— І по що? — поквапно перебив еі о. Нестор. — Аджеж я хи¬ 

люсь... хилюсь уже... 
Він урвав, щоб не згадати про гріб, смерть і тим подібні речі, 

котрих на ділі бояв ся якимось диким, забобонним страхом, і тілько 
по хвили зітхнувши додав: — Я молюсь... молюсь за себе і за вас і за 
всіх... за всіх... 

— Свята душа ви, панотче! — говорила далі пані Олімпія, з та¬ 
ким виразом, котрий аж надто ясно говорив, що еі думки далекі були 
від усяких святих теж. — Ох, як горячо й я іноді молюсь ! — додала, 

завертаючи набожно очп і зітхаючи з глубини легких. — Одна тілько 
молитва н скріпляє мене. Як бн не вона, здаєть ся, іноді б руку на 
себе саму наложила. 
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— А най бог боронить! — скрикнув о. їїестор. — Що се вель¬ 
можна пані говорять ! Хіба можна про таке думати? 

— Видно що можна, коли думаєть ся. І навіть мимоволі на ум 
іде. Аджеж знаю, що се гріх! Так щож, коли горе моє ! Горе мов 
повінь окружае мене з усіх боків, грозить ся залити з головою. 

— Але якеж се горе?— запитав троха нахмурившись о. Нестор, 
докінчуючи пити каву. Він по троха вже й догадував ся, куди гне 
ясна пані зі своєю розмовою і видимо не рад був такому поворотови. 
Та пані Олімпія не вважала на той вираз неохоти, що пробіг по лицю 
о. Нестора. 

— Хіба вам незвісне моє горе? Все воно одно, та все більшає. 
Аджеж знаєте ? — додала понижуючи голос. —• Адась знов програв 
півтори тисячі в карти ! 

— Півтори тисячі ! — скрикнув о. Нестор з таким виразом, мов 
би силував ся своєю фантазією змірити і оцінити велич тоі суми. 

— Сцени міні робить... Замісць що я мала б ему... — крізь 
сльози говорила пані Олімпія. — Як не заплачу — каже — до 
тижня, то в касині мене узнають за інфаміса, виключать.. 

— Се й давно б слід! І добре б було для него ! — воркотів о. 
Нестор. — І чого доброго він учить ся в тім касині ? Господи ! Я б 
усе те касино розігнав! Адже се гніздо розпусти, содома якась! 

А вони, засліплені, вважають єго основою свого шляхетського гонору. 
— Так то, панотче, так! — спокійнійше мовила пані Олімпія.— 

Та все таки нам старим не слід своі міркуваня накидувати молодіжі. 
Молодіж мусить вишуміти ся. Молодіж потребує вражінь, емоцій... 

— Добре, добре! Тілько ті вражіня і емоціі не мусять бути такі 
дорогі та коштовні. Аджеж півтори тисячі за один вечір ! А кілько то 
часу і сили і праці треба, щоб йіх зібрати! 

—• Ой, правда, правда! — говорила пані. — Хібаж я ему сего 
не говорю? Та що то поможе? Він не забув іще своіх віденьськпх ча¬ 
сів. А в додатку компанію собі підібрав... 

— То то й є! То то й є! — підхопив о. Нестор. — Як то Нім¬ 
ці кажуть: Вб... Ьбзе ОезеІІзсЬаЙеп уєгсієгЬєп дніє 8іііеп. А тут на 
біду Адасеві обичайі ніколи не були надто добрі. Не було що так ду¬ 
же й псувати. 

— Ні, панотче! Сего не говоріть! Се несправедливо. У Адася 
золоте серце, благородна душа. Я се знаю ліпше ніж хто небудь дру¬ 

гий. З него може вийти і дасть біг вийде ще дуже гарний чоловік. 

— Дай боже! дай боже! — півголосом промовив о. Нестор. 
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— І компанія его не погана. Противно, по доборі тоі компанії 
власне найліпше можна пізнати его характер, его вироблений смак 

і дістінкцію. Обивательські діти, з дуже добрих домів, образовані, добре 

виховані. Правдива приємність з ними говорити. 

— Тілько неприємність платити! — сердито буркнув о. 

Нестор. 

Пані Олімпія довгим поглядом окинула єго, поглядом, у котрім 
виразно малювала ся погорда арієтократинноі натури до плебея і его 
плебейськоі логіки, котра всякі духові і товариські приємности і кори¬ 

сті міряє і цінує на ціну грошей. Та вона перемогла себе, щоб не під¬ 

пустити шпильки о. Несторови і лагідним, троха жалібним тоном гово¬ 

рила далі: 

— Платити б ще нічого. Товариство, в котрім Адась обертає ся, 

вимагає того, щоб не дуже дорожити грішми. Впрочім для Адасевоі ка- 

ріери се може бути дуже користне... дуже користне. 6 навіть надія... 

Колпб тілько якийсь час іще нам продержати ся. 

О. Нестор сидів як на шпильках. Розмова иа сю тему ему дуже 
не подобалась, ворушила в єго душі щось недобре, неприязне. Під впли¬ 

вом того внутрішнього зворушеня вій оживив ся, випрямив ся. Голос 
єго став певнійший, рухи живі і різкі, в запалих старечих очах забли¬ 

сли дві іскорки. Він знав уже з досвіду, чим скінчить ся вся ота пре¬ 

людія. За час єго десятилітнього побуту в дворі нераз уже ему дово¬ 

дилось єі слухати. То Адась то пані Олімпія вигравали єі перед ним 
і завсігди кінчили покликом до єго каси. Тілько той, хто знав усю безо- 

двю єго скупости а також правдивий характер єго відносин до обоіх 
панства Торських, міг би зміркувати, яку тяжку і безвихідну внутрішню 

боротьбу мусів переходити сей нещасний старець, на яку тортуру роз¬ 

пинали єго оті просьби. Та доси жаданя папства Торських були скро¬ 

мні, хоч і йшли звільна та постійно все в гору. Сто гульденів, двісті, 
пять сот, ну, тисячу (на висилку Адася до Відня до шляхетського 

інстітута ТЬегезіапит) — се все були жертви або дрібні, або усяра- 

ведливлені такою потребою, котру й тісноумний о. Нестор при деякім 
напруженю міг зрозуміти. Але тепер очевидно діло закроєне було на 
ширший розмір. Вже сама вступна вість про програні Адасем півтори ти¬ 

сячі казала сего догадуватись, а кінцеві слова пані Олімпії про те, що 
треба б йім (при такій Адасевій господарці) ще якийсь час продер¬ 

жати ся, віделонювали перед єго уявою широкий і дуже непринадний 
горізонт. 

— Не дам нічого ! Не дам ані цента! — шибауло в єго голові і він 
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міцно зціпив своі беззубі вилиці, щоб тим закріпити свою по¬ 
станову. 

— Кажете, лані, — процідив нарешті, коли пані Олімпія зробила 
артистичну паузу і гляділа на него меланхолійно - солодкими очима, — 
що є якась надія? А щож то за надія, коли вільно спитати. 

— Ах, то делікатне діжо! — горяю промовила пані Олімпія.— 
Секретне діло, котрого я не повинна б розголошувати. Ну, та вам, як 
старому приятелеви — і вона, добре обчислюючи ефект кождого свого 
слова, через стіл простягла свою руку не зовсім іще позбавлену 
красоти і елястичности і мяхко стиснула нею костомахи обтягнені по¬ 
морщеним жовтим пергаміном, що становили руку о. Нестора. — Ви 
знаєте, який у мене Адась красавець, який приємний в товаристві, як 
уміє подобатись жінкам Ох, я то давно говорила, що не наука, не 
знане, не служба, а красота і товариські таланти будуть основою єго 
щастя. І подумайте собі, одна молода княжна — фаміліі не можу вам 
сказати — смертельно влюбила ся в иего. Вродлива як ангел, а маюча 
— — Ну, про те нема що й говорити Досить сказати, перша партія 
на ввесь край. 

— Ну, то дуже гарно ! Дай боже щасливо! 
— Певно, певно, що гарно; я з усего серця бажаю Адасеви по- 

водженя в тім ділі. Та все таки власне се діло робить міні величезний 
клопіт. 

— А то чому ? 

— Бачите, в нашім стані такі діла не уладжують ся так шасть- 
лрасть. Тут з обох боків ідуть довгі лертрактаціі, переговори, іноді 
навіть формальні шшонованя. Тут усе обдумує ся, важить ся, обчи¬ 
слює ся. І характери і склонности та вподобана обоіх молодих і йіх 
житє, ступінь освіти та вся минувшина аналізують ся з обох боків на 
фамілійних радах скрупулятно, і житє родичів, близьких свояків і вся, 

так сказати, генеалогія підпадає під Остру критику. Ну, та з тим усім 
я спокійна. Наш рід хоч не княжий, та все таки ні стародавністю, 
ні традіцією ні блиском заслуг тамтому не уступить, а минувшина і при¬ 

кмети Адася також не боять ся критики. 
Злобні іскорки живійше замиготіли в очах о. Нестора. Пані Олім¬ 

пія чуючи йіх погляд на св оім лиці схилила очи і сильнійше стисл 
руку о. Нестора. 

— Ну, ні, — додала вона, відповідаючи немов на якийсь невиска- 

заний ним закид, — про се не думайте! Так глубоко критика не буде 
входити. Та інша річ мене трівожить — фінансовий бік справи. Правда, 
тут критика другоі сторони не мусить бути така остра, та все таки... 
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ІІрийдеть ся приймати і віддавати візити, — вже се одно знаєте що 
значить нри теперішнім стані нашого маєтку. Кілько тут треба вложити, 

щоб привести до відповідного порядку помешканє, будинки, туалету, 
стілі все чого треба. Та бо на тім не досить. Треба показати, що Адась 
господарює, що вміє дбати о маєток, уміє адмініструвати своім і чужим 
добром Він власне почав на фільварку будувати горальню.,. 

— Чув я, чув про сю єго фантазію ! — буркнув о. Нестор. 

— Чомуж се фантазія? Адже горальня — одинокий промисл, ко¬ 

трий приносить честь шляхтичеви і дає певний дохід. 

— Нехай і так! Але як же се він розпочинає будувати горальню не ма¬ 
ючи в кішені грошей, а тут іще програє в додатку півтори тисячі? Хіба 
фантасти або безумі так роблять. 

— Зовсім ні, панотче! Зрозумійте єго сітуацію! Між товариством, 
в котрім він тепер обертає ся, е також брат его будущоі богданки. 
Той брат грає в карти, закликає Адася — ну, годі ж хлопцеви відмо¬ 
вити, і Адась програє. Той самий брат буває іноді у Адася на філь¬ 
варку в гостині — і нині мабуть буде — і знаючи, що Адась мас 
думку про его сестру, пильно придивляє ся господарству і прислухуе 
ся до господарських плянів Адася. Щож природнійшого, як висунути 
на дерший іілян збудоване горальні ? Бачите тепер, що одно і друге 
стоіть в звязку, входить в плян нашої — скажу так — кампа¬ 
нії. Коли б тілько продержатись з честю якийсь час, довести плян 
до діла! 

— Ну, так затягніть позичку! 

— Не можна, панотче ! Що вже там кажіть — маєтність наша не¬ 
величка, а вся вартість єі, вся слава нашоі економіі перед посторонніми 
власне в тім лежить: гіпотека чиста ! Се так як би хто панночці ска¬ 
зав найкраеший комплімент. З вже що інше думала — продати ліс, 
хоча він також немала примана і окраса нашоі маєтности Та тепер про¬ 
давати его, то значить кинути єго зовсім у боюто, повбути ся его за пів 
дармо. Тепер у дровяиій торгоклі застій, ціни доброї нема, значить, 
продаючи его тепер ми зараз би скомпромітували себе ще гірше ніж 
затягаючи позичку. Всякий би казав : Ого, мусіло йіх дуже притиснути, 

коли аж до такого нерозумного інтересу взяли ся. Може в зимі шанси 
поправлять ся, тоді, очевидно, я ліс продам і буду в стані очистити ся 
від усіх зобовязань... 

Пані ие договорила і опягь мелянхолійно-благаючим поглядом за¬ 

висла на лиці о. Нестора. Та той мов не розумів, про що річ ішла. 
Він звільна шелевів губами, мов шепчучи щось без голосу. Голова єго 
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похилила ся на перед, перегнула ся троха на бік, немов він силував ся 
ловити ухом якусь далеку, таємну вість. В тій хвили в повітрі загудів 
голос великого дзвона церковного, а зараз за ним заплакали й два 
менші дзвони: 

— Бам-билю, бам-билю, бам-билю! бам! бам ! 
— А ! Дзвонять на утреню ! — сказав радісно о. Нестор і встав 

з крісла. — Даруйте, ясна пані, я мушу йти. 
— Ну, а наше діло ? — з виразом розчарована процідила пані 

Олімпія. 
— Наше? То є властиво, ваше діло! — сказав поспішно о. Не¬ 

стор. — Щож, щастибі, щастибі на все добре! Я не хочу несправедливо 
судити про Адася і бажаю ему всего доброго. 

— О, я знаю се, знаю! -- з уданим жаром промовила пані Олім¬ 
пія. — Я знаю, що ви бажаєте ему добра і не відмовите своєі помочи, 

коли ходить о те, щоб те добро осягнути. 
— Помочи ? — з переляком видивив ся на неі о. Нестор. — Чим 

же я можу ему допомогти ? Я старий чоловік. Коло панночок з роду 
віку не вмів заскакувати — — 

— Ах, жартуєте, панотче ! —весело скрикнула пані Олімпія, вставши 
також з місця і збираючи зі стола посуду і накрите. — Ну, та се діло 
важне. Ми ще про него поговоримо, правда ? Аджеж я думаю, що на¬ 
ша довголітня знайомість, наша приязнь дає міні право говорити з вами 
по щирости! Ну, ну, так до побаченя! Ах, а ще одно, трохи не забула! 

Сьогодні оті молоді люде, що я про них згадувала, Адасеві товариші, 
будуть у мене в гостині. Хочете, щоб я й вас запросила, щоб ви по¬ 

бачили, послухали йіх ? 
— Мене? — опять з переляком скрикнув о. Нестор. — А мене 

чого між молодих паничів? Що я для них за кумпанія? Ні, ні, дякую 
красненько! 

— Ну, як думаєте. А були б побачили брата тоі панночки, про 
котру я згадувала. 

- Брата! А що мене той брат обходить ? Ні вже! Я волю поси¬ 

діти у себе спокійно або пройти ся по саду! 

— Воля ваша! До побаченя, панотче ! 
І пані забравши посуду і накритя вийшла від о. Нестора. А той 

мовчки, та ненастанно порушуючи губами почав збирати ся до церкви. 

(Далі буде.1 
Іван Франко. 
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Ґолістан (рожевий квітник) 
Мосліх-од-діна Саадія Шіравького 

Саадіі (1175—1291) е найпопулярнійший поет Ірана, а найбільше 
люблять читати єго „Ґолістан0. Замісць багато розводити ся про причини 
такоі нопулярности, я подам переклад уривків з останнього твору. Чи¬ 
тач і сам побачить, що найголовнійша теидендія Саадієва е ідеалізація 
бідности, погорда до богацтва, до вельможного роду, до високих посад, 
вречене світових благ. Така форма житя, яку проповідує Саадій, не е 
чернецтво в точнім розуміню слова; найшвидче можна назвати се житевим 
аскетизмом; на сході звуть таке жите дервішеством або суфізмом. Своім 
широким розновсюджеяем суфізм обовязаний тому, що вже від давна 
жите людей в азіятських деспотіях нагадує собою сидіне під Дамокло- 
вим мечем: не маючи ані хвилю запевненого спокою, східна людина во¬ 
лить зовсім обмежити своі потреби, бо хто не привязав себе до втіх 
еего світа, тон і втратити йіх не лякаеть ся. 

Із передмови до „Ґолістана“. 

Добра слава про Саадія, яка живе в устах народу, чутка про его 
слово, яка розповсюджена по землі, его малі оповіданя, котрі ковтають 
ся наче сахар, єго писана, котрі шанують ся мов золоті грамати, все 
те не то, щоб наслідок кебети та талантів Саадія. Ні, не в тім сила! 
Попросту, на Саадія поглянув ласкавим оком пан світа, полюс у коли- 
вороті часу, намістник Соломонового престоли, помічник віруючого люду, 
прославлений царь царів, великий Атабек Мозеффід ед-дін Абу-Бекр, 
сни Саада, унук Зеиїщ тінь бонова на его землі. Господи ] будь до йото 
милосердий тай єго зроби милосердим! Отож він був ласкавий похвалити 
Саадієву мову та щиро еі вподобав; томуж то, запевне, всі людоньки, 
і ясновельможні і простаки до поета прихилились ласкаво. 

Грудочку пахнючу глиняного мила *) 
Дав міні раз в лазні прйятіль коханий. 
„Що!“ кажу: „це мошус, чи якаясь амбра? 
„З пахощів ціх любих я неначе пяний!“ 
Глина одрікає: „Я звичайна глина, 
„Та лежала поруч запашноі рожі. 
„Від сусіди слава і на мене впала. 
„А інакше що я? Грязиво негоже!" 

*) Єго вживають, щоб витравлювати волосе. 
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Боже - Господи! поблагослови мусульман довготою днів его. 
подвій надгороду за єго добрість і благородство, звелич его прихиль¬ 
ників та правителів, понасилай загибіль на єго ворогів та завидників! 

З кгкгизіггт хіершої. 

Оповідане VII. 

Один царь йіхав на кораблі вкупі з хлопчиком-Щрсом. Хлопчик 
ще ніколи не бачив моря і не відав корабельних -недогод. Він узяв 
голосити, тремтів усім тілом, і що вже его розважали, ніщо не посо- 
бляло. Цареві з жалю все обридло, та що ж удієш! Був тут на кора¬ 
блі один розумний. Він сказав: „Коли звелиш, я єго вгамую11. — „Дуже 
радий буду", одказав царь. Мудрець звелів вкинути хлопця в море. 
Де дві той проглинув скілько ковтків, его схопили за чуба тай витягли. 

Вія обома руками зараз аж прилип до стерна, а скоро вийшов на ко¬ 
рабель, сів у кутку і утиух. Цареві це сподобало ся. Він спитав: 

„В чому ж тут сила?" А мудрець одрік: „Доки він не скоштував при¬ 
кростей од втопання, доти не знав ціни спокою". 

Ячмінний книш тобі не до смаку-, 
О , ситая людино! 

Тобі поганий він, міні ж смачний, 
Бо з голоду я гину. 
Чистилище було б для гурій пеклом, 
Пекельникам воно здаєть ся раєм. 

Оповідане XVI. 

Бачили, як одна лисиця бігла, а дорогою то падала, то знов під¬ 

водилась. Хтось сказав до неі: „Яко тобі лихо, що ти такечки заляка¬ 
лась?" А лисичка: „Я чула, що отеє ідуть лавою на ведмідя". — 
„От дурна!“ одказали йій: „Ведмідь а ти — щб в вас спільного? Ти 
а ведмідь — щб в вас схожого?" Лисиця знов сказала: „Цить! як 
що завидющі людці наговорять, буцім я й є отой ведмідь, та як мене 
злапають, то хто клопотатиметь ся, щоб мене визволили ? Доки розберуть 
докладно всю справу, мене вже й живоі не буде". 

Доки з Ірака привезуть сцілющого зіля, доти слабий, що его по¬ 
кусала гадюка, встигне вмерти. 
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Оповідане XIX. 

Переказують, що Новшірваяові Правосудному *) зготували на ло¬ 

вах печеню з дичини, а соли не було. Послали джуру нашукати трохи 
соли десь поблизу, в селі. Новшірван сказав при сьому: „Неодмінно 
заплати, щоб не давати лихого прикладу, а то ще й ціле село зруйну- 
егь ся.“ — „Чи ж може що скоітп ся через таку дрібницю?!® спитав 
джура, а Новшірван: „ Підвалина кривди була в світі спершу маленька, 

та всякий, хто приходив на світ, збільшував еі, аж доки вона зробила 
ся он якою великою !“ 

Візьме царь з чужого саду яблуко єдине, 
Джури яблуню с корінням вирвуть геть із сада. 
Силоміць султан захопить пятеро яєчок, 
То війська єго посмажуть всі курки її курчата. 

Оповідане XXVII!. 

Дервіш-нустинник оселив ся в якомусь закутку пустелі. Проз 
йіхав царь. Дервіш міркуючи, що вдоволене своєю долею є так само 
царюванє, не підвів голови і не привітав ся. Царь (царі народ серди¬ 

тий) обурив ся й сказав: „Дервішське кодло, вдягнене в свою хирку ** ***)), 
то самісінькі товариша!® Тоді до дервіша вдав ся візір. „Коло тебе — 
сказав він, — ішов царь лиця землі. Чомуж ти не вклонив ся, як зви¬ 
чайність велить?® На се дервіш одмовив: „Скажи цареві, хай він про¬ 
сить поклонів у того, хто просить у його ласки. Та додай ще: Царі 
істнують задля охорони підданих, а не піддані задля покори царям.® 

Оповідане XXXI 

Міністри Новшірванові радили ся про одну справу великоі дер- 

жавноі ваги. Кожен виявляв свою думку відповідно своім знаттям. Ви¬ 
словив свою гадку й царь. Бозорджмігр *'“*) зараз пристав до неі. Міні¬ 

стри тоді нишком запитали его, навіщо він оддав перевагу гадці царе¬ 
вій над гадками тілько розумних людей. А він одвітив : „Бо незвісно, 
чим скінчить ся справа. Чи правдиві, чи ні, ради моіх співробітників, 

знає тільки Бог, — отим то я волів згодити ся з царем. Як що він 

*) Славнозвісний царь Персії, з дінастіі Сасанідів, сучаснак пророка 
Мохаммеда. 

**) Хиркбю зветь ся ряса-дранка, пошита з дрібних шматочків катеріі, 
звичайне вбране дервішів. 

***) Бозорджмігр — східній мудрець, міністр Новшірвана. 
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номиляєть ся та вийде погане діло, то принаймні я не зостану ся при 
всій вині: адже я так сажо думав, як і віп.“ 

Із султаном сперечатись, 
Се неначе мнтп руки 
У евойій крові. 
Стане день царь звати ніччю, 

'Ти скажи: „А онде й місяць, 
І зірки зійшли !“ * **)) 

Оповідане XXXVI. 

Були два брати. Один служив у султана, а другий трудом рук 
своіх заробляв хліб. Ото каже багатирь до вбогого: „Чом ти не підеш 
на службу до султана, щоб позбути ся своеі важкоі праці?11 Той од- 
рік: „А ти чом не візьмеш ся до праці,1 щоб позбути ся принижень, 

які дає служба ? Кажуть бо мудрі люде, що ліпше йісти власний хліб 
тай сидіти, ніж золотим пояском підперезати ся та стояти чекаючи пан¬ 
ських наказів". 

Волю місити голіруч 
Розтоплене залізо, 
Аніж згортати руки навхрест 
Перед якимсь еміром.'"*) 

Дорогоціннеє жите 
Гайнуеть ся на клопіт : 
Що йістиму у літку я? 
У що вдягну ся в зиму? 

Дубове черево німе! 
Годуй ся простим хлібом, 
Аби лиш спину не кривить 
В невольницькім поклоні! 

(Копець буде.) 
З перської мови переложив 

А. Кримський. 

*) Полоній, як знаємо, чинив саме тав. — Треба завважити, що хоч 
Саадій і дервіш, але він не вимагає, щоб увесь народ жив по чернецьви. 

Навпаки, ми часто бачимо, що він дає поради, не то що „світові0, а по про¬ 

сту нечисті. Великий знавець людськоі душі, сам Саадій но визискував лю¬ 

дей, тільки ж других усе таки навчав іноді не дуже гарному затоіг уіуге. 

**) Зложені навхрест на грудях руки е знав покори. 

Жите і Слово. 28 
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Літературні стреміти галицьких Русинів 
від 1772 до 1872. *) 

II. 

Але історичні обставини розвинули ся зовсім інакше. Причина до 
того лежала в великій части в самих реформах і в способі йіх пере¬ 
ведена. Мі ж ними мало було органічноі звязи; одна ре¬ 
форма переганяла другу не давши ще й попередній 
утвердити ся гаразд в нар оді і запустити глубший ко¬ 
рінь. А до того вони були, як ми вже згадували, недостаточні і по- 

ловичні: видко було по них з разу, що вони роблені на скору руку. 
Певне, що Жосиф щиро бажав добра мужикам, не лиш задля гуман¬ 
ного свого серца, але і задля економічних своіх переконань, 

котрі в мужику виділи головну основу і підпору державного гаразду 
і сили. Тому-то він старав ся улекшити йіх положене. Зараз в 1781 
році*), покликуючись на то, що помимо патенту з р. 1775 домініі 
часто надуживають своєі власти над робучим народом, він строго при¬ 
казує держати ся приписів інвентаріальних, у котрих записані рсбучі 
повинности підданих мужиків. Але другими своіми патентами він сам, 
зовсім против своєі волі, гей би заохочував домініі (ОгипсІоЬгщкеіІеп) 

до надуживана йіх власти, гейби піддавав йім способи, як найлекше 
обійти єго строгі прикази. бго добрі заміри розбивали ся часто о вну¬ 
трішнє противоріче, котре лежало в самім єго законодавстві. Самітний, 

замкнутий в собі реформатор реформував лиш на папері, патентами 
і декретами; переведене ж реформ за-для строго бюрократичного і де¬ 
спотичного устрою держави лежати мусіло в рукгх бюрократії, і зале¬ 

жало найбільше від найнизших еі щеблів, від перших інстанцій адміні- 
стратівних і судових, т. з . власне тих доміній. Таке переведене, як 
єго представляв собі у свойій мисли Йосиф, потребувало ідеально со- 
вершенних урядників, котрих ніде нема. Навіть самим урядникам дер¬ 

жавним, особливо в Галичині, було дуже далеко до такоі совершенно- 
сти. А ще менше совершенними були перші інстанції адміністратівні, 
домініі, а то тому, що йіх приватні інтереси були діаметрально про- 

*) Патент з 5 янв. 1781. Піе депаиеге Везс1ігапкші§ Йег ЦпіегіЬапз-Ве- 

(Ігйскипдеп ЬеітсіТепсі. Патенти наводжу після урядових видань : Е<ИсІ.а еі Мап- 

Наіа ипіуегзаііа іп темпів Оаіісіае еі ІюДотегіае... рготи!§аіа. Ьеороіі, Ріііег 
1772 — і Сопіітіаііо Ейісіогит, тапсіаіогит еі ипіуегнаїіит іп ге§піз Сгаїісіае 

■еі Ьойошегіае етапаіогиш. Ьеороіі 1784. 
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тинні вложеним на них урядовим обовязкам. Бо першими інстанціями 
урядовими були самі дідичі. Дідич сена був не лиш паном, властите¬ 
лем домінікального грунту, котрому піддані мужики обовязані були ро¬ 
бити панщину, але був також першим і безпосередним начальником по¬ 
літичним і судовим мужика. Дідич мав власть поліційну, стягав податки 
в селі, судив дрібнійші справи і ставляв рекрутів. Все те віддавало 
ему мужика на ласку і неласку. 

В тім то лежало внутрішнє противоріче Йосифового законодавства, 

що доміній робило сторожами законів вимірених против них, і що ого¬ 

лошуваними реформаторськими патентами з одного боку отвирало мужи¬ 
кам очи що до йіх прав і йіх положіня в державі, а-з другого боку 
замикало ніж рот, або хоть трудною робило оборону тих прав, коли 
вони чули себе покривдженими. Воно хотіло боронити мужиків против 
сваволі доміній, але хотіло утримати також покору і послушенство для 
них яко для політичного начальства. Так патент з 1. сент. 1781 строго' 
приказував, що підданий мужик винен бути послушним усім приказам* 

домініі і єі урядників, а коли чує ся покривдженим, то може подати 
скаргу, але всеж таки розказ домініі мусить сповнити. Непослушний 
мужик підпадає карі, а виміренє кари патент полишає самій домініі. 
І против наложеноі кари мужик міг подавати скаргу, але помимо по- 

даноі скарги домінія мала право наложену кару сповнити. А скаржити 
ся против своєі домініі мужик мусів після другого патенту сеі самоі 
дати насамперед самій домініі; поки не виказав ся, що подавав скаргу 
самій домініі, дальші інстанціі не сміли єго скарги приймати. Скаржити 
ся мусів мужик домініі в урядову днину оііпе Ипдезііітеп шні тії 
аііег ВезеЬеійепЬеіІ. Аж по запавшій у домініі резолюції мож було 
скаржитись далі. 

Але покору і поеяушенство тяжко було утримати в обставинах, 
у котрих дух реформ дужший був від усіх мір параграфованоі пред- 
осторожности. Патент з 5. апр. 1781 зніс неволю (ЬеіЬеі§епзсЬаЙ) 
патент з 11. іюля 1783 ще раз наказував, щоб докладно сповнялись 
прикази що до зменшена і ограниченя панщини; патент з 12. апр. 1785 
зносить прівілеі домінікальних грунтів у справах податкових і зрівнює 
мужицькі грунти з домінікальними, а патент з 16. іюня 1786 ограничує 
самоволю доміній у справах панщини і ясно та докладно прописує аж 
до найменчих дрібниць усі повинности підданих мужиків. Мужицького 
грунту не сміла домінія ділити ані після своєі самоволі ним розпоря- 
джати, не сміла продавати грунтів сирітських, але мусіла віддати йіх 
сиротам, коли стали повнолітними. 

Всі ті патенти незвичайно дразнили феодалів, котрі в заложеними 
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руками але з затаєною ненавистю приймали всі ті ограничеяя своєі не¬ 

давньої неограниченоі власти над підданим мужиком. Вони формально 
визивали йіх до надуживана власти, котру патенти полишили йім, і вони 
старали ся використати всі помилки цісарські, котрих було немало, 
а котрі збільшувались іще тим, що лісовий патент з 20. сент. 1782 всі 
ліси громадські віддав з адміністратівних причин під контролю і над¬ 
вір доміній (Кіипкег, Оіе §е8ЄІ2Ііс1те Ипїегйшізтегіаззшід іп 6а- 
Ііміеп. ЬетЬещ? 1845—46, Всі. III, 8 420, 428—29). 

Фатальним способом як раз тота реформа, котра мала бути вінцем 
усіх реформ і на всі часи забезпечити мужикам добробут і увільнити 
йіх від самоволі феодалів, викликала не лиш завзятий гнів феодалів, 
котрим не богато бракувало до отвертого бунту, але своім переведе- 

нєм знеохотити також і мужиків. Се був патент з 10. февр. 1789 про 
вимір податку грунтового і остаточне впорядковане ніддааських повин- 
ностей. На перший погляд патент сей справді робив мужикам незви¬ 
чайно великі полекші. Грунти мужицькі зрівнювались у справах подат¬ 

кових зовсім з домінікальними; домініі були так само обовязані да¬ 
вати державі підводу як і мужик; на стан і становиско властителя 
грунту не зверталась найменча увага, кождпй був рівний перед пра¬ 
вом і перед державою. Панщина в прінціпі зовсім зносилась; домінія 
не сміла потягати мужика зі свого села до якоі небудь роботи в полі 
або в дворі. На місце панщини ставав річний чинш грішми, котрий па¬ 
тент означив на 17 гульд. 46 кр. від 100 гульд. річного доходу 
ЬгиКо. Нічогісінько домінія не сміла вимагати від свого підданого крім 
грошей. Лиш тогди, коли мужик сам, з доброі волі хотів зробити з до- 
мініею угоду про нереміну грошевого чиншу на роботу, домінія могла 
зробити з ним угоду на роботу, алб не на більше як на 3 роки і лиш 
за дозволом і потвердженєм окружного староства. 

Для бутних і гордих галицьких феодалів се був, як бачимо, стра¬ 
шенний удар. Шкода лиш, що розмах до того удару був такий сильний, 

що по при феодалів досягнув і мужицтво і в практиці знівечив велику 
частину прінціпіальних концесій. Бо не лиш річний чинш домініі, але 
і всі державні податки треба було платити готовими грішми і то в ті¬ 

сно означених ратах. (Патент з 17 сент. 1789). Відки ж мужик на всі 
ті рати мав набрати грошей, котрі тоді були дуже дорогі? Коли него¬ 
дей був продати свого збіжа за відповідну ціну, то мусів спускати его 
за безцін, бо гроші на місячні, квартальні і піврічні ратн жати мусів, 

коли не хотів на себе стягнути екзекуціі і ніти з торбами. 
Розумієть ся, грошей не було, щоби чинш домініі платити; а пан¬ 

щани робити мужики також не хотіли, бо патент йіх від неі увільняв. 



Починав'ся рух між феодалами', але починав ся і між мужиками; <>ба 
ввернені були против патенту, але кожднн в інчіпі бік,* феодали хотіли 
на всякий спосіб повернути панщину, а мужики хотіли увільнити ся 
і від панщини і від чиншу. Прийшло до того, що цісарь двома натоп¬ 

тали (з 19 сент. 1789 і декрет з 31 парта 1790) звертати ся шусіп про¬ 
тив тих, котрим хотів свободи, і грозити воєнними екзекуціями та 
буками. 

Таким способом богато патентів цісарських викликувало і між му¬ 
жиками невдоволенє, і реформи, замісць неутралізувати опозицію феоди- 
лів, неутралізуваля самі себе і не завсігди викликували такі результати, 
яких цісарь еподівав ся. бго не зовсім раціональні погляди на землю 
і на жерела народного богаитва, котрі були сумішкою меркантілізму 
і фізіократізму і стались основою єго реформ, богато шкодили єго по- 

пулярности і не дали в повній силі розвинути ся тим сімпатіям, які 
безперечно збудились були для него особливо у галицьких мужиків. 

Та все ж таки загалом сімнатіі мужицькі були по стороні їїосифа. 

Та й у самих реформах лежало, як на тодішні часи, богато світлого, 
здорового і доброго, бо всеж таки ціль йіх була оживити і піднести 
мужицькі маси. Як би їїосиф б\ в довше жив, то всі недостатки єго ре¬ 
форм міг би був досвід усунути і поправити. Але єго панованє було 
коротке. Вія умер, а з ним умерли і реформи. 

Реакція, котра тепер наступила, убила всі надіі на відроджене 
руського мужицтва в Галичині. Вона тим більше наробила'шкоди, бо 
же була різка, остра, не нищила одним замахом усіх здобутків попе¬ 

реднього часу, лишала йіх форму, але злегка, кррк за кроком нищила 
йіх зміст і духа, викидала шматок за шматком ядро тих реформ, поки 
не викинула всего і не лишила лиш порожну лушпину. 

Спершу навіть новий уряд іще гей би важив ся, що зробити зі 
спадщиною реформаторською, котру лишив по собі небіжчик цісарь. 

Придворна комісія розводила ся перед новим цісарем Леопольдом над 
тим, що для монарха річ дуже важна, поставити против напору і на¬ 
тиску арістократіі напір і натиск противний, щоби таким способом 
удержати в цілім тілі рівновагу і не дати ему перехилити ся на один 
який бік, щоби утримати в нім поділ і ріжницю інтересів і недоііустити, 

щоби ті інтереси злучивши ся виступили разом против монархічної вла- 
сти. (Рукопис бібл. Оссол. N. 525, картка 678). 

Ба навіть появила ся була гадка, чи не дати би і мужикам місце 
в шляхоцькім сонмі галицькім. „Сказавши по слраведливости“, каже при¬ 
дворна комісія, „мужикам, котрі на своіх плечах носять усі тягарі су¬ 

спільносте, котрі посідають найбільше землі і загалом усю землю упра- 
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мають, не можна відмовити права репрезентації. А всеж таки осторож- 
ність (8(.ааі8к1и£іїеії) непозволяе дати йім се право в такій мірі, в якій 
вони б могли его вплачати. Було би небезпечно, у мужиків, маючих пе¬ 

ревагу фізичних сил, викликати живе почуте моральне, бо нри темноті 
і моральній нерозвитости народа могти 6 із сего вийти страшні на¬ 
слідки" (тамже). 

Але заграничні обставини казали на хвильку забути про ті „стра¬ 
шні наслідки". Були се з таким шумом оголошувані „реформи" сусід- 

ного польського королівства. Дорадники цісаря Леонольда бояли ся, що 
з того шуму виродять ся такі реформи, котрі міщанам і мужикам 
у Польщі принесуть більше користей, як принесли явстрійські реформи 
мужикам у Галичині і що з того можуть вийти для австрійського уряду 
„ипапдепеЬте Рої^еп “. Тому-то всі проекти нового упорядкована му¬ 
жицьких справ у Галичині відослано 3 авг. 1791 лазад до придворноі 
комісіі в тій ціди, щоби вона віднесла ся з ними до галицького губер¬ 
натора графа Брігідо, і щоби маючи перед очима важні переміни, ко¬ 
трі мають в Польщі наступити в справах міщанських і мужицьких, по¬ 
дала проект: що треба зробити, щоби галицьких міщан і мужиків о скілько 
мож наділити ще більшими правами як в Польщі (тамже к. 701). Та 
коли з патріотичних поривів у Польщі замісць великих реформ вийшла 
лиш неудала констітуція 3. мая, то і австрійський уряд забезпечений 
із сего боку спокійно зложив усі проекти до архіву. Наступив тепер 
сумний час застою і реакції в австрійській історії, котрий тягнув ся: 

майже через 70 літ, бо аж до 1848 року, і для Галичини а особливо 
для Русинів був незвичайно шкідливий. 

Війна з французькою республікою а опісля з Наполеоном не дала 
реакції політичній розвинути ся так скоро і остро, як би се було стало 
ся в часах супокійних. Уся енергія і увага уряду звернена була на 
справи заграничні і воєнні і він ие мав коли входити у всі деталі 
справ краєвих, домашніх. Але вже тепер зупинила ся відразу вся ре¬ 

форматорська діяльність. 

Нарід простий у Галичині, бачучи, що справи мужицькі почина¬ 

ють якось інакше йти як давнійше, що якась невидима сила в форму 
законів уложених на его користь вливає поволи зовсім інакший зміст, 
почав думати, що чутка про смерть цісаря Иосифа неправдива, що ці- 
сарь не вмер, але феоДали і єзуіти заперли его і тримають у нево¬ 
ди, та він ще колись прийде і освободить бідних мужиків*). Віруючи 

*) 8 асЬ е г - МазосЬ, Метоігеп еіпез овІеггеісЬізсЬеп Роїігеійігекіогз 



і! несокрушимість раз принягоі сістеии урядової нарід свій жаль обер¬ 

нув но против уряду, для котрого задержав своі колишні сімпатіі і вір¬ 
ність, але против феодалів, на котрих звалив усю відповідь за насту¬ 

пившу тепер реакцію. 

На око справді майже нічогісінько не змінило ся. Патент податко¬ 

вий в р. 1789, з котрого зрештою обі сторони були невдоволені, був 
відкликаний зараз таки 1790 року, але патент з р. 1786 остав ся як 
був; як давнійше так і тепер уряди окружні обовязані були приймати 
і приймали скарги підданих на домініі, писали протоколи, йіздили на 
комісії, робили мужикам справу. Як давнійше так і тепер фіскус засту¬ 

пав місце адвоката мужицького при судових процесах, була мужикам 
отворена дорога від найнизшоі до найвисшоі судово'і і політичноі ін¬ 

станції. Ані одного „титла“, ані одиоі „коми“ уряд не вимазав із за¬ 
конів виданих на користь мужиків. Лиш дуже докладне знане всеі уря¬ 
дової механіки, всіх маленьких і великих пружин державної машини 
могло би було напровадити нарід на догадку, що феодали не могли би 
були прийти до свого колишнього впливу, як би йім уряд не був попу¬ 
стив вудил. 

А тимчасом у тім звільненю вудил лежала іменно вся переміна 
сістеми. Революційна буря, котра звіялась була над Европою, підорва- 
ла підвалини тодішніх публичних порядків і такого лиха накоіла всім 
верховодячим верствам, що основно вивіяла всі прогрессівні думки 
з урядових сфер. Та все таки уряд не мав сміливости зірвати енергічно 
з минулим. Се була би также переміна, а кождоі переміни він бояв ся. 
Не лишало ся отже нічого інчого, як лишити закони такі як були, а 
відібрати йім йіх внутрішню вартість в переведеню. Нас тут обходять 
лиш закони про мужиків у Галичині. При ноловичности і недостаточно- 
сти тих законів не було нічого декшого, як відібрати йім в переведеню 
і ту крихітку внутрішньоі вартости, яку вони мали. Лиш незвичайна 
докладність і строгість в переведеню, лиш енергійна оборона інтересів 
мужицьких могла ті закони зробити вартними для мужика, могла уде- 
кшити его недолю і стати основою будущого его піднесена. Треба 
було лиш трошки попустити в докладности і строгости, лиш трошки 
збавити енергії і сімпатіі для мужика, — і всі ті закони, котрі викликали 
стілько гніву фоедалів против Йосифа, ставались вигідним і легким ору- 
діем для угнетеня робучого народа і з немилосерною строгістю обер¬ 
тали ся против тих, для кого були писані. 

в журналі .,АиГ йог НбЬе‘', ЬегаиздедеЬеп \гоп ЬеороМ уоп ЗасЬег-МазОсЬ, 

II. Вапсі, 3 Неї! Ьеіряі§ 1882. стр. 441. 



Відвернене від рефорх і від народніх міс конечним способом му¬ 

сі®) зблизити уряд до феодалів. До того зближена в Галичині були ще 
й інчі причини в єі поможемо і відносинах до сусідніх кранів. Перехід 
руських уніятів на Волині, Поділю і Украіні на иравославіе в рр. 

1794 — 96*) подав причини думати, що увесь руський нарід у Галичині 
сімпатизуе з Россіею і готов при першій ліпшій спосібности також пе¬ 
рейти поголовно на православіе. Феодали галицькі і латинська ерархія, 

обоє завзяті противника відроджена руського народа в Австрії, вико¬ 
ристали сю спосібність, щоби представити розвій Русинів небезпечним 
для держави і католицькоі церкви і підрити довірє уряду **). З другого 
боку голосні побіди россійського оружя в Турціі і Польщи вони пред¬ 
ставляли небезпечними і для цісарства римсько-німецького. Висші уря¬ 
дові сфери увірили всім тим иідшеитая, нічим зрештою неумотівованим, 
а слова „Москва" і „шизма“ стали на довго страшилом на Русинів. 
(Головацкий, тамже стор. 26) Тогдішніи уряд австрійський не знав вла¬ 

стиво, на яку ступити в ново придбаній нровінціі. Ся на око мертва 
країна містила в собі, як уряд думав, таку масу небезпечних стремлінь, 
що треба було як найбільшої осторожности, щоби недопуститн до яко і 
несподіваної катастрофи. Не вірив він нікому в Галичині, ані галасли¬ 
вим феодалам з очевидними повстанськими поривами ***), ані супокійно¬ 

му мужицтву руському і вироставшій з него інтелігенції. І одних 
і других він старав ся зробити безсильними і неспосібними до самостій¬ 

ного діланя, неутралізуючи одних другими. Як уряд Леопожьда, щоби 
обезсплити стремліня феодалів, радив цісареви поробити великі уступки 
мужикам, так слідуючий уряд для яридавленя мнимих антидержавних 
стремлінь руськоі людности прихилив ся на бік феодалів, і то тим 
радше, бо стремліня до відбудована Польщі тратили по невдачі Костю- 
шка і но упадку Наполеона підставу і зворот на бік прівілейованих 
верств ішов під лад реакційним стремліням внутрішньої політики. 

Зворот той проявив ся передовсім в особистім збдиженю високоі 

*) Р е 1 е з 2, І)г. Д и 1 і а п безсЬісМе Дег ІТпіоп Дег гиІЬемзсЬеп КігсЬе 
тії Р,от. II. \Уіеп 1880. сто. 583—695. 

**) Г<> л о в ацк і я Я. О п?рвомь литер. двяжвніи Русинові, — стр. 

т 7, 18; Гетері Дап, КисЬ Еизіпотг иг баїіср \уріег\узге.і роїоте їгіекира- 

поіуавіа АизІГ)і (1772—1820). ІУе Ілуо-те 1879. стр 8, 19. 

***) Дивись патент п,. Леопольда: \Уе§еп Аи№еЬпп§ Дег ЬіегІапДез ег- 

тісЬІеІеп КотШееа. 17 Липу 1790; патенти ц. Франця: Ваза зісЬ Діє ^аіігі- 

зсЬеп ХІпіегІЬапеп Ьеі Деп ОаЬшп§еп іп Роіііеп гиЬі§ ги уегЬаІіеп ЬаЬеп. 14 

РеЬгиаг 1793; База Діє даІігізсЬеп ЦпІегНіапеп ап Деп Аиіігіїіеп іп РоЬІеп 
кеіпеп АпІЬеіІ пеЬтеп зоїіеп. .9 Аргії 1794. 
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бюрократи галицької до феодалів. Почавши від віденьського конгресу 
губернатори галицькі, барон Гауер, князь Льобковіц уживали всіх спо¬ 

собів, щоби иіх прихилити до себе. Феодали, розумієть ся, старали ся 
зі свого боку використати той прихильний вітер, який тепер у високих 
сферах урядових для них повіяв. Вони „тепер часто стали бувати в са¬ 

лонах губернаторського двірця. Губернатор упоював ся солодким ка¬ 
дилом, котрим польські магнати з такою лицарською чемністю а польські 
дави з такою великою грацією уміють кадити; мож було подумати, що 
між польською арістократією а австрійською бюрократією настало ціл¬ 

ковите і сердечне порозумінь; “*) Ще бітьше прихилили ся до них слі¬ 
дуючі губернатори, особливо князь Льобковіц, а й презідент губерніаль¬ 

ний за губернаторства архікнязя д’Есте, барон Крії усіма силами ста- 
рав ся в неполітичних справах приподобати ся феодалам. (Овігоху, 

тамже.) 
В сей то довгий і тяжкий для мужицтва період феодали потра¬ 

фили, користаючи з несподівано прихильних обставин, не лиш обійти, 

але і на свій хосен обернути всі закони, котрі мали упорядкувати 
і забезпечити мужиків від покривджена. Право надзору над громадсь¬ 

кими лісами вони потрафили мало-по-малу перемінити на право власно- 
сти; грунти після закона неподільні вони ділили, роздавали між мужи¬ 
ків і з кождого новоутвореного грунту казали собі відробдюватп таку 
саму панщину, як перше з цілого ; сирітські або опущені грунти втя¬ 

гали між землі домінікальні. Се було дуже легко робити, бо властивого 
мужицького катастру не було. 

Розумієть ся, мужики не дивилн ся з заложенпмн руками па своі 
кривди. Вони мали право шукати опіки і оборони в урядах окружних 
і з сего права старали ся робити ужиток. Але припадки справедливої 
оборони були незвичайно рідкі. Як тяжко було мужикам добороти ся 
до свого права, мож ввдіти з драстичного представлена, яке дав у сій 
справі барон Саля, бувший шеф нрезідіального бюра при галицькій гу¬ 
бернії, одже чоловік мавший автентичні інформації (М. у. 8а1а, Ое- 
зсіїісЬіе сіез роіїіїзсіїеп АиМапсІез іт іїаіїге 1846; гл. також 
О з 1 г о XV, 32 . 

Трібували мужики часом самі собі помагати, бачивши як помимо 
всіх законів вони остаюгь ся зовсім безсильні. Але се був „бунт“, а на 
бунт було радікальне лікарство - військові екзекуції. Описуючи один 
припадок військової екзекуції в Підкамени, Золочівського округа, поль- 

“} Овіго\у М о г іі г Еііієгуоп. Бег Ваиегпкгіе® уогп Л 1846 ш бег 
бзіеггеісЬізсЬеп Кгопргоуіпг Оаіігіеп. ХУіеп 1869, стр. 18, 31. 
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ський пиеатель Михайло Кубракевич*) к4же: іД3 сто тисяч таких при¬ 
падків я описав лиш один, бо він відбув ся перед моіми очима." Розу- 
мієть ся, і приватно, без урядового апарйтУ> уживались часто екзекуціі 
домашні, бо навіть найбільше образовай представителі феодальних 
стремлінь уважали йіх конечними і старайсь оправдати йіх всякими 
способами. „Певне, що подивляти мусимо переконаня Вашого Величе- 
ства, повні доброти і гуманності! каже гР- Вєяьгорський у однім руко¬ 
писнім поданю до цісаря Йосифа, котрий був противником кари тіле- 

сноі і єі дуже ограничив. „Певне, що йже сиа природа бурить ся 
против гадки, щоб бити ближнього свого. А- Ще Д° того хт0 се т°й 
ближній? Сеж той сам, що причиняє ся Д° нашого утримана, ба що я 
кажу, той сам, котрий нас годує, підтримУ® наш добробит і нашеістно- 
ване проливаючи тяжкий піт, із усіх сил працюючи в нашій службі. А 
ми замісць любити і голубити такого чолОв^каі ю такі варвари, що му¬ 
чимо єго. Так, правда, ми се робимо, і ми се мусимо робити., бо без 
бука нема субордінаціі, нема порядку, не*а послушенства, нема еконо¬ 

мій.." (Рукопис бібт. Оссолінських ч. 52#і к- 604, 506). 

ід. 

Реакція против Йосифових реформ і зближене уряду до галицьких 
феодалів не ограничили ся на економічні* підневояеню підданого му¬ 

жицтва, а доторкнули ся і сторони мораДьн°і- І ГУТ Йосиф хотів звіль¬ 
нити натиск, під котрим мужик стогнав; і тут отже треба було вернути 
до давньоі практики і вдоволити бажаня феодалів. Важаня ті були ясні 
і короткі: „Рільництво є єдиним скарбом Галичини. Через зрівнанє всіх 
станів, через допущене простого народа д° БС>Х почеетів і через роз¬ 
почате цівілізованє поспільства рільництво тратить найбіль¬ 

ше. Син мужика забуває своє призначені заоувае що родив ся для 
плуга і починає мислити над способами, як би свій стан підвисшити. 
Батько єго марнує своє добро на виховав® сина і через те ооа стають 
ся для держави непотрібним тягаром. Сйя діставши виховане по над 
свій стан не вертає вже до рільництва | батько змарнувавши свій має¬ 

ток не годен вже сго поправити. Через £е рільництво чим раз більше 
тратить. Бо коли поспільство буде допуШене Д° загальних прерогатів, 
то зменшить ся число рільників; а шіяхт'а> котрій тяжко забути 
своі покривджені прівілеі, зовсі# ПЄ побільшує ся через змен- 

*) КиЬгакіетсісг М і с Ь е 1 Еззаі 8иг Iе §оиУегпетепі раіетеї еі 

Іез тувіеге* (ГАиІпсЬе. Рагів 1846, стр 96. 
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шеш: мужицтва. Цівілізувати нарід значить просвітити его, щоби міг пі¬ 

знати своі недостатки і яесовершенства, бо й під найлагіднійшими за¬ 
конами стан мужицький не може бути милим, коли бачить над собою 
щасливих. А. монархія , в котрій кождий образований чує, що природа 
сотворила єго рівним з другими, тратить після моеі гадки грунт під но¬ 
гами. Революція у Франції повинна тут кождому монархови служити 
пересторогою." (Ма§паСЬагіауоп баіїяіеп. йаззу 1790, стор. 333 -335). 

Треба признати, що галицькі феодали дуже добре зрозуміли шкоду, 
яку йім принести могла народна просвіта. Вони не лишень тратили би 
богато робучих рук. котрі були обовязані на них робити, але виділи 
неминучу погибіль своіх кастових прівілеів, котра мусіла вийти з на- 
родньоі просвіти. 

Вони ніколи не кермували ся високими політичними ідеалами, але 
то йім признати треба, що завсігди з великою енергією і завзятістю 
вміли борониш своі станові інтереси. Вони і в справі народиьоі про¬ 

світи показали, що потрафлять йіх боронити. На кождім кроці, де лиш 
могли, вони провадили консеквентну і витревалу війну з просвітою 
і нівечили всі противні змаганя і пориви. 

Великий успіх в тій борбі вони завдячують ще й тій причині, що 
для своіх інтересів ще за часів свого самодержавного панованя вміли 
заінтересувати двох дуже впливових діячів: латинське духовеиство 
і польський національний шовінізм. Через те і йіх кастові інтереси, 
котрі при іачих обставинах були би в поступовій части польської інте¬ 

лігенції найшли може сильного противника, окривали ся авреолею па¬ 
тріотизму. Во тримаючи в темноті нарід руський вони через те підтри¬ 
мували пановане польського елементу на руській земля, були піонерами 
польської пропаганди політичної і церковноі, несли і ширили з собою 
польське слово, польську літературу, римський католицизм, розширю¬ 
вали границі і обшир польської культури. Дарма, що се все купува¬ 

лось ціною моральноі смерти сусідного народа і містило в собі зароди 
кровавих революцій народніх, калічило і звихало природний розвито к 
обох народів, засуджуючи одного на постидну і безхосенну ролю ти¬ 
рана а другого на упокоряючу ролю раба. 

І тут вони використали своє вигідне положіне. Де мож було, таж 
по просту не допускали до отвореня шкіл народніх. Де ж ніяким спо¬ 

собом заведеая школи не можна було спинити, там етарали ся, щоб 
школи по крайній мірі не були народніми, руськими. Тут-то велику 
службу служила мім латинська консісгорія і польська інтелігенція, ко¬ 
трі завсігди в тім припадку етарали ся школи обернути на свій хосен 
і при йіх помочи загортати руських людей до латинського обряду 
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і польської народносте. Остаточно допомагала тим змаганям акція по¬ 

літична, котра віддала йім народні маси майже зі звязанпмн руками*). 
Показалось се передовсім в тім, що коли уряд їїосифа II знав і при¬ 
знавав народній масі самостійність язикову і язик руський в Галичині 
називав в декретах 1786 і 1787 року язиком краєвим, народнім, націо¬ 
нальним (Ьашіез-Тоікз- иші ШііопаїзргаеЬе), а начальників Ставро- 

пігійськ го Інстітута називав в декреті 1788 року батьками і передо¬ 

виками народа руського (раїгез еі ргосегез §епііз гяіЬепае), то уряд 
Леопольда говорить в декреті з 8. іюля 1790 року вже лиш о клирі 
і сьвітській верстві греко-католицького обряду (сіеггш аЦое сіуіііз 
йіаіиз гііит §гаесо-саіЬо1ісит зедиепз), значить, не признає руськоі 
народности. Слідуючий уряд віддає 17. авг. 1805 всі школи трівіальні 
без ріжниці обряду під догляд латинської консісторіі, що трівало аж 
До 1815 року; рішеним з 15. сент. 1812 зносить для Галичини істну- 
ючпй ві всіх інчпх австрійських провінціях примус шкільний для роз- 

ширеня шкільної науки, нозволяючи впливати лиш поученєм і заохотою 
на з'акладанє шкіл. Через те „домініі“ увільнялись від усяких примусо¬ 
вих датків на школи. Рішене губерніальне з 18. іюня 1813 каже 
вправді, що в сільських школах має наука викладати ся в матернім язиці, 
але в міських головних школах язиком шкільним мав бути лиш язик ні¬ 

мецький і польський з виключенєм язика руського. 

В повній силі показала ся неприхильність уряду против руськоі 
народности в роках 1816 — 1818, коти почали заводити народні школи 
пісйя нових приписів. Користаючи з відповідної хвилі мигрополіт Ми¬ 
хайло Левіцький предложив 13. авг. 1816 рокуурядови, щоби ві всіх 
руї-ьких сільських школах в Галичині заведено науку руського язика, 
мотівуюча своє предложенє тим, що лиш в ріднім язиці молодіж руська 
по селах зрозуміє добре науку віри і обрядів церковних, зможе розви¬ 

нути гаразд своі душевні сили, прийняти все добре і пожиточне і убла- 
городниіи своє серце. Просвіта в язиці польськім не доведе до нічого, 

бо щоби зрозуміти подану в сім чужім для неі язиці науку, молодіж 
руська буде мусіла учити ся насамперед самого язика польського, ко¬ 
трий особливо в горах для неі зовсім незрозумілий, так що навіть уря¬ 

дники цісарські, стикаючись з Русинами, мусять уживати иіх язика. 

•*) Представлене народнього шкільництва подаю після урядових, гу¬ 

берніальних і ктнсісторских актів поміщених в: Нагазіе’йЧсг, Аппаїез ес- 

сіезіае КиіЬепае стр 983 — 1017; Головацкого- 2из1апс1е Дет Киззіпеп іп 
Оаіігіеп в Іордана ДаЬгЬисЬег Йіг зіауІзсЬе Іліегаіиг 1846, стр. 373. 374 і О 
первомь литер. умств движеніи Русиновь.. стр. 29—35. 
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Таким способом увесь час шкільноі науки пропав би для руськоі моло- 
діжи марно. Недостаток спосібних учителів мож би тимчасом заступити 
дяками, поки із самого сільського народа підростуть і підготовлять ся 
учителі. Громади хочуть по більшій части самі утримувати і закладати 
школи, але лиш тоді, коли в них учити будуть по руськи... Відповіда¬ 

ючи 13. окт. на сю відозву митрополіта губерніальний уряд заявив, 
що язик руський не може бути заведений в народніх школах, бо він є 
необразоване наріче, котрим зовсім нічого або лиш дуже мало було пи¬ 
сано. З науки в такім нарічю Русин не мав би великого пожитку, а 
до того і кирилиця, котра уживає ся лиш в церковних книжках, ро¬ 
бить великі трудности. З причини отже, що галицько-руський мужик по 
польськи по найбільшій части розуміє, нехай митрополії роздумає, чи 
не було би ліпше учити читати і писати в язиці польськім, щоби ще 
більше не підтримувати духа сепаратізму між жите¬ 
лями одного і того самого краю, ба одного і того са¬ 

мого села (!). Колиж би митрополіт не міг на се згодити ся, то чи 
не ліпше було би, щоб для руського народнього язика запровадити азбу¬ 
ку латинську, бо кирилиця в звичайнії житю зовсім не уживає ся і не 
принесла би народови інчоі користи як лиш ту, що міг би розуміти 
кілька молитвословів.... 

В такім дусі писала галицька губернія своє справозданє про наро¬ 

дні школи також і до прпдворноі канцелярії 13, декабря 1816 року. 
„Такий просвічений, ліберальний і справедливий уряд як австрійський", 
каже вона, „не може мати ніяких причин політичних, щобп в Галичині 
не допускати науки польського читаня і писаня. Він не може ані ба¬ 
жати ані жати на ціди духа партійного, а колиб і на політичну сторону 
треба звернути увагу, то певне було би женче відповідним, 
замісць польського язика ширити язик руський, ко¬ 

трий єсть тільки нарічєм язика російського." (!) Вже 
сам зміст сих відозв показує, що не німецької се голови помисл, але що 
він народити ся мусів у голові тих, котрі, як каже Моріц Остров, 
„з такою лицарською чемністю і грацією" крутили ся в салонах гу¬ 

бернаторського двірця. 

Центральний уряд якось не дуже піддавав ся тим словам галиць¬ 

кого губернатора, бо прякавав губернії відбути в сій справі губерніаль¬ 
ну нараду і заявив, що „в жадній народній гр. к школі не може бути 
заборонена наука руского чптаня і писаня, бо нема заборони образува- 

ти ся в матернім язиці і в язиці своєі віри, що могло би збудити 
недовірє. “ 
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Але легко собі представити, як при таких неприхильних для ру¬ 
ського народа поглядах губерніі випасти мусіла та губерніальна 
нарада, котра відбула ся 29. окт. 1817 під проводом губернатора ба¬ 

рона Гауера. 

Нарада ся, в котрій окрім руського митроноліта Левіцького, руського 
крилошанина Могильшщького і 11 губерніальних совітників брав участь 
также латинський архіепіскоп Анквіч і лат. крил. Мінасевич, ухвалила 
майже одноголосно : що при катехізаціі уживане руського язика єсть ко¬ 
нечним, що парохам або йіх помічникам н е заказує ся вчити руську 
молодіж по руськи читати і писати; але що ві всіх народніх школах 
і руські діти мусять учити ся по нольськи, болиш польський язик єсть 
краєвий язик в Галичині, котрим монарх до народа говорить. А коли 
хто мужикови гр. к. віри хоче дати спосібність, щоб він міг читати 
свій катехіз і своі богослужебні книги, то треба йіх лиш перевести на 
язик польський (!) або хоть напечатати йіх латинськими буквами (!) за- 

шісць для мужнкі в без потреби умножувати язики і письма. 

Помимо голосного протесту, який против сеі ухвали заложили ру¬ 
ський митрополіт і крилошанин Могильницький в осібнім із 33 парагра¬ 
фів зложенім додатку до протоколу губерніальноі наради, наконечний 
результат випав майже зовсім на яекористь руського мужика. Результат 
сей бачимо в губерніальнім рішеню з 22. мая 1818, котре передає ми- 
трополічому ординаріатови придворний декрет в справі народніх шкіл 
і руського язика. Воно показує нам своім змістом, хто був інспіратором 
губерніальних рішень і на чию користь а на чию шкоду рішеня вида¬ 
вались. Ось воно: 

1. Наука релігії має гр. в. молодіжи ві всіх народніх школах Га¬ 
личини і Буковини уділяти ся священниками сего обряду в руськім 
язиці. 

2. В школах народніх мішаних, до котрих ходить молодіж 
лат. і гр. обряду, має окрім релігіі вся наука уділяти ся в язи¬ 
ці польськім; але при тім належить старати ся, о скільки се 
можливе, щоби діти гр. обряду вчили ся також по руськи читати 
і писати. 

3. В школах народніх, до котрих ходять лиш діти гр. обряду, 
вся наука має уділяти ся по руськи, але так, щоби діти вчили 
ся також по нольськи читати і писати. 

4. В місцевостях, в котрих є мішані школи, вільно громадянам гр. 
обряду заложити і утримувати зовсім руську школу для своіх дітей 
своім коштом, але губернія має наглядати, щоби єні- 
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скопи не заохочували гр. громади до закладаняіутри- 
муваня осібних руських шкіл по над йіх сили. 

5. Над школами лиш лат. обряду має латинський, над школами 
лиш гр. обряду має гр. декан або інспектор шкільний провадити надзір. 

Над мішаними школами має надзір належати деканови того обряду, до 
котрого належить більшість дітей. Вислідити всі відносини мають вла- 

сти політичні і для уникненя спорів раз на завсігди установити, ко¬ 
трий декан має провадити надзір. 

6. Руські школи заложені громадою в місцевостях, в котрих вже 
є школа мішана, мають по всі часи бути удержувані лиш 
коштом громади і не мають ніякого п.рава на яку не- 
будь інчу підмогу... 

Рівночасно наказала губернія урядам окружним, щоби вони ві 
всіх місцевостях з мішаними обрядами при участи обох приходників ви¬ 

рахували число учеників обох обрядів, щоби губернія після йіх виказу 
могла назначити, котрій консісторіі має бути поручений надзір над шко¬ 
лою. Далі поручила губернія, щоби при пересправах над заложенєм но¬ 
вих шкіл завсігди давали знати, чи в місцевости є лат. чи руський прихід 
чи оба, і щоби при заложеню школи в місцевости, де є лиш руський 
прихід, виказала, чи всі діти суть руського обряду, або чи є в селі 
ще й діти обряду лат. 

Сей новий закон уже сам по собі надавав в руськім краю латин¬ 
сько-польській людности великі прівілегіі; елемент домашній, руський 
ледви що був толерований. Знаючи, який могучий був елемент польсь¬ 
кий в руській Галичині, бо мав за собою всі прівілейовані верстви, 
шляхту, лат. духовенство і політичну вдасть, легко нам буде зрозуміти, 
що перевага, котру ему дав уряд в шкільництві народнім, мусіла на 
довгий час приглушити народню просвіту між Русинами, котрі за собою 
не мали нікого, лиш підневолених мужиків і молоде, слабе, не-енергічне 
духовенство, котре лиш що почало підносити ся з недавнього упадку. 

Прівілейовані верстви успіли від разу виперти вплив руський з мішаних 
шкіл. При комісіях мавших сконстатувати більшість учеників одного або 
другого обряду в мішаних школах, учеників-Русинів підчас комісіі ви¬ 
ганяли зі школи, так, що ві всіх майже мішаних школах вийшла біль¬ 
шість учеників Поляків, і школи ті підпали під надзір консісторіі ла¬ 
тинської. Що се значить, кождий легко може догадати ся. По місточ¬ 
ках і містах, де заложені були школи трівіальні і нормальні, ученики 
руські під впливом польського викладового язика, польської атмосфери 
і латинського духовенства ополячувались. Ще за часів Йосифа міщане, 
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дрібна „ходачкова" шляхта руська, руське попівство говорили по русь- 

ки; ві Львові ділі передмістя не знали інчоі бесіди окрім руськоі. Під 
впливом шкільництва, котре називало себе німецьким а було польським, 
під впливом пропаганди латинського духовенства в тих школах вся та 
маса руськоі людности ополячила ся і пропала для руськоі народности. 

Можна би подумати, що дозвіл громадам руським закладати по при 
мішані т. е. польські школи також чисто руські хоть троха буде міг 
спинити шкідливий вплив скерованого против Русинів шкільництва. Але 
відки годні були громади давати на „мішані" школи і окрім тих за¬ 
кладати ще свої? Вони без того обложені були панщиною; „окрім 150 
законних днів панщани відбувати мусіли.ще мало-що не 150 других, 
незаконних; обложені були шарварками, державними тягарами і подат¬ 
ками". (КиЬгакіем/ісг, Еззаі, 98). Лиш богатші мужики йіли чор¬ 
ний хліб разовий мішаний з гречки, вівса, ячменю і трохи жита; бідні 
не знали інчоі страви як лиш бараболі, без всякоі омасти. (тамже 
97—98). А крім того консісторія латинська і комісарі окружні нахо¬ 
дили спосіб приписувати притикаючі до міста села в 3 — 4 - миневім 
окрузі до міськоі головноі або трівіальноі школи. Прийіжджала на село 
комісія, латинський декан і окружний комісари. Комісари заявляв гро¬ 
маді , що в селі має бути заложена „німецька" школа. Громада не зна¬ 
ючи, що се за німецька школа і думаючи, що дітей хочуть поробити 
Німцями, просила ся і казала, що з охотою буде все платити, що ко¬ 

місія прикаже, лиш аби в селі не було німецькоі школи. Комісія по довгих 
просьбах призволяла, що німецькоі школи в селі не буде, коли громада 
підпише ся, що з кождого нужеру платити буде на утримане трівіаль¬ 
ноі школи в сусіднім місті що-року 10—20 крейцарів. Громада з охо¬ 

тою приставала на сю контрібуцію, а комісія приписувала єі до сусід¬ 
ньої міськоі школи. А коли громада пізнійше хотіла заложити у себе 
свою руську школу і подавала, до уряду, щоби еі виписав з принале¬ 
жносте до міськоі школи, то сему противила ся всіми силами лат. кон¬ 

сісторія під тим предлогом, що через то упала би школа трівіальна. 
Доходили на се скарги аж до придворної комісіі щкільноі, але не по¬ 
магали нічого. Чн руська консісторія була за мало енергійна, чи за 
сильні були противні впливи, тяжко тепер пізнати. Гай бюрократія ні¬ 
мецька була сему противна, бо в школах трівіальних учили ся єі діти. 

„А мужикови на що школи?" казали німецькі урядники. „З чого наші 
діти будуть жити, коли ще й мужик навчить ся читати й писати? Бег 
Кегі із! оЬпеЬіп \Шщ деіш§“. (Головацкий, 2из1апс1е 374). 
Чортківеький уряд окружний зараз таки того самого року, коли вий¬ 
шов сей закон шкільний, доносив де губернії, що домініі закладають 
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в латинських приходах польські школи і стирають ся дотацію на сі 
школи збирати з приписаних до польської школи громад (руських) і ра¬ 

див, щоби з сеі причини позамикати руські церковні школи, в котрих 
дяки ледви научити можуть читати і викладають в язиці — росій¬ 
ськім (!). (Нагазіешісг, Аппаїез). 

Та феодали мали ще інчий спосіб, дуже поединчий, але дуже ра- 
дікальний, щоби в самім зародізнищити народне шкільництво по русь¬ 
ких селах. Щоби заступити брак учителів народніх, місце йіх з пору- 
ченя уряду заступали сільські дяки. Домініі кождого дяка, котрий брав 
ся учити дітей, віддавали в рекрути. А хоть іще придворний декрет 
з р. 1788 таких дякоучителів увільняв від військовоі служби, то се 
нічого не помагало. Через цілий сей сумний час читаємо в відозвах 
консісторських до губернії безустанні скарги, що домініі віддають дя¬ 

ків до війська і не лиш лишають школу без учителя, але і церков без 
дяка, так що приходники часто самі собі лусіли бути дяками. Щоби 
відстрашити сільську молодіж від письменства, розпускали ся слухи, що 
письменних людей цісарь має подарувати турецкожу султанови, або буде 
йіх брати до війська. А щоби потвердиш сю чутку, домініі віддавали 
письменних парубків у рекрути. Дійшло було до того, що аж осібна 
губерніальна відозва мусіла народ успокоювати в тім згляді. А де і се 
не помагало, там домініі конфіскували будинки шкільні і закватирову- 

вали в них своіх ремісників або слуг. 
Але помнмо того не зовсім і не всюди громади давали ся відстра¬ 

шувати. Тут і там вони трібували закладати своі шкілки і з патенто¬ 

ваних шкіл тікали зі своіми дітьми у школи, де замісць учителя вчив 
дяк, де замісць на букварях складане букв і читане вчилось на старих 
вийшовших з ужитку церковних книгах , а азбуку писали дяки уставом 
на стопу високим иа величезних дошках. Діялось се особливо в Лем- 
ківщині, де вже давнійше істнувалн дяківські шкілки, декотрі ще від 
1813 року ; там майже в кождій церкві читали Апостол хлопці, а і бо- 
гато старих читало псалтиру або часослови із своіх власних книг, по¬ 
важних так звавих „поставців“ *). А хоть на тім і кінчилась уся про¬ 
світа і в убогих „парохіальних“ руських школах учили майже лиш чи¬ 

тати на церковних книгах і писати кирилицею, то мимо того школи сі 
були переповнені, а шкоки офіціальні нерідко порожні, так що „амтсді- 
нери“ переганяли попросту руських дітей із руских до офіціальних 
шкіл **). 

*) Русскій (^иісіат, Воспоминанія изі минувшости.. Новнй Про¬ 
ломі 1884 Ч. 159. 

Коцовскій, В. Введенье до III тому Рускои Библіотеки И. 
Онишкевича. У Львові 1884. стр XIII.; Голова дкій, Я. О первомь лих. 

Жите і Слово. 24 
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Загалом со однакож приклади рідкі, В дуже переважній части на¬ 
ведені висше обставини не могли заохотити громади руські до -.' 'кладаня 
шкіл, котрі в найліпшім разі коли не приносили безпосередноі і тяжкоі 
шкоди, то при цілій сістемі шкільництва не приносили пожитку. „Ру¬ 

ська дитина, котра хоть би і з найліпшим успіхом ходила 4 — 6 років до 
польськоі школи, забувала вийшовши з неі весь крам своєі польської і ні¬ 

мецької учености за 2 —3 роки, бо не могла з неі ані в житю ані в цер¬ 
кві мати який небудь хосен; з кількалітного ходженя до школи лиша¬ 
ло ся йій лиш почуте, що марно стратила иайкрасші своі молоді літа.11 

(Куземський, тамжест. 19.) Для бідвих, обложених з усіх боків та¬ 

кими великими тягарами громад се був новий, тяжкий а до того і без- 
хосенний тягар, і вони, де могли, старали ся від него урятувати ся. 

А якби на доповнене всего найвисша постанова з р. 1826 знесла 
на ново всякий безпосередний примус до закладаня шкіл, хоть примус 
сей істнував ві всіх других австрійських провінціях (ТІ а г а а і е № і с 2, 

ор. сії.| При всім тім дивне робить вражінє урядова кореспонденція 
губернії ь руською консісторіею в справах народного шкільництва. Так 
як би всіх наведених нами законних і незаконних, урядових і неурядо¬ 

вих перешкод для народної просвіти не було, тодішня губернія питає 
ся в-однб консісторіі, де лежить причина, що народне шкільництво зо¬ 
всім не поступає на перед? і складає вину на — руське духовенство 
сільське! Може бути, що і сільське духовенство так як самі громади 
руські махнуло на школи руками, хоть може з інчих причин. Про се 
постараємось поговорити пізнійше. Але чому тодішня губернія не хо¬ 
тіла видіти інчих причин, а іменно тих, котрі цій подавала руська кон- 
сісторія ? Бо як монотонні і одностайні були урядові запитаня губернії, 
так монотонні і одностайні були відповіді руськоі консісторіі через ці¬ 
лий сей період, а із сего писаня виходить лиш одна правда, ясна як 
сонце: що феодали польські як в справах економічних уміли під кри¬ 
лами політичної реакції знищити вартість реформ прихильних мужикам, 
так і в справах народньоі просвіти вміли поставити на своім і здержати 
на цілі десятки літ народній поступ. 

(Далі буде.) 

Іван Заневич. 

движ. стр, 36. — Б і е гиІЬепізсЬе 8 р г асЬ- ипй 8сЬгіїНга§еіп 
О а 1 і 2 і е п. ЬеюЬег§ 1861. (Метогіаі без Боткизіоз МісЬаеІ КигіетзкЦ. стр. 18). 
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Піеня ПРО РоЛАНДА. 
Старофранцузький епос 

СХХІ. 

І з Африки там Африканець був, 

Син короля Малкида, Малкіант ; 

Цілий у збруі з кова ного злота, 

Що краще всіх полискує ся к небу. 

ІІід ним був кінь, що звав ся Оальт-Пердут, 

В бігу ему не дорівнає другий. 

Він вимірив у Анзеісів щит, 

Розбив червоне й лазурове поле, 

Розчерепив на нім на двоє панцир 

І в груди спіс всадив по деревище. 

Барон погиб, — ему не жиги більше. 
А Франки кажуть: „Шкода нам барона!“ 

СХХІІ. 

Яде полем і Турпін архіепіскоп. 

Ніхто ще Служби божоі не правив , 

Щоб лицарською вдачею так вславивсь. 

„Бий сила божа вас!“ сказав невірі. 
„Ти друга вбив міні, — аж серце кравсь." 

Вказав і доброго коня нагнавши 
У щит з Толеду вдарив так шалено, 

Що труп невіри впав в траву зелену. 

СХХІІІ. 

А там Грандоніес невірний, син 
Каппадокійеького царя Капела, 

На конику, що звав ся Марморі 
Я бистрійший був від птиці підчас лету. 

Ужив острогів, поводи звільнив 
І з всеі сили на Жеріна вдарив. 

Червоний щит розбивши, вирвав з рук, 

Розшматував на нім на двоє кирас, 
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Встромив у тіло синю хоруговку 
І під скалою трупа положив. 
Убив єго товариша Жерера 
І Гі з Сент-Аптуан і Беренгера, 
В кінци й Австора, можного князя 
Валенціі й Роданськоі землі. 
Він трупом впав і втішились невірні, 
А Франки кажуть: „Що тут наших гине !к 

ОХХІУ. 

Держить Роланд в руці кровавий меч, 

Міркує вже, що Франки духа тратять, 
А сам от-от, сказавбись, трісне з жалю. 

Та до невіри: „Бог тебе побив би! 
За сего грубо заплатиш міні!“ 
Ужив острогів; вибіг кінь з товпи. 

Розплата буде, — вже й зійшлись вонп. 

СХХУ. 

Грандоніес був бравий і моторний, 
Хоробрий і завзятий у борбі. 
Коли з Роландом стрів ся но дорозі , 
Пізнав єго, хоч і не бачив з роду; 
Пізнав по гордому виду й поставі, 
ІІо погляді і благороднім тілі, 

Пізнав і скрити боязни не зміг. 
Хотів тікати зразу, але даром 
Барон на него так завзято вдарив , 
Що по візир на ніж шолом розбив; 
Пробив ему і ніс, уста і зуби, 

Пробив і панцир з защіпками й груди, 
В сідлі золоченім обвідку з срібла, 
А далі і в коня хребет зранив. 
Убив обох, — для них нема вже ради! 

Аж охнули Іспанці всі з досади. 
А Франки кажуть: „Славно бєсь Роланд!1* 

СХХУІ. 

Страшний, погубний бій лютує далі, 
І кождий Франк вдаряє бурим конем. 
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Оттам побачили б ви людську муку, 
Там ранних в крови бачили б і трупів! 

Ниць - горілиць лежало все на купі. 
Невірні вже й остоятись не в силі; 
Рад чи не рад хто, уступає з поля, 

А Франки дужше й дужше напирають. 

сххш. 
Погубний бій лютує, та не в пору. 
З завзятєм , силою вдаряють Франки, 

Рубають руки, боки і хребти, 

Рубають збрую до живого тіла; 
В траві зеленій ясна кров скипіла. 

Велика земле, Аллахом проклята , 
Найхоробрійший твій народ на світі! 

Хто тілько жив, став кликати Марсіля: 
„Прийди, наш царю, помочи нам треба!" 

СХХУІІІ. 

Озвав ся граф Роланд до Олівера: 
„На се чей згодите ся, пане брате: 

Архіепіскоп бравий лицар вдав ся. 
Нема на світі кращого під небом; 

Взяв спіс чи копр, справить ся як слід." 
На теє граф: „Ходімо ж помагати!* 
Сказав і знову в бій вдали ся Франки. 
Падуть важкі удари, йде різня. 
Великі страти мали Христіяне. 

СХХІХ. 

Хто б бачив був Роланда й Олівера, 
Як тяли і сікли вони мечами, 
Архіепіскоп спісом як вдаряв ! 

Число погибших нині добре звісне, 
Воно у давних хроніках стоіть, 
В історії: звиш тисячів чотири. 
Чотири рази нашим пощастило. 

За пятим разом сум постиг йіх, згуба. 

ІІогибли в бою лицарі французькі, 
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В живих лишив Бог тілько шістьдесять. 

За них невірні грубо заплатять ! 

сххх. 

Коли Роланд побачив Франків згубу, 
Він так озвавсь до друга Олівера: 

„Мій гарний друже, радь , що хочеш, пробі І 
Бач, кілько лицарів тут зежлю вкрило. 

Аж сум, що Францію солодку, гарну 
Нараз баронів тілько опустило! 
Гей царю-друже, чом тебе не видко ? 

Що діяти нам Олівере- брате ? 
Яким би світом вість ему подати?" 
„Не знаю, як", — говорить Олівер. 

„Для мене краща ганьби смерть тепер." 

СХХХІ. 

Роланд сказав : „Заграю в Оліфянт. 

Карло тепер у вивозі, — почує. 
Я ручу, Франки вернуть ся на час." 
„Се був би сором!" каже Олівер. 

„Твоім батькам се стало б за докір. 
Тебе на вік цілий постиглаб ганьба. 

Коли я радив, ти противвий був; 

Тепер я й сам вже радити не стану. 
Коли затрубиш, ти не лицар більш, 
А так ще кровю злиті в тебе руки." 
Барон на те : „Бо завдавали рани." 

СХХХІІ. 

„Завзята тут борба", сказав Роланд. 
„Затрублю я, — король Карло почує." 

А Олівер: „Не лицарське то діло ! 
Коли я радив, ти протививсь, друже. 
Коли б тут царь був, ми не мали б страти 
А так ему за зле се годі брати. 
Кленусь тобі отсею бородою: 
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Коли сестричку Альду *) ще побачу, 

Не обіймеш ти вже єі рукою!“ 

СХХХІІІ. 

в І з відки ж гнів сей ?“ запитав Роланд. 

А він ему: „Твоя се, друже, справа. 

Хоробрість з розумом не е шалена; 

Розсудок більше важить як завзяте. 

Твоя се легкодушність вбила Франків. 

Карло з них вже не буде мати слуг. 

Коли б меве ти слухав був, вернув би 

Ній пан і наша б ся борба була, 

І наш би був Марсіль, або поляг би. 

А так побила нас твоя відвага, 

Не бути нам Карлови вже в пригоді. 

Над тебе лицаря не буде вже : 

Ти згинеш ; Францію чекає ганьба т 
Ео в нас і вірних другів днесь не стане. 

Розлуки час прийде, нім ніч настане." 

СХХХІУ. 

Коли зачув сей спір архіепіскоп , 

Вколов коня острогами зі злота, 

Став проти них і взяв ся йіх корити : 

„Гей пане мій, Роланде й О лівере, 

Дишіть сю сварку, пробі молю вас. 

Нічого тут вже труби не поможуть ; 

А все ще краще буде затрубіти, 

Ео царь прийде і зможе нас пімстити , 

Іспанець радісний домів не верне. 

А скоро зсядуть з коней наші Франки 
Й побачать нас порубаних на кусні, 

Вони на мари, в труни зложать нас, 

А там заплачуть з туги, жалю ревне 
І поховають по монастирях, - 

Не йісти муть нас пси, вовки та свині." 

„Ви добре кажете", сказав Роланд 

) Сестра Ол}вера Альда була жінкою Роланда. 



376 

СХХХУ. 

Приклав Роланд трубу до уст рукою, 

Приклав до уст трубу і як заграв , 
Відбивсь о гори голос, залунав, 
На трийцять миль вокруг пішов луною. 

І вчув Карло єго, дружина вчула. 
„Се наші бють ся десь!“ сказав король. 
А Ганелон в тій хвили замітив : 
„Скажи се другий хто, дурне сказав би®. 

СХХХУІ. 

Заграв Роланд так бояізно й могучо, 

Так жалісно заграв на Одіфанті, 

Що з уст его червона бризла кров , 
Що в голові ему аж виски трісли. 

А так далеко голос той пішов, 
Що вчув его у вивозі й Карло, 
Що вчув князь Най ж его і Франки вчули. 
І каже царь: „Трубу Роланда чую. 
Роланд не трубить все, хіба лиш в бою.“ 
А Ганелон: „Який тут, каже, бій! 

Старий ти вже, посивів мов зацвив, 

А скажеш що, так наче та дитина. 
Тиж знаєш чей Роландову буту! 
Дивуюсь, що ще Бог ему терпить. 
Без твого призводу і Нопль він взяв. 
Коли із города невірні вийшли, 
Шість графів проти можного Роланда, 

Він вбивши йіх водою з поля кров 
Червону змив , щоб всякий слід затерти. 
Було за зайцем гонить він і трубить 
Цілими днями, з перами жартує. 
Де той народ , щоб в поли зміривсь з ним! 

Тож далі, лицарі, чого пристали ? 

Далеко до Великоі Землі!11 

СХХХУ1І. 

В Роланда графа бризла кров із уст 
Розскочили ся виски в голові. 



Він грає смутно-тужно на трубі. 

І чує се Карно і Франки всі. 
„Та й протяжний той голос!" каже дарь. 
А Найн ему: „Се граф в розпуці грає. 

Що там борба тепер, я добре знаю. 
Втаіти б рад се лиш Роландів зрадник. 

До збруі ж, пане , най твій клич лунає ! 
Спіши, спасай свій благородний рід! 

Чи чуєш, як Роланд в розпуці грає?" 

СХХХУІІІ. 

Володар наш казав заграти в труби. 
Всі Франки з коней зсіли | всі беруть 
Шоломи, панцирі й мечі у злоті , 
Кріпкі, великі копя й добрі щити, 

Червоні, білі й сині хоругви. 

А там сідають на воєнних коней ; 
Вдаряючи острогами що сили, 

Так друг до друга нишком говорили : 
„Коб нам Роланда вздріти лиш живим, 

Тож то рубати будемо ще з ним!" 

Та що по тім, як вибрались за пізно ! 

СХХХІХ. 

Прояснювалась ніч , робив ся день. 
Полискуєсь до сонця ясна збруя, 
Палають блиском панцирі й шоломи, 
Рорять мальовані у цвіти щити, 
І копя й золотисті хоругви. 
Володар йіде на кони гнівний , 

А кождий Франк зажурений, сумний. 
І не було такого, щоб не плакав, 
Такого , що б Роландом не журивсь. 

Король велить зловити Ранелона, 

Велить єго віддати кухарям, 
І кличе йіх начальника Безгона: 
„Пильнуй єго, говорить, щоб не втік; 

Він зрадив рід мій, лицарів моіх.“ 
Сей взяв єго і кухарям віддав, 

Лихим і добрим, — жав йіх кругло сто. 
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Ті рвали вуса й бороду єго, 
ІІо штири кулаки ему всадили, 
Сікли різкажи й палицями били. 

Відтак закинули ланцюг на шию, 

Скували наче дикого медведя, 
І на погану посадили шкапу, 

Щоб в слушний час его Карлови дати. 

СХЬ. 

Кругом сіріють скал шпилі високі, 
Кругом яри страшні й шпаркі потоки. 
А труби скрізь і грають і гудуть, 

Роландовій трубі одвіт дають. 
Володар ніде на кони гнівний , 
А кождий Франк зажурений, сумний. 
Всі плачуть, журять ся і Бога молять, 

Щоби беріг Роланда до часу, 
Аж всі вони у поли разом стануть, 
Тож то важкі удари з рук йіх грянуть! 
Та що по тім ? На що йім се здалось ? 

Барились довго. Не прийдуть на час. 

(Далі буде.) 

Із Французького переклав 
Василь Щурат. 

-к<;—(.— 

Шевченко 
героєм польської революційної легенди. 

Шевченко і як поет і як чоловік — поява така незвичайна та 
характерна, що мусіла звертати на себе увагу сучасних і то не тілько 
тих, котрі прихильні були его діяльности і его провідним думкам, але та¬ 
кож в неменшій мірі і тих, котрі тій діяльности з політичних і соціаль¬ 
них причин були противні. Дотеперішні біографії та1 характеристики 
иоета опирали ся головно — і зовсім природно — на матеріалах до¬ 
старчених людьми прихильними до поета, свідками его щасливих або 
нещасливих пригод, дуже часто людьми, що відносили ся до него з то- 
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рачим ентузіазмом молодости, з пошаною і любвою дітей до батька* 
поклонників до національного поета і віщуна народнього відроджена. 
Се й зовсім природЕО, бо звичайно такі люде вдіють найбільше ска¬ 
зати про поета, зберегаючи в своій тяшці кожду стрічу з ним, кожде 
єго слово, кождий учинок. 

Та про те не годить ся забувати, що для написаня повноі біо¬ 
графії поета, опертоі на широкім тлі культурно-історичнім, конче треба 
вислухати й голоси сторін неприхильних поетови, голоси его натураль¬ 
них — політичних чи суспільних противників. В нашім випадку таких 
противників усего два: россійське чиновництво „отн нижняго края 
даже до вьгшняго“, і польська шляхта украінська, що в часах Шевчен- 
кових, в часах кріпацтва не без певноі раціі могла ще вважати і дій¬ 
сно вважала себе панею всеі правобережноі Украіни, Волині та Поділя. 
Отся шляхта, маюча, впливова та інтелігентна, пильно слідила за всім, 
що діяло ся довкола неі; тим то й не диво, що така поява, як Ше¬ 
вченко , не могла у йти еі уваги. В польських часописах вйдаваних 
у Вільні, Варшаві, Львові, Кракові, Познані, Парижі та Лондоні стрі¬ 
чаємо чимало кореспонденцій з Украіни, Волині та Поділя, а в них 
попадають ся часто й інтрресні звістки про рух український, — звістки 
досі майже зовсім не використані істориками нашого духового розвою. 
Що в 40-вих і 50-тих роках, говорячи про рух украінський, годі було 
поминути Шевченка, Куліша та Костомарова, се зовсім ясне і для того 
ті дописи подають богато цікавого матеріалу — звісно, не до біогра¬ 
фій тих наших великих писателів, а до характеристики часу, і суспіль- 
ности, серед котрих йім приходило ся жити і працювати. Не думаючи 
тут сістематично зводити в купу і розбирати весь матеріал того рода, 
хоч і як пожиточною і вдячвою була б така робота для історика русь¬ 
ко-польських міжнародніх відносин в остатньому півстолітю, я зупи¬ 
ню ся тілько на деяких епізодах з того обсягу, а спеціальнійше зай¬ 
мусь дослідом про одно оповідане, котре в польських дописях нахо¬ 
димо привязане до імени Шевченка. 

І. 

(Епізод з „Граматкою“ Куліша і мораль того епізоду, висказана. 
в „~\¥іайотозсіасЬ роІзШсЬ,.“ Статя пО зіозипки оЬеспут Лкгаіпу <1о 
РоІзМа і оповідане про соціальну пропаганду Шевченка серед мужиків. 
Полеміка з тою статєю бжа-Мілковського і друга редакція опові- 

даня про Шевченка у Броп. Залеского.) 

В свойій „Історії руської літератури11 (ч. III, 1.) посвятив проф. 
Огоновський Кулішеви обширну і дуже старанно зроблену розвідку. 
О кілько можемо оцінити, розвідка ся — одна з найліпших і найдо- 
кладнійших у всім ділі проф. Огоиовського, подає богато подробиць 
біографічних та історико-літературних, доси незвісних, а зачерпнених 
мабуть від самого Кулівіа або від осіб, що стояли з ним у довголітніх 
близьких зносинах. В розвідці тій проф. Огоновський посвятив — 
і справедливо — осібний уступ розборови „Граматки11 Куліша, виданоі 
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в р. 1858 (стор. 182—185). Що при тім він ані словечком не згадав про 
цікаву історію, котра сталася з тою „Граматкою11 на Украіні, а власне 
в кіівській губернії, се очевидно не вина нашого вченого професора, 
а доказ хіба того факту, що історія ся в тих кружках, котрі достар¬ 
чали ему матеріалу про Куліша, або не була зовсім звісна або тепер 
забула ся. А шкода, бо історія ся характерна і ще й нині не втратила 
інтересу. 

Докладне оповідане про сю історію находимо в дописі з Кііва, 
поміщеній в N. ЗО „ДУіасІотозсі роїзкісії" з р. 1858, видаваних у Па¬ 
рижі пізнійшим патером Валеріаном Калінкою під патронатом князя 
Адаяа Чаргорийськ >го — значить, в органі арістократично-клерикаль- 
но-консервативнім. Згадавши в початку дописі про повстане русько- 
украінськоі літератури від Котляревського, автор переходить до 40-вих 
років, говорить не дуже докладно про тайни товариство украінофіль 
ське (Кирило-Методіевське брацтво), до котрого належали Куліш, Ко¬ 
стомаров і Шевченко, „а іакге піекібг/у оЬу\таіе1е окоіісгпі11 (очеви¬ 
дно Поляки! — додаток, як знаємо, зовсім фантастичпий), далі про 
арести і висилку тих трьох писателів („ргбег іусії іггесії, о ііе ’геіет, 
піково мч@се) піе аге82Іо\¥апо“ - знов, як бачимо, автор не дуже 
добре знав те, про що писав, та се кожна звииити тик, що справді 
арести і процес братчиків вели ся з великим поспіхом і дуже потаємно). 
Як характерну прикмету російського уряду підносить автор далі те, 
що він одною рукою карає а другою гладить і що по кількох літах 
зсилки Костомарова і Куліша опять пущено на волю. Д. Куліш отеє 
й видав у 1858 р. „Граматку“ для українського люду. 6і почали про¬ 
давати і роздавати но селах, та шляхта нільська діставши єі до рук 
страшенно перелякала ся. Б „Граматці11, бач, говорено про „Ляхів11 
з нехітю, як про чужих, захожих людей, говорено про боротьбу з Ля¬ 
хами, про гайдамаччину, вказувано народови якийсь слушний час у бу- 
дущині, одним словом, у тій „Граматці' по за азбукою, псальмами та 
молитвами зложена була цілковита, сістематична пропаганда революції 
соціальної і понеред усего антіпольськоі. Не диво, що шляхта мала 
чого лякати ся і шляхетський маршалок кіівськоі губернії „игпаі га 
Г2ЄС2 рггугтеоіі^ газкагіуб иг2§сІотете сІгіеИш рггей кзі§сіет 5,¥а- 
зіісгукстет' (тодішнім кіівським генерал-губернатором). „Кн. Василь- 
чиків також иривнав конечним задержати по книгарнях усі примірники 
сего букварика, навіть у приватних осіб єго відбирали.11 

Кілько правди в сих відомостях, ми очевидно не можемо скоятро- 
лювати, бо ніякоі другоі реляції о тім факті не стрічали. Та що най¬ 
менше оповідане про конфіскату „Граматки“ кн. Васильчиковим в. р. 
1858 не видаєсь нам зовсім вірним. Ми маємо звістки, що „Граматку" 
сю ширено між народом ще геть пізнійше. Літом 1861, коли Шевченка 
поховали' під Каневом і єго товариш Грицько Чесгоховський пильнував 
сипаня могили над єго домовиною, він продав у Каневі і в околичних 
селах кількасот примірників українських видань, в тім числі й Куліше- 
воі „Граматки", котра і сим разом переняла трівогою польську шляхту, 
так що та опять обернула ся до кн. Васильчикова з просьбою, щоб 
усі украінські писаня, а особливо твори Шевченка і Куліша були за- 
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боронені. Кн. Васильчиків, як оповідає д. Білик у „Кіевской Старині" 
(Тревога надь свігжеії могилой Шевченка, К. Ста. 1886, т. XIV. стор. 
719), вияснивши безпідставність польських скарг і доносів просьбу сю 
відкинув з виемкою одноі „Граматки" К^ліша, котру віп справді (зна¬ 
чить, другий раз!) заборонив, мотівуючп се ось як: „Сельскія школи 
вь здгЬшнемь краі открнтн правительствомь и имь же разосланн для 
обученія крестьянь русскіе букварн, а потому другіе буквари не дол- 
жни бить допускаемьі вь зтихь школахь." Коди кн. Васильчиків так ар¬ 
гументував в 1861, то нема причини думати, щоб він інакше дивив ся 
па се діло і в 1858 і можна догадувати ся, що й тоді він заказав 
тілько допускати „Граматку" до шкіл, але історію з еі цілковитою кон- 
фіскатою і відбираяем примірників від приватних людей шляхетний до- 
писуватель приторочив з власноі фантазії. 

Впрочім треба додати, що автор дописі до \¥іаіїотозсі роїзкісії 
не похваляє сего кроку маршалка кіівськоі шляхти. По єго думці про¬ 
паганда Куліша, Шевченка і прочих українофілів звернена не тілько 
проти Поляків, а властиво не стілько проти Поляків, скі.тько проти 
Россіі, хоч у виданях українських сего треба дочитувати ся між стріч¬ 
ками. Вже з огляду на се не можна похвалити денунціованя украінськоі 
„Граматки" перед російськими властями шляхтою польською, бо ж пі¬ 
сля законів Ману вороги наших ворогів — наші союзники. Дописува- 
тель детально розбирає Кулішеву „Граматку", щоб доказати, що По¬ 
ляки без потреби так дуже еі бояли ся. Та все таки треба, щоб Укра- 
інці порозуміли свою роль еупроіи Поляків і Москалів, і от дописува- 
тель обертає ся з слідуючими словами „До р. Киїізга і ,]'е§о гаспусії 
гоДакбту : , Вбмтіе іак теу, і ту рга^піету, аЬу пагоії таїогизкі йо,]- 
ггаі „До стусії даіеікісії шузіїеії ой Вода тУзкагапусЬ", о кібгусії то- 
туі ріезп (приведений у „Граматці" шматок фальшованоі думи). Аіе 
пагосіу, тбдаі 1а зата ріезп, та\щ. звде ойчіїесгпе ргапісе, кібге ргб- 
2по сЬсіеб рггекгасгас. Нізіогуа зкирііа пагоіїолуозс гизкц ро Іатіеі 
зігопіе Бпіерги, )е) зегсет зщ. іїгізіа) зїоЬосІу икгаіпзкіе. Бкгаіпа 
рггесісітерготуа, ог§2ет роїзкіт гсІоЬуІа і Ьгопіопа, гаїшіпіопа іут 
затут Іиіїет, кібгу г іопа з\ує§о \ууіїаі згіасіїї^, )ез! і іїа Вб§ піе 
рггезіапіе Ьус роїзкд, рготпсу^. Ііекгос ро пщ зі§даб Ь§сЦ таіош- 
зсу раігуоеі, іуіекгос гатіазі Ьгаїпіеі сіїопі, кіога ісії сгека 2 роню¬ 
сь, )есіпе£о \уі§сє,і піерг2у]асіеІаи (стор. 133). 

Значить — по Дніпро сягала ще в 1858 році Польща, а навіть 
правобічний народ український автор дописі вважав польським з тоі 
орігінальноі причини, що він колись з лона свого видав шляхту, котра 
єго опісля відрекла ся. Український патріотизм добрий на лівім боці 
Дніпра, де він як авангарда Польщі мусить бороти ся з Московщинда. 
Здобуваючи таж для себе грунт, Українці трактовані будуть Поляками 
після законів індійського Ману. Але коли Українці посміють сягнути 
на правий бік Дніпра, по провінцію завойовану польським оружем, то¬ 
ді - даруйте, панове! Закони Маиу в кут, і вороги наших ворогів 
стають ся нашими ворогами, і ми (Поляки) готові навіть у наших во- 
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рогів (Москалів) просити помочи проти наших нових ворогів (Украіиців). 
Так говорили арістократи польські. 

Майже в рік після сеі дописі появила ся в країно демократичнім 
журналі „РтхецЦй тгесгу роїзкісїі11, видаванім також у Парижі під 
патронатом „генерала11 Мерославського обширна статя „О зіозипки 
оЬеспут Бкгаіпу йо Ро1зкі“. Статя очевидно написана також на Укра¬ 
їні, в кіівській губернії („піе Ь§й§ іи тесЬойгії — пише автор — сгу 
зїи82.піе яиЬегпіаІпу пазе тагзгаїек гаргоіезіотеаї рггесіте ргасу Ки- 
1ізга“). Автор згадує на початку про тзв. українську школу в польській 
літературі, котра поетизувала козаків, Запорожців та Січ, та додає, 
„іе саїа (а ароіо^іа (?) когасгугпу ойЬуїа зі§ Ьег па)тпіе)з2е) втеіа- 
йотозсі Іийи, кіогедо рггойкоте роеіуготеапо ' Іак Ьо,]піе і гагаазгу- 
зсіе. Со сіекатевга, ге піеіуїко Іий ЬуІ оЬсу іети іпіеіекіиаіпети 
гисЬотеі, аіе ггейикотеапу йо п а. і р г о г а і с 2 п і е і з 2 е я о зіапи рапзгсгу- 
гпіапеяо сЬїора ігакіотеаі зі§ зако §тіп, Ьгаї Ьаіо§і па зіа,іпі, зїи- 
гуї га зігогу ро кагсгтасїі, ойЬутеаї ротеіппозеі роййапсге, сгузсії 
Ьиіу ІиЬ оЬпозії рбїтізкі теіейу теїазпіе, §йу те ргозіеі Ипр роргге- 
йпікбте іе^о роеіуготеаіі пазі роесі, а зхіасйіа V? заіопаск гасКтеу- 
саїа зі§ пай іеті иітеогаті. 2атеїпі§іу те гоготе^, окїайк§ СгІйскзЬегяа 
ІиЬ 2атеайгкіе£о (вілеиеький книгарь) когак теуяіцйаї па роеіусгпц 
Гщиг^, тіаі ретепц гоїе те Ьізіогуі і готапзіе, 2 пап у Ьуї агувіокга- 
суі роїзкіез і пазйеіікаіпіеізга гцсгка піезейпе) пкгаіпвкіе] рі^кпозсі 
г ретепет исгисіет гозкозгу тизкаїа те теуоЬгагпі тецз іе^о сгагпу; 
ЯЙу те ггесгу зате,] овіаіесгпе гарогпапіе ріетіепіа іе^о і гпісе- 
зітеіепіе тогаїпе Ьу<їо ізіоіпут і .іейупут ,іе§о пйгіаїет. йакоз іак 
іо тезгузіко гйатеаїо зі§ и пав паіигаїпет, ге пікі піе розіггеяї іе) 
кггусгцсе] врггесгповсі, пікі піе рогбтепутеаі 8іегкоте, ^сгаіоте, Та- 
газбте, Мекгазу, Ааіетеаїкбте. МеЬаЬу 2 іуті Нгубкаті, Ітеапаті. 
Кигтаті, Мукоїаті, кібггу гтутеаіі пат те кгейепзіе іаіегге гаЬаІІ 
йгтеа і япоі теутеогіїі 2 оЬогу. Со теі^квга, заті опі піе теіейгіеіі о 
в іе є) зїатеіе гогя'їойпеі те кзіцгкасЬ. 2аЬіегапо іт рггег розгейпісітео 
ЬаЬ і роко)6теек па,ірі§кпіе,із2Є ройапіа, паіггетепіе.ізге йаткі, гоЬіо- 
по 2 ,]'ейпусЬ Ьаііайу і ротеіезсі, йги^іе кїайгіопо па пиіу, аіе ргге- 
йгіаї кіаву згіасЬескіез ой ятіпи ігтеаї зіаіесгпіе і Ьуї ояготпу. №е 
ротеіет, геЬу до сесіютеаїа итузіпа сЬ§6 ро§агйу і зро- 
й 1 е п і а, аіе зі§ гаяпіеййгіїа ретепа казіотеа гбйпіса і ротеіойїа оЬа 
зіапу гбгпеті йго^аті, іак &е ві§ те йайеп зрозбЬ те тогаїпу зо^изг 
гтеіцгаб піе то£Їу. Кіоз піегпаіцсу іе£о теурайки зроіесгпедо, йеЬу 
зітеоггуї зоЬіе розсіє о Бкіаіпіе і ІкгаіпсасЬ г роегуз пазгусЬ.*), 
тивіаїЬу рггуізб йо тепіовки, ге зкїайату ретепц зроїеегпозб орагіц 
па Ьегоіегпе,] Ьояаіе,] і Іийотее) ерореі. аіе пі^йу, ге іезіезту йо 1и- 
йи іеяо те зіозипки, )ак ріапіаіоготеіе атегукапзсу йо пе§гбте, сЬо- 
сіаг іеп зіозипек па рогбг гйатеаї ві§ Ьуб ргатейгітезгут". 

* Зресітеп такого наівного вказав я в „Зорі* 1892 р. в замітці про 
„Нщця-УкраіноФІла“ Мауріціуса. 
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„Оргбсг іедо піепаїигаїпедо роїоіепіа ЬуІо ^езгсге іппе, гарі- 
запе ктщ па Ьізіогуі кагІасЬ а зіапстіцсе піе йіа .іейпєдо икгаіпо- 
тапа згкориї, о кібгу гогЬуаіу зід тгіеікіе Іаіепіа. ,;ак гарогогкіе 
ега]кі па йпіерптусії ргодасії. Сгиіо тогаїпіе роіггеЬд вроізгсгепіа 
когакбху, сЬсіапо № пісії луійгіеб рггуіасібі а піе тегодбпг, а іак па 
рггекогд паіхяуйаіпіеізге Ьізіогусгпе зсепу Іейаїу ж мюіпасЬ. Каїе- 
луа.]кі, Раиіика, Сішііеіпіскіедо, Ра1е,]а і 2е1е2піака Вуїу іо мг зіга- 
згішу зрозоЬ рідкпе і роеіусгпе оЬгагу кгии і т гйб№, патідіпозсі 
і гаратідіапіа; тдсгагпі і оГіаг Ьуіо іат іуіе, ке роеіа піе тіаі ро- 
ІггеЬу исіекаб зіе йо гтузіеп і екері і пері сгетопеі рогусгаб ІагЬу... 
Ьесг лязгузікіе іе шоіпу Ьуіу Іо \яа1кі о піеройїедІозс, позіїу сесЬд 
ирагіез сЬдсі ттуіаггтіепіа зід 2 росі 1 а с к і е ^ вдіайгу. Йакге таїо- 
шас Іе оЬгагу? Кодо їй гатіапотас ЬоЬаіегет і тдсгеппікіет 
врга-те-у ? \¥ідс іейпі, іак па рггукіай 2а1езкі, зіддаїі ро гаКоІізгсгу- 
2П§ і гааіовдаїі егазу, дйу ТТкгаіпа і Роїзка па -исврбіпе сЬойгіїу мгу- 
ргатеу рой тигу Мозкнгу і йтоіепзка, пай Пипа] і Сесогд; іппі, 
,І ак парггукіай (Дозгсгупзкі, піе тодцс гакгуб ргачгйу, рггеггцсаіі зід 
,]ал\'піе па зігопд Ьа]йатакб\¥, а іппі .і'езгсге. ,]ак парггукіай Сгар 
ко\узкі, паїтгоггуїі пат когакоад - рггуіасібі, соЬу йизгд і сіаіо ой- 
йаіі га ЬасЬа. Музту Іо тогузіко ртфіютеаН га йоЬгц топеїд, піе 
рггез^йгаїі кшезіуі дІдЬіеі і копіес коРобту роеіуго'игаїі йгіайбтг а 
ж зкбгд Ьііі гойгопіиІепкісЬ '№гшкб'лг.“ 

Я не МІГ собі ВІДМОВИТИ приємности — навести дословпо весь той 
довгий уступ, по мойій думці найкрасшу і найдосаднійшу критику ці- 
лоі тзв. украінськоі школи в польській літературі, написану польським 
шляхтичем і патріотом. 

Далі автор розповідає побіжно про перші початки украінськоі лі¬ 
тератури за Дніпром і еі зміст від тої пори, коли вона скріпила ся 
„роідйпеті Іаіепіаті Озпотапепка, Макзутошсга, Нодоіа, СгигЬіп- 
екіедо, Згехлгсгепка, Козіотаготга і Ки1езгу.“ В 40-вих роках плани 
і наміри Украінців з обсягу артистичного перейшли далі, і от „ля г. 
1846 йотейгіеішту зід падіе, ге кіЬіікі тозкіетенкіе рогаЬіегаіу Ко- 
зіотаготеа, Киїезгд і 8ге\тсгепка ; Мозкаї рохуігцсаі ісЬ йо кагета- 
іотлг, а зіейгіхуо о ,)акітз зрізки ещ^щі ж па] суідкзге] иуетпісу. 
2ЬуІесгпет ЬуІоЬу йойатаб, (і було б цілковитою неправдою, додамо 
ми), ке гбшюсгезпіе 2 Ц каІазігоГі| шгЬгопіопо йгико\таб кзщікі 
ж таіогизкіт ідгуки і ой іе.і йаіу Іііегаскі ріетіозпек Маіогизі, 
всідіу рбіпоспут етіаігет, куб рггезіаі." 

Далі підносить автор, що писателі украінські, думаючи про само¬ 
стійність Украіни, почали від того, що виступили ворожо проти Поля¬ 
ків. „ Кбтгаосгезпіе, кіейузту ’музїа^іаіі когакб\\г і ІІкгаіпд, опі га 
Опіергет рггекііпаїі ІІпід. а 2 пЦ ЬасЬбту і 2уй6\с“. А тимчасом по¬ 
міщики на лівім боці Дніпра пояосковлепі і здеморалізовані далеко 
більше, ніж на правім, а тим то й стан народа там гірший. „№еройо- 
Ьіліїзі\сегп ]езІ, геЬу іасу різагге, ,іак Киїезг, КозІотагб«г, Згехусгеп- 
ко піе ляійгіеіі іедо зіапи ггесгу, і Ьойаі огу піе згіасйеіпе тгзроі- 
сгисіе йіа іедо сіетідгопедо Іийи ройаіо іт тузі »уг\уо1епіа до 
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2 росі суіасігу рапбсу. Киїезг суксЦц/ і рорггек рггезгейі1 Бкгаіп§, 
гЬіега! ройапіа, зкагкі, гогкорусуаі то$іїу, рг2егу80\уу«гаї зіаге сег- 
кдаіе, Ьгаіаї зіе г Іисіет, рггеЬгапу су всуіі§ ргозЦ, зіайуугаї 2 піт 
ту кагсгтіе і су сЬасіе і рогпаі сіозкопаїе сІоЬге і гіе іе§о зігопу, 
гЬасїа! %о ]ак пік! сіоіцсї росі сУ2§і§сіет ,ї§гука, оЬусгаібсу і сЬага- 
кіеги, сіосуосіет сге§о зіи^ус то§ц 4«а іоіпу суусіапе рггегей піе- 
(їасгпо росі іуіиїет „ІУоіаікі о роїцсітоууел Кизі“. Згесусгепко сію- 
СІ2ІІ ІЄ2 ротіесігу іийет, Ьгаіаі зі§ ■/, піт, ріі су кагсгтасЬ, аіе Ьаг- 
СІ2І6] зат Ьуі роеіц лак гЬіегасгет, суієсєі гогвураї тузіі роті§йгу 
Іисі, пій геЬга! осі піедо і сусієШ сЗо кзщйкі. іе§о роегуе різапе зц 
сууЬогпут і сгузіут і^гукіет икгаіпзкіт, позг^ суузокср се- 
сЬ§ пагойосуозсі, вц сг^зіо га §сУаІіосупе, га гограсгіісуе, га Ьа,]- 
сіатаскіе. Ш іусіг, кіоге тб§1 сігикосуас, гйпці оп ЬасЬбсу і 2ус16су 
СУ іусії кібгусЬ піе шоу}, ггщі пасіїо ротіезгсгукбсу, Мозкаїі і сага. 
Л¥і<!ос2ПІе таггуі о суугсуоіепіи зі§ Щгаіпу і затоЬуіпет леї гусіи 
і рггезіцкі саіу газасід. Ьегсуагипкосуеі зсУоЬосІу і гбутозсі. \У»і§ри- 
Л^с сіо кагсгет і рггу сгагсе Ьгаіащс зі§ 2 Іисіет тбсуіі ти, /е 
зіагзгугпа тозкіесу.зка сііа іе§о інгуша ісЬ га сгиргупу, ге піе го- 
гитіеіц зсує,і зііу і ге іак Ь^йгіе сіорбіу, сіорбкі опі Ь§сІц іак диг- 
пі і рїосЬІісуі ,]ак осусє. Біа іет осгусуізЬге^о рггекопапіа ісіі о ро- 
і^сіге гЬіогосуе,] Іисіи, о гпасгепіи рггесуагпет §готасіу сІоЬусуаі 
г кіезгепі §агзб рггепісу і Ьіогцс й піе.] гіагпко ро гіагпки икїасіаі 
,|е па зіоіе, пагусуаіцс каМе сагет, кзі^сіет, §гаґет і .іепегаіет, 
зргасупікіет; га з/егедаті іеті сіосіасуаі сііиді згеге^ ротпіе.їзгусЬ 
3 і е р а к 6 су роїісуіпусії і ротіезясгукбсу, а §с!у іак гогкіазу- 
Іікосуаі і иіогуі саіц зіагзгугшу Ьгаї роіет су сйоіі реіп^ §агзб рзге- 
пісу і тбтеіі: ,.Оіо іезі зїагзгугпа, а оіо Іисі; іегаг суісігісіе суугаг- 
піе, §сІ2Іе саг, £СІ2Іе .іепегаі, §<І2Іе зіерака і ротіезгсгук. N0, раігг- 
сіей, §сІ2Іе опі іегаг V “ І іо ггекїзйу, §агзс рзгепісу сізкаї па осує 
згегеді зіагзгугпу. СЬІорі сігісуііі зі§ Ьагсіго (?), іе су киріе піково 
ге зіагзгугпу осізгикаб піе то§1і. 

На сьому кінчу виписки з сеі інтересноі статі, котрій очевидно 
й париські еі видавці приписували чимале значінє, коли видали еі та¬ 
кож осібною відбиткою зі згаданого журнали. Додамо ще тілько, що 
„Граматку11 Кулішеву автор уважає зовсім не такою невинного, як до- 
писуватель „ЛУіаеІотозсі роїзкісІГ1. Прінціпіально вона антімосковська, 
бо писана з укритою думкою о політичній самостійності! Украіни, з такою 
самою думкою, на якій і Поляки стдрають ся „осіЬисІосуаб павгд. рга- 
зіагд. Ро1зк§, суусігіега.їірз г гцк Оегтапбсу і '\¥аге§6су.-1 Але „Гра- 
матка“ е Й антіпольська, коли говорить про розселене Малорусів не то 
що по за Дніпро, але аж по за Карпати. „Ти зі§ тітосуоіпіе зроіука- 
ту, а гасге] гогтуату су ігосЬ§ етіезгпу зрозбЬ 2 р. Киїезгет. 
Бо кіесіу оп гасіюсігі осі Бпіеріги аг росі Каграіу, ту ,|есіпосгезпіе 
осі \Уіз1у гасЬосІгіту аг га Бпіерг і кггуйщ'ету зі§ су іет сууіука- 
піи ^гапіс. Оегусуізіа, ів кіоз 2 пдз скосігі 2 іеотеігусгпут Іапси- 
сЬет ро сисігут §гипсіе.“ Далі аізтор доказує, що тілько в союзі 
з Польщею і то — характерно для співробітника, демократичного жур- 
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нала — в союзі зі шляхтою польською Украіна може надіяти ся крас- 
шоі будущини. 

Та по думці іншого, ще яркійшого „демократа" польсько-украін- 
ського, Зигмунта Мілковського (звісного писателя Т. Т. бжа) автор 
повисшоі статі за далеко посунувся у своїх концесіях для українського 
елементу. Чи Поляки несли на Украіну свою польськість, католицизм ? 
Ні, вони несли свободу. Бунти козацькі, то була реакція дичі против 
цізілізаціі. Українець, котрий пригорне ся до цівілізаціі і свободи, ео 
ірзо стаєсь Поляком. Украіна може бути тілько польською — або вар¬ 
варською і дпкою; по'опізація — се влжтиво цівілізаціпна місія По¬ 
ляків на Україні. (8ї6\у кііка о Кизі, в тім же журналі РггецІцД гге- 
сгу роїзкісЬ, Рагуй 1859, гезг. III, 19). 

Яв бачимо, в усіх отспх розмовах польських публіціетів богато е 
навчаючого, та богато й мимо волі комічного. Йім мабуть і не снило ся, 
що один факт, такий як знесене кріпацтва і визволене люду, від разу 
і на завсігди розібе йіх мріі про Польщу до Дніпра і посуне єі гра¬ 
ниці геть-геть по за Принеть і Сян. 

Але лишаючи на боці політику ми обернемось тепер до того фольк¬ 
лористичного зерна, що находить ся в повисшій виписці, а іменно до 
оповіданя про те, як Шевченко при помочи зерен пшениці пропагував 
соціальний переворот. Що є правдивого в тім оповіданю? 

Нам здає ся, що хіба той факт, стверджений жногими свідками, 
що Шевченко любив носити в кішенях якесь зерно — пшоно чи на¬ 
віть овес, котрим закусував після чарки, „щоб продирало", як сам гу¬ 
мористично виражав ся. Все проче рівіучо треба віднести до мі- 
тологіі. 

Та ноки стрібуемо докладиійше жотівзгвайї сей свій суд, мусимо 
замітити, що інший Поляк, сим разом особистий знайомий і приятіль 
Шевченка, Броніслав Залєский передав нам ще один варіант сего самого 
оповіданя в примітці до одного листа Шевченкового, писаного до него. 
Залєский не вагує ся вложити се оповідане в уста Перовського, комен¬ 
данта Закаспійського краю в часі, коли таж пробував Шевченко, чоло¬ 
віка, що по свідоцтву Тургенева відносив ся до Шевченка доволі гуманно. 
„Колк вставлювали ся за Шевченком до Перовського — пише Зале¬ 
гкий — той оповідав анекдот, що Шевченко бувши в Кііві професором 
малярства одягав ся в свитку і заходив до коршем, де збирав ся на¬ 
род — а мав звичайно повні кішені пшениці. Впровадивши своіх слу¬ 
хачів в добрий гумор розмовою та піснями, винимав зерно і поклавши 
єго на столі питав, що би се значило ? По хвили відповідав сам, що 
воно означує царя. Дальше довкола него клав ряд подібних зерен і на¬ 
зивав йіх міністрами, генералами, губернаторами. Дальший круг творили 
низші урядники, ще дальший поміщики (оЬу\таіе1е иіетзсу), так звані 
пани. Уложивши ое все казав мужикам добре придавити ся тим зерня¬ 
там, а потім добував з кішені цілу жменю пшениці і засипав нею всі 
уложені круги, додаючи: „А се мужики,ми! Найдіть теперь царя і ге 
перала і губернатора і пана?" Перовський розповівши се звичайно кін¬ 
чив тим, що чоловік, котрий забавляє ся такими проповідями — не¬ 
безпечний і що пустити єго між народ не можна. Ое була причина, що 

Жите і Слово. 25 
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Шевченко помпмо дуже численних старань увільнений був ііі.шійше 
других.“ (Листочки до вінка на могилу Шевченка — Літерат. наукова 
бібліот. кн. 6, стор. 49—51). 

Що се фантастичне оповідане зовсім безпідставно вложене в уста 
Перовського, легко зміркувати хоч би з того, що Перовський мусів ду¬ 
же добре знати, в чім властиво обвинувачено Шевченка і для чого 
царь так остро покарав его; мусів знати, що Шевченко ніколи не був 
професором малярства в Кііві а тілько зістав ним іменований саме пе¬ 
ред арестом. Впрочім майже повна ідентичність подробиць і факт, що 
Залескип писав своі примітки до листів Шевченка по вийізді за грани¬ 
цю, в Парижі, може десь при кінці 60-тих років або й ще пізнійше, 
кажуть нам догадувати ся, що тут польського писателя омилила память 
(се з ним часто бувало) і що вій вложив в уста Перовського опо¬ 
відане, котре певно колись давнішнє вичитав у цітованій нами статі, а 
може — що не менше правдоподібно — чув від кого небудь прибувшого 
з Украіни. Що обі повисші версії занадто з собою схожі, а щоб могли 
повстати незалежно одна від другоі, в Кіівщині і в Оренбурзі, що обі 
вони походять з одного жерела, а властиво що версія Залєского походить, 
посередно чи може й безпосередно з версії уміщеноі в статі з 1859 ро¬ 
ку, - се покаже нам порівнане йіх з іншими, старшими версіями сеі 
революційної легенди. 

Що від Поляків ся легенда перейшла в кінці й до Украінців, се 
не повинно нас дивувати; дивнійше буде хіба се, що вона між ними 
дуже слабо розширила ся. О кілько знаємо, про неі згадує тілько один 
Хв. Лебедпиців (0. Лобода) в своій замітці „Мимолетное знайомство 
моє сь Т. Гр. Шевченком!, п мои обь немь воспомпнанія“ (Кіевская 
Старина 1887, т XIX, стор. 563 и 577). Своі малозначучі спомини д. 
Л—в ,.уснастнв“ декількома анекдотами, котрі більше характеризують 
балагуреько бе.тлетристпчну вдачу автора, ніж особу і жите Шевченка. 
Між інчим піше він там, що в авгусіі 1859 р. познайомив ся з Шев¬ 
ченком у Кііві після его визволеня з аресту. Коли вірити Л ву, Шев¬ 
ченко був арестованнй „Черкасскимь псправникомь Табачішковьімь по¬ 
слі) извйстной катехизаціи сь зернами, произведепноіі Та- 
расомь вь какой то корчмі вь состояніи невмйняемостп“ (1 сії. 509). 
Як виглядала ся „звісна катехізація з зернами11, Л - в не описує — 
легко зрозуміти, для чого. Та нроф. Огоновський у свойій Історіі русь- 
коі літератури (т. II, 507), не звісно з якого жерела, ось як описує сю 
катехізацію: „Тарас взяв мякушку хліба і зробивши одну більшу кулю 
поставив єі на столі та сказав: „Дивіть, дітоньки, се царь.“ Потім 
скрутив кілька менших галочок, поклав йіх навкруги великоі і поясню¬ 
вав: „Ось царська семья“. Відтак довкола сих кульок поклав ще мен¬ 
ші галочки і звістив: „Видите, брати, се генерали-пани!" Опісля випи¬ 
тував він присутних громадян із наглядноі сеі демонстрації. В кінці 
взяв Шевченко в обі пригорщі жнта і засипавши царя, єго сешью і ге¬ 
нералів крикнув: „А ось нарід!“ Ледви скінчив Тарас свою катехіза- 
цію, аж ось схопив єго жандарм і відвіз єго в Мошни, а відтіль від¬ 
ставлено поета в Черкаси." 

Що в сьому оповіданні нема ані зерна фактичної пра- 
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її д и, се, думаю, дуже лехко доказати. Після Лебединцева Тарас го¬ 
ворив свою катехізацію ,.вгь состоянін невмйняемости", т. є. пянпй до 
безтями ; методичність демонстрації, яку рисує проф. Огоновеький, при 
такім стані неможлива. З Чалого (Жизнь и произведенія Т. Шевченка, 
1411 ми знаємо, що він був арестований д. 20 іюля коло села Межи- 
річа, арестований не в корнші а трохи чи не на Дніпрі. 

Причиною єго аресту був донос з боку якихось Поляків— 
після одноі версіі папків, з котрими ходив на полюванє, а після дру¬ 
гої версії одного полюючого панка, з котрого він пожартував. Донос- 
чикн винуватили его не в „катехізаціі з зернами", а в богохульстві. 
(Тл. розвідку М Драгоманова про сен арест в книжечці „Листочки до 
вінка", стор. З—14).*) Інтересно, що й тут по за оповіданєм про 
катехізацію з зернами несподівано виринають Поляки. Та найліпший 
доказ неісторичности сего оповіданя маємо в тім, що статя „О віозипки 
оЬеспут Бкгаіпу До Ро1зкі“ на місяць перед арестом Шев¬ 
ченка в Межирічі вже була друкована в Парижі. Автор єі нічого ще 
не знав про увільнене Шевченка зі зсилкп і очевидно писав в тім ро¬ 
зумінні, що Шевченко практикував свою пропаганду ще перед 1846 
роком Так очевидно розумів се й Залескпп, вкладаючи сю легенду 
в уста Перовського, і тілько геть пізнійше завзятий любитель анекдо¬ 
тів Лебединців пришпилив єі до 20 авг. 1859 року. 

II. 

(Сахерове оповідане про промову Сікорського до мужиків у Горо- 
жані в 1846 р. і россійська переробка того оповіданя. Історична вар¬ 
тість тих оповідань Характер революції задуманої Поляками в 1846 
році — переважно патріотичний. Соціально - революційна, анті-пан- 
ська пропаганда давнійших поліських конспіраторів лііж польським 
людом (Гощинський. Маліновськпй) а особливо між руським. Каспер 
Ценглевич, єго пісні і „Інструкція для вчителів руського люду*. 

Літературний п<рвообраз легенди про З'рна пшениці. Закінчене.) 

В р. 1863 видав у Празі бувший львівський діректор поліції, 
гофрат Сахер, батько звісного писателя Сахер-Масоха. книжечку п. з. 
„•Роїпізсіїе Веуоіиііопеп, Егіппегштдеп аиз ва1ігіеп“. Книжка вийшла 
безіменно. Автор розповідає в ній з видом знавця, глубоко втаємниче¬ 
ного в галицькі відносини, своі пригоди і вражіпя з побуту в Галичині 
в 1831, 1846 і 1848 роках. Та не ограничуючись тими особистими спо¬ 
минами він дає також загальні характеристики людей і подій, оповідає 
факти і анекдоти звісні єму з наслуху, розвиває своі думки і рефлексії 

*) Так само невірною е й примітка проф. Огоповского (ор. сії. 507), 
буцім то Шевченко ,сидячи в Черкасах у аресті написав 20 авг. 1859 стихо- 
твір „Сестрі". Ш- ко був 20 авг. арестований, жандарм завіз его з собою 
в Мошни, де після Чалого держав его три дни, аж опісля відвіз у Черкаси; 
значить, Шевченко прибув до Черкас не швидше як 24 авг. 
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про галицькі відносини, і таким робом мемуари перемінюють ся в полі¬ 
тичний памфлет. Властиве історичне зерно тоі книжки дуже мале; ха¬ 
рактеристики автора пристрастю і карікатуриі. факти поперекручувані 
а іноді зовсім фантастичні. Та про те книжка ся цікава й для історика 
як маніфестація поглядів і сімпатій (а радше антіпатій) цілого круга 
тоі бюрократії, що до 1848 року панувала неподільно в Галичині. 
Цікава вона й тим, що містить в собі чимало диазі-історичних легенд 
і анекдотів, котрі повторяли ся в тих кругах і на підставі котрих 
в значній мірі в тих часах, коли ще не було газет, публіцистики і при¬ 
людної діскусіі, вироблювали ся в пануючих сферах погляди і суди 
про поодинокі верстви і змаганя в нутрі людности Галичини. 

В числа легенд, що находять ся в тій книжці, виймаю одну, ко¬ 
тра нас тут особливо обходить. Описуючи звісний погром польських 
повстанців руськими мужиками в с. Горожані кодо Комарна д. 21 февр. 
1846 р. Сахер оповідає ось що: „Коли конспіратори зібрали ся всі, 
надійшли мужицькі громади; домінікальні урядники лоуставляли йіх 
в велпкіж шво еру зі довкола бразіи дошівікальиого подвіря. Перед ко¬ 
жною громадою стояв війт і присяжні тоі громади. Перед брамою домі- 
нікального подвіря збудована була деревяна трібуна. Довкола неі по¬ 
ставали конспіратори, числом около 60. Комендант Сікорський виліз на 
трібуну і вивісив на ній польську хоругов, при чім руські мужики го¬ 
лосним воркотанем проявили свою нехіть. Стоячи побіч польської хо¬ 
ругви виголосив відтак Сікорський промову, обернену особливо до се¬ 
лян і обчислену для них, повну фанатизму, драстичних виводів і обра¬ 
зів, одним словом, дуже здатну до того, щоб підбурити маси Та вона 
не зробила зовсім такого вражіня, якого хотів Сікорський. Він зовсім 
не роздумав, що говорить до чужого народа, а обертав ся до Русинів 
консеквентно з зазнвом: „Вгасіа Ро1ас:у!" на що мужики раз по 
раз відповідали: „Ми Русини! Ми Русини!“ Крім того мужики і 
тут зараз виявили недвозначно свою прихильність до австрійського 
уряду. 

„Між іншим внняв Сікорський з одноі кішені жменю пшениці, а 
з другоі овес і простягнув обі руки до мужиків. „Погляньте - сказав 
він, — отея пшениця, се пани, шляхта, державці, панські урядники, 
а овес, се ви. Так було в старій польській державі і так е тепер під 
цісарською управою. Пани були і ще е всюди чимось ліпшим від вас. 
Для того тепер ми робимо революцію, а коли вона удасть ся, то не бу¬ 
де ані панів ані мужиків, а тілько самі польські обивателі11. При тих 
словах він перемішав овес з пшеницею і кинув зерна у повітре. „Ідіть 
тепер і розділіть овес від пшениці ! Так і після революції навіть бог 
у небі не розпізнає пана від мужика. Всі ми будемо тілько братьми, 
тілько Поляками, вільними і щасливими". І се порівнанє — додає Са¬ 
хер — не зробило більшого вражіня, як оповіщене про знесене всіх 
підданських тягарів і паищини та обіцянка безплатного тютюну і де¬ 
шевої соли.11 (Роїпізсіїе Ееуоіиііопеп, стор. 183—184). 

Навіть не входячи близше в оцінку історичної вартости сего опо¬ 
відана можна би з гори сказати, що воно в деяких важних точках грі- 
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шить логічною неправдоподібністю. І так люде, що починають повстане 
— польські патріоти, а Сікорський „стоячи побіч польськоі хоругви-1 
засуджує польські порядки на рівні з австрійськими. Далі люде, що 
піднимають стяг повстаня — самі шляхтичі, урядники, офіціалісти, 
державці, одним словом „пани11, а Сікорський у свойій притчі з пше¬ 
ницею прямо підбурює мужиків против панів. В кінці і в самій притчі 
є недоладність. Перемішавши овес з пшеницею дуже легко розділити одні 
зернята від других; може се автор хотів замаскувати тим, що велів 
Сікорському кинути зернята в повітре, так що вони мусіли розсипати 
ся геть по земли; ну, та се оборот незручний, бо тут ходило власне 
о змішане одних зерен з другими 

Сю недоладність відчув по троха россійський компілятор і пам- 
флегіст, (також безіменний, Ратч?) автор статей „ Гіольская змиграція дои во 
время послідняго мятежа 1831 — 1803“, друкованих в віденськім 
„Вістникі Западной Росеіи“ і відтак виданих осібною книжкою 
(Бильна 1865). Я приведу тут дословно єго оповідане для порівнаня 
з Сахе.ровим: „Вечерогь 20 февраля Сикорсьій, распорядитель мятежа 
ви самборскомн округі, прибили ки своєму пріятелю, управляющему 
горожанскимн имішемн Чаплпцкому и оповістили крестянами семи со- 
сіднихп приходовн собрать сявиГорожанн сь косами, вилами и ціпа¬ 
ми; зто приказаніе возбудию тотчаси недовіріе крестьяни; потолковави 
лежду собою они прибили по требованію. Ки назначенному часу сніха- 
лись туда заговорщики вооруженннми; ви дворі били постановленн 
кресіьяне ви кружокь, судій ихн ц присяжньїе биіи виведенні ьпе- 
реди. Среди круга била поставлена досчатая трибуна, на нее взошели 
Сикорскій и развернули польское знамя; глухой роиоть пошели между 
крестьянами; по когда оратори начали проповіднвать о братской лю- 
бви, которую они дотжни питать ки поляками проповіднвать что они 
составляюти одинн народи, одну семью, тогда крестьяне зашуміли. „Ми 
русини, - кричали они, и хотими бить вірними австрійському импера- 
тору.“ Сикорскій, приготовиви свою річь и аргументи зараніе, не на- 
шели что ими отвічать и продолжали начатое Они наглядно хотіли 
вразумить крестьяни, взяли горсть пшенпцн и овса. „Ншеница зта — 
поміщики — говорити они, — а овес зто ви крестьяне. Теперь каждий 
живети про себя, а си иовой ІІольшей всі будути равнн11. Смішави 
зерна они кинули ихи ви воздухи .Ну, подите, ищите теперь по сиі- 
гу, гді пшеничини, а гді овсяння верна! Всі перемішались. Таки 
будети и впредь, поляки и русини будути равние братья. Земли ви 
полупаєте даромь, бези всякихи повинностей, для всіхи соль п табаки 
будути продавать ся по вольної! ціні.11 Но крестьяне на счети зерени 
замітили, что все таки оти пшенпчннхп зерени виросгети ншеница, 
которую и сліпни различпти оти овса“ (стор 148 149). 

Як бачимо, співробітник журнали, котрого девізом була „Истори- 
ческая правда”, брав своі відомости з жерела, котрому сам не вірив, 
бо вважав потрібним поправляти і доповнювати єго з власноі фантазії, 
поминаючи вже випадки, в котрих він не розумів німецького тексту, 
коли нпр. Сахерових „Віс1ііег“, т. є. війтів громадських перевернув на 



суддів громадських, очевидно но маючи виображеня о тодішнім устрою 
сільських громад у Галичині. 

Але кілько ж є історичної правди в оповіданю Сахера? — запи¬ 
тає дехто. Скажемо коротко: ані слова, з виемком, розуміє ся, назви 
ігісцевости і осіб. Ані Сікорськин не був комендантом повстаня, ані се¬ 
лян ніхто не ставив в півокруг, ані не було там ніякої трибуни, ані 
ніхто пе вивішував польської хоругви, ані Сікорськин не говорив до 
селян ніякоі промови, ані врешті промова, котру до них фактично го¬ 
ворено, не мала такого змісту, як наведений у Сахера. 

Про різню в Горожані згаємо кілька оповідань наочних свідків, 
а головно оповідане в книзі Саля „СезсЬісМе сіез поіпізсітеп Аиґзіап- 
йез топі ЛаЬге 1846“ виданій в р. 1867 (стор. 230 -233), оповідане 
оперте на протоко.іярннх зізнанях увязнених повстанців і мужиків, далі 
оповідане Владислава Чаяліцкого в его книжці „Рошезб о Ногогапіе11, 
оповідане ксьондза Нагліка і т і. З сих оповідань можемо собі виро¬ 
бити докладний пляи сітуаціі дому, подвіря, ганку і т. д. Знаємо з них, 
що головним комендантом рухавки був горожанськнй мандатор Ферди- 
нанд Чапліцкпй, а Сікорськин тілько привіз ему зі Львова інструкції. 
Чаїгліцкий казав скликати громади, він говорив до них промову, чита¬ 
ючи ніби то указ свіжо уконстітуованого революційного уряду. Вл. Ча- 
пліцкий з палати подав хід думок тоі промови; припускаючи у пего які хто 
хоче недокладности те одно треба признати, що промова була в дусі 
польськім патріотичнім, без тіии підбурювана против панів, хоч і обі- 
цювала мужикам увільнене від панщини. Про пщеницю й овес оті автен¬ 
тичні свідки ніде не згадують. Особливо важна тут мовчанка Саля, 
котрий для повстанців і конспіраторів польських також успособлений 
не дуже прихильно і певно був би не затаів такого інтересного епізоду, 
як би був его денебудь найшов у своім матеріалі. 

А все таки оповідане Сахера є в своім роді документ, хоч не 
історичний, а радше фольклорний. 6 се не факт, а легенда, та така, 
котра сімволічно впображуе в собі цілий ряд фактів, а радше змагань, 
ідей і доктрін, що якийсь час жили в лоні галицько-польської су- 
сяільности. 

ідеі ті і змаганя прошуміли, та сімвол йіх, легенда про соціальну 
пропаганду серед мужиків при помочи пшеничних зерен лишила ся, 
жиіа в устах коли не всего люду, то певних шляхетсько-папських вер¬ 
стов і пришпилювала ся в протягу часу до ріжішх о іб : раз до Сі- 
корського, а там і до Шевченка. Що Сахер не виссав собі сеі легенди 
з пальця, доказує факт еі житя на придніировій Украіні серед тоі ж 
польської шляхти, серед котрої вона мусіла повстати у Галичииі значно 
вчаснійше. Що Сахер, хоч видав свою киижку в 1863, не зачерпнув 
отсю легенду з паряжського польського журнала, се доказує не тілько 
те, що покинувши Львів в р. 1849 він на становищі діректора поліції 
в Празі а відтак в Грацу мусів геть відбити ся від польського пись¬ 
менства; ще ліпшим доказом є саме его оповідане, таке недоладне та 
попутане в порівнаню з польською версією. Коли б Сахер був знав 
статю „О оЬеспут зїозипки Бкгаіпу сіо Ро1зкі“, то без найменшого 
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сумніву б у в би свому оповіданю, а влаеіиво прнтчи тюженій в уста 
Оікорог,кого надав натуральїііишу, логічиійшу подобу. 

Та коли Сахерове оповідане не є ані видумане ніш самим , ані 
ввите я польськоі брошури 1859 року, то лишає ся тілько одна можли¬ 
вість, що він справді виніс єго з Галичини , де мусів чути сто що пе¬ 
ред 1848 роком. Що могло дати привід до сформована такоі легенди 
в тодішній Галичині ? 

Невдале повстане в 1846 року попереджене було довгим рядом 
конспірація, тайник товариств і агітацій, котрі купили ся головно 
в більших містах Галичини, в Кракові, тоді ще „вільній республіці", 
Львові. Тарнові, Перемишлі, а від часу до часу пускали наропі ши¬ 
роко по всім краю Конспірації ті починають ся майже в сам момент 
упадку повстаня польського в Варшаві 1831р., оживлюють ся особливо 
в рр. 1833—38. В тім році і слідуючих уряд арештує масу людей, 
розпочинає великий політичний процес, котрий в р. 1841 кінчить ся 
засудженєм 40 людей на смерть. Цісарь уласкавив тих засуджених; 
тілько деякі з них пішли до тяжкоі вязниці в Куфштайні та 111 піль- 
бергу. Від тоді аж до прийізду Т. Впшньовського та Едварда Дембон- 
ського (1843) було тихо; з прийіздом тих двох емісарів розпочались 
нова агітація, що закінчила ся катастрофою 21—25 февр 1846 р. 

В цілій тій 15-літній підземній роботі, котроі всі нитки і пру¬ 

жніш поііимо богацтва матеріалів ще далеко не так вияснені як слід, 

ішли поруч себе дві течіі, то мішаючись разом, то одна одну неромп- 
гаючи ; течія польсько-патріотична і соціально-революційна. В одного 
боку в конспіраціях брали участь такі люде, котрим уже тоді, помимо ні\ 
молодого віку, могло ходити тілько о відбудоване Польщі, хоч би і зре¬ 
формованої в демократичнім ду< і, люде як Грохольськіпі, Зелялковеькіїи, 
Смолька, Туйон Вішньовський, далекі від думок про соціальний переворот, 
навіть від думки про надто близьке братане з простим народом ; з дру¬ 
гого боку входили до тих товариств і конспірації! і люде іншого крою, 
як Гощинський, Маліновськин, Ценглевич, Госляр і др. - горячі па¬ 
тріоти польські, та при тім революціонери, котрі в шляхті бачили го¬ 
ловну заваду до відбудована Польщі, надіялись того відбудованя тілько 
через простий люд , і щоб порушити той люд, готові були посвятити 
шляхту і єі інтереси. Знесена панщини було загальним окліюом усіх 
тих таиних товариств та конспірацпі, та коли патріоти дебатували про 
сю справу академічио і старала ся виміркувати такий спосіб знесенії 
панщини, щоб і вовк був ситий і коза ціла, то революціонери йшли 
зі своїми дужками просто між люд, освідомлювалп его про єго кривди, 
вказували ему вихід з неі в усуненні шляхти, панів і Німців. Ось де¬ 
які факти того рода, виняті з книги М. Сала. В р. 1838 відкрито 
в Перемишли агітацію, ведену між учеяпками гімназіальними та клери- 
камн лат. дух. семінаріі. Агітатор Носиф Лясковський хотів оснувати 
там товариство, котре мало б на меті позискати для повстаня мужиків, 
що становлять більшість людности і підбунтувати іііх не тілько про¬ 
тив уряду, але також против поміщиків, котрі не поділяють поглядів 
звязку і не хочуть увільнити своіх підданих (стор. 67). В Рудці, бо- 
хенського пов. державець Феліціан Болеховський підчас посту 1836 р. 
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говорив двом мужикам : „Сумно то, що ви як худоба в ярмі мусите 
працювати, що один має пів світа, а другий яе має нічого, що цісарь 
каже вивозити з краю сіль і в вну. Але вже 20.000 Поляків е на го¬ 
тові, щоб крап увільнити. Тоді ніхто не буде робити панщини, а кож- 
дин буде працювати для себе1', (стор. 68). Лат. парох в Радаві Гнат 
Зєлінськин в день св. Валентина 1837 р. мав казане, в котрім малював 
ярко горе мужиків, тягарі податкові, побір рекрутів і відбуванє пан¬ 
щини і кінчив візваясм: „Скиньте ярмо, порвіть кайдани і встаньте на 
волю!" (стор. 70) Д. 5. дек. 1837 підчас ревізії у Юліяна Горошке- 
ннча найдено апарат літографічний; на плиті був рисунок: чотири 
галицькі мужики з ріжннх околиць узброєні в коси, а під тим рисун¬ 
ком вірші в руській мові такого змісту: „Доля мужика, яку ему го¬ 
тують цісарь і поміщик, се голод і певоля. Весь свій вік працює му¬ 
жик кроваво з усеі сили, а прецінь мусить терпіти голод. Вго тіло по¬ 
крите дахами, а за то цісарь і пани вбирають ся в золото, як коли б 
чоловік не був чоловікови рівняй Але вже з хмарою прилетів огнистий 
орел до всіх народів, щоб йіх сповістити, що огонь і смерть упадуть 
на цісаря і на панів. Готуйте коси, бо близький конець неволі, близь¬ 
кий час, коли будете працювати тілько для себе, а не для своіх воро¬ 
гів.11 Сі вірші уложпв сам Горошкевнч і відлітографував на замовлене 
емісарів Тульчинського 72 примірники, щоб йіх роздати мужикам Крім 
сеі пісні він укладав і інші в тім роді, а Тульчинський йіх розширю¬ 
вав (стор. 70і. 

Та найінтересніііша для нас з того погляду була діяльність Ка¬ 
сира Цєнглевича і мі прн тій фігурі зупинимось троха довше. *) Ка- 
спер Цєнглевич походив з убогоі польської шляхетськоі сімйі, родив ея 
6 янв. 1807 в Городенці, кінчив гімназію в Самборі а потім у Львові 
у Домініканів, а опісля перейшовши на універсітеті львівськім дволіт¬ 
ній (обовязковий дтя всіх слухачів) курс філософії (рівнозначний з ни¬ 
нішніми семою і осьмою класами гімн.) віддав ся студіям права, котрі 
й скінчив літом 1830 р. Прямо з універсітегу він пішов на практику 
судову до Самбора, відкп ще того самого року его перенесено до Ста¬ 
рого Міста. Коли в падолисті 1830 р. внбухло в Варшаві польське по¬ 
встане Цєнглевич в мию 1831 через Кольбушову перебрався заВислу, 
що становила там австрійську границю і в Варшаві вступив до кінної 
арті.геріі По упадку повстаня враз з недобитками корпуса Рожицького 
прийшов до Великого князівства Краківського, де его інтерновано. По- 
заяк тих повстанців, котрі признали ся, що походять з Галичини, від 
ставлювано шупасом до місця йіх приналежності! (в тім самім корпусі 
був і пізнійший історик Август Бєльовськнй), Цєнглевич сказав, що він 
конгресовяк. бго держали в арешті чекаючи на россійський конвой, але 
Цєнглевич сам не хотів чекати і при помочи Юліяна Горошкевича, пе¬ 
ребраний в хлопську сорочку і полотнянку втік з під варти, бму удало 
ся перед урядом зовсім затаїти свою воєнну екскурсію і опять вернути 

Дані виймаємо з его біографії, друвованоі в „Оагесіе ЇТагойо-те-е,)1* 
1830, К. 227—233 (Казрег С'іе§1ечгіс2, густої, ргасе і сіегріепіа), доповнюючи 
йіх оповіданем М. Саля. 
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на судову практику в Старій Місті. В р. ^ ї834 во пінський емігрант 
Гнат Кульчинський, з котрим Цєнгл. познайомив ся в Ріпневі, заохотив 
его писати лісні для люду. „II паз Іасі гизкі — говорив Кульчин- 
еький, — а ш§с сііап Іг/еЬа гизкіеі роеЯІ ргозіе.), рг/узі^рпе] сііа 
ро^сіа ^тіппедо . Цєнглевич оповідає о собі, що вродивши ся на Ру- 
сп знав добре руську мову; вірші єго писані по руськи зовсім того не 
потверджують. Наппсав він йіх не богато „Против панщини — пише 
в свойій автобіографи— написав я руською мовою піспі: „Затужім11, 
„Рекрутка11, „Вандрівний'1, ..Молитва", „С.2Єг«гоп-КоЬиі“, а падто про¬ 
зою по руськи „Інструкція для вчителів народа руського11, також про¬ 
тив панщини.11 Список сей в усякім разі н® повний. В альманаху „Мо- 
туогосгпік сіетокгаїусгпу, гок сіги^і, 1843 Рагу/11, стор 298—304 на¬ 
друковано три вірші Цєнглевича, а між ни*ц є два не згадані в повис- 
шім списку. Ті вірші, се „Затужім", „Знайте біду вашу1 і „Косарі11. 

Надто з устпоі передачі звісні міні вірші .„Далі, братя, в руки 
коси!11 і „Доки Німець псами йіхав11, а в „Зорі11 ^1886 р. надрукував 
я з автографу Д—ча его любовний віриш? руський: „Неси мене, дуй 
конику, чотирма вітрами!-1 Надрукована тіїмже (також з устноі пере¬ 
дачі) під іменем Ц ча пісенька „Орав мужик край дороги11 (парафраза 
пісні народньоі, з аптіпольським вістрям) ревно не его роботи. Автор 
его житепису в ,(їаг Nагойосуеі11 так пйюе о тих віршах: „Многі 
тямлять тілько вражіне того вогню, тоі неДоборимоі сили, з якою Цен- 
глевичеві вірші тягли уяву і духа до новочасних, скрайних ідей. Не 
були то діла штуки і не для пестощів форми писав йіх автор: він 
радше кидав йіх як революційні маніфест?) як громи на утиски могу- 
чих, підбурюючи до бунту против неволі ролігичноі і суспільної Поет 
не входив у жадні компроміси, не зважав чутливо ніяких „народових11 
властивостів11, що чесно понятим натріархаДІзмом лагодили неволю і гнет 
люду *); малював зло яркими фарбами, пересадно, но тілько як зле, 
але як дивовижне, огидливе, і не бачив нічого крім брутальноі сили для 
зломаяя насиля11. Та ми замісць дальших характеристик наведемо ви- 
ривки з тих віршів — нехай чигач сам собі з них виробляє понятє про 
мову і характер поезіі Ценглевнча. 

В пісні п. з. „Затужім11 читаємо: 

Ой роле ж бідна, кервавпзно моя, чому ти не моєю ? 
За тебе роблю, за тебе плачу, не зову тя. своєю. 
Панський лан щодень, тебе що тиждень тірким потом зливаю, 
За тебе що рік, за тебе ввесь вік як віл в ярмо впрєгаю. 
За тебе мій отець, я ще молодець, за тебе-сь ми мучили, 
За тебе мій дід, за тебе мій прадід як воли все робили. 
І я тягну як віл що по маю сил, -- ані.тя відробити! 
І подушне даю і плачу що маю, ані тя відкупити. 
Ой пане ж мій пане, коли ж того стан?, колиж тому годі ? 
Пусти нас з панщини, пусти нас з даніши, пусти нас в свободі! 

*) Про еей патріархалізм читай статю ;(• Заневича. 
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Твердії каміні на зимноі ріпі тай сльозами пітвіют; 
І скали твердії, і скали зимнії здроями сльози ліют. 
А ти , то паня! чоловік як я, а ннщо тя не взрушит! 
Ти так матір мав, ти так груди ссав, — сльоза тебе не скрушпт! 
Піт ся впливає, тіло ровпадае аж до крови живоі; 
Від нужди нашоі, від муки гіркоі пе вмякнут груди твоі. 
Панок люльку курив, чоло злхмурпв. „Що ви хочете, хами? 
З вашої панщини, з вашоі данини ділю ся з цісарями." 
Що пан не зідре. цісар забере нам сиротам бідненьким. 
Пани з нас кафтани, цісари сорочки друт з добитком ціленьким. 

Пропускаємо далі уступ про рекрутчину, а подаємо тілько закінчене 
сеі вірші, котре особливо в східній Галичині, де пан а Поляк в розу¬ 
мінні люду — сіноніми, шусіло робити троха чудне вражінє: 

Ви сьте , Поляки, нашіі свояки, били ся з ціеарами; 
Ой ви ся били, іцобисьмо віджили, стали ся в їм братами. 
Ви нас од панів, ви від цісарів хотіли сте відбити, 
Ви то нашцину, ви здерапппу хотілпсте згубити. 

Вірша „Знайте біду вашу' написана складом коломийки: 

Коби бути зазуліщев, до вас бим, бр.ітоньки, 
Крилми всюда від хатоньки летів до хатоньки. 
Під віконцем на вербі-бим сів, жалібно кував, 
Вашу нужду як день так ніч ревно виплакував. 
Кобим в ночн був місяцьом, промінами в тихоїіці 
До ваших бим бідних ступав хат через віконці; 
Став бим вашу нужду в ухо через сон шептати, 
І проміньмн груди ваших дітей опасати. 
У снах бим йи учив , щоб вже у колисці самії 
Заплакали над собою в біді і над вами. 
Кобим соньцем був яроньким, иромінєж тепленьким 
До серденька вам стрелив бим, там ся перебив бим ; 
І плачем бим голубиним заводив в сердоиька, 
Як над мертвов матенькою заводжує донька. 
Коби бути вашим тінем , ніс бим вам у сліди, 
Ніс бим всюда перед вами образ вашої! біди. 
А тот образ так кервавиГі, як Христос розпятпн, 
Що на крижу мусів гірко за людей вмерати. 
Кобим був ваш ангел сторож, вам бим розум зливав, 
Щосьте люде, не худоба, у снах бим вам співав. 
Вам волаючим, лягаючим, небес голосами 
Співав, щосьте сини божі • ангелів братами. 
Дня кождого і години і кождоі хвиля 
Вам казав бим, щосьте громи нещасть си знадили. 
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Що властиво значить ся остатня стрічка, я не розумію. Може ті 
„громи нещастькотрі показані в пісні „Косарі", що мала співати ся 
на нуту Падурового „Гей козаче в імя бога!" На сю нуту уяожений 
був також Шашкевичів „Болеслав під Галичем" і друга вірша Цєнглевича 
„Далій, братя, в рукп коси!“ Ось ті я Косарі*. 

Загорів світ. Миру! Миру! На чарняву ручу час ! 
Дзвін посмертний дарів , панів застогнав вічний раз. 

Хто від землі локоть взріс — до кіс! до кіс ! до кіс! 

Задудніют степи, гори від вільностп голоса ; 
Меч і огонь на ворогів, громи скличем в небеса. 

Миру, встань, до іцастя-сь взріс! До кіс ! до .кіс ! до кіс І 

Нехай вічне пропаде, хто нам пута уковав, 
Хто нам працю і доробок аж до тіла рабував! 

Нуж скатіну в огня стіс! До кіс ! до кісдо кіс! 

Де невинних лялпсь сльози, ріки юхи потечут, 
Де бряжчали наші пута, спіси, коси забряжчут, 

Світ закрив стали ліс. До кіс! до кіс! до кіс ! 

Годі більше панувати , кого мечом досягнем , 
Кому пімсту за невопо, косу в груди заженем. 

Далій, миру ! Ворог біс помертвіє з блиску кіс. 

Він в свободі з хлостов в руці тебе, миру, забував , 
Бось сам долю, вільність свою щастю єго дарував. 

Нуж скатіну в огня стіс ! До кіс! до кіс! до кіс! 

Гурра, миру ! Синє небо голос щастя розібе! 
Гори „ степи задудніют, пекло страхом завиє ! 

Вільним будеш правом кіс! До кіс ! до кіс! до кіс ! 

Що ті кроваві поклики не найшли відгомону серед руського люду, 
селу причиною не була певно та безвладність та консервативність 
руського мужика, про котру говорять біограф Ц — ча, а швидше те, що 
вірші Ц—ча для мужика мусіли бути задія своєі днко-мішаноі мови 
і фразеологіі зовсім темні, а поклик „до кіс!“ не будив у нас ніяких 
коеинерськпх традицій, а радше виглядав на невинне „а кіш! а кіш! а 
кіш!" Що се справді так, на се маємо доказ: ані одна з висше наведе¬ 
них пісень не перейшла в уста нашого люду * ба навіть та публіка, 
в котрій вони колись були популярні, заховала в памяти тілько „Коса¬ 
рів*, тай то в зтсгній традиції значно перероблених. Нанпопулярнійпгою 
ще (звісно, також не серед мужиків) стала ся єго пісенька „Далій, 
братя*, з котроі тут також наведемо деякі куплети : 
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Далій , братя, в руки коси! 
Лях нам красний приклад дав. 
Вже вольности брнят голоси — 
Довго Русин , довго спзв! 

Далій , хлопці, на врага! 
Гурра-га! Гурра-га ! 

Ми ся цілий день мозолим, 
Ти податки від нас дреш; 
Лиш як ми тя ту підголим, 
То плюгавий Німче вздреш. 

Далій хлопці і т. д. 

Руська земля наша мати, 
А паш отець со небес; 
Всі Славяне суть нам брати, 
Тілько Німець то е пес. 

Далій х юпці і т. д. 

Не забереш пас в рекрути, 
Не поженеш в чужий край, 
Во ми вмієм коси кути, — 
Утікай же, утікай ! 

Далій хлопці і т. д. 

Лях нам хоче братом бути, 
З Ляхом | братя , з Ляхом враз ! 
А не буде навіть чути, 
Що пси Німці були в нас. 

Далій хлопці і т. д. 

Найцікавійше в тій пісні місце, де покликає ся до словянеького 
почутя Русинів Як на іронію власне сей куплет увійшов у склад ру- 
ськоі, кроваво-антіпольськоі пісні, котру в 1846 році в часі різні хтось 
зложив і розширював між людом руським в сяніцькім повіті (про се 
гляди мою статю в Код іярівській збірці). 

Пропускаємо інші пісні Цєнглевпча, що не відносять ся до єго 
антіпанськоі і антінімецькоі проповіді. „Кожда з тих пісень — каже 
справедливо єго біограф, - була в тих часах готового зрадою держав¬ 
ною. Про йіх друковане не могло бути ані мови, та вони ходили по 
краю в численних відписах. Горячі патріотки переписували йіх по но¬ 
чах, дрібненьким письмом, воронячими перами, на малих картонках, що¬ 
би йіх як найлекше перевозити в сховках. Многі замісць зрадливого 
паперу повірювали йіх нехибній памяги, і таким способом вони ширили 
ся в тодішніх патріотичних кружках." 

Про дальшу долю Цєнглевича скажемо коротко. Відбувши в Ста¬ 
рім Місті практику судово-цівільну він перейшов до Самбора на 
практику судово - крімінальну і був там 1833 — 34. Там вили- 
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вав на молодіж гімназіальну в дусі своіх тодішніх поглядів. Коли 1834 
вийіхав до Львова, молодіж та під проводом Михайла Понеля утворила 
революційний звязок. Хлопців лоарестовано в р 1837, а з ними і Ц-ча 
та Ц-ч здужав, опять пря помочи Горошкевича, втекти з поліційного 
арешту. „Іако ріезпіагг сгегдаопо-шзкі" він пішов тепер між люд і ве¬ 
штав ся майже цілий рік по краю. Дуже жаль, що про сю свою ван- 
дрівку в свойій автобіографії він не згадує ані слова. Видно, що 
єго діяльність між людом зовсім не підходила під єго пізнійші польсько- 
патріотичні а навіть шовіністичні погляди, що панують в тій автобіо - 
графіі. Зловлений ЗО дек. 1838 він був засуджений на 20 літ тюрми 
в кріпости і вийшов на волю аж в р. 1848. Разом з польськими деле¬ 
гатами був на зйізді словянськім у Празі, де завзято виступав проти 
Русинів. В тім році він опублікував цілий ряд віршів і статей під псев¬ 
донімами „Вакагаг Зясгискі11, „Ьгап Каи-обку), кота! г Тошпасга", 
„РіеІ£г/ут Вагу1і“. Розбір усіх тих творів не входить у програму сеі статі. 
Від 1848 р. щез Ц-ч зовсім з поля публичного житя. Вмер в сент. 1886 р. 

Ми навмисно лишили на боці ще один твір Ц-ча, а іменно его 
„Інструкцію для вчителів руського народа“, написану по руськн, про¬ 
зою і також против панщини. Сам Ц-ч в свойій автобіографії нічого 
не говорить про єі зміст; послухаймо, що про неі пише Саля (стор. 
71—72). „При арестованю Ц-ча в Деревлянах пов. золочівського най¬ 
дено при нім дуже вже зужитий зшиток, що містив „Інструкцію для 
вчителів руського народа-, написану по руськи. в свойім роді майстерно; 
в ній були вказані способи, як треба звільна доводити руських мужи¬ 
ків до неиависти против цісаря, дідичів і духовенства. Що пропаган- 
дісти демократичноі науки особливо старали ся підкопати довіре русь¬ 
кого народа до духовенства і малювати те духовенство яко знаряди 
неволі, плачені цісарем, се був цікавий знак того, що серед руського 
духовенства, котре доси в революційних заходах брало участь на рівні 
з латинським, від недавна мусів наступити зворот, що побудив гнів де¬ 
мократичних верховодів. Ценглевич звичайно цілими днями і ночами 
пробував серед мужиків в Деревлянах і околиці; его любили як при¬ 
ятеля народа; до краевоі презідіі приходили доноси, де описувано его 
дар переконувана мужиків, котрий мав бути такий сильний, що пори¬ 
вав і найрозважнійших*.*) В прочім „Інструкція** Ц-ча сильно ходила 
по руках. Поліція найшла єі у Львові у надзорця сторожі фінансовоі 
Станіслава Цимборського, котрий дістав єі від свого колишнього това¬ 
риша шкільного Алойзія Домансьісого. Цамборський признав ся, що чи¬ 
тав єі кільком стражникам, скопіював єі і екземплярі дав стрільцям 
граничним Мараморошу і Герґеру. Стрілець граничний Стоковський 
одержав сю інструкцію безпосередно від Дожанського. В іюлі 1839 
найдено сю інструкцію між іншими революційними письмами у Генрика 
Губіцкого, сина поміщика з Накваші (здаєть ся, що Ценглевич влюбив 
ся був у сестру того Губіцкого); Губіцкий сказав, що більшу часть 
тих письм дістав від емісарія Мочульського. 

*) В сім місці д. Саля троха Фантазує. Як би були прийшли такі до¬ 
носи, то поліція певно була б арештувала Ц-ча, котрий впрочім пробував 
у Деревлянах яко ковальський челядник і працював у кузні. 
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Дивна річ, що помило такоі популярносте ся „Інструкція* Ц-ча 
доси полишила ся зовсім незвісною всім тем, що писали про. ті часи. 
А прецінь текст еі був бп важним документом для зрозуміня псіхологіі 
тих часів, для вияснена тих способів, якими тодішні пропагандісти ба¬ 
жали піддвигиуіи люд, тай ще, поіа Ьепе, пропагандісти польські 
— руський люд. Міні вдає ся, що я віднайшов ту Інструкцію, все 
рукопис без титуловоі картки, зложений з 42 карток малесенького фор¬ 
мату, в шкіряній оправі, похожий на той, котрий Шевченко носив за 
холявою , писаний гарним почерком, дрібним письмом і польськими бу¬ 
квами, а підписаний датою „І/шУиг, 21 Іірса 1840“. Коли б се значило, 
що книжочка ся тоді була скомпонована, то, звісно, се промовляло би 
рішучо проти авторства Цєнглевича. Але правдоподібно є се дата пе¬ 
реписана книжечки. Сам текст, уложений ломаною русько-польською 
мовою і бундючним, ніби біблійним стіле*, дуже нагадує мову і стіль 
віршів Цєнглевича. Рукопис находить ся в бібліотеці Оссолінських N. 
2972 і помічений в інвентарі назвою „Ьізіу гизкіе". 

Не прості се листи! Зміст рукопису становлять 5 уступів назва¬ 
них листами; но іитецціі автора се „листи до жиру, до людей від віку 
тяжко працюючих і гнетених неволею царів і панів. “ Перший лист по¬ 
чинає ся ось так: „Приятелі! Був-ем в миру, бачив-ем єг.>, як би вел- 
кояюда слабою ниткою спутаного, а которий хтів бути вільним. Хтів 
бути накармьоним, а не чув в собі сили до зірваня слабоі нитки, ко¬ 
тра го вязала. Бачив-ем того велколюда учуняного, алеж на єго очі 
закиняно чорну повлоку, щоби не бачив, де іти має і що робити. На 
остаток, як мимо заслони глянув і уздрів промінь світла, так довго пе¬ 
ред очима єго заслоняти!, пішов на вандрівку. Алеж дороги не був 
свідомий, питав ся про теє ідучих, куда би міг зайти до щастя і віль¬ 
носте ?“ В тій вандрівці здибав короля, котрий завів єго в неволю, 
опутав, а після невдалої проби „ велколюда, щоб отрясти кайдани, ко¬ 
роль враз зі своіми слугами-панами закував єго в кайдани і вкинув до 
темного льоху. Лист 2. Автор бачучи се вибирає ся в дорогу, щоб 
шукати помочи і поради для „велколюда". Іде насамперед до ланів, 
та ті, звісно, відправляють єго ні з чим. Лист 3. Автор удає ся до 
попів і просить йіх: „Рятуйте мир, бо є в неволі, і здоптапі права, які 
йім Христос дав. Ходіт зі мною до крат вінзіня (віс!), зломемо запори, 
а мур неволі в груз рознесемо." Але попи зовсім не те сказали, чого 
автор надіяв ся. „Права наука Христа — сказали вони — то давні 
діі. Ми визнаємо нині права костела, которі нам наказуют слухати ко¬ 
роля, панів і папи римського. Тіі платят нам і тем продалнсьмо правду, 
а від них дісталисьжо фалш і добрий бит“ і т. д. Лист 4. Автор іде 
між вояків і порушує декого з них, але йіх було мало. Лист 5. Тілько 
під мужицькими хатами автор находить щиру гостинність і співчутє для 
своєї дужки — увільнити „велколюда". По сих листах слідує далеко 
довше вияснене йіх аллегоричного значіня. Автор широко і з погляду 
історичного невірно вияснює початок народньоі неволі, а далі так каже 
про себе: „Братя! бачете з другого листу, що сут люди в нашім 
краю, суть то Ляхи, що ирацюют для того (народнього) щастя. Маймо 
надію! Але кількох, кільканастох того не зробит, тілько мусят до себе 
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світі поцтивих людей, а таж довідалисьшо ся, звідки можна мати на- 
дію“. Надіючи ся з часом в цілості! опублікувати сей цікавий твір 
польсько-руськоі пропаганди, ми не будемо подавати єго дальшого роз¬ 
бору, а тілько приведемо его закінчене, котре чень пояснить отсю при- 
довгу дігрессію, яку ви зробили від легенди про пропаганду соціаль¬ 
ної революції при помочи зерен на поле історії галицько-польських 
конспірацій. 

„Виставмо собі тилько цара на троні, а в коло него міністри, 
князі, урядники і гиншій слуги, которі запродали правду, і шпігуни 
і некоторій пани, слуги і приятелі царскі, а докола всіх ми братя, ми 
мир ! ми люде угнетеній ! з приятелями, братами, апостолами нашими. 
Як бисьмо всі крикнули: до меча! до коси! і до ножа! як бпсьмо ся 
всі стиснули до купи, що би ім там буто в середині? О братя! ми 
страганійшій як саме пекло! Трасет ся цар перед нашою силою. Алеж 
тихо! Ще раз упоминаю: прийдут до вас люде, може і внакоміті ваші, 
будут вас научати і читгти слова моі. Вірте ім, научайте дальше зна¬ 
йомих, а коли ударит година, станут всі, ідо воювали для вільности 
нашоі. Крикнем: Преч неволя царская і паньская! і підемо за людьми, 
которі нам веказуют дорогу до щастя і вільности. Господе допомагай! 
Амінь. “ 

Можемо сміло сказати що се остатнє слово польськоі соціально- 
революційноі пропаганди, найдальша границя, до якоі вона дійшла. Та 
заразом чи не пригадує ся фантастична картина того викладу пшенич¬ 
ної аллегоріі, котрий ми стрічали вложений в уста Шевченка? Концеп¬ 
ція та самісінька: на верху царь, понивше него міністри, далі пани 
і слуги, а геть в низу мир спертими лавами Картина готова, лишавсь 
тілько єі зробити наглядною яким небудь способом. Чи хто справді ро¬ 
бив се при помочн зерен пшениці, чи тілько устнпй переказ під вражі- 
нєм отсих слів Ценглевпчевоі Інструкції скомпонував таке укладане зер¬ 
нят, се питане, на котре я, судячи по суперечностях, які е в ріжних 
варіантах сеі легенди, склоняв ся б дати радше иегатівну, ніж потвер¬ 
джуючу відповідь. В усякім разі се здає ся міні певним, що батьком 
літературного первовзору сеі легенди е Ценглевнч, котрий таким спосо¬ 
бом, при поночи устноі еі вандрівкн, несподівано і досить дивоглядно 
входить у звязь з польськими поглядами на Шевченка. 

Та чи справді ся звязь така несподівана та дивоглядна? Цєвгле- 
вич і Шевченко ! Польський шляхтич, що кличе руського мужика до 
кіс, до кровавоі пікети за своі кривди, до брутальноі різні і руйно¬ 
вана, не вказуючи ему при тім крім туманного „щастя" („миру, встань, 
для щастя-сь вріс!") ніякого ясного ідеалу, та все таки в серці маючи 
ту надію, що з кровавих руіи, з хаосу справленого вибухом якісь чу¬ 
додії „Ляхи" зможуть якимось таємничіш способом збудувати нову 
Польщу на руській земіи — і український крепак, що на своіх пле¬ 
чах переніс увесь тягар тоі доживаючоі неволі і з під того тягару зду¬ 
жав продерти ся до ясного світла науки та свободи духовоі, котрий 
„голову схопивши в руки дивував ся, чому не йде апостол правди і на¬ 
уки" для его рідного народа, котрий хоча й росказував про кроваві 
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лодіі пімсти народньоі, руін та пожарів, то все таки ані на хвилю не 
забував, що се „батька наші помилялись" і остерігав внуків перед та¬ 
кими помилками! Що може бути спільного між такими двома появами 
і яке значінє може мати перенесене гайдамацько-руйнуючих ідей поль¬ 
ського шляхтича на украінського поета? Я думаю, що певну псіхоло- 
гічну ідіосінкразію тут лехко виказати і зрозуміти. 

В інтересній ка«ці Віктора Гюго про ІІекопена і Батільду нахо¬ 
димо такий устус. Лицарь Пекопен у свойій вандрівці по світі попадає 
в те місце, де чорт громадить усі грішні душі з цілого світа, щоби 
відтак, спакувавши йіх у великий мішок з верблюдовоі шкури, завдати 
йіх собі на плечі і махнути до пекла. Власне він навантажив отак свій 
мішок і взяв его на плечі, коли побачив Пекопена. бму замануло ся ді¬ 
стати і его душу і він шепнув свому товаришеви, щоб незримо взяв 
каменюку і з гори пустив єі на лицаря. Та Пекопен, котрий удавав, 
що спить і чув сі слова, раптом схопив ся і вихопивши меч шпигонув 
ним чорта в плечі, а сам відскочив на бік. В тій хвили впав з горя 
величезний камінь, що мав убити Пекопена, і відбив чортови пату — 
і від тоді чорт кривий на ногу. Та не досить того. Своім мечем ли¬ 
царь продіравив чортівський міх і всі душі крізь ту діру пурхнули на 
волю, полишивши в місі всі своі гріхи. Ті гріхи, чорні як смола, си¬ 
лою натуральної атракціі пристали до чорта і враз зі шкурою приро¬ 
сли до него на віки, -- і від тоді чорт ходить горбатий. Щось поді¬ 
бне стало ся й з отією революційною легендою і Шевченком: чужий 
гріх силою натуральної атракпіі (мужицький поет мусить бути й дема¬ 
гогом!) приріс до него в понятю польських шляхтичів і патріотів. 

Ми бачили, що пропаганда Цєнглевича і ему подібних в тім часі 
зробила була велике вражінє серед польської шляхти. Що вражіне те 
не мусіло бути корисне , на се маємо деякі немаловажні докази. Сам 
Цєнглевич у свойій автобіографії, писаній геть пізніпше, цілковито про¬ 
мовчує про ту пропаганду, а діяльність свою серед мояодіжи силуєсь 
показати як патріотичну, польську. Та ми знаємо і з інших жерел, що 
тодішня шляхта добре ровріжнювала патріотізм від пропаганди соціаль¬ 
ного перевороту в дусі „Інструкції" Цєнглевича, через різню та по¬ 
жари. Не довго перед катастрофою 1846 року Красінський остерігав 
польських пропагандістів : 

Ьесх піе п§сіб роМсі Іий, 
Ву піозі 8/ЛасЬсіе роккіе] тогсі! 

А шляхта галицька, доступаючи консеквентно, прямо кликала ав¬ 
стрійську поліцію, щоб арестувала демократичних еміеаріів і не допу¬ 
скала йіх до краю (4АіезіоІо\¥8кі, ^Азротпіепіа н г. 1846. ідромг 
1868, стор. 50). І сам Цєнглевич швидко, мабуть ще в тюрмі і в крі- 
пости, прийшов до зрозуміня, що така пропаганда різні та пожару до 
ніякоі свободи, до ніякого щастя не доведе. В р. 1848 він являвсь уже 
основно виліченим із ідей своєі „Інструкції" і з свого характеру „ріе- 
впіагга с2ЄГ№опо-гизкіе§о“. Від тепер він є тілько Поляком, польським: 
патріотом, а коли ще раз вертає до справи руськоі, то тілько на те, 
щоб у брошурі нодіктованій крайнім польським шовінізмом відмовити 
тій справі всякого права на істнованє. бго „Вгесн сгептопо-гизка* 
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се нравдпвн а арсенат найріжніншого орз^жя протне Руси: і лінгвістика 
і етнографія і історія і традіція і державне право і ніби-цівілі*аціцца 
місія — все тут порушено, щоб доказати, що Русь галицька то невід¬ 
лучна часть Польщі і по за рамами Польщі не має ніякоі раціі істіїо- 
ваня. Руська мова для него не більше як „рошаїсшзгсгукпа11, котра 
може собі жити, але не може мати претензії до вятвореня оеібноі літе¬ 
ратури і освітн. Інтересно ^-.як Ц-ч виражає ся в тій брошурі о свойій 
власній червоно-руській письменноети. пЧервонорущина не має літера¬ 
тури такоі, яку лає польщина, а має тілько пісні народні і пісеньки 
Падури. Вводити еі до шкіл значить олізнювати просвіту. Хто не знає, 
як то тяжко в руській повітовщині виеказувати свої думки, нехай спи¬ 
тає мене, бо я в ній працював; а прецінь же лекше в повітовщині на¬ 
писати пісеньку, ніж викладати якусь науку. Але чомуж я пнсав русь¬ 
кою мовою пісьні і „вказівку (інструкцію) для вчителів руського на- 
рода“ ? Що до пісень, то я хотів писати людові пісеньки, котрі б при- 
няли ся в устах мого люду, а через те вплинути на єго духа. Має 
люд руський пісні народні; я хотів ему підсувати інші, писані в тім 
самім дусі; та дарма, я не осягнув ціди. Швидше поет здужає напи¬ 
сати найвеличнійшу оду, ніж людову пісню. Я вважаю написане такоі 
пісні за найвисший доказ поетичного майстерства. Так само н пісеньки 
Падури дуже гарні, а все таки не перейшли в люд, видко, що писані 
не зовсім в дусі пісень народнім. Вказівка писана по руськи па те, 
щоби вчитель (значить — пропагандіст) зараз мав під рукою потрібні 
руські вирази (певно такі як „велколюд“, „вінзінє“, „крижи і т. п.!) 
ширячи ідеі нашоі будущини, Але я не писав нічого в тій цілн, щоби 
творити самостійну мову.“ (К. Сі§§1е^іс2, Кгесг Сгетопогизка 
1848 гоки. IV сігикагпі Оззоііпзкісії, сюр 2). 

Лишаючи на боці те розумне слово, яке Ц—ч сказав про пісні 
народні, ми звернемо увагу тілько на ту скромність, з якою він гово 
рить про свою „Інструкцію". Вона мала ширити між руським людом 
„ротузіу пазгеі рггузгіозсі"! Днвно тілько, що він так пильно висте¬ 
рігав ся сказати троха докладнійше про єі зміст. Та ба, се ему було не 
на руку — не задля руськоі мови, котрою написана була „Інструкція" 
(мова ся, як ми бачили, була страшенно підмішана полонізмами), а за¬ 
для різунсько-гайдамацьких єі ідей. Виступаючи против Русинів Ц—ч 
може бажав по трохи зрегабілітувати себе в очах польської шляхти. 
І справді се ему удало ся. Він дістав місце в маєтку шляхетськім і 
вмер на ласкавім хлібі у шляхтича. Але революційна легенда, що на 
основі єго інструкції витворила ся була ще перед 1840 роком, не за¬ 
гибла. Відірвавши ся від особи Ценглевича вона, можна сказати, літала 
в повітрю, чіпаючи ся мов павутинє раз сего а раз того діяча. 6і при- 
кладувано до Едварда Дембовського *), приложено до Фердінанда Ча- 
пліцкого, мандатора з Горожани, а в кінці пришпилено й до Шевченка. 
Се дає нам міру не талантів, не заслуг, не ідей тих людей, але міру 

*) Я чув устно оповідане того рода, де обширно говорить ея про 
Дембовского, звісно, речі легендарні а не історичні. Щось подібного е і 
в ошшідашо пані Ебнер-бшенбах „Рег КгеізрЬузікиз“. 

Жити і Слово. 26 
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тоі ненависти, в якою володарі придніпрянської Украіни гляділи на кре- 
нака, одного з тих битих та неволених Грнцьків, Кузьмів і Тарасів, 
котрий дійшовши до розуму і до слова взяв ся по свойому малювати 
козаччину, Січ і гайдамаччину. Такий чоловік в понятю польських шля¬ 
хтичів міг мати тілько одну ціль — різати, міг мати тілько такі ідеали, 
які вони знали з Ценгелвичевоі Інструкції і з его пісень. Такий чоло¬ 
вік мусів бути одним із. тих фатальних „учителів народа руського", 
про яких говорив Ц—ч, мусів поступати так, як такому вчителеви було 
слід — і маємо готову логічну і псіхологічну основу, на якій повинна 
була до Шевченка прилипнути польська революційна легенда. Випли¬ 
вом тоі самоі ненависти було й пізнійше домаганє маршалка та підмар- 
шалка шляхти кіівськоі в р. 1861, щоб усі твори Шевченка і Куліша 
поконфіскувати і не допускати до рук народа. Ехсизег сій реи! Про 
закони Ману тоді вже, розуміє ся, не було й мови. Тілько в яких 
10 літ йо похороні Шевченка і по похороні кріпацтва Поляки здобули 
ся на спокіннійше і більше безстороннє оцінюване Шевченка. 

Іван Франко. 

Про Румянцівський музей у Москві, 
Ще торік здобув я листа од шан. Ів. Франка, де він мене про¬ 

сить написати до „Житя і Олова" про Румянцівський музей, єго істо¬ 
рію, коллекціі, бібліотеку, рукописі і т. і. Десь певне в Галичині мало- 
хто навіть знає про істнуване Рум музея, а на Вкраіні знов мало-хто 
має про него докладні звістки (певно що виключаючи декільки вчених 
людей). Тим то я залюбки роблю те, чого бажав д. Франко. Тільки ж, 
як Румянцівський музей є багата скарбниця скарбів, тай, річ природна, 
не можна про все росказати в межах журнальноі статті, то я оглядати¬ 
му тільки те, що просто стоеуеть ся до Вкраіни та до старо руськоі 
літератури. Хто б захтів довідати ся про все більш і докладніш, того 
я одсилаю ось до яких книжок: 

1) Описаніе рукописей Румянцевскаго жузеума — А. X. Босто¬ 
нова. Петербург, 1842. 

2) Отчетш по московскому публичнолу музею, оть врежени основа¬ 
ній его до 1-го января 1864 года, представлений її. В. Исаковшмь. 
Пет. 1864. Ст. 178. 

3) Отчеть Московскаго публичнаго и Румянцевскаго нувея за 
1865 годч. — генерала Левшина. Извлечено изь „Журнала Министер- 
ства Народнаго Просвйщенія". Пет. 1866. Ст. 42. 

4) Славяно-русскія рукопнсиВ. М. Ундольскаго. Издавіе Москов¬ 
скаго Публичнаго и Румянцевскаго жузеевь. Москва. 1870. Ст. 64—467 
(петіту). 
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5) Отчеть Моск. Публ. и Рум. музеевь за 1867—1869 г. Москва 
1871. Ст. 247. 

6) Отчеть Моск. Публ. п Рун. муз. за 1870—1872 годьі. Москва 
1873. Ст. 163. 

7) Отчеть Моск. Пубт. її Рум. муз. за 1873 — 75 г. Москва 1877. 
Ст 151. 

8) Отчеть і т. д. за 1876 -1878 г. Москва 1879. Ст. 162. 
9) Отчеть і т. д. за 1879—82 г. Москва 1884. Ст. 159. 
10) Путеводптель по отд^леніяиь нностранпой атнографіи. І. Со- 

браніе Румянцовскаго Музея. II. Собраніе Московскаго Публичнаго 
Музея. Москва. 1885. Ст. 94. Долучено план музея. 

11) Отчеть і т. д. за 1883 - 1885 г. Москва. 1886. Ст. 147. 
Дальших справоздань у мене нема під руками. Ще деякі же- 

рела я вказуватиму далі. 

а) Рукописи. Старопечатні словянські книжки, бібліотека. 

Румянцівський музей названо так по єго основникові, графові Ми¬ 
колі Петровичеві Румяндеву, що був „государственнпм канцлером-'. 
Граф дуже зацікавлював ся старо-руською історією та словесністю, 
коло него гуртувала ся ціла громадка тодішніх корифеів россійськоі на¬ 
уки (між ними назвемо Бантиш-Каменського, Калайдовича, Бостонова), 
і от задля потреб тієі громадки граф зібрав цілу коллекцію старих 
рукописів та рідких книжок словянських. 

Року 1828-го, вже по смерти графа Миколи, брат Сергій вчинив 
так, як бажав покійник, а саме — оддав усі братові коллекціі в казну, 
вкупі з будовою, де вони містили ся. Так був заложений Румянців¬ 
ський музей. До 1861 року музей був у Петербурзі, де тимчасом зро¬ 
стала Імператорська Пуб.іична бібліотека, що зробила ся краща од того 
музея. Через те 1861 року Румянцівський музей перенесли до Москви, 
де він став підвалиною для Московського публичного музея. Від тоді 
він і досі знаходить ся в Москві. 

З початку в музеі було 810 рукописів, 28 744 печатних книжок, 
1.695 медалів грецьких, римських та східніх, 12,491 предметів міне¬ 
ралогічних, декілька мармурових статуй, декільки картин, 170 предме¬ 
тів етнографічних. (З усього того порозростались тепер самостійні, ве¬ 
ликі одділн). Найбільшою дорогоцінністю були там рукописи, та 
про них багато розводитись нема чого, бо вони вже добре обслідовані 
мабуть чи не з усіх боків: адже вони лягли підвалиною до всіх пер¬ 
ших студій над руською давниною. Найперше місце займають священні 
кодекси. Тут є аж 4 списки старого Завіту (що, як відомо, трапляють ся 
в наших бібліотеках не часто); всі вони XV — XVI в. 6 2 бвангеліі 
л XII в., 4 з XIII в , 7 з XIV в. Між списками Анокаліпсіса є один 
мабуть чи ненайстаріщий од усіх, які відомі — з XII в., з тол- 
куванєм Андрія Кесарінського; цікавий і чеський Апокаліпсіс з толкува- 
нєм на чеській мові XV- XVI в. Між богослужебними книгами е руко¬ 
писи з XIII в. писані на пергамені. Велику вагу мають шанускріпти с 

* 
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перекладами писань св. огців, як ось ці: 1) найдревніщий між звісни¬ 
ми пергаменовий список Ліствиці Івана Ліствичяика, XII в. 2) пягь 
списків того самого твору XIII—XV в 3) Шестоднев Іоанна Екзарха, 
з ХУІ в. Сюди ше відносяться: пергаменовий Ізмарагд XIV в., Марга- 
рит 1530 р., Златоуст 1523 та 1555 р. і багато других збірок. Між 
Яормчими книгами дуже важні списки XIII в. та XV* в. Цікаві істо¬ 
ричні твори : 6 прологів, що між ними є одни (за цілий рік) з XIII— 
XIV в.; Патерик скитський 1570 р. ; дві Палеі з ХУІ і XVII в ; 9 хро¬ 
нографів, що з них два з XV в., один писаний у Пскові 1494 р. дуже 
багатий на апокріфічні статі. Споміж списків орігіналььих руських творів 
кидаються в вічі: Патерик Печерський з ХУ в.; богато творів Кирилла 
Туровського та Гршч рія Дамблака; 00 житій руських святих; а надто 
багато е творів московського періоду. Чимало є рукописів з мінятюрами, 
між ними знаходить ся вже згаданий Шестоднев Іоанна Екзарха Болгар¬ 
ського з XVI в. з малюнками „Сотвореній міра“, та церковний устав 
1608 р. з образами святих, — всіх образів у йому більш од 380, 
є і образ св. Кирила Первоучите.ія (що стрічається дуже рідко): се 
дорогоцінний рукопис для історії нашого ікононисаня. З новішдх ру¬ 
кописів згадаймо тільки Адамовпча (Глухівського протоєрея) похвальні 
слова, промови, оди а кантати в честь імператорів: Петра І., Анни 
Івановни й Павла та ще в честь графа Румянцева-Задунайськогоі. Між 
рукописами несдовянськими більшина найновіші списки; з (фіскаль¬ 
них цікаві латинські грамати князя Івана Освецімського про 5000 ма¬ 
рок свойій жінці (пергаменова), та короля Владислава князеві Дмитрові 
Друцькому на подаровані маєтки (теж пергаменова). Про восточні ру¬ 
кописи не казати му нічого, цікавих одсилаю до Виїїеііп 8сіепііГщие 
Т. І, N. 20 (опис академіка ЕгаеЬп’а). Печатних словянських 
(кирилицьких) книжок зібрав Вумянцев не багато, та між ними е 
дуже цінні: 1) Біблія Скорини (Прага 1517—1519 р.), 2) Ненецький 
Модитвослов з орнаментами на полях 1547 р. (N5. був у музеі ще й 
Венецький Служебник 1519 р., що вважаеть ся за першу еловянську 
книжку друковану в Венеції, та другий з 1554 р; обидва примірники 
виключено по наказу міністра народньоі просвіти в 1845 р. та вже 
за Олександра II. придбано другі примірники натомісць; 3) Острозька 
Біблія 1581 р. 4) Острозький збірник (ОвЬрй единон) 1588 р. 5) Мо¬ 
литви повседневння 1596 р. (Вільно). 

Скоро музей перейшов з Петербурга в Москву, він швидко по¬ 
чав прибільшувати ся І от незабаром він придбав велику коллекцію 
масонських книжок, рукописів, актів, листів і т. і. покійного графа 
Сергія Панського, що був останнім гросмейстером Петерб. Провінц. 
ложі. Коллекція ся дуже важна й дорога, та ми на ній довго спиня¬ 
тись не можемо, скажемо тільки, що тут є багацько й апокріфічних 
книжок старо і новозавітних. Запримітьмо, що опісля до музею прихо¬ 
дило багато других масонських книжок та речей не тільки россійських, 
а й усяких (польських теж), так-що вони становлять окремий відділ. 

Тоді саме А. С. Норов оддав за невеликі гроші музеєві свою бі¬ 
бліотеку, що складала ся з 14.000 томів, а 1869 року завіщав те, що призбі- 
рав опісля. Норовська бібліотека найперш усього важна рукописами грецьки- 
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ми, як от: 1) Грецька псалтирь, писана гарним Александрійським полууста- 
вом IX в., на пергамені, в 8-ку на 318 стор. Список — один з най- 
стародавнійщих по всій Бвропі. Норов купив его в Каїрі. 2) Євангелія 
писана на білім, тонкім пергамені, гарною скорописсю X в, в 4-ку, ст. 
455. Тут є розмальовані образи евангелистів на золотім грунті і чимало 
золотих орнаментів. В початку рукописи посланіє Евсевія до Карпіяна 
та т. зв. канони Евсевія. Сими двома манускріптами могла б питати ся 
хоч-яка бібліотека. Та е ще й другі рукописі та книжки дуже замітні 
напр. 3) Уривок в Псалтирі IX в. на грецькій, сирійській та арабській 
мові. 4) Поліглоти Хіменеса і Вальтона 5) Перше видане грецькоі бі¬ 
блії Альда 1518 р. 6) Перше видане Нового Завіту Еразма Роттер- 
дамського. 7) Первопечатний московський Апостол 1564 р. 8) Апостол 
лі.вівський 1574 р. 9) Євангелія Віденська 1575 р. 10) Острозька 
первопечатна Біблія 1581 р., що вже була в музеєві й раніш. 11) Бі¬ 
блія польська 1563 р. кн. Радзівілла, І2і Напрестольна Євангелія Ма- 
моничів. 13) Євангелія учительна Калліста, видане еп. Балабана 1606 
р. 14) Послідовавіе постригу двою, Супрасль 1697 р. 15) Псалтирь, 
писана польськими лі і ерами, церковно-словяжькою мовою, правописсю 
українською, з ХАП в. Багатий у Норова і одділ писань св. отців: 
Григорія Богослова, Василія Великого, Йвана Златоуста, 11. Дамаскнна 
і др., - все грецькі рукопис. IX, X і XI в. Унікат — повна збірка 
орігінальних творів єреіика Джордано Бруно, що вважались загубленими, 
в 4 ку, 185 ст. Докладний опис сего замітного памятника, так само як 
і взірці его почерків див. в каталозі бібліотеки А. С. Норова. СПТ. 
1868, ст. 165 і д. Одділ подорожів по Святій землі дуже повний у 
Норова; тут є Боніфацій з Рагузи, що его Ріттер не знайшов у жадній 
бібліотеці європейській (див. Епіїшпсіе, Раїазііпа). Велика Норовська 
коллекція грецьких та римських класс-иків складаеть ся з найкращих 
видань, найчастіше з ргіпсірез Історія північних народів (єсть най¬ 
повніша в світі Аііапіїса Рудбека, що повніша навіть од Стокгольмської), 
історія Візантійська, классична література європейська, я найначе іта- 
ліянська, і ще другі галузі науки — всі чудово репрезентовані в тій 
бібліотеці. Нарешті треба__ще згадати про арабський рукопис, переклад 
повісти про Варлаама та ІІосафата на арабську мову, 1707 р., змальо¬ 
ваними мініатюрами. Про цю бібліографічну рідкість є докладні звістки 
в Виїїеіїп сіє Г Асасіетіе Ігарегіаіе сіез зсіепсез сіє 8і РеіегзЬ., 
і. IX, NN 20-21 

В кінці 1863 р. московський купець С. Большаков продав музеєві 
дуже дешево гарну коллекцію (210) рукописів свого батька, що був 
книгарем і бібіотекарем, та ще ії од себе дарував 50 добрих рукописів 
Вся коллекція — словяно-руська з XVI—ХАІІІ в., хоч також трапля¬ 
ються, напр., Євангелії з XIII та ХІА в. Притягають до себе увагу 
„Книги п1звчш“, себ то рукописі на крюкових нотах, а по часті і на 
ленійних, або на тих і тих вкупі. Таких книг у Большакова 24, вони 
обіймають собою майже повний круг старого церковного співу. Деякі 
з тих книг — на нотах дворядкових і трирядкових (двоголосні та три¬ 
голосні); рукописів останнього розбору трапляєть ся по бібіотеках не 
богато. Найбільше в Большакова рукописів богослужебних та житій 
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святих московських. Чимало в творів россійських духовників,та нам ці- 
кавіще почути про от-такі: 1) декідьки списків катехізісу Лаврентія 
Зізанія, 2) Проекінітарь Арсепія Суханова, 3 > Алфавить духовний Ісаіі 
Копінського, 4) Вінець віри Сімеона Полоцького, 5) декідьки ру¬ 
кописів з духовними стихами та віршами, деякі з поміж них з нотами 
крюковими та лінійними. З світських творів важнігці: 1) Повість про 
7 мудреців з XVII в. 2) Римські діяня (безіа Вотапогит) з XVIII в. 
2) Александрія — декідьки списків, 4) Люцідарій, 5) рідко траштю- 
чий ся лічебник, список XVIII в. пз. „Доброхотньїй вертоградь“ (потім 
жузей придбав ще кілька єго списків. Н айважніщимп придбаннями з кол- 
лекціі Большакова вважають ся рукописі з мінятюрами. Иіх е 18, а 
найкраща — житіє Миколи Чудотворця, десь певне вигоювана по 
царському наказу (Івана IV); тут е над 400 роскішних, скусних ма¬ 
люнків. Один з апокріфів, одданий Большаковим пізніш, цікавий тим, 
що представляє важні доповнена до печатних єго варіантів (порівн. 
напр. „Нам. Отреч. Литер.“ Тіхонравова II., 301 та „Отреч кн.“ А. 
Папіна 154); зветь ся той рукопис — Северіана Гевальскаго Шесто- 
дневь и Л’Ьтовиикь Георгія наока, відносить ся до 1459 р. 

Рівночасно музей збогатив ся подарунками звісного архімандрита 
Амфілохія, що пожертвував музеєві коло 60 рукописів, найбільше 
з XV в. Змісту вони переважно богослужебного, а задля нас найці¬ 
кавіші: 1) Ефрема Сирина Паренезись г 114 казань) з XV в. 2) Але¬ 
ксандрія з XVIII в., а вкупі з нею Исторія о кіевсконь богатирі Ми- 
хайлі сьпгЬ Даниловичі, Исторія о князі Петрі и королевий Маги- 
ленй і др. Опроче багато-дехто жертвував музеєві по скількись або й 
но однім рукопису, і таким чином музеів скарб зростав тай зростав. 
Ген. Севастьянов оддав сюди свою бібліотеку рукописів на громадський 
вжиток, вдержуючи за собою доживотне право власности. З его словяи- 
ських рукописів цікаві: 1) Пятикнижє, Ісус Навия, Судді і Руоь, серб¬ 
ської рецензії, писані на бомбіціні*) полууставом XIV в Древніщого 
рукопису немає ніде, рівночасний — пергаменове Пятикнижє в бібліо¬ 
теці Троіцько-Сергіівськоі Лаври (коло Москви) 2) Збірка житій свя¬ 
тих та похвальних слів з XIII в., середньо-болгареькоі рецензії; тут є 
и апокріф про смерть Авраама 3) Два палімпсеети, один — еіідоваиа 
нсалтирь, по зошкрябаному латинському письму, другий часловець, пи¬ 
саний по зошкрябаному письму едовяньськиму. обидва з XIV в. 4) 
Збірник рідких апокріфів, сербськоі рецензії, полуустав XV в Тут 
між інчим є Видйніе Исаіи, Громовникь, Молніенппкь, Лунникь, Коля- 
дникь, апокріфічне житіє Йова, хожденіе ап. Павла по муках. З грець¬ 
ких манускріптів Севастьянова цікаві: 1) Пергаменовий паремійник, 
скісним уставом IX в. (що вже переходить, значить ся, до скорописі), 
важний за-для досліду паремійників словянських. 2) Пергамепова бван- 
гелія 1044 р. писана грубою скорошгсю, з нотами для читаня єі. 3) 

*) Бомбіціною зветь ся папір навощений та до того мабуть бавовняний, 
як показує самий пень слова (8б//Я-и,с, татарське бумбуґ, звідкіля рос. „бу- 
мага“і. Зрештою ще й досі не знають, чи справді перший папір робився з ба¬ 
вовни. а не з льону. 
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Дві другі Євангелії теж з XI в. Окрім того в тій коллекціі є що чи¬ 
мало важних грецьких богослужебних книжок з XII -XIII в., невидані 
промови Ефрема Сирина та найстаріщий список XIII в. устава Оавви 
Єрусал. Між старопечатними словянськими книжками Оевастьннова вка¬ 
жемо.*) 1) Соборник (празнична минея), друкований в Венеції 1538 р, 
з 35 гравюрами. 2) Угроволоський служебник з XVI в. 3) Угроволоська 
Євангелія в XVI в., дуже недоладнього словянського письма и друку. 
4) Два примірники Євангелії, друков. в Вілограді 1552 р 5) Цвітна 
тріодь Скадарська 1563 р., 6) Октоіх — Венеція 1537 р. 7> Служе¬ 
бник венецький 1584 р. Ще е в бібліотеці Севастьянова багацько за- 
мітних листків з візантійськими мініатюрами та один аркуш грецького 
манускрінту V - VI в. (Апостол). Цікава его історія. Другі листки сего 
Апостолу знаходять ся в бібліотеках Паризькій, Петербурській Публич- 
ній, Московській Синодальній, тай дуже шанують ся, бо рукопис один 
з найстаріщих по всій Европі. До 1218 р. сей рукопис (цілий) був на 
Афоні в бібліотеці Лаври св. Панаса, а згаданого року бібліотекар, 
чернець Макарій, що впорядковував бібліотеку лаврську, вжив сего 
рукопису на оправу до других книжок; потім ті книжка порозходили 
ся з Афонськоі горн по Европі Ще ж Севастьянов передав музеєві 
дорогоцінний глагольський иамятник — словянський бревіар 
1443-го року, писаний глаголицею хорватською (подовгуватою, квадра¬ 
товою). 500 аркушів на 2 стовпці. Хто знає, як мало є памятників за- 
хідньоі глаголиці отакоі давяости, той зміркує, яка се дорогоцінність. 
(Див. Ь Вегсіс, СЬгееі. Цащ 1859, XXI[.) 

Бібліотеками не спеціально старословянськпми засипали Рум. му¬ 
зей з усіх боків, так що к 1864 бую там уже 125 000 томів. В знач¬ 
ній мірі в великій пригоді стала тут тая обставина, що найщедріщих 
жертвувателів імператор нагороджував ордерами. Деякі жертвувателі 
давали просто гроші до роспорядюости музеєві. Всякі іистітуціі рос¬ 
ійські засилали до музея своі видаия. Всякі книжки, які друкують ся 
в Россіі од того часу, неодмінно йдуть туди по одному примірникові. 

Оповідаючи хронологічно, я мусів би теперечки згадати про рівно- 

*і Щоб читач міг орієнтувати ся у вказівках, ми нагадаємо історію цер- 
ковно-словянських друкарень Найперша печатна книга — Краківський Осьмо- 
гласник1491 р. Далі йдуть юго-слов. друкарні Ненецькі (Часослов 1498), Чор- 
яогірські (Цетинський ОктЧх 1494 р. і Псалтир 1495). Угроволоську Євангелію 
друковано в 1512 році. Друкарня д-ра Вкоріни була спершу в Празі чеській 
(Біблія 1517—19 р.), потім перенесла ся до Вільна Перша московська дру¬ 
карня — 1564 р. (Апостол). Вигнані з відтн^ печатники позакладали друкарні 
в Заблудові, Львові, Вільні й Острозі. В XVII в. бачимо друкарні в Стокгольмі 
(Лютеранський катехізіс 1628 р.), в Євю й у Кііві, (ще раніш) в Мотилеві, 
Чернигові, Уневі, Дермані, Стрятипі, Почаеві і в др. южно-руських містах. 
В 1696 р. надруковано словянську граматику в Оксфорді, а рівночасно Петро 
Великий заводить слов. друкарню в Амстердамі, де друкує вже й граждан¬ 
кою. Друкарень XVIII. в. вже багацько. Варто завважити, що в Рум. музеі 
е теперички трохи чи не повна коллекція старопечатних слов. книжок, що 
коли єі самому оглянути, то історія словянського книгопечатаня так і врі- 
жеть ся в память. 
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частій зріст других одділів у жузеі, а саме: а) красні скуства і кла¬ 
сичні давности, б) доісторичні, христіянські й руські давности, в) Даш- 
ківський етнографічний музей, г) одділ чужоземськоі етнографи, мінера¬ 
логічний кабінет, е) галерія россійських (і вкраінських) діячів. Та 
щоб не плутати, я сим разом казатиму тільки про рукописі та книжки, 
а про другі одділи в жузеі напишу в дальшій книжці „Ж. і Слова11. 

Між придбаними 1865-го року найцікавіщими показують ся 
орігінальні юрідічні акти і грамоти історичні, що подарував зві¬ 
сний археограф П. Муханов. Вільшина йіх з московського періоду, 
та е й южно-руські XIV—XV віку, поміж ними польсько-руська 
грамота Свидригайла Литовського 1438-го року; а всіх звиш сотки. 
Пергаменові грамоти — з печатками оловянижи, папірові з пе¬ 
чатками з чорного та червоного воску. Та куди боїатшим скарбом було 
те, що пришило 1866 року: я маю на думці бібліотеку В. М. Ундоль- 
ського. Покійшій Ундольський, дуже добрий палеограф і бібліограф, 
збірав бібліотеку вважаючи не на те, щоб книжка або рукопис були 
тільки рідкі: найпильніщу увагу покладав він на те, щоб памятяик 
був „говорячий1-. Так, звісно нам, що до 1701 року (до заведен в гра¬ 
жданки) словянськпх ста; онечатних книг налічують коло 1300 назв; 
тільки ж коли ми виключимо звідти книжки богослужебні та повторні 
виданя, то зостапеть ся всіх заголовків 300, в тім числі небогослужеб- 
них 250. Отож Увдольський знаючи все цеє не купував рідкоі книжки, 
як піо було на світі таке саме єі видане, тільки другоразове і де¬ 
шевше; коли ж книжка була зір до того, що рідка, а ще й важна з нау¬ 
кового погляду, от тоді він не жалував хоч би й яких грошей Самих 
рукописів ісловяно-рзгських) в его збірці є над 1350 (а до того часу 
в Рум муз. було рукописів до двох тпсячів з половиною). Очевидячки 
міні доведеть ся сказати про сю скарбницю зовсім побіжно. З списків 
святого письма скажемо про Старий Завіт, що, як звісн", стрічаеть ся 
по бібліотеках дуже не часто, а надто в цілости. Отже бібліотека Ун- 
дольського має по-при 20 других списків один повний з XV в., пи¬ 
саний раніш од Геннадієвоі редакції, а через те містячий у собі богато 
важних одній; таким способом се унікат в цілім словянськім світі. 
Уривків з Старого Завіту, до чого дуже давніх (з XIII, XIV в.), 
е тут чимало. З списків Нового Завіту найважніщий з XI в. юго-сло- 
вянськпз; важний ще їі переклад Євангелії Епіфанія Славинецького 
з 1674 р.. унікат. Памятники церковного права: сербський Номоканон 
1305 р.; греко-рішське право, переклад Еп. Славинецького, тексти 
первісний і виправлений (звичайно трапляють ся тільки виправлені 
списки) Одділ богослужебних рукописів шісгіпь у собі між інчим най¬ 
кращий список нотної крюковоі граматики Олександра Мезенця з XVII 
в. З коллекцією пасхалій Ундольського не рівняегь ся жадна друга. 
В одділі перекладів творів св. отців нам цікаво побачити Маргарит Но¬ 
вий або вибірка з писань Івана Золотоуста в перекладі кн Курбського, 
білоруського нолууставу XVI в., Ліствиці Рая XIV та XV в. (1412). 
Між руськими дудовнизш творами : Григорія Цамблака -з XVI в., Іларіона 
Кіївського з XV—XVI в, беодосія Печорського з XVI в., Арсенія Са- 
тановського з XVIII в., Артемія, колишнього Троіцького ігумена, що 
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часто вважаєть ся 0а єретика, иосланія проти Симона Будного, видавця 
протест, катехізму, з XVI в. — се унікат, дуже важний для історії бо¬ 
ротьби нравославія з реформацією на Вкраіні; Лаврентія Зизанія кате- 
зізіс з XVI в., Захаріі Копистенського Палінодія, рукопис новітній; 
Просвітитель Литовський з XVII в., „БиблГя малая-1 1660 р. свящ. 
Григорія Дмитрієвича, писана подільськім нарічеи у Шаргороді; Симе- 
она Полоцького Вінець вірп, списки з XVII та XVIII в : Зерцало Бо- 
гословіі Кирила Транквілліона з 1679 р. Російських роскольницьких 
(старобрядчеських) рукописів є в Ундольського сила; крім того в му- 
зеі е в загалі богато творів сего розбору. 

По церковній історіі загальній є: ІІалеі, Літописець Ди- 
митрія Ростовського і др , гарні списки XV — XVII в. По руській цер¬ 
ковній історіі: 0 списків Печерського Патерика з XVI в., 1644 р. 
і др.; один з XVIII в. містить гарні мініатюри і план печер ; Житія 
святих - чудова коллекція. Звісно, як добре обмальовують житія святих 
побут церковпий, ианастирський, родиннпи, громадський, та яку мають 
вагу для етнографіі н історіі. Правда, житія ті — найбільше велико¬ 
руські. Таку саму вагу мають численні сказанія про чудотворні ікони 
(є в Ундольського між інчим про Ахтпреьку, Печерську). Між світськими 
рукописами всі дуже важні. Як у других одділах лак і в тім ми вка 
жемо тільки дещо. По світській історіі: багато списків хроніки Грнго- 
гія Амарюла, з XV в ; руські хронографи з XVI в.; Начальні літопи¬ 
сці, переважно північяоі редакції: князя Курбського історія Івана 
Грізного, листуваня з ним, з кн. Острозьким і др. також переклади 
з Гваньіпі та Отрийковського — два рукописи з XVIII в.; „Опнсаніе 
о козакахь запорожскпхь, сочиненное оть инженерной команднії', два 
списки з XVIII в. З географії: кілька перекладів з польського, XVII 
в., подорож (1570—1584) в Срусаїшс князя Миколи Радзівілла Хри- 
стофора, воєводи Віденського, з XVII в. В юридичнім оддьлі: списки 
Руськоі Правди полууставом і скоропис», з XVI в.; Статут Литовський, 
писаний білоруською скорописи) XVIII в.: в тім одділі є багато цін¬ 
них рукописів з періоду московського. З рукописів філософських: .Бе¬ 
сіда двое“ Гр. Сковороди. По медицині: нар >дшй великоруський лі- 
чебник з XVII в., що єго цікаво порівняти з українськими ; крім ліків 
є тут багато примов, молитов, поради господарські і т. і. Між рукопи¬ 
сами філологічного змісту цікаві: Граматика т. зв. І. Дамаскина в пе¬ 
рекладі Нвана Екзарха, кілька списків з Х\7Т--Х\7Н в.; Граматика Л. 
Зизапія, список XVII в. з друкованого внданя 1596 р. Що до бібліо¬ 
графії словяно-руськоі, то Ундольський сам зложив чимало каталогів 
аногпх книгохрашпищ, і а деякі е п орігінальні, дуже важні, якось: 
Каталог бібліотеки коряжемського манастиря (в Вологодщині) 1615 р. 
2) Універсальний каталог Моск. Синод, бібліотеки 1619 р., 1727 р., 
Катерининого періоду, 1819 р. і др. 3] Троіцькоі Лаври і 795 р. Най- 
багатший і нанцікавіїций одділ бібліотеки рукописів Ундольського — 
староруська література, де є, надр, бродячі повісти: Повість Арріана, 
бившаго раба Епиктита философа... о АлександрГ гречестімь царі, 
пооуустав XVI в.; Александрія псевдо-Калдістена, 10 списків з XVII 
в.; Книга, глаголемая Троя, з XVII в.; Повіють дивна о Динарі, ца- 



ревні з XVII в.; Сказаніе о Акирі Премудроіь з XVII в.; Стефашггь 
и Ихнилать , два списки з XVII в.; Зрілище житія чедовіческаго, 
переклад Вініуса з 1674 р., списки XVII—XVIII в ; Діянія Рнмскія 
з 1724 р.; Приклади изь Зерцала Великаго з XVII та XVIII в ; По¬ 
вість о еедми мудрецахг, три списки XVII в.; Книга глаголеяая Фа- 
кеци или жарти, 1778 р.; Сборникг увееелительннх’ь повістей и приі- 
чей, лисанші сіллабічними віршами, з першоі половини XVIII в. До 
сего одділу йдуть і лицарські романи, як от, про Аполлона Тирського, 
Королевпча Врунцвіка , Бову, Петра Франкського, прекрасну Мелюзіну 
і т. і., з XVII і XVIII в Сюди ж відносять ся н орігінальні руські 
(північні і южні) повісти Скажу коротко, що більша часть творів, про 
які згадує ІІипінів „Очеркь лит. исторіи старішннхь повістей и ска- 
зокь русскпхт>“ та які обнародувані Тіхонравовил та Костомаровим, 
е в бібл. Ундольського. З памятників схоластичної літератури нам ці¬ 
каві: Оімеона Полоцького .Глась дослідній царя Алексія Михайло¬ 
вича', XVII віку; збірка псальм (3%) XVII віку, найбільше чисто 
вкраїнських по мові; те ж з XVIII віку (41 пс.); псальми з Риемо- 
творноі Псалтирі С. Полоцького на нотах, далі 35 псальм і патріо¬ 
тичних віршів українських з XVIII віку; дві збірці псальм і патріо¬ 
тичних віршів українських на нотах, з ХУШ-го віку. Як матеріал 
мало просяідженпй дуже важні в коллекиіі Ундольського збірники, що 
відбивають у собі ярко й наглядно духовні інтереси наших предків. 
Ті збірники, що обертали ся в старім руськім письменстві, можна по¬ 
ділити на два ряди: такі, що мають який-такпй означений, певний 
зміст (чегьі-минеі, торжественники, Златоусти, соборникн, цвітникн, Зла- 
тоструй, Измаград, Златая ціпь і т. і, а так само й канонічні збірки: 
канонники, молитвослови і т. і.) і ті, що не мають якихсь означених 
меж, збірки ріжнобарвного змісту, без заголовків навіть. Таких збір¬ 
ників бувало більше, ніж перших; і в Ундольського иіх е аж 200, 
а перших ЗО. Про перший сорт збірок Ундольського я вже потрохи 
згадував; додам ще хіба, що йіх в музеі по 10 і більш редакцій. Що 
до других, то про них розписати ся неможлива річ, бо довело ся б де¬ 
тально повідати про пістрявий зміст кожноі збірки. 

Ще ж Ундольський зібрав і печатні словяпські книжки. Коллекція 
его книжок, як я вже згадував, складала ся так само дуже сістела- 
тичн>. Таким чином в его книжній бібліотеці ми бачимо на ар. чудовий 
сісгематичний збір книжок св. Письма, починаючи з відомоі Біблії 
Острозькоі 1581 р. аж до видань Біблійного Товариства, такий самий 
збір писань св. отц'в (перекладні та памятник'в літератури церковно- 
історичноі; найважиіщі видаия богословського письменства, найпаче орі- 
гінальяого (полеміка, канонічні твори, проповіді і т і) як раніш од 
Петра І. так і зараз після Петра ; залітна збірка книжок учебних та 
з світськоі літератури, напр первачок словянського друку — Шеето- 
днев краківський 1491 р. іШвайяольта Фіоля)*і; Просфонима илипри- 

'*) Бібліографи зовсім не знають ніякою краківського Шестоднева, гл. 
Каратаевь. ор. сіь Додамо, що Фіоль видав у Кракові 5 книг і всі вони по¬ 
мічені 14 Н роком, так що ми й не знаємо, котра з них первачок 1. Ф 
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віть митрополиту Кіевскому и Галицкоиу Михайлу Рогозі; (Львів 1591), 
Граматика Львівських спудеів (Львів 1591); Острозький „Апокрисись" 
Христофора Вронського 1597 р ; Василія, свищ. Острозького „Отпись 
на листь Ипатія Подія", Острог 1597 р.; Молитви повеедневния, 
Вільно 1602 р; незвичайно рідка „Книжка о обравіхь, о кресті, о 
хвалі Божіеи11, о молитві святнхь“ і т. і. Вільно 1602 р., первопис 
кіівськоі „Книги о вірі“; Мелетія Омотрицького словянська граматика, 
єдино-звісний примірпик з вихідним аркушем 1618 р., з деякими одмі- 
нами од видаия 1619 р. в бвю; Лавреніія Зизанія Катехізіс, печатаний 
у Москві 1627 р., видане не випущене в світ а через те велика рід¬ 
кість; Слово Петра Могили: Кресть Христа Спасителя, Кіів 1632 р.; 
Игиатія Оксеновича Казане на погребеню кн. Иліі Четвертинеького, 
Кіів 1641 р ; Кіівська лицева (ілюстрована) біблія з 174 гравюрами, 
1645—1649 р.; Мояитвословь Ефимеріось, Вільно 1651 р.; О сакра- 
ментахь, Кіів 1657 р.; Три слова Лазаря Варановича, Новгород Сівер- 
ський 1675 р; Вопросн Еллпно-россшскіе, 1715 р. 

Такі богацтва, як коллекція Ундольського, затемнюють те, що 
прийшло до музею зараз опісля. Та таки й незабаром (О68) музей здо¬ 
був „Русскія Відомосте" з часів Петра Великого. Галпчапе не змірку¬ 
ють мабуть ваги такого придбаня, коди я не скажу, що не вважаючи 
навіть на всякі урядові пильні заходи, досі ще не одшукано комилету 
сих Відомостей, сеі найпершоі россійськоі часописі. 

Тогож таки 1868-го року музей купив дуже дешево найкращі ру¬ 
кописи з антікваріату Піскарьова, що тоді був помер а єго добро при¬ 
значили до ліцітаціі. Запримітити треба, що Рум. музей, як інсгітудія 
правительственн.і, скрізь має першеяство й прівілегіі, так-що він пови¬ 
бирав потрібні рукописи ще перед ліцітуваїїєм. „Каталогь (докладний 
опис) славяно руссьихь рукописей, пріобріїенннхь Музеемь послі В. 
Д. Пискарева" видано 1871 року, а я, як і скрізі, торкну ся тільки 
дечого найцікавіщого. Отже там є: Слідована Псалтир з XVI в.— 
з малюнками (птиці, звірі, страховидл, людські постаті і т. і.) — пер¬ 
шорядної ваги задля історії руського скуства ; св. Сільвестра та преп. 
Антонія (брата Григ. Б ігослова) Пстолкованіе о Св. Тройці, з XVII в. 
тут є згадки про Словян, жегело Несторовоі етнографіі; торжественник 
з XV та XVI в., де між інчим є два списки житія Бориса і Гліба, па¬ 
лять кн. Владимира та житіє Димитрія Прилуцького (список нанстарі- 
щий між звісними і; збірник писаний полууставом (до 1548 р.), де є й 
уривки „оть тайянхь Еноховьгхь кннгь“, „Бесіда трехь Святителей11, 
кілька скаїаній про Соломона, „О чудесньгхь птпцахь и рьібахь", 
„Преніе живота со смертію" і т. і; Хронограф руськоі редакції до 
948 р , писанин у Москві 1485 р.. зл женпй по хронікам Аяартола та 
Малали, з розряду т. зв. „еллинеьких літописців11; хроніка Стрийков- 
ського з XVII в; збірник з XVIII в (з першоі четвертини), де е Про¬ 
кламація тур. султана до козаків 1678 р. та йіх одповідь; роскояьниць- 
кий збірник Петрового часу, де є : Голубина книга, Слово обь Акирі 
Премудромь, гадательна псалтпрь під заголовком : „Псалтирь толковая11 — 
сей апокріфічний пажятник трапляєть ся дуже рідко; Діалектика Іоана 
Дамаскина в южноруському перекладі, українська скоропись XVII в.; 
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гарна коллекція лічебнпків з XVII в.; Александрія сербської редакції 
з XVII в. Між Піскарьовеькими печатними книжками важні: Венецькі 
видана (Октоіх 1537 р.5 ІІраздничная минея 1538 р.. Часловець 1566 
р., Служебник 1570 р і; Московський первопечатнпй Апостол 1564 р., 
Стрятинський Служебник я друкарні 0. Балабана 1604 р., Кирила 
Трапквілліона ДТерло многоцкнное“, Чернигів 1646 р.: Философія Ари- 
стотелева М. Козачпнського і Гр. Щербацького, з додатком; генеалоііі 
гр. Розумовських, Львів 1745 р ; Краткій Катихизись историчеекій, на 
слов. і польській мові Макарія Нероновича, Почайів 1756 р.; 0оми отть 
Кемнись о лодражаніи Христу, вид. Ігя. Біленевського, Почайів 
1764 р 

З прибутків 1768 року ще спиню ся над деякими рукописами та 
книжками дрібніших коллекцій, дарованих музеєві од різних осіб, як 
ось: сербські богослужебні рукописи, бвангелія, Апостол, требник і ін- 
чі з XIII в. та XV в.; Цетинська псалтир 1495 р, на дужку Шафарика 
найрідкіший тай найпишвіший пзмятнвк словянського книгопечатаня за 
цілу єго історію; Венецькі Еиданя богослужебних книжок XVI в., іцо 
доповняють серію других церковно гловянських Венецьких видань, які 
були в музеі раніш; чмаїа ко.і'екція (26) богослужебних нот, зібрана 
кн. Одоєвськіш, що був великий знавець церковного співу. Переважно 
вона складаєш, ся з рукописів, та є й книжки, як от Львівський Ір- 
мологій 1700 р., що довго вважав ся найпершою нотною словянського 
друкованою книжкою* . Ірмологій ІІочайівський 1794 р., Октоіх мо¬ 
сковський 1772 р. —Б. Бецькпй (видавець Молодика1') дарував кол- 
лекцію автографів, де жи бачимо напр проповіді Лазаря Барановича, 
листи его до І Галятовського, его ж польський вірш, Котляревського 
оду Сафо, листи Квітки, Харківські байки Гр. Сковороди, єго ж листя 
1785 р., єго Діалогь нли ІІотокь Змінив, „ІІерекоти-поле“ Квітки, єго 
ж „Оенованіе Харькова і др. — Оснівник Харківського універсітету 
Б. Н. Каравші теж назбірав богато \ критських документів, як от: уні¬ 
версали Мазепи, Скоропадськоі'о, ііаперд Милорадовича, Ломіковеького, 
листи Полуботка, кн. Куракина, А. Безбородька, гр. Завадовського, ли¬ 
сти Сковороди Дуже цікавий збір подібних документів прийшов і після 
В. Анастасевича нпр.: українська поема минулого столітя „Равговорь 
Малороссіи сь Велякоросс-ей-1. Неустроєв пожертвував ЗІохтакізсЬез 
М'огІегЬисІї топ Ргосоріиз. тесі. Досі, айв Еакоіііг <рукопис) та де¬ 
які книжки Супрясльського виданя. Мабуть чи не найцікавіщою для нас 
Українців буде згадка про рукопис з XVIII в. — український переклад 
Псалтирі на народню мову. Нарешті згадаю ще про рукопис ХП в.: 
служба ев. Вілліґізові, архіепіскопові Майнцькому, на лат. мові (опісля 
єі видав В. Ґерьє в Москві). 

К 1867 зробили в музеі й виставку. Рукописі були розложені по 
столітям, починаючи з XI в. Те саме зробили з словянськими книжками, 
розложивши йіх групами по хронологічному порядку заведена друкарень 

*) Доки не одшукали Супрасльського виданя 1697 року ЛІослідованіе 
постригу в'ь малнй иноческій образь11. Кшіжка теж е в Музеі. 
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у Словян. Бібліотека кішжокь не церковио-словянських звісно, зростала 
далі, як мовляють, не днями, а годинами. Докладніше оповідати про неї 
не буду. 

Дуже щасливим був для музея 1870 рік, коли він придбав бібліо¬ 
теку І. Я. Лукашевича. Вона складала ся з книжок церковно' пенати, 
словянських рукописів, архіву українських актів, ідо призбірав славно¬ 
звісний історик Маркевич (сюди ж еюсуєть ся и коллекція молдаво- 
волоських грамот,) з книжок гражданського друку 1 за часів Петра І) 
та ще деяких. Найважніщии одділ перший, де є над 800 дуже рідких 
видань тай саме таких, що доти в музеі йіх було не доволі: то книжки 
з дрібних та бродячих українських друкарень XVI—XVII в. та з дру¬ 
карень закордонних. Тут є нпр. Краківські видавя Святоподка Фіоля 
1491 р.: ЧаелоЕець, Тріодь постная та Тріодь цвітная (всего вкупі 
в тій першій словянськіи друкарні було пятеро видань, та ті другі бу¬ 
ли в музеї й передше); Цетинські виданя друковані з наказу Чорногір- 
ського воєводи Юрія Црносвпча 13 95 р.: вже згадувана Псалтир, що 
еі так вихваляв ПІафарик, та Октоіх — більше видань тамі не було:, 
найстаріша друкована йвавгелія, друкована коло того самого часу ма¬ 
буть у Семиграді Бігнерож з Врашева; Венецькі виданя з друкарні осяо 
ванті і піддержуванні Словянином, воєводою Божидаром Вуковичем, десь 
певне з 1519 р., а далі сго сином та другими, — тепер у музеі, здаєть 
ся, є всі 33 книги, які видано в Венеції; дуже рідкі сербські виданя 
першоі половини XVI в.; Угро-волоські виданя, і врешті Южно-руські. 
Що до сих остатніх, то скажу загально, що з тих скарбів, акі євРум. 
музеі, дуже добре можна пізнати нашу рідну літературу в XVI і а XVII 
в. І так поміж Лукашевичевижи книгами є : книга о священстві св. Івана 
Золотоуста, Львів 1014 р. з додатком сгаті: „Соборі ві богоспасае- 
момі граді. Бильні бившій генваря 7117 г.; ,.Верше“ на Різдво, на 
Степана, на Вас. Вел., Львів 1610 р з гравюрами, з підписом Памви 
Беринди; Кирилла Транквілліона Учительна Свапгелія Рохманів 1619, 
з посвятою княгині Вишневецькій, 2 е виправлене видане; Апостоли та 
бвангеліі друковані в вандруючій друкарні Павла Домжива-Лютковича 
1620 року в Угорцях (самбірського пов.); ІІарамиеіа, сирічь утйши- 
тельния мольби, Кіівське вид. 1634 р., - вони потім увійшли до Тре¬ 
бника П. Могили; Требник 1635 р. з друкарні Угроволоського воєводи 
Матвія Басарабя, в Довгім Полі, — перше волоське видане друковане 
(Т. Вербпцьким, Кіянином) черенками спровадженими з Руси, унікат; 
також е й другі тамошні виданя, теж унікати; Договорі или по- 
становленіе сь войскомі запорозькії, Кіів 1659 р.; Ралятовського 
Ключі разумінія, Львів 1603 р.; єго ж „Небо новое“, два виданя 
1665 р. у Львові; знов І. Галятовського Души людей ужерлнхі; Тре¬ 
бник друк, в бвю 1637 р. унікат; Молитвословь друк, в Уневі 1679 
р. Митром Кульчицьким, унікум ; рідкий львівський Требник 1682 р., 
унік.; теж унік. Акаенстн и канони и яроч. спасительння мольби, 
Кіів 1086 р. з предмовою до чительника та з образками; знов унікат: 
унекський Молитвослові повседневннй 1695 р з образками; Регламенті 
о содержаніи овеці ві малой Россіи, Кіів 1724 р. Що до книжок 
з XVIII в. (по першій четвертині) та з XIX в., то й тут у Лукашеви- 
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ча повно рідкостів та уяікатів. Тут е сила уніатських видань друко¬ 
ваних у Почаеві (над 00), Супраслі, Львові, Уневі і т. і. Досить ска¬ 
зати, що тут налічують 82 книжки доти невідомі в бібліографи. Та ку¬ 
ди важніща для нас коллекц:я Лукаїневнчевих рукописів (ІбЛ), що 
переважно писані украінською мовою, почасти трохи макаронічною, по- 
чаїл’й дужа Отжа хух хтйеїдащл ууїлтакл % XV Н та, 
XVIII в., а поміж ними Ірмолой з підписом М. Ханенка 1600 р.;_ Лі- 
ствиця Івана Ліствичника з XVII в. з українськими коментаріями; 
збірник і|Пчела“ з XVII віку, Межпгірського манастиря, з дуже ве¬ 
ликими одміиами супроти вісних редакцій; збірка з XVI віку, 
де е сказа.ніє чорноризца Храбра, виписки з літописів та хроногра¬ 
фів про Словян, космографія, преставленіе Кирилла Философа і т. і.; 
кн. А. Курбського історія Івана IV та листуване з ним,, з XVIII в; 
Історія Малороссіи, кн. І (до 1654 р.^і невідомо чия: Літопнсь Гра- 
бянки в XVIII в.; Літописець кратній. о гетманахв, до 1739 р.: 
Краткое описаніе малороссійскаго казацкаго народа по 1761 годь,со- 
браио П. Сьімоновскпмь ; Краткое описаніе военннхт, діли Малої Рос- 
сін но 1725 годь, писано в ІІирятині 1822 року; Журнал Якими Гор- 
ленка, 1736 Р-; Справая книга Прилуцк полка, 1696 — 1707 г.: Описи 
Малороссійскихл. поіковж з XVIII в.; Діло о разбоиникі Гаркуші, 
1782—1786 р.; збірка творів Самуіла житроп. Кіівського 1801р.; Ска- 
заніе о Коліивщнні, М. Максимовича, автограф ; Александрія XVI в., 
писана южноруським нолууст.; ціла коллекція перекладанні лицарських 
романів з XVIII в.; Горпинида ній вхопленпая Прозерпина, Павла Б. 
Н. (Білецького-Носенка) з підстрічним россійським прозаічним перекла¬ 
дом ; 9 рукописів на латинській мові — лекціі записані в Кіівськін 
Академії та Переяславській Коллегіі XVIII в. 

Рівночасно передано до музею дублети з бібліотеки Сінодського 
Архіву. Се зтда& передшш* увіачевві друвевдаі жта-зжа, де в Уго'та.- 
йівських, 24 Львівських, ОУн івських, 5 Супрасльських. В тім числі е 20 
Служебників 1691 - 1791 р, 8 Требників 1о95— 1792 р., 6 бваягелій, 
7 Апостоіїв, 7 Антологіів, 6 Пісних Тріодів, 7 Тріодів Цвітних, 0 Ок- 
тоіхів, 1 Минея місячна, 1 Минея общая, 2 нотні Ірмологіі, л Часлов¬ 
ці, 4 Псалтирі, 1 Акаеист і т. і. Одно слово, тут знаходить ся повний 
круг уніатських богослужебних книг, та й не по одному, а по кілька 
видань. Через те на дій коллекціі не важко прослідити всякі зміни 
в латинському дусі, які по троху впроваджували ся в православні книги 
навіть ще до Занойського собору 1720 р. А. 0. Хойнацький у евойііі 
книжці ,.Западно-русская церковная унія вт. ея богоглуженіи и обря- 
дахь“ (Кіів 1871) думав інакше, бо не бачив напр. зовсім окатоличе¬ 
ного уніатського служебника Віденського 1692 р. Докладні звістки про 
ті книжки читач знайде в ..Списк’Ь книга церковной печати библіотеки 
Св. Синоди, составл. Б. БарсуковнмчР СПт. 1871 р. Тоді ж (1871 р.) 
передано до Музея й дублети *) з Новгородського Софійського собора, 
та се найбільше видана Московські (до-Никонівські). На одному Слу¬ 
жебнику була пергаменова оправа, зроблена з шматків служебноі минеі 
XI в. за март місяць. 

* А вся бібліотека пішла дб Петербурськоі Духовчоі Академії. 
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1870 року вмер звісний вчений Н. І. Попов; до Музеа пішла вся 
его бібліотека рукописів, 76 чч. Найбільше тут рукописів роскольниць- 
ких (N8. Попов — видавець „Сборниковь нзь псторіи я для исторін 
старообрядчества“ і; тут е й едаборати з Білоі Криниці; дуже цікавий 
рукопис „О ішшленіи православних^ христіань, жительствуюшпхь вь 
разннхь посадахь Чернпговской и Могилевской губерній, о грамоті, 
названной: „Обьявлевіе обь уничтоженіп окружнаго посланія 11 3 по¬ 
між важних документів не можемо не згадати велику коллекцію паперів 
Катерини ]І, Храповицького, Сушкова іі інчих, яка теж достала ся тоді 
до Музею. До речі завважимо, що Музей тоді зробив виставу автогра¬ 
фів, де показано багато автографів чужоземських та велику силу рос¬ 
ійських ; від українських письменників тоді були автографи Ко¬ 
тляревського, Квітки, Білецького-Восеика, Гребінки, Шевченка. 

1872-го року начальник Кііво-ІІечерськоі друкарні о. Амфілохій 
оддав у Музей збірку книжок уніятськпх. Цікавійші між ними: уніят- 
ський Требник, друкований у Львові 1719 р., а на ньому рукописні 
рівночасні ьиправкн для дальшого внданя і богато уваг польських 
і руських як у тексті, так і на окремих приліпляних листочках; По- 
слйдованіе постригу вь малий и великій иноческій образи, ІІочайів 
1750, - доти він був невідомий у бібліографії; Чинь возлаганія зла- 
тьіхь діадимь, даемьіхь оть всечестнійшія Капитулн Ватиканскія на 
священная чудотворная нкона ІІречнстая Дйвьі Марій, Ііочаііів 1773 
р., — в додатку сказано, що таким чином вінчано чудотворну ікону 
Почайівську; Баснн талмудовм. оть самнхь жидові узнанная, Почадів 
1794 року (N6. Франко в 1-м ч. „Жятя і Слова11 цітуе 1784 рік; ці¬ 
каво б знати, чп со помилка, чіі попросту він має перше видане?); Бо- 
гогласяикь, ІІочайів 1825 р., з нотами; деякі пісні на польській мові. 
З інчих придбань того року варто ще згадати; Правила словянськоі 
правописі та граматики, рукопнсь сербська з XV в., вибірка з книжки 
„Константна философа Костенчьскааго, бьівшаго учителя Срьбскаго 
вь дни благочестикааго Стефана деспота11, — аргументів автор вжива 
таких, які тепер ми чуємо од наших москвофілів; рукопис „Книга о че- 
тирехь послГднихь, си єсть о слерти, о суді, о муці вічной, на ла- 
тпнскомь діалекті вь 1061 г. взуитою Вильгельмомь Стангурскимь из- 
данная, а сь латннскаго па славяно-російскій діалекть вь общую 
пользу чтущнмь нреведенная вь Лаврі Кіево-ІІечерской вь 1733 г. 

По покійнім професорі І. Біляєві (| 1873) его бібліотека перей¬ 
шла до Музею, бго рукописи такого змісіу: 20 літописів, 26 офіціаль¬ 
них книжок, 4 теки листів з XVII в. та з початку XVIII в., 15 цер¬ 
ковно-історичних (з XV—XVII в.), 20 літературних свіцьких, 10 збір¬ 
ників мішаних а 10 перекладів з святих отців. Очевидячки рукописі 
Біляєва це такі, що вважають ся за насущні в кожній бібліотеці, бо 
звичайно по бібліотгках головний елемент становлять рукописи бого¬ 
служебні або духовні. Та українських документів тут мало. Я назву 

* 3 мого боку помилки нема, хоча видане з 1791 р. і тілько таке знає 
й о. Петрушевич [Гатичанин, 18^3 етор. 176; Головацкий [Дополненіе кьОчер- 
ку елавяно-русекой библіограФІя Ундольськаго) такожь не знає вид. 1764 р. 
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з усієі скарбниці: повість про Алекеандра Македонського в україн¬ 
ській редакції 1697 р., 102 ст. в чвірку; збірка з XVII в., що мі¬ 
стить повість об Акирі, о Григоріі папі Риме*кім, і др. 

Того ж таки року Петербурська Імператорська бібліотека при¬ 
слала своі дублети книжок печатних, де е напр.: протестантський „Ка- 
тихисісь, то ссгь наука стародавная христіанская отт. светаго письма 
для простих!. людей язика Рускаго, вь патаніяхь и отказіхь сьбрана", 
накладом Матвія Кавечинського, Симона Рудного та Лавр. Кришков- 
ського, Несвіж 1562 р. ; Новий Заповіт на кроатськіи мові, виданий 
Прімусом Трубером в Тюбінгені 1563 р.; Киновіонь, обшежительннй 
лноческій уставг , бве 1618 р.; Собраніе словесь отт. Божественнаго 
писанія, Угорці 1618 р.; перше кіівське видане Номоканону 1620 р ; 
Псалтир друкована в Четвертні 1025 р. Духовна Академія в Петер¬ 
бурзі рівночасно прислала музеєві 126 старопечатяих книжок, між німи 
е: Євангелія, що деякі вчені вважають єі за видане, друковане в Мо¬ 
скві ще перед епохою І. Ведорова, се б то ще перед 1504 р.; Псал¬ 
тир Віденська, яку теж уважають за друковану д о 1575 р., себ то ра¬ 
ніше од приходу вигнаних московських печатників на Вкраіну ; Гра¬ 
матика словянська, Кременець К.38 р., якоі знають тільки 4 примір¬ 
ники. Од Московської еиархіальноі бібліотеки оддано до музею 258 
старопечатиях книжок, між ними найбільше книжок роскольницьких, 
що повиходили в Клинцях, Вільні, Гродні, По чаєві га Сунраслі в XVIII 
в. та в теперішнім. 

1874-го та 1875-го року музей здобув богато дрібних коллекцій 
рукописів, між якими ми бачимо : Лаврентія Зізанія словянська грама¬ 
тика з одмінами од печатного впдапя 1596-го року та з додатком грець¬ 
кої Акростіхіди (що зветь ся також „Толкт. преднаписуемому кь нікимь 
канонангь краегранію") з XVII в.; „Краткое граматики изт.явленіе,“ 
писано на бересті, по граматиці Мел. Смотрицького, мабуть у Сібіру, 
з XVIII в.; „Записки богословекія“ архімандрита Іринея Фальков- 
ського з XVIII в.; збірка творів Гр. Сковороди, 4 томи, переважно ав¬ 
тографи ; між ними назву тільки: Симфонія или книга Асхант., о позна- 
ніи самого своя, 1767 р.; Бесіда о христіанскомш добронравіи, 1796 
р.; Садт. божественних!, пісней, 1750 —1785 р.; Брань архистратига 
Михайла еь Сатаною, 1783 р.; Бесіда двоє; Наркиссь; коллекція ли¬ 
стів Сковородиних до его покровителя М. Коваленського, - латинь- 
ських, грецьких і руських: „Жизнь Гр. Сковороди, писана 1794 года, 
вь древнемь вкусі“ М. Коваленського, — чернетка і біловик; Сон- 
цова „Смути вь Галиціи11 1816 р; фамільні папери гр. А. К Гудо- 
вича 1762 - 1817 р. 

Отже к 1870 р. Музей мав до 4000 словяно-руських рукописів, 
819 на чужих мовах, до 40 тисячів грамот, актів, автографів, до 3000 
старопечатних словянських книжок, до 100 книжок Петрового часу. 
Бібліотека ж других книжок, що найважніщі між ними, звісно, росій¬ 
ські виданя, виносила більше-менче 250.000 томів. 

Поки що на цім я й перерву свій огляд, бо як на одно число 
„Ж. і СлЛ, то й цього вистарчить, а як би я почав повідати про бі¬ 
бліотеку проф. В. Григоровича, що 1876 року припала Музеєві на вла- 
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сність, то статейка моя вийшла б занадто добі а. Тільки ж, кінчаючи 
свій перегляд, я спершу мушу сказати дві слові що до єго безсі- 
стемности 

Може бути, дехто докоряючи скаже ліні, що краще було б, якби 
я перелічував скарби Рувянцівського музею не в такім порядку, в якім 
вони нагромаджували ся в книгохрашілпщі, а в такім порядку , щоб 
у читача зложивсь виразний образ староруської літератури в постепен- 
нім ході еі розвою, і в загалі, щоб підвалиною жоєі статті була історія 
не музеєва, а історія русько-украінська. Воно звісно, що й це було б 
гаразд, дак я ж мав своі причини вчинити саме так, як вчинив, а не 
інак. Перш усього завважу, що я оглядаю памятники тільки дорожші 
та рідкіщі й оминаю часті та звичайнісінькі, дарма, що вони бувають 
дуже важні й характерні; тим то, хоч би як сістематичяо вів я свій 
огляд, однаково у йому була б безліч люків. В другого боку не можу 
я здумати, щоб передплатник научноі часописи та не знав сам історії 
староруського письменства н характеру его, принаймні в загальних ри 
сах: адже це такі елементарні речі, що всі виучують йіх ще по гімна¬ 
зіях. Вважаючи на це, я з зовсім снокійною совістю не захтів впоряд¬ 
ковувати всіх звісток в ансамбль, а попросту спиняв ся над першим 
ліпшим цікавим нажятником. Читач нізнае од мене історію самого музею. 
Він знатиме, од кого прийшла тая чи тая книжка або рукопис і у чиіх 
руках була, — значить ся, він знатиме, чи і з якого боку вона могла 
бути обслідувана гаразд, чи може в ній таіть ся ще багацько дечого 
нового; очевидячки, нанр., документи з оснівної бібліотеки Румянцева 
навряд чи дадуїь багацько новітніх відомостей, а яка-небудь україн¬ 
ська книжка, що прийшла од московського купця та ще й недавнечко, 
подає богацько більшу надію на те, що в ній знайдеть ся щось нове. 
Далі не треба ще ось чого забувати: докладні наукові описи та ката¬ 
логи, до яких схоче вдати ся людина зацікавлена якою-небудь звіст¬ 
кою з мові статті, дак ті описи зложено окремо для кожноі коллекціі, 
яка увіходить у склад бібліотеки жузеєвоі, отже мій начерк поможе чи¬ 
тачеві зорієнтувати ся. 

(Далі, буде.) 

Москва 29 января 1894. 

А. Кримський. 

Жите і Слово. 27 
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СКонець). 

XII. 

Минула вечірня, вечеря пройшла. 
Він вийшов в город знов з другими. 
Товариші мову байдужну вели, 
Та він не балакав із ними. 

А слухав , як там соловій щебетав 
На мурі у клітці дротяній, 
Як тугу неначе свою виливав 
По милій далекій, коханій. 

Другі соловійі у лісі живуть, 
На волі прийдем, ся йім вмерти , 
А той сіромаха у клітці сидить , 
Не годен ні крил розпостерти, 

Він має що йісти, та може, Бог зна, 
У него є інше бажане, 
Як бачить на волі других соловйів , 
Як чує він йіх щебетанє. 

Він рад би на волі пожити також, 
У него на волю надія; 
Він пею живе... Чи не добре було-б 
На волю пустить соловія? 

Так новик міркує і дивно ему, 
Що люде такі безсердечні, 
Щоб слухати пісні, вони співака 
Держать у вязници безпечній. 

А пісня як має втішати людей , 
То в путах ходить не повинна, 
Хай ллєть ся свобідно із вольних грудей, 
Як морськая хвиля невпинна. 

І дивно Іванови, що аж тенер 
У него той замір явив ся; 
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Таж він соловія того чув иераз, 
Про него-ж ні раз не журив ся. 

І нишком підходить вже новик під мур, 
Створює дверці у клітки... 
Замовк соловій, стрепенувсь і злякавсь, 
Мов нападу хижоі кітки. 

А новик відскочив на бік і глядить, 
Що буде з того єго вчинку: 
Співак охолов і зіскочив на дно 
І ще дивував ся хвилинку. 

А далі у дверці отверті вступив, 
Розглянувсь кругом по городі, 
Зіскочив і скоро крильцями махнув 
І вже віддихав на свободі 

Іван же помаду до дому пішов, 
Так тяжко чогось задумав са, 
Бо він соловія на волю пустив, 
А сам у неволі остав ся... 

Хто-ж винен ? У клітку він сам же заліз 
І все мав отворені дверці! 
Та крила ослабли у думки єго 
І кров захолола у серці... 

XIII. 

Поклав ся він спати і гарний мав сон: 
Неначе но лісі він ходить, 
Веселий собі і щасливий такий, 
Під руку дівчину він водить. 

Вона така гарна! Співає пісні 
І в очи так дивить ся бачно! 
Він рад би обняти єі, та чогось 
бму і маркотно і лячно. 

У свойім житю він так мало дівчат 
Видав і ще менше пізнав йіх, 
Нагоди не мав все, а потім стидавсь 
І майже усе оминав йіх. 

А тая товаришка сміла собі, 
Так весело , щиро смієть ся! 
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Іван єі слухає, йде і з часом 
Відвага у него береть ся. 

Вона ему каже: „Чому ти сей світ 
Веселий так остро все судиш? 
Таж ти молодші ще , лиш жити б тобі; 
На старість гуляти не будеш... 

„Наш вік молодий наче мак той рясний , 
Червоний , аж глянути нило, 
А вітер повіє і листе злетить , 
Останесь гидкеє бадияо'... 

А він йій на теє : „Не так то воно ! 
Нам молодість пакости койіть , 
Літаєш за хмари, падеш у багно , 
А жити у ньому не стопіть. 

„За хвилю щаслнву жури ся літа, 
За хліба кусок запродай ся, 
Немилу роботу роби і мовчи , 
А ні, то бідуй все і кап ся. 

„Ті людські бажаня, високі мети 
Всі дуже низенького роду, 
То сдосіб не новіш , як можна найти 
Вдовеленє, хліб і вигоду".. 

А панна на теє; „І в тебе мета 
Також невисокого роду; 
Ти в мурн чернечі упхав ся того , 
Щоб мати іііду і вигоду... 

„Ей, хлопче хороший, все в світі пусте, 
Нема тут ніякого раю; 
Я тому не винна, а винна лише , 
Що щиро тебе я кохаю. “ 

Спигь новик Іван і дивуєть ся в сні 
Тій панні, що з ним похожтє; 
Так любо на серці від мови єі — 
А панна вже пісню співає : 

„У келіі сумрак і тиша і сум --- 
І сум тон на новика злинув, 
Не може він виринуть з хаосу дум, 
Що світ і людей він покинув. 
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„І в него лптасть ся думка одна: 
„Невжеж та земля не принадна?" 
А друга відказує думка сумна: 
„Земля не принадна, не ладна!" 

„А промінем місяця йіде-летить 
У келію панна і клонить 
Головку на него п цілує, пестить , 
А новик ковтать, не боронить. 

„Вій чує жите, в нім бентежить ся кров, 
І духа-відваги в нім много, 
Він вірить у щастє, він чує любов 
І має вже жити для кого... 

„І будить ся він, а тут тиша і сум, 
І з келіі сон той полинув, 
І тілько осталась з чудових тих дум 
Журба, що людей він покинув..." 

І слухає новик, в ніж серце тремтить, 
А панна головку вже клонить 
На груди єго і цілує, пестить, 
А новик мовчить. не боронить 

А потім і сам обдимає сі, 
Так в очи горячо вдивив ся... 
Іван обернув ся на ліжку твердім, 
Зітхнув і немило збудив ся. 

У келіі сумрак і тиша і сум, 
І сум той на новика злинув , 
Не може він виринуть з хаосу дум, 
Що світ і людей так покинув... 

XIV. 

У Красному Лузі помер богатнрь, 
І люде єго проводили 
На тихе кладовище там на горбку 
До тихоі вічно могилн. 

Ідуть і попи і черці передом, 
А нарід за ними цікавий, 
Всі сумно співають, бо вмер богатнрь 
І похорон мав величавий. 

І в імени сего немови-мерця 
Священик прощав всю родину 
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І краяв словам журні йіх серця 
Завзято ціліську годину. 

Пів дня се тягнуло ся, заким у гріб 
Того богача схоронили, 
Відтак уже мовчки помалу домів 
З кладовища всі виходили. 

Черці чорноризі і світські попи 
Ідуть так поважно, с провола; 
А поміж перцями іде і Іван, 
Та все озираєсь довкола. 

Мармуровий памятник на гробі 
Між березами плакучими чорніє, 
Обняли єго і рожі і леліі 
І трава роскішна зеленіє 

На тім гробі. 

В нім безжурні гарні молодята 
Вже від давна перед світом скриті , 
Йіх портрети на мармур прибиті, 
Імена йіх на табличці риті 

Вже затерлись. 

Вже давно серця у них застили 
І розсипали ся в домовині, 
Тихо в йіх непривітній хатині, 
І ніхто не звиджуе вже нині 

Йіх могили. 

Лиш часом старий гробарь надійде, 
Перед памятником чорним стане, 
На портрети молодят сих гляне, 
Піділлє зільник, як в спеку вяне, 

Й задумаєсь.. 

І нераз на огорожу гробу, 
Як весна настане чарівлива, 
Сяде голуб і голубка сива 
Тай гуторить пара та щаслива 

Про — кохане... 

І саме тепер геть повисше беріз 
Два голуби білі кружили, 
А біля могили стояла вона — 
Іван аж затряс ся в тій хвили... 
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Вона не стояла при гробі сама, 
А з пятомцем гарним, вродливим; 
Лице червонілось у неі, як мак, 
А він на виду був щасливим... 

ХУ. 

„Ви хорі, матусю! Чи зле вам у нас?“ 
„Ні, добре, ще й як, моя панно! 
От старість не радість, тай дуже міні 
За свойім містечком все банно. 

„Так банпо буває — й не знаю , чого... 
На крилах би там полетіла, 
І правду скажу вам: ту скучно міні 
І вмерти тут я б не хотіла. 

„Оттак побалакала б з ким по душі, 
А я ту зовсім незнайома , 
Ні вийти до кого, всі люде чужі, 
І хоч чи не хоч, сиди дома, 

„Не гнівайтесь , панно , за мову мою ! 
Міні тут і добре й вигідно , 
І я полюбила так щиро вже вас, 
Неначе дитиноньку рідну. 

„Та от і не здужаю я вже часом 
І з мене хісна для вас мало , 
Здасть ся, лежала б яераа цілий деиь, 
Як би лиш міні випадало. 

„І кашель так мучить мене \ ночи, 
Що всяку дрімоту відверне, 
І тілько заснути я вам не даю 
За серце таке милосерне. 

„А син мій... та що він? Нехай его Бог 
Наводить на добру дорогу... 
Надіі не маю, щоб мала коли 
Від него на старість підмогу. 

„А може й грішу я, що рада б его 
Не бачити в рясі чернечій... 
Казала ему я: „Подумай, зміркуй!" 
А він і не слухав тих речий. 

„Побуду ще троха у вас поки-що , 
А потім до себе в гостину ! 
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Там мій чоловік, діточки там лежать, 
При них то і я відпочину. 

„В містечку тім поміж свойіжи людьми 
Сяк-так я свій вік ще відбуду, 
Чи добре, чи зле, я не дбаю уже, 
Бо довго вже жити не будзг.“ 

І так се спокійно казала вдова, 
Аж Ольга на тілі тремтіла, 
Не знала, що вій відповісти на те, 
Потішити-ж зовсім не вміла. 

І люта була на Івана вона 
За матірь, що так горювала, 
І радо була би піжстнлась на нім, 
Та як? і сама ще не знала. 

XVI. 

„До кого ви пишете, тату, письмо?“ 
— „Ігумена прошу на раду, 
Бо празник надходить і треба черців, 
Щоби устройіти параду.“ 

„То ви напишіте при тім ще ему, 
Нехай приведе і Івана! 
Самого не пустять, а мати єго 
Лежить вже від самого рана.11 

Отець написав і ігумеп прийшов, 
Привів і Івана в гостину. 
Той рад був із неі і рад був втечи, 
Та вагав ся добру хвилину. 

В порозі оглянувсь сюди і туди, 
Десь винеслась Ольга з комнати; 
Він заспокоїв ся, присів до отців, 
І книжку почав оглядати. 

Аж дивить ся він, а там входить вона 
У другу комнату гостинну, 
Щось з кухні приносить і ставит'ь на стіл 
Та поравсь жваво і звннно, 

Гостинність попівська, прикмето стара! 
Ти можеш чвапитп ся сміло! 
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Ще гість не вступив на поріг до двора, 
Вже дбаєш о гостеве тіло ! 

І Ольга приходить, кяаняєть ся всіж , 
Запрошує гостей ласкаво, 
Та нишком па Йвана з під лоба глядить, 
Всміхавсь жартливо й лукаво. 

Іван спалахнув так, що в него лице 
На чорній одежі чернечій 
Здало ся червоним, кріпкпм будяком, 
Що вибуяв на годотечі. 

„Де мати моя?11 запитав він нараз. 
— „Дрімає собі в огороді; 
В альтані, де тінь , постелила я ній, 
Бо в хаті улежати годі.11 

В очах у Івана заблимало щось, 
Та що? — не могла вона взнати. 
Вій йів і не нів, що було на столі, 
1 вийшов скоренько з комнати. 

Пішов на город. Там чудовий зільник 
У соняшнім світлі купав ся, 
І стежка тіниста в альтану вела, 
А сад доокола пншав ся. 

Він стежкою йде, аж там Ольга сидить — 
Сидить, мов не бачить нікого ; 
Зриваєсь нараз і стає перед ним, 
Та скоро говорить до нього : 

„Не йдіть ви в альтану, бо мати там спить; 
В ночн не дав кашель йій спати. 
Нехай подрімає старенька собі — 
Чогось бо нездужає мати." 

„Я дуже вам вдячний — Іван так на те — 
За ласку для мали моєі... 
— „Бо добра се жати - так Ольга ему — 
І жити годить ся для неі. 

„Не має опіки... Вп в монастирі, 
Вона же безпомічна служить, 
Постарілась , хора , вже сили нема ; 
А все побивавсь і тужить. 
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„ А як вона любить вас, Боже ти мій! 
Чому моя мати в могилі? 
Я так би любила й годила все йій 
На кождому кроці, що хвилі! 

„А ви молоді ще і сила у вас — 
І дати бідити так мамі! 
Вам жити б на світі і шкода, що ви 
Сховались в тих мурах, як в ямі. 

,,От киньте сю рясу, прошу як сестра , 
Хоч троха міні і марнотно ! 
На світі доволі є щастя й добра, 
Щоб жити з людьми, не самотно. 

„І згляньтесь на матірь убогу свою , 
У неі бажань небогато , 
А ви зруйнували все щасте єі, 
Себе полюбивши занадто. 

„Для неі зречіть ся спокою свого, 
Для неі не жалуйте труду, 
Я. раджу вам щиро, як рідна сестра, 
І вічно вам дякувать буду." 

І в приступі жалю вона обняла 
Івана, мов рідна сестриця, 
Заплакала й тихо собі відійшла 
В альтану, де спала вдовиця. 

Іван остовпів і думки всі его 
Безладно попутались нагло; 
Забув, де стояв, і забув, що гадав, 
Лиш серце чогось то забагло. 

Він очи закрив і на лавку упав , 
Лице мов огнем поняло ся, 
Він чув лиш виразно, як серце єго 
Мов риба на суші товкло ся. 

Шукав він поради в свойій голові, 
Щоб вийти з тіеі нестями, 
А думи снували все коло черців , 
Дівчини і хороі мами. 

Нераз так у лісі густому в ночі 
Без світла шукаєш даремно 
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А скрізь тобі темно та темно !.. 

XVII. 

„Ой, шо я вчинила! бго обняла! 
Яка ж я нераз безголова! 
Ану-ж хто побачив і всім розповість, 
І буде обмова готова!" 

В альтані як пташка сховалась вона, 
Немов по страшенній подіі, 
Та глянувши раптом на спячу вдову, 
Набрала відваги й надіі. 

„Ніхто і не бачив — тай чиж отеє гріх 
Чи може що невідповідне ? 
Я рада би сина віддати вдові — 
Се ж діло потрібне і гідне. 

„Дурний, молодий, він гадає, що світ 
Все ворог тяженький для бідних, 
То треба збудити бажане у нім 
І думку, що він не з послідних. 

„От як би дізнав ся про се мій жених, 
Що я обнимала Івана"... 
І вид у дівчини вогнем спалахнув, 
Як рожа, так стала румяна. 

„Б, ні, сеж не гріх і учинок не злий, 
Нема ні гріха, ані стиду; 
А всеж таки... всеж таки... лютий би був 
І взяв би отеє за обиду. 

„Нехай і бере собі! Я не боюсь ! 
Що він би на те сам порадив V 
Як він би до мами єго притягнув 
І чим би до світа принадив?...* 

Снувались думкі по голівці єі, 
І острах і жаль і розрада, 
А вколо альтани гуділи пчілки 
І пташок співала громада. 

Збудилась вдова: попадянка при ній! 
Дізналась, що син в огороді, 
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Просила в альтану єго привести, 
Бо йій і підняти ся годі. 

В альтаиу понуріш Іван увійшов. 
На панну і оком не глянув, 
За немічну руку старушку узяв, 
Схіпивсь цілувати і станув. 

За голову нагло руками вхопивсь, 
Припав до постелі устами, 
І гірко заплакав та все повторяв ; 
„Ой мамо, ой мамо, ой мамо!* 

Вдова підняла ся з постелі сама , 
Схопила єго, мов дитину, 
Руками так сильно єго' обняла 
І хрипло шептала: „Мій синуї..* 

Вона не ридала, та в грудях єі, 
Як в хмарах густих клекотіло; 
Закашлялась тяжко , пустила єго , 
А тіло нараз аж омліло. 

На подушку впала немов без душі, 
І довго без слова лежала, 
Блудними очима водила кудись, 
А далі й спокійно сказала: 

„Мій сину, прощай! Не спротивлюсь уже 
Бажаню побожному твому; 
Як тільки подужаю троха тепер, 
То зараз вертаю до дому.* 

Та скоро лиш повик домів відійшов, 
Вдова обняла попадянку, 
Оперлась на біліі руки єі 
І плакала вже без наетанку... 

XVIII. 

На другий же день в монастирськім саду 
Два новики вкупі ходили; 
Обох йіх загнала біда в монастир 
І оба людий не злюбили. 

Один говорив: „Так небавом вже ти, 
Мій брате , в черці пострижеш ея ; 
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Б побожнім житю прокоротаєш вік, 
Отак, що й не спостережеш ся. 

„І я би рад дуже зістати перцем, 
Та вдача моя міні вадить; 
Люблю монастир, та чогось то мене 
І воля і світ нераз надить. “ 

„Ой, брате, і я так гадаю нераз 
І маю себе вже за труса. 
На світі біда, але й роскіш там є... 
А може се тілько покуса?... 

„Всеж ціль до житя я найшов би якусь, 
Не дав бп бідитн хоч мамі, 
А я молодий і здоров і — сховавсь 
Б тих мурах на віки, як в ямі “ 

Так иовик Іван у ту хвилю гадав 
І довго собі дивував ся, 
Як в него та думка зродитись могла, 
Котроі так дуже лякав ся. 

Вже келія тиха тюрмою здалась, 
Ходив він по ній, як по клітці, 
Одежі чернецькоі вже не любив , 
Б ній чув ся як риба у сітці. 

І довго в попи вій заснути не міг, 
Пестив ся й томив ся думками , 
А мріі ставались в уяві єго 
Живими людьми і словами. 

То бачив він Ольгу, чув мову еі, 
Чув руки на собі дівочі, 
То бачив , як Ольга, вже жінка, ему 
Так радісно дивить ся в очи 

То мати являлась недужа, стара, 
Замучена смутком, журбою , 
З докором німим, що дає одинак 
Так тяжко йій битись з судьбою. 

І втомлений мріями новик був рад 
Згорнути Д і купи думки всі, 
І викинуть йіх, як сміте , за вікно, 
Такі навісні вже були всі. 
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Днів кілька так мучивсь, аж сповідь прийшла, 
Отав думати думку про віру, 
Захмаривсь і зуби стиснув, бо его 
Терпіне втомило не вміру. 

Який се демон навісний 
Мені спокою не дає, 
Лиш томить духа, як соп злий, 
І нівечить жиге моє! 

Чого боротись каже він, 
Коли у мене мало сил ? 
Чого літати каже він , 
Коли не ма у мене крил? 

По що чутя він у міні 
Колотить, як страшний оркан ? 
Чому не дасть у тишині 
Прожити свій малий талан? 

Ідпь гадки, ідіть гадки , 
Не хочу вас, бою ся вас , 
Лишіть мене , най ті роки — 
Незнаний сей для мене час, 

Як бідні духом прожию, 
Відбуду се дурне житє, 
І зложу голову свою 
У гріб, де всіх жде забуте !.. 

XIX. 

Як тілько подужала троха вдова, 
Пойіхала зораз до дому, — 
Так тяжко чкгось затужила вона 
На службі у місті чужому. 

Відйіхала мати старенька домів , 
А син, як у мурах замкнув ся, 
То довго на світ не виходив нігде, 
Аж мрій навісних і позбув ся. 

А в домі попа пояривсь богослов, 
Що з Ольгою біля могили 
Давних молодят у той час там стояв 
Коли богача хоронили. 
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То був єі добрий знайомий, давшій; 
Тепер покінчив вже науку 
І перше усього до Луга прийшов 
Просити о Олину руку. 

Мій Боже! І хто се придумав колись 
Премудру таку установу : 
„Зі школи до слюбу! Не бав ся , женись 
Се дуже розумно й здорово. 

Жених сей був гарний, гроша не бажав, 
Довгів мав лише не богато, 
І Ольга вже знала віддавпа, що він 
Кохав еі щиро-завзято. 

Хлопчина був з нього іще молодий, 
Бажав лиш краси і любови, 
Та хоч би бажав був і грошей яких, 
Почув би: „Бувайте здорові!" 

Вона була гарна і знала сама, 
Що з грішми жите все — здоровте, 
Та братчикі любі у школі були. 
І вчили ся так, аби — довше .. 

Терпіла сестричка за братиків тих , 
Бо мусіла дома сидіти, 
Журила ся з батьком, щоб в школі вони 
Були все і ситі й одіті. 

Про себе-ж не дбала й нетреба було; 
Богато о неі гаралось, 
Та батько не квапив ся звістно: вдовець 
То в хаті дівча все придалось. 

Аж ось і надумавсь, спитав ся в доньки, 
Чн схоче покинути тата; 
Вона счервоніла, пристала на все — 
І слюб назначили на свята. 

Бо ждати непевно, краса як роса, 
Хто знає , яка жде година, 
Жених же і гарний , здоров, молодий, 
Тай добрий із него хлопчина. 

Лиш Ольга журилась, що вже не могла 
Івана для світа добути, 
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І жатери бідної довгі часи 
Не в силі була пооабути. 

XX. 

Як цитра миленька, як арфа дзвінка, 
Так пісня дзвеніла чудова; 
То женців громадка несла десь вшої;, 
А пісня була обжинкова. 

Тван пізнавав, у саду спдячи , 
Як женці зближатись до Ялта, 
Мовчав, любував ся, та хмурний сидів, 
Бо серце точила все туга. 

А пісня далеко єго занесла ? 
Б краіпу невидану, чудну*. 
Неначе в пустиню якусь мовчазну 
Горячу, самітну, безлюдну. 

Думки уривчасто снували , лились, 
Як хвилі буйні переливно ; 
Забув, де сидить, і на світ не глядів 
І в серці було ему дивно. 

Така порожнеча взяла ся в душі, 
Ні одноі думки не зловить , 
Сидить , як прикутий, а серце мовчить 
Г розум нічого не мовить. 

Вже сонце заходить, червоне як кров, 
Сверцки гомонять без упину... 
Іван йіх не чує — аж нагло з вежі 
Годинник звіщає годину. 

Всі мріі щезають... Як час той іде , 
Години віку молодого!... 
По чім же йіх згадувать ? що в них було ? 
Нічого , нічого, нічого. 

Як той подорожній під гору йдучи 
Утомить ся дуже і сяде, 
Огляне дорогу, що вже перейшов , 
І сю, що іти ще припаде. 

А долі дорога далека, еумна, 
Непривітна , лиш мріє, 
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Така одностайна, що тіло мов снить, 
А дух гірше тіла ще мліє — 

Так новик тепер по дорозі житя 
Очима уважними водить, 
Глядить там за хвилями щастя, утіх, 
І мало, так мало находить. 

Дорога в пустини по пісках сухих — 
Таке те житє у Івана ; 
Ідеш. а не знаєш, куди і по що, 
Дорога і вкучна й незнана. 

А там у містечку ось гомін якийсь ! 
Так весело грає музика! 
Іванови дивно , він слухає ще: 
Там певно забава велика. 

Він слухає добре і з лавки встає , 
Іде у нестямі і тузі, 
Де слуги працюють , питає ся там: 
„Яке весілє се у Дузі?'* 

„Попова донька нині замуж іде“ — 
Так каже послушник байдужно. 
Від слів тих Іванови гірко стає, 
Немило чогось, осоружно. 

Аж дивить ся він, а ігумен іде, 
Підходить до него спровола, 
Тримає в руці якийсь лист чи папір, 
Та все озираєсь довкола. 

Говорить про се і про те, аж не знає Іван, 
Чого то від него він хоче, 
Тремтить, терпеливости вже не стає, 
І мовить: „Кажіть же раз, отче!“ 

Ігумен ще мнеть ся хвилинку одну, 
Не знає від чого зачати, 
А далі і каже: „Депеша прийшла: 
Померла ваша мати!**... 

Львів 1392 року. Осип Маковей. 

Жите і Слово. 28 
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Споминки про конфедератів. 
СЗаписав Михайло Зубрицький.) 

Іван Цмай (у 1892), їазда в Мшапци, староміського повіту, опо¬ 
вів про конфедератів таке: 

„Прийшли конфедераки в наше село. Мій дідо (р. 1760 )' 1833) 
вже пастушив. Ще жали лаву орати, а ту поставили 40 коней, до стайні 
би булл не вмістили ся, по під плоти поирнеязовали і зерно сипали, 
то її лави вже не орали, бо не було чим засіяти. Веліли си всього да¬ 
вати, бо повідали, що ідут край боронити. Де зачули зерно, таж коней 
вели. В корчмі наливали, а громада мала заплатити. Зійшли са люде, а 
жид повідає, що випили бочку пива і бочку горівки. На се повідає Еу- 
хтин Стефан: „Та чей 50 люда не випило тілько пива і горівки!" А 
жид: „Коли так, то як прийдут другим разом, не дат ним ничого". 
Прийіхалн конфедераки другим разом, а жид повів: „Так і так“. Они 
веліли вести ся до Кухтішого. Взяли му воли і коні. Воли пропали, 
а коні аж з за Дуклі вернули, але а збитків повідтинали ним 
хвости. 

„Була в селі, видиш, Пізначка, такой лд не без їазди була, йісти 
по селі варила, тай пішла з конфедератами. За якийсь там час знов 
ііхала через село, а старий Пізнак вийшов на двір, тай стоіт, а гуси 
пасли ся на березі. От она і мовит до ГІізнака: „Хлопе! а до то за 
птах, до на лопатах ходзі, а роїом траву торїат?" Мислила си, що він 
сі не пізнає А він цій такой добре повів: „Іди, іди суко! ди я не 
знаю, чия тії V" 

„Ходили тогди козаки, саси, конфедераки, та одні на других заста¬ 
вали і дуже били ся. А в селі був жид, як тепер Абрамко, що ходив 
то в Плоске, то до Потоки і доносив одним, де другі обертают ся. 
Але жид зводив одних і других, та через то дуже били ся. Аж помір- 
ковали, чому так, та за жидом. А жид щось помірковав, зайшов до Му¬ 
хи і мовит: „Сховай мя.“ Вивів Муха жида в лавок і повідає: „Сідай 
иа ялицю і не відзивай ся, аж тя закличу.11 Що мав піти горі Січков 
в Маїуру і там жид був би беспечний. Прийшли конфедераки до корч¬ 
ми, тай питают жида Липу: „А де тамтот жид ?“ — „Муха сховав го“. 
Післали по Муху, а коли прийшов, питали ся его: „А де сь подів жи¬ 
да?11 — „Ходіт, я вам покажу.“ Прийшли в лазок, Муха кличе:„„Жи¬ 
де! жиде!“ А жид відзиває ся: „Ци вжепойіхала погана віра?“ Йімили 
конфедераки жида на мотуз, пригнули галузу і повісити. 

„Йівали ся так конфедераки і до панів, а тсти сприкрили си тай 
иовідают: „Пишім до даря, коли не маємо свого, придаймо тому, та 
буде спокій." Пани придали свій край Австріякови і стало ся гаразд. 
Тай тепер ладно, тепер кождий єднаний, ци пан, ци Іван." — 31/8 1889 р. 

Що через село Мшанець переходили конфедерати, посвідчае про 



«•є сі і дуюча жалоба мшапещ.ких солтисів, що переховала ся до тепер 
між паперами в коморі у иаслідників одного низше підписаного 
солтиса. 

йанпіе \¥іе!то2пу Рапіе у РоЬгойгіе.іи пазг ІЧауІазкатезгу. 
Му Зоїіузі ге \¥зі Мзгапса а Роййапі І С. К. у Арр. МСі 

те Екопотіу ЗатЬогзкіеу гпауйиіа.су зі§, а йо Кгаіпу Ьірескіеу па- 
Іег^су 2 пау§І§Ьз2ут (іо N0$ йазпіе Шіе1тогпє§о Рапа у БоЬго- 
йгіеіа пазгедо ирайпіепіет йоргазгату зі§ Іазкатееу Кіетепсуі Рап- 
зкіеу рггег іе пазг? Зиррііке те гогз^йгепіи у ротіагкотеапіи ті§йгу 
паті Зоїіузаті у \¥азу1ет Нойотеапсет, кіогеп піезіизгпіе у Ьег 
гайпе§о йокитепіи гозсі зоЬіе ргеїспзу^ га кіасг тегі§іо рггег Рої- 
зкісЬ гоіпіегготе, а іо те пігеу орізапу зрозоЬ. 

Іто. Йиг іети Іаі сгіегу па рщіу па Затут озіаіки рггеіег- 
йїащс Кііки Роізкісії Гоіпіегготе аііаз Копі'ейегаіоте г Місіїпотеса 
рггег Мзгапіес, теургг§§1і кіасг г Вгопу \Уазу1а Нойотеапса г \¥оу- 
іотезітеа, тотещс ти ге рой І’ггетеойпіка, іепге газ Рггетеойпік Ьуі 
г Назгсготеа, аіе іак ротеіейащ Іийгіе, йокитепіаіпіе, гепаі§г зате 
Кіасг рггеїогуі КиІЬаЦі іейеп г іусЬге Гоіпіегготе, а копіа зтее§о 
гозіатеіі те Вапйготеіе, §йуг рой піт ЬуІ коп зіаЬу, а кіасг Іерзга, 
а іегаг іепге ЛУазуІ Нойотеапіес йоротіпа зіе и паз Зоїіузоте га- 
ріаіу га і§г Кіасг іо ,]езі СгегтеопусЬ гіі ріес, га кіогуту бготайа 
піезіизгпіе оЬзіаіе у рггей Ітс Рапет Кгаупікіет іегагпіеузгут 
піезргатеіейіітеіе зіе га іутге РРазуїет Нойотеапсет рггусгупіїа. 
аЬузту ти Кіасг гаріасіїі, со у Ітс Рап Кгаупік пат зиготе^. рггу- 
кагаї рой Ехекисі^, сгіегеск Гоіпіегготе, у каг^ теіеікд,. іак піегаріа- 
сіту кіасгу те іак паурщйзгут сгазіе іетиг Сгіеки. Теп іпіегез Ьуі 
іиг у те Гатки, у рггей Ітс Рапет Кгаупікіет рггезгіут. а пі§йгіе 
паз піез^йгопо, Ьо піета йокитепіи гайпе§о, ой \¥оузка Роїзкіено 
іепге тляу/. теугагопу Сгіотеіек, аізузту ти гаріасіїі кіасг, іуїко та 
кагі§ гтузіоп^, Ьег теугагепіа у ройрізи ^Уоузка Роїзкіе^о. 

2йо. Оготайа газ г іакотееу гасуі па паз піезіизгпіе іпзіу^иіе 
те гаріасепіи Кіасгу іетиг \¥азу!отеі Нойотеапсотеі тотещс, ге \¥у 
ротеіппі і§ кіасг гаріасіб, Ьо опа іезі тегі^іа га ройаіек, кіоге§озсіе 
піе йаіі йо Котепйу роїзкіеу, а ту піе іуїко Котепйгіе Роїзкіеу 
оййаіі Ройаіек, аіе у Ітс Рапи Коїтізігготеі, у іо те ]ейпут гоки 
йаіізту, па со зд, зтеіайкіет ктеііу іак Копґейегаскіе іакоіег у Ітс 
Рапа Коітізігга, а йги§іе^о гоки §йгіе тегі^і ой паз Ройаіек Ітс 
Рап Коітізігг, іо Котепйа Роїзка піе Ьгаїа, а іегеїі те рггой Ко- 
тепйа Роїзка £Йгіе тегіеіа, іо Ітс Рап Коітізігг іиг піе Ьгаї, аіе 
у па іакіе Ройаікі тату ктеііу. 

Зііо. Му гпаійиіасу зі§ Зоїіузі теє ЛУні Мзгапси, рггег тезгузі- 
кіе Іаіа іак га УУоузка Ртзуізкіе^о іако іег Роїзкіе^о іийгіег у І. 
(]. К. у Арр. Мсі Ь^й^седо, па іакіекоїтеіек ротеіппозсі йатеапіа,теу- 
згїу Раїеіу, пі^йузту піе Ьуіі зрггесгпі, у гатезге тегаг ойЬутеаІізту 
зтеоіе паїегуіозй, у Ш пісгут піеотіезгкаїізту рипкіиаіпонсі зтеоіеу, 
у Шейоротіпату зі§ и Сіготайу пісге^о іппе§о. іуїко ге піезргатеіе¬ 
йіітеіе зтеіайсгу па паз зігопу гаріасепіа іеу кіасгу. 
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2а сгут у ротуїогпіе ирасіату росі зіору Давше \¥іе1то£псдо 
Рапа у БоЬго32Іе,]а пазгедо, ггцЗаіцс БоЬгосгуппозсі у туеуггепіа 
зрга\уіеЗИ\уозсі Іазка\уеу Рапзкіеу ту іут іпієгезіе, аЬу іиг іети 
Ьуі копіес іпіегезотуі. га кігогц 1азк§ (Зо Кгези гусіа пазгедо РоЗ- 
погкотуіе Рапзсу Маіезіаі Возкі о Зіидоіеіпе Рогусіе па 8\уіесіе 
Іазпіе ХУіеІтогпети Рапи у ЗоЬго32Іе,]ОТУІ пазгети ЬІадас гарізиіе- 
ту зі§ гпакіет Кггуга 8туі§Іедо іако піеитіеіцсу різаб Ітуап \¥о- 
іозгегак + НєЗіо Виігуп 4- Гдаап \¥оіоз2С2ак -\- Бустап МГазуІ + 
М^азуі Богозг -і- Надпись : Рокогпа Йирііка оЗ Воііузоту \Узі Мзгап- 
са рггесітуко \¥азу1отуі НоЗотуапсотуІ ту іеуге Л¥зі па М'оуіозітуіе 
гпауЗищсети зі§ Врізапа. 

Рішене жалоби: Ітс Рап ЕЬгепкгеиІг кгаупік Ьіреекі ту кодпі- 
су§ туугагопеу кггутуЗу ВиррИкіщсусЬ тупіуЗгіе, у зргатуіеЗИтуіе 
игпатузгу гесіїсе ЗесіЗотуаб. І)а11 ту 2атки 3. 16. Магії) 1776. 

Апі. ШІ. Кгізск 
оесопот АЗтіпізі. 

Матеріали для історії віршів українських. 
Зібрав і впорядкував 

М. Д ра-гомлжо в. 

А. Вірші про речі церковні. 

5. Воскресеніє Христове. 

1 Кажуть, будто молодиці 
Негодяйки, ледащиці 
І пужливі, як зайці. 
Аж неправда , молодці! 

(Вар. — „панотці", або „панотець".) 
5 Се (вар. — „бо") Марія серед ночі 

Пустила ся со всій мочі 
Плакати на гроб Христів 
На Голгофу між кустів. 
Поздирала вельми ноги, 

Ю Не боялась синагоги, 
І напала там Христа 
Він же йій вказав з проста: 
„Чого ти, Маріє плачеш? 
(Вар. Что, Маріечко, так плачеш?) 
Я уже воскрес, як бачені!" 

15 Мов на нун жиди кричать, 
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Що нарушеїіа печать. 
Задали жовнірам плату, 
Щоб жовнір збрехав ЇІилату, 
Будто зломив йіх кріпкий сон, 

20 А Христа хтось виніс вон. 
Аж Христос був на роботі, 
Попалив зовсім чоботи, 
Покуль пекло погасив 
І Адама воскресив. 

25 Куца Сатана почула , 
Що і смерть уже заснула, 
І Адам сміять ся став, 
А Мойсей так засвистав. 
Прибігає ко Арону 
Зділать справку по закону, 

ЗО А Арон очки надів, 
У Библію поглядів , 
Не утерпів, засміяв ся!... 
Куций дьявол догадав ся, 
Що воскрес уже Христос, 

35 Та й потупив в землю нос. 
(Вар. — „І устромив в землю нос“). 
Вибіг на пекельну браму, 
Аж Христос іде к Адаму. 
Брама пала перед ним, 
Мур розсипав ся, як дим. 

40 Смерть лежала у куточку, 
Рвала на собі сорочку, 
Надула ся і сопла 
І на бога щось товкла. 
Куций упустивсь із ляку, 

50 Круто стало небораку ! 
Зараз пекло погасив. 
А Христос його спросив; 
„Де старенька баба Сва, 
Що в раю вкусила (з) древа?“ — 

50 Куций кочергу узяв 
І у печі помішав, 
бва вилізла із печі: 
Обгоріли вельми плечі, 
А за нею і Адам... 

55 Аж Христос спугав ся сам! 
Бачив бідний добру кару: 
Обпалився (вар. — „опалив ся“) ввесь од жару, 
Ввесь нагайками ізбит, 

60 3 голоду запав живіт. 
Він сльозами ввесь залив ся, 
Христу в воги ноклошів ся, 



Гірко , гірко заридав , 
І на Єву поглядав. 
Взяв Христое його за руку 

65 І сказав : „Такую жуку 
Ти, Адаме , забувай! 
Дриі'ай (вар дерзай) з Свою у рай! “ 
І дали із пекла драла! 
бва на всі жили брала, 

70 А Адам аж употів: 
Наперед усіх летів. 
За собою цілу зграю 
Повели вони до раю : 
Лучший богатнрь Сажсон, 

75 Що колись був лас на сон 
(Вар. „Що був вельми лао на сон) 

Наробив у пеклі трусу: 
Крикнув Навину Ісусу, 
Щоби сонце придержав, 

80 Ад затряс ся, задрижав. 
Вискочив Моисій з рогами, 
Тупнув , як солдат ногани, 
І назад рукою кив ! 
(Вар. „І назад рукой кивпув“ — з чим у слід, стисі рифмуе ся 

[польське „полкув11, зам. полків) 

Тут дванадцять йіх полків 
85 Діти Якова всі вийшли. 

Ілія летів при дишли, 
Слисею дав жупан, 
Та й пустив ся в Іордан 
(Вар „Розступив ся Іордан11) 

Царь без племені і роду 
90 Верхи йіхав між народу, 

А за ним святий Афет 
Ніс і шаблю і мушкет. 
Авраам сказав Ісаку: 
„Забувай старую драку!“ 

95 І за руки узялись, 
Просто (вар. „прямо ‘) к раю понеслись 
Стріли по дорозі Лота: 
Аж кровава смага з рота, 
Чеше він у райський сад, 

100 Не оглядючись назад! 
Ной старенький натоптав ся, 
Випив з праці тай заспав ся, 
А премудрий Соломон 
Зазвонив у райський звон: 

105 Затрясло ся вельми било , 
Що і Ною догодило, 



Пробудив ся старий дід; 
Аж сопуть всіх на обід. 
Скрива доглядів на Хама, 

110 І потяг до Авраама. 
Там посіли всі за стіл, 
Подали йім хліб і сіль , 
Кождожу по чарці пива. 
Тут Давид наробив дива: 

115 Приударив в гуслі так, 
Що скакать хотів усяк. 
Сарра кинула і ложку! 
Піднімала гарно ноаску, 
А за нею і Рахияь. 

120 Дія кинула костиль; 
І Ревека вийшла з мочі, 
Протирала хусткой очі, 
Понесла ся гопака. 
Тут Сусанна із садка 

125 На Данила погляділа 
І у танець полетіла, 
А пригожая Есфирь 
Красну впиняла псалтирь , 
ІІред Давидом розгорнула 

130 Да й іграть його наткнула 
Аж до олтаревих рог : 
Засміяв ся сам і бог! 
Тут і бабки тут і внучки, 
Всі побрали ся за ручки 

135 І пішли у коровод. 
Слава богу в род і род! 
Не дивуй, святий владико*), 
Може для тебе і дико , 
Що я вірш таку сказав , 

140 Да і писанки не взяв! 
Не за тим, щоб поскупив ся, 
А на гарну не розжив ся, 
А ледачу як привести, 
То ми знаєм трохи честь! 

145 Не пригожа наша мова , 
Тане збрехав ні слова. 

(З паперів Ш. А. Максимовича.) 

В паперах Максимовича знайшли ми два списки сеі вірші, писані 
мабуть ще з початку XIX ст., а може і ранійше. Ми привели відміни 

*] Сі слова показують, що віршу говорили мабуть семінаристи перед 
архієреєм 
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обох списків. В варіанті, напечатанану в „Кіевск. Старині;1' 188В, 
NN. 1 — 3, 279—282, нема наших стнхів 44- 43, 56—63, 72—88, 
99—10, 105—106, 109—136, 141, 145—146. За те після слів; „Мур 
розсипав ся, як дим" (у нас ст. 39) в вар. К. От. стоять слова, котрих 
у нас нема: 

Приближаеть ся Христое до пекла, 
Показав чортяка морду й векла, 
Драла в пекло, хвостом кив ! 
А Хрнстос його снросив : 
Де старенька баба бва і т. д. 

Варіант сеі вірші знаходимо в „Білорусскихь народннхь піснях!. “, 
зібраних Носовичем: 

„Пречистая середь ночи 
Пусцила ся со всеіі мочи, 
Плачучи на гробь Христовь, 
На Голгофу межь кустовь. — 
Поздирала вельми ноги, 
Бо боялась синагоги, — 
І наткнулась на Христа 
Ень ее спросивь спроста: 
— „Штожь ти, моя маци, плачешь? 
Я воскреси , сама ти бачешь. 
Ходь на пупь жиди кричадь, 
Што нарушена печаць; 
Ходь жовнерамь дали плату 
Штобь брехали тами Пилату, 
Што ихь змог'ь найкріпкоп сонь, 
И Христа хтось винесь вонь, — 
А я много мівь работи, 
Подї> часі святня суботи , 
Покуль пекло погасивь 
И Адама воскресивь". 
Яки почула зяая сила, 
Што самую смерць скосила, — 
Побажали кь Аарону 
Оправку вивесць по закону, 
Ци пришовь Мессіи чась, 
Штобь оть пекла всихь ень спась? 
Ааронь очки надзінь 
И вь Вибліи ноглядзівь, 
Не уцерпівь, засміявся. 
Куций заразь догадався, 
Біжиць на пекельну браму, — 
Ажь идзець Христось кь Адаму 
И вь архиву скоро шась! 
Ажь пекельня затреслась 



Куций вашатався сь ляку: 
Трудно стало небораку! 
Предь Христомь ни жертвь, ни з&ивь, 
А Христось его спросив : 
„Рдзі старенька баба Бва, 
Што гризнула плодь ота. древа?1' 
Куций кочергу узявь, 
Вь печи кріпко помішавь, 
Бва вилізла изь печи, 
Обгоріли вельми плечи, 
А за нею и Адажь, 
Ажь Христось здзивився самь: 
Весь избить и исколоть ; 
Зь голоду запавь живота! 
Горько , горько заридавь , 
її на Еву поглідавь. 

Взявь его Христось за руки, 
Росказавь про свои муки, 
Огпусцивь оббихь вь рай, 
ЇЇІтоб забили гетнй край. 
Туть Адажь изь пекла драла, 
Ева на вси жили брала: 
На бігу догнали Лота. 
Ажь кровава пяна вь рота , 
Якь ень чиниць вь райскій садь; 
Не огляждаясь назадь. 
Ной старенькій спотикався 
її до раю прямо дрався. 
Славний богатнрь Самсонь, 
ПІто бнвь вельми лась на сонь 
її што здався на покусу, 
Крикнувь Навину Исусу 
ЇЇІтобь ень сонце придзержавь , 

Покуль вечерь не наставь. 
ІІраведния души вишли; 
Илія на коняхь вь дншли, 
Елисею давь жупань. 
Разступився Іордань, 
Стали райскія вороти 
Насцижь вь дзень нової Суботи. 
Туть премудрий Соломонь 
Зазвонивь у райскій звонь. 

Всі собралися по звону, 
По заслугамь по закону 
Посадзили всихь за столь. 
Туть и божій бнвь престоль. 

« Самь богь яйцями златнми 
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Похристосався за. усили, 
Розговівся святий мірь, 
її почався вічний пиргь. 
Новое подали пиво; 
Туть Давида, усимь на дзиво 
Лріударивь іїт. гусли такь, 
Што не удер піл н ниякь 
Сарра вь тую же годзиву 
Лрежь всихь вншла на средзину, 
Сь Авраамомь вь танець діла, 
У всихь ноги подняла. 
Исаакь, продерши вока, 
Стала, сь Ревеккой Саррн сь боку. 
Якова, кинувь своя костиль, 
Став при ихь, взявши Рахиль. 
Туть придав Іуда жару, 
Взявши подь-ручку Самару. 
Туть припомнила Зсоирь 
Рірасень сь гуслями ІІсалтнрь. 
Туть ударили вь тимнанн, 
Бо всі струни и органа, 
Ажь до олтаревихь рога., 
Іїїтобн бьтвь прославлень Богь. 
Туть и бабки. туть н внучки 
Вси побралися за ручки, 
Пошли вь вічний корогодь. 
Слава Богу вь родь и родь ! 

Записки Географ. Общества по отділенію Зтнографіи V. 86—89. 

По мові і по змісту білоруський варіант, видимо, пішов від укра¬ 
їнського, тільки він більше вдержуеся від юмористичного трактованя 
речі. 

В Великуросіі єсть у сектантів Людей божихь стих, котрий 
видимо склив ся під впливом нашоі висіле приведеноі вірші, з тим тіль¬ 
ки, що великоруський складач не запримічував єі юмористичного хара¬ 
ктеру. Ось той стих : 

Саваоеь чудо твориль, 
Сь снношь божьимь говориль: 
— „ Ужь ти синь ли мой, сннокь , 
Ти мой ясний соколокь, 
Ти сіонская гора, — 
Сь неба на землю пора. 
Изволь вселенну утішать , 
На Алгофь-гору поспішать. 
На Алгофь-гору тебя пошлю, 
Ризи білня сошью 



Изволь ризи надівать, 
Пречисту кровь проливать." — 
Искупитель не стерпіли , 
Золоті орели полетіли, 
Бею вселеняу исходили , 
Темну стіну побідилп , 
Жало ліпость умертвили. 
А страданіемп своимп 
Вереи вічнн сломиян; 
Очиїцаеіп гріхи мірь, 
Агнець божій наречеся .. 
Агнець ти животворящій 
И женихи происходящій! 
На всіхп рірньїхп огдянулея 
На кресті боги встрепенулся. 
Страшний громи загремілп, 
Земля, небо ужаснулись, 
Звіздн си неба сокатились , 
Всі престоли поллсю'иулись, 
Архангели ужаснулись. 

А Архангели Михаилн 
Ви золотнхи крнлахи предстали , 
Страху, трепету достошгь: 
И ви сенаті они сенатори 
И на небі губернатори, — 
Много разуму иміети, 
Доложить Христу не сміетн. 
Судьбу божью иснолняети , 
Архангелови собираети , 
Христа на крести убираетн. 
А Илья пророки пророчити, 
Что воскреснуть Христоси хочеть. 
Давиди ви гусли зпиграян, 
Заскакали они, заплясали. 
Ковчеги божій преди ними скачети. 
Петри апостоли горько плачеть, — 
Много ревности иміети, 
Доложить Христу не сміетн, 
Востру саблю свою точити, 
Распинаться си Христожи хочети. 
А Кузьма, сударь Демьянн 
Си Христомп ви страстяхи ликовали, 
Кандаян всіми расковалп, 
У Христа ви гостяхи гостили, 
Си темниць вірннхн отпустилп. 
А и Флори, сударь Лаверн, 
И коней свонхи подвелн. 
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Колесницн закладаєте, 
Христа на кресть убираєте, - 
Огонь — пламя утушиле, 
Змія люта побідиле 
Николай же чудотвореце 
Чудеса оне туте творили 
Седьмо небо оттвориле, 
Ко Христу часто ходили, 
Хрнста на кресте снарядний. 
Сама матушка царица 
Прилетіла райска птица, 
Хрнста на кресте убирала, 
Сажа смертью умирала. 
Саваоеа упросила, 
Снна Божья воскресила. 
Богу слана и держава, 
Бо віки вікове. Аминь 

(Р (утпскій, Люди бсжіе и скопіш, стор. І68.) 

6. Друга вірша про Воскресеніє. 

Перший варіант. 

1 

5 

10 

15 

20 

Христос воскрес, 5 
Рад мир увесь, ^ 

Дождались Божоі ласки, ^ 
Тепера всяк < 
Найів ся в смак ^ 

Свяченоі паски. < 

Всі гуляють 'і 
Босхваляють ' 

Воскресшого бога, ^ 
Уже тая, ^ 
Що до рая < 

Протерта дорога. ^ 

Злиє духи, <; 
Власно мухн, ; 

Всі уже послизли , ^ 
Загнав Ісус - 
В пекло покус, \ 
Щоб христян не гризли. ^ 

А смерть люта, : 
Що нам тута 

Вельми докучала і 

По болотам, 
Очеретам 

Біжучи кричала. 

25 Там суціга 
Тепер біга, 

Як шалена з ляку, 
Бо бог хрестом 
Чорта с хвостом 

ЗО Прогнав, як собаку. 

Сей чорт темний, 
Кяязь пекельний 

З смертю полигав ся, 
Всіх зажерти, 

35 В ад заперти 
Так то ізмовляв ся. 

Вони тоє 
В кучу двоє 

Знюхавшись сацюють, 
40 Хоть старого , 

Хоть малого, 
То так ізлабцюють. 



Пула поля : 
Хоті, і кроля 

45 У рай не пускали , 
Хоть би святих , і 
Вони і тих < 

У пекло таскали. І 
б 

На всіх трактах 
50 По болотах < 

Сторожі стояли, 5 
Серед шляху ї 
І туряху : 

До пекла хватали. 

55 Того святці, 
Попи й ченці § 

Пе минали шляху, 
Филозопи, > 
Ерутополя 

Набірались жаху. , 

60 Пропав сей страх, 
Заріс той шлях ; 

Кулем та болотом ! і 
Де той злий дух '> 
Глитав як мух 

65 Ненаситним ротом. ; 

Тепер скорий ' 
Шлях, просторий, > 
До раю протертий, — , 

Без сторожен, — 
70 Всі навстежей \ 

Ворота отперті. ) 

Уже велять 
Яблука рвать ’ 

Із райського древа, , 
75 3 якого плод ^ 

Не велів Бог , ^ 
Та вкусила бва. 5 

Давно той уж | 
Кричав недуж, ; 

80 Що спокусив бву, 5 
За то болів, ? 
Що аж поліз ; 

По (на) своєму чреву. : 

Вищить, охляв, 
85 Бо Бог закляв 

Лазити на древі 
За єго гріх , 
Що він на сміх 

Так набрехав Єві. 

90 Бідна бва 
Одну з древа 

Вирвала кисличку, — 
Збула власти: 
Треба прясти 

95 На гребені мичку. 

За нею ж там 
Бідний Адам 
Щось , кажуть, принудив, 

Землю пахать, 
100 Діло» жахать 

Бог з раю пропудив. 

За одну йіду 
бва біду 

Заслужила сію. 
105 Нечесть Адаму: 

Аж за браму 
Вибили у шию. 

Глупа жона, 
Сама вона 

110 Яблука трощила, — 
За один плод 
Увесь народ 

В пекло затащпла. 

Бог мнлостив 
115 вві простив, 

Адаму пробачив : 
Для визволу 
Сам до долу 

З неба лізти рачив. 

120 Там чортище, 
Старий псиїЦе 
Не хоче смирить ся: 

З коротким хвостом 
бще з Христом 

125 Думає сварить ся. 



Лиш тілько Бог ) 
Сам на порог > 

В пекло поточив ся, , 
То Вельзевул \ 

130 Попустив мул, ■ 
З ляку і вмочив ся. > 

Завив грізно, 
Як вовк різно, 

Голосом собачим 
135 Кричить пробу, 

Що особу 
Христову побачив. 

Дав Бог хлости, 
Що всі кости 

140 Поламав і роги 
І самого 
Духа злого 

ГІідгарбав під ноги. 

Кричить на пуп, 
145 Бо всюду струп, 

Не льзя приторкнути, 
Надуло брюх, 
Заперло дух, 
Не дає і тхнути. 

150 А смерть шлюха, 
Стоя, слуха 
Що човпуть над дядьком, 

Стала трястись, 
Мислить спастись 

155 Прехитрим порядком. 

Пустила дур, 
Бьєть ся об мур, 

Дереть ся на стіну, 
Як шалена, 

160 Тороплена 
Пустила з рота піну. 

Так сих покус 
Знає Ісус 

Хитрив обмани; 
165 За йіх діло 

На все тіло 
Наслав зли є рани. 

Усю п—цю 
1 г —цю 

Зсипала короста, 
120 Крутить гузном, 

Прийшло узлом, 
Бо болізнь не проста.. 

В такім місті, 
Що ні сісти, 

175 І ні почесати 
Нудьга, тоска: 
Так як луска, 

Де — сором казати. 

З нудьги, з тоски 
180 Все на куски 

На собі подрала. 
Смердять (сверблять?) кості, 
Бо в корості 

( Нагло все стаскала 

< 185 Як бубон труп; 
) Продовбав струп, 
£ Сороки рвуть тіло , 
< 3 усіх сторон 
5 Много ворон 
? 190 К стерву налетіло. 

5 На той же труп, 
^ Почувши струп, 
( Мухи прилітали, 
( Костомахи 
> 195 Різно птахи 
^ Усі розметали. 

< Карность злая! 
5 Бо як тая 
> 3 людьми поступала, 
< 200 Так по ділом 
( Душа з тілом 
( І нині пропала. 

\ Сей Іуда 
; 3 того стида, — 
( 205 Уродивсь макуха! — 
£ То синіє, 
) То краснів, 
) Бо береть сукруха. 
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В Юди сей знак : 
210 І міх закляк 

З грішми за плечима. 
За его гріх 
Той клятий міх 

Всегда пред очима. 

215 Землю копав 
Щоб міх пропав, — 

Та окаменіла, 
Посох там цвіт 
І трави ніт, 

220 Більш не зеленіла. 

В воді рибу 
Міх із глибу 

Роспужав і раки; 
Вирнув злий дух 

225 Із води сух 
До ІОдп і паки. 

Злую мару 
Пік у жару, 

Так не загорів ся: 
230 Міцно пошит, 

Чортом підбит, 
Що й не загорів ся. 

З огню, з печі 
Впять на плечі 

235 Вереть ся на Юду, 
І з тим мішком 
Ходить пішком 

У пеклі повсюду. 

Бог повелів, 
240 Щоб міх не тлів 

До страшного суду. 

Так крутенько, 
Всім хутенько 

Дав Бог царя Пора: 
245 Ад розорив , 

Чорта стребиз, 
Смерть ізчезла хвора. 

Прадід А дам 
І дядько Хам 

£ 250 Давно в пеклі нидів; 
!’ Уже 'І енер 
| Пекло отнер, 
\ Як Христа повидів. 

; 1 всяк узняк 
, 255 Крутий узлпк 

З шипі розвязали, 
’ Сусу Христу 
< Як на листу 
і> Усе росказалп. 

5 200 бва згнута 
/ Була тута 
■> От того шайтана; 
і Сей покуса 

Зліпиш Пруса 
, 265 І кримського хана. 
і 
> 
< Мучить дарма; 
5 В них і ярма 
^ 3 шийі не злазили. 

Струп на плечах, 
і; 270 Все по пічах — 
^ А дрова возили. 

^ 3 ярма в хомут, 
г 3 узлами кнут 
< Дротянії пуги: 
\ 275 3 шийі до пят 
\ На спині знать 
< Кровавіі смуги. 

\ І в тім страсі 
^ Бють по с—ці 
і- 280 ІІятінку святую, 
: На підпрягу 
' В колимагу 
^ Запрягли і тую. 

■і Щоб скакала, 
> 285 Не брикала , 

Кладуть и рот удала, 
Січуть ІІЛІТЬТІО , 

; Щоб так мнгь'ію 
Ступою хотіла. 

200 Понеділок, 
Хоть не мілок, — 
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Тому таж заслуга: 
Змикулив ся, 
Замулив ся, 

295 Ледви утік з плуга. 

Всю налогу 
Скоро Богу, 

Донесли у вуші, — 
Не забарив 

300 Ад розорив , 
Випустив всі душі. 

Святий Афет 
Узяв мушкет 
Вистрелив на гасло, 

305 Вийшла зірая 
Не малая, 

Аж пекло захрясло. 

Вдруг ожили, 
Всі загули, 

310 Як весною мухи ; 
З пекла народ 
Біг на взавод, 

А иншіі трюхи. 

Дочувсь Авран, 
315 Що вже Адам 

Із пекла нодриіав, 
Він з Ісаком, 
Ледви раком 

І собі поклиіав. 

320 Свята Сарра, 
Хоч і стара 

Да женщина руча: 
Вся піхота 
Йшла в ворота, 

325 Вона — куди влуча! 

Племінник Лот 
В купу сирот 

Як ізобрав бідних, 
Так ні дверей, 

X 330 А ні верей 
> В пеклі лема мідних, 

\ Бо як тая 
X Сильна зґрая 
^ 3 пекла поташдла, 
\ 335 Власне туча, 

Куда луча, 
5 Так залопотіла 

і У божу путь, — 
\ Тілько сопуть, 
X 340 Що аж попотіли, 
1 Та вривають, 
‘ Поспішають, 

Місти не схотіли. 

Мусій пророк 
345 Двері, замок 

М мур пробив рогами 
Ад сплюндрував, 
Та мандрував, 

Пішими ногами; 

350 Власний бугай 
З кошари в гай 

Випер ся голодний; 
Пекло отпер 
І шлях протер 

355 До раю свободннй. 

Адаме, грай! 
Отпер тип рип, — 

<; Іди, поспішай ся ! 
І Райським плодом 

3 усім родом 
; Рад будь, утішай ся. 

^ Веди всіх в ряд 
^ У райський сад 
^ Яблук ізбирати; 
> 365 Аж от древа, 
| Уже бва 
X Не буде вмірати. 

(З паперів М. А. Максимовила.) 
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II „Кіовск. Старин'Ь" 1882, N. 4, 101) — 171 нанечатано варіант 
се| вірші, оводний з двох стихів: А. А. Скальковського і М. В. Гоголя. 
Рівняючи наш варіант з висшеназваним, можна побачити, що в остат¬ 
ньому єсть кілька помилок. Окрім того в варіанті „Кіевской Старини" 
не достає наших стихів 144- І49, 168—257, 278—295. Подібні стихи 
були в списку Гоголя, та редактор „Кіевск. Старини" пропустив йіх, 
як „неудобння кь печати". Ми даємо далі всі одміни спиека Гоголя. 

Варіант другий. 

(З рукопису Гоголя. Заголовок: Впріла говоренная По¬ 
те м к и н у Запорожцами на Великдень) 

Текст в головному схожий з попереднім; визначуємо тут тілько 
відміни: Ряд 6: Христовоі паски; р. 25: Та суціга; р. 28: Бо бог 
з хрестом; р. 39: Знюхавшись сакцюють ; р. 42: Так туда й лабцю- 
ють; р. 45: У рай не пускають ; р. 48: У пекло таскають; рядків 
49—54 нема; р. 55—57 : Архнрейі і ерейі шли по тому шляху; р. 
59 : Набрали ся жаху; р. 64: Ковтав як мух; р. 68: До раю протер¬ 
ли ; р. 70—71: Всі настижей ворота отперли; р. 75—77: Бо йіх що 
ся Не вело ся, бо пойіла Сва; р. 79: Кричить недуж; р. 81—83: За 
те йому для сорому болізнь по череву; р. 86 • Лазити на чреві; ряд 
89: Теє брехав вві; р. 98: Щось, кажуть, проскудив; Землю нахав, 
ціпом махав; р. 102: За ту йіду; р 105: Честь Адажу; р. 112—113: 
Та увесь народ в пекло затопила; р. 115—116; €ву простив, Адама 
пробачив; р. 123: Крутить хвостом; р. 126—127: Лишень же Біг сам 
на поріг; р. 143: Підграбав під ноги; р. 146: Нельзя приторкнути; 
р. 147: Розйіло брух; р. 149; Не дало і бзднути; р. 155: Плутов- 
ським порядком; р. 161: Попустила піну; р. 168: Бо всю пшицю; р. 
179—181 нема; р. 183 -185: Смердять кості, що в корості, а те все 
попріло; р. 185 — 187: Як бубон струп, сороки все тіло (?); р. 189: 
Богато ворон; р. 190; Туда налетіло; 191—193 нема; р. 196: Миццю 
ростаскали; між рядками 196 і 197 е ось які: Черви повзуть, тіло гри¬ 
зуть, зовсім поточили; Огонь пече, юшка тече: тако йіх учили! р. 202: 
І єі пропала; р. 202—203 читаємо: А Юда сам стоючи там, з’юривсь 
як макуха; То синіє, то краснів, бо бере трясуха; р. 209: Вельми сей 
зляк; р. 212—214: За той свій гріх, що носив міх, не бачить очима; 
р. 265: В землю вкопав; р. 226: До Іуди таки; р. 227: Сюю мару; 
р. 230—235: Огонь потух, а той злий дух в печі не затлів ся. Міцно 
пошит, чортом підбит, що і не дереть ся: з огня, з печі та на плечі 
до Іюди преть ся; р. 236: Він став з мішком; р. 242—247 : А ху¬ 
тенько да скоренько Петра Бог достачив: Уже Петро однор пекло, 
як Христа побачив; р. 250: Заграли в свиріли; р. 251 -253; Закри¬ 
чали, заспречали (?), Як Христа згляділи; р. 255: Сніп кріпкий язик; 
р. 256: Вони розвязали; р. 262: 0, злобо шайтана: р. 264: Здіііший 
труса; р. 266: Мовчать дарма; р. 269—271 нема; р. 278 279: А для 
страху бють з розмаху; р. 285: Та брикала; р. .'{07 : Аж пекло затря¬ 
сло: р. 308: В миг ожили; р. 310: Як весною м\иіки; р. ЗІ З: А ін¬ 
ший і трушки; р. 316: 3 пекла удрнаан; р. ЗпМ 319 . І собі раком 

Жите і Слово. 29 
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ледви поклйзав; р. 331: Не зосталось мідних; р. 334: 3 пекла пото¬ 
чила, То голота всі ворота в пеклі потрощила; р. 335 : Власне куча; 
р. 341 — 343 нема; р. 351: 3 кошари в рай; р. 353—355: Так із 
ада вся громада, рада, що свободна; р. ЗОЇ: Таж ти утішай ся; ряд 
365 : Йіж од древа! 

Третій варіант. 

Ряд 8: Спохваляють; р. 39: Знюхавшись соксують; р. 42: То так і 
глябцюють; р. 46: Хоть би старих; р. 52—54: Того святці, попи, чен¬ 
ці шляху не минали; р. 55— 57 пропущені з недогляду переписчика; 
р. 75—77: 3 коіх плодов не велів Бог, щоб вкусила бва; р. 79 Ле¬ 
жить недуж ; р. 81—83: За то ему Бог по всему болість послав чре- 
ву; р. 84: Вищить Архав; р. 98: Щось, кажуть, прискудив; р. 105 : 
Честь Адаму; р. 108: Дурна жона; р. 123: Крутить хвостом; р. 
198 — 199: Аж сперло дух, не дас дихнути; р. 155: Прехльоским по¬ 
рядком; р. 161 : Пустила і піну; р. 168 — 172 нема; р. 181—184: На 
собі порвала; з тоі скуки, злоі муки жалобно кричала; р. 185—190 
нема; р. 202: У єі пропала; р. 203 205. А туда весь от студа зану- 
дивсь як муха; р. 207: То біліє; р. 209: Велик сей ляк; р. 229: Да 
і не нагрів ся; р. 230 - 233: Огонь потух, а сей злий дух тілько зво¬ 
лочив ся. З мішка пошит, чортом лідбит, що і не дереть ся; з огню, 
з нечі знов на плечі до Юди береть ся; р. 245—247: Ад розрушив, 
чорта вдушив, да і смерть пропала; р. 250 : Давно в пеклі сиділи; р. 
253: Христа увиділи; р 254—256: Всі малиі вони з шиі узли роз¬ 
вивали; р. 260 — 261: Яко нудьга була туга; 268—271: 3 шиі позла¬ 
зили; от йіх лечі струп на плечі, що дрова возили; р. 272; Ярмо— 
хамут; р 278- 280: А старуху бють по брюху Пятиицю святую; р. 
293: Макулив ся (еунротивляв ся); р 303—304: Взявши мушкет ви¬ 
палив на гасло, р. 305 : Вийшла із рая; р. 308: В дух ожили; р 316: 
Із пекла" удризав ; р. 317: Він за Ісаком; р. 319: І собі поклйзав; 
р. 328: Сам забрав і бідних; р. 329—331: Ламав вірей, а не дверей 
не оставляв мідних; р. 333 -337: Всіх із рая сильно потащила, то 
голота всі ворота в пеклі потрощила; р 341—344 нема; р. 351— 352: 
Впер ся у рай будучи голодний; р. 356 — 357.- Отпер ся рай, іди, 
іграй; при кінці читаємо ще ось які куплети, котрих нема в попередніх 
варіантах: 

Веди к саду 
Всю громаду, 

371 Веди, щоб селилась, 
Тут в покою 
І з тобою 
Вічно веселилась. 

Зараз тая 
375 Серед рая 

Свобода засіла, 

Тут тишина, 
Вся старшина 
Не має к ним діла. 

380 Тут еіпуга, 
Войт пянюга 
Нам не докучає, 
І в підводу 
Тут із роду 

386 Ніхто не хапає. 
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Всі нодубли Манна з неба — 
Що нас скубли > Все що треба 
Сельськіі нахали; > 415 Йіж, пий, весели ся. 
ІІодерачі, 

390 Колотнечі і Райські птиці, 
Всі уже пропали. Дастовиці 

> Весело співають, 

Втихли взбори > Жайворонки, 

Всі дозори (?), !> 420 Соловейки 
Не правлять кварталу : і Як в орган іграють. 

395 Спочав Адам, 1 
Що не кидав Всяких музик 
Людей на поталу. Нічий язик 

Не може сказати, 
Утік кураж, | 425 Мудрий писак 
Здирства не ма-ж, < І пером так 

400 Пронали всі драчі, $ Не може списати. 
Щезло лихо, 
Живуть тихо, $ Дай Боже, нам 
Не дають подачі. 5 Щоб сіі там 

^ 430 Музики іграли, 
Погибла власть $ Щоб більше нас 

405 І вся на рясть <; Хоть у той час 
Вилізла голота; Сіпаки не брали 
Войт не ворчить і 
І не стучить і Ти, Боже , бач 
Десятчик в ворота. \ 435 Кровавий илач 

> І горьке ридане ; 
410 Там. $ За теє нам 

Іде.*) \ Покажи там 
Ни вже не жури ся; 1 Вічне пануване! 

{3 копії зробленої Д. 0. Морозом у 60-ті роки по старому списку.) 
На початку того списка була помітка : „Говорена Гетьману Запорожському“. 

З сего списка в „Кіевек. Стар“ 1882, 9, 501—8, напечатаний 
був лишень кінець: від слів: „Веди к саду всю громаду11... Других 
відмін списка д. Морова редактор К. Ст. не напечатав, бо вопи, по 
его думці, „не вміють интереса и значеній11. „Не поміщаєм!», — каже 
той редактор, — также и описанія мукь смерти и Сатанг.!, нронущен- 
наго нами и вь сдискі Гоголя, по тому соображенію, что танін картини 
претять даже не особо взнскательному вкусу.“ Ми думаємо, що для 
науки в усякім разі ніщо не може „претити“. Деякі мас піни сеі вірші 
пішли на будівлю рождественеькоі вірші, котрої варіант ншіечатаний 
в „Кіевской Старині11 1889, N. 1, 2.34—230. 

*) В рукопис! не розібрано. 
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7. Уніатський пил грим. 

Ч(>лои вам бю , панове Любляне , 
Да ласкаві, багатіі люблянські міщане ! 
Чй знаєте , хто я такий ? — Я пилигриж старий, 
В чужій землі, у гречеіькій довольно бувалий. 
ї’рЩЬЇ'А ТОВД» Ж ШШ& , У.А ГОВОРЯТЬ В ЙОЄ, 

Привітство йіх не наськеє: анторофіс калос! 
Сказав би я більше вам, не будете знати, 
Лучше з вами по простому буду розмовляти. 
Дайте, братці, горілочки, да й налийте в торбу, 
Положу я горілочку на моєму горбу. 
Далеко йду: аж до Риму, где єі не мають, 
Тілько воду єдиную вони потягають. 

(Зі збірки кн. Цертелева „Малор. пісни“. Рукопис в паперах Макси 
мовича. Заголовок беремо з відти ж.) 

8. „Піснь Пастелія“. *) 

Пастирю душевний и попе избранний. 
Людей просвіщати оть Бога данний 

Якже ти ихь просвіщаешь, 
Кедл. осквернень сам’ь зостаешь, 

Жіючи блудно! 

Дцостольство тобі єсть норучено, 
Людей просвіщати оть Бога дано; 

А ти и самь во тьмі ходить, 
И всіхь за собою вводить 

Во улу/ь ивкаяьздїй. 

Самь собі погибель вічну готовить, 
Коли спасительнн слова говорить. 

Даепгь людежь красну науку, 
Себі на большую муку: 

Бо не такь творить! 

Тісень путь до раю, врата узкни! 
Людемь налагаешь пости твердий, 

А самь чревомь не вяадіешь, 
Такь ся тучить, обьідуешь : 

Пьешь, гойнуешь. 

*) дід їдким заголовком доставлена нам була д. А. Кр-им з Урорськоі 
Руси, в купі з другими матеріалами, отся вірша ще для виданя „Малорусскія 
вародння преданія и разеказн" (1876) та не могла увійти вже внего. До сеі 
„пісни“ д. А. Кр. додав замітку: „Йвани Пастелій бьідн ви конці продшаго 
віка каноникомн Мукачевскаго соборнаго капитула. Онн автори настоящей 
обличительной позмн.“ — Перші букви кожного куплета дають імя: П а- 
стелій. _ Ми печатаемо сю „піснь“ правописом д. А. Кр-ого. 
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Евангельску хвалить, поие, ншцету, 
А самь не спомянешь свою суєту, 

Коли Гриць-кметь, простата Иван’ь 
Отанетт. попомь, думать что пата 

Ц'Ьлому світу. 

Лучше бн ти бнло чиїгь той не знати, 
Ята предь образь божій и олтарь стати; 

Язнкь ся вь молитві трудить, 
А помисли дйдко водить, 

Куда самь ходить. 

Іисусь твой убогство тебі залицаль, 
Тн бн за богатство и Христа продаль; 

Людь мизерний утісняешь, 
Свои скарби наполняешь, 

О душу не дбаешь. 

Йду гь , попе, літа , прійдеть кончина, 
Абн тя не застала лиха година ! 

Глубоко спить, пробудися, 
Заблудили есь , навернися, 

Попе, покай ся! 

Закінчаючи церковний відділ віршів нашоі збірки ми не можемо 
не звернути уваги на деякі йіх характерні ознаки: 1) вільне, гумо¬ 
ристичне (сказати б, Арістофанівське) трактуванє усяких річей, в тім 
числі і святощів, з котрим наші люде виступали навіть перед архієре¬ 
ями, 2) живий політично соціальний інтерес, котрий складачі і декла¬ 
матори вірш вносили навіть у вірші про церковні речі : так Сатаиа 
рівняєть ся козаками до Пруса і кримського Хана, так волхви перед 
народившим ся Христом просять, щоби „війни не було“ ; так рай ма- 
люєть ся як анітеза соціально-політичному порядкови на Вкраіні в к. 
XVIII ст. Характерно також і те, що в XVIII ст. в угорській І’уси 
високий церковний достойник пише сатиру — на попа! 

(Далі буде.) 

М Дішгоманші. 
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ІЗ УСТ НАРОДА. 
А. ПІСНІ. 

IV. Купала на Волині. 

N. 23.*) 

О] на городі буркун-зільльа. 
О.) там Петруньо теше кільльа. 
0] теше, теше, витинане, 
Сво.іу доленьку проклинане: 
0.) доле ж мої а нешчасна^а! 
Ганнусьу ж но.) а пре красна] а! 
0,і доле ж мо,]'а нешчаслива! 
Ганнусьу ж мо,]а чорнобрива! 

N. 24. 

Оі на городі шахран, шахран ; 
Століть Петруньо , .рік пан , ,)ак пан. 
А коло ,іого петрушечка; 
Століть Ганнусьа, )ак душечка. 
А коло нього шахраночка; 
Століть Ганнусьа, як панночка. 
О.І не ,]іден і а шахран стопкав, 
Лак на тешченчин поріг ступав. 
Мене тешченька похвалила, 
Дівка Ганнусьа польубила 

(Гл. Чуб. Труди III, 206, N. 17.) 

N. 2Б. 

Оі мала нічка на Лівана; 
С ким ти, Ганнусьу, ночувала? 
0) під іаворож зелененьким , 
З сводм Ліванком молоденьким. 

(Гл. Чуб. Труди III, 200, N. 4.) 

N. 26 

О) жала нічка ІІетрівочка, 
Не виспала сьа Марисьа дівочка. 
О) коли ж Діді було спати? 
Треба з Ліванком розмовльати. 

*) Всі лісні від N. 23 до самого кінця записані в містечку Миропіллі 
Звягедьсьвого повіту иа Волині. 
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0.1 на городі крокіс , крокіс» 
Чом ти, Ліванку, більшії] не ріс 
Оі буде з мене і такого, 
Прщме Марисьа і малого. 
О] буде з мене д такенькогоі 
Прщме Марисьа і маленького. 

N. 28. 

Чи ти, Петруньу, палив, паДО'? 
Чого шукаєш ? волив, волив ? 
Вже ж тво.]і воли давно в шкоді 
Аж у Тівана*) на городі. 
Біжи. Петруньу, хучі, хучі! 
Пече Марисьа коржі, коржі- 
0] .іакі коржі? гречанщі, 
Дня. своі,і душж катясці. 
Оі уакі коржі? пшеничищі, 
Для своіі душки велишнеіі. 

N. 29. 

0] у Лівана високщ тин, 
Там повісив сьа Віхторів син. 
Оі , висів, висів аж до ранбу, 
Ла взьав Ганнусьу за коханку. 
Оі ти Ганнусьу серце моіе! 
Сподобало сьа личко твоіе. 
Оі не так личко, іак ти сама, 
Бо ти дівчина льубезнаіа. 

(Пор. Чуб. Труди ІII, ч. 10, N. 2.5) 

N. ЗО. 

Скакала жабка під гречкоіу; 
Біжит Ліванко з гнуздечкоіу. 
Пожди-но , жабко , нагнуздаіу, 
Піду Ганнусьу одвідаіу 
Ліде Ліванко на конику, 
Везе Ганнусьу в постолику. 
Ліде Ліванко на коньаці, 
Везе Ганнусьу на собаці 
Ліде Ліванко на хортиці, 
Везе Ганнусьу на чортиці. 

(Пор. Чуб Труди III, 221, N. 38.) 

*) Батька якої там дівчини 
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N 31. 

О,і на Купала вогонь горнт, 
Наші Настуні живіт болит. 
О] неха] болит, неха.і зназ'е, 
О] иеха.і хлопців не при|ла|е. 

(Гл. Ч у б и и с к і й, Трудн ІГГ, 190, N. 2.) 

N. 32. 

Нема парубка на,] крапі чого 
Понад Лванка над нашого 
Причепив жорна до лріаса, 
А саж полетів під небеса. 
У гору летпт, крупи дере, 
.Та вниз пада.іе, ошшуе. 
На ничліг ,ііде, куліш варит, 
Сво,|і Ганнусі живіт парит. 
О.) неха] парит, нехаз зназе, 
Неха] же хлопців не приїжа^е. 

N. 33. 

Чи ти «Иванку не батьків син, 
Шчо ти Ганнусі не випросив? 
Просив за, просив, — не вважазут, 
За мене Ганнусі не відда.іут. 

N. 34. 

Летіла чапльа через гулицьу, 
Вхопила Ганьу за потилицьу, 
За неіу Петро з коцьубоіу : 
0,І верни, чапле. жону мо.іу ! 
Оз візьми собі негідницьу, 
А верни мо,іу робітницьу. 
Вона робити добре вмуе, 
Шчо коло печі груе плечі, (2) 
Шчо коло груби грі]Є зуби. 

N. ЗБ. 

Оз на городі під бубним вітром, 
Не чули хлопці зозулі літом, 
А іак ночули, польакались, 
В глуху кропиву поховались. 

N. 36. 

Летіли гуси білокрилі; 
Камньанецькі хлопці чорнобриві. 
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Летіли гуси з гусаками ; 
Камиьанецькі хлопці з дівчатами 

N. 37. 

О] шумит-гуде дімбровоз’у, 
Стукошіт-]іде дорогому. 
О.І за ж думала, шчо вітер візе, 
Аж то свекорко з торгу зіде: 
„ О і вціди, вціди. иохмурнице! 
Одчини мені ворітечка ! ” 
Оз за молода не лінива, 
Пішла ворота одчинила. 
О.І шумит-гуде дімброво.іу, 
Стуконит-зіде дорогому, 
Оз за ж думала, шчо вітер гуде 
Аж то свекруха з торгу з іде : 
„Оі виіди, вщди, медведиде! 
Одчини мені ворітечка!'1 
Оі іа молода не лінива, 
Пішла ворота одчинила. 
Оз шумит-гуде і т. д. 
Аж то діверко з торгу з'іде: 
„Оз виіди, виіди, негіднице! 
Одчини мені ворітечка ! “ 
А за молода не лінива і т. д. 
Оз шумит-гуде і т. д. 
Аж то миленькиз з торгу діде : 
„Оі виіди, виіди, миленьказа, 
Одчини мені ворітечка !“ 
А за молода, не лінива, 
Пішла ворота одчинила. 

(Чуб. Трудн III. 211 N.27.) 

N. 38. 

Бреніли річеньки , бреиіли , 
Лаж до Ліванка у сіші. 
Там нарубонькп зберались , 
На мед на горілку складались. 
А наш «Ліванко на.ібілмії дав, 
Він собі Гаинусьу сподоби в. 

N. 39. 

Оз зза гори зіронька логілп , 
За кого ти, Ганнусі.), хотіла','' 
За того , дівчата , за того , 
«За того ІІсгрусі.:і мо цілого 
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N. 40. 

Кладу кладочку вербову: 
Чає вам , дівчатка, до дому ! 
А ти, Варусьу, зостань сьа, 
З скорім Лванком звінчаз сьа. 
Привезе віночок с кадила, 
Шчоб ти здорова сходила. 

(Пор Чуб. Труди НІ, 209, N. 23.) 

N. 41. 

Час тобі, вербонько, розвитись , 
Час тобі, Петруньу , женитись. 
Оз шче бо не час, не пора, 
Шче моза Варусьа молода. 
Та нехаз же ж вона гульаіе , 
Росозу косозу маха]'е , — 
Бак піде заміж, не буде , 
Пристарі] еццьа, жаль буде. 

(Ч у б. Труди III, 214, N. 29.) 

N. 42 

0] в ліску, в ліску, на дубку, 
Висіла колисонька на шнурку. 
А в ті колисоньці ІІетруньо, 
А коло зого братьа іого. 
Оз братьа ж мозе ріднезе, 
Гоздазте ж мене високо, 
Нехаз за побачу далеко, 
Де мріа Ганнусьа походжає, 
Вишитими рукавами махазе. 
.Іак піде заміж, не буде, 
Простарізеццьа , забуде. 

(Пор Чуб. Труди Ш 221, N. 39.) 

N. 43. 

Оз в гору сонечко, у гору, 
Там буду.)е Петру ньо комору. 
Буду), буду,], міз Петре, комору, 
А вируба.) віконечко з надвору, 
Шчоб до мене соловез’ки долітали, 
Оз шчоб мене раненько пробуджали, 
Бо свекруха - чужа мати, не збудить, 
Она піде до сусіди, обсудить : 
„Невісточка, чужа дочка, не хоче робить. 
Ояо піде в чисте поле, льагаз'е таз снить. 



і;»!» 

Невісточка, чужа дочка, льадашчеиька , 
Та спить вона до полудньа, іак маленька." 

(Гл. Чуб. Труди III, 206, N. 16; Зин. Радченко, Гомельскіа нар- 
віспи, 5, N. 12 ) 

N. 44. 

Сьа.іала зіренька, садила; 
С ким ти, Ганнусьу, сто,] ала ? 
С тободу, Ліванку, с то б о,] у, 
Під зеленоду вербоду. 
Де молода Ганнусьа стодала, 
Під неду рутонька зіві ала. 
Де молодид Ліванко коньа пас, 
Там хрешчастид барвіночок по подас. 

(Гл. Чубинск., Трудн III, 202, N. 10.) 

N. 45. 

О] казала мене жати за маяьара дати; 
Не дад мене, мо,]а мати, о.) не дад ! 
Мальар мальу,|е, ясінки не цілуд'е. 
Од казала мене мати за гончара дати; 
Не дад мене, морі мати , о.і не да)! 
Гончар горшки возить і жінку зморозить. 
Од казала мене мати за ковальа дати; 
Не дад, мене, мода мати, о,і не да)! 
Коваль в кузні ку,)Є , жінки не жалу.іе. 
О] казала мене мати аа діхтьара дати; 
Не даі, мене, мо.іа мати, о.і но даі! 
Дігтьар дьоготь возит і ланку обмаже. 
О.] казала мене мати на пиеара дати; 
Оддаі мене мо,]'а мати, о,| одда.і! 
Писар листи пише і дитину колише. 

N. 46. 

Оі ходила квочка довкола кілочка, 
Коло ворона (?) Кунаіла, 
Грало еонічко на ЛІвана.;) 

Та водила діти, іак дасниді квіти. 
Та вивела вона семеро діточок. 

(Гл. Чуб. Труди III. 194.) 

N. 47. 

Летіло помело через ТрІ'ІЬО СОЛО. 

Стовпом дим, стовпом дим 1) 

*) Ті два рядки ПОШорніоі І, ГИ МІГ III МІЛДІІІ'ІІПІОЦ 
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А деж воно впало ? в Марисі на хаті 
Стала Мариеіна хата горіти 
Стали іці хлопці хати гасити, 
Стали вони воду відрами носити. 
А ІІетруньо приніс водиці полону. 
Вже ж тобі, Марисьу, жити зо мноіу! 

{Тж. Чуб. Грудн Ш, 205, N. 15, де е „полело" зам. помело.) 

N 48. 

Стоііт либода вишне города — 
Сті] калинонько, стц, не розвив а.) еьа!* **)) 

На ті лободі чотирі лебеді. 
Першії] лебедець Петро молодець, 
Друга,] лебедець Ліван молодець, 
Третщ лебедець Віктор молодець, 
Четвертні лебедець Гмитро молодець, 
Стоіт либода вишне города, 
На ті либоді чотирі лебідки : 
Перша лебідка то Лукі]а дівка, 
Друга лебідка то Ганна дівка, , 
Третьа лебідка Тодоська дівка, 
Четверта лебідка то Варка дівка. 
Стоііт либода вишне города, 
На ті либоді чотирі нари: 
Першаіа парка — Петро і Лукца, 
Другща парка — Лван та Ганна, 
Третьаіа парка — Тодоська і Віхтор, 
Четверта парка — Гмитро та Варка. 

V. 82) 
(Гл. Чуб. Трудн III, 210 N. 36; Терещенко, Бить русекаго народа 

N. 49. 

Оі в ліску, в ліску дванацьцьать сосон. 
П] богу, икуа мамцьу, дванацьцьать сосон*-") 

Під тими соснами дванацьцьать столів, 
За тими столами дванацьцьать панів, 
Між тими панами ні) нельуб седит, 
Мі] нельуб седит, водиці проект. 
Водиці вмитись, рушничка втертись. 
Да ж іому не дала водиці вмитись. 
ОІ в ліску, в ліску і т. д. 
Між тими панами мі) мили] седит, 
МІІ милщ седит, водиці иросит, 

*) Сей рядок повторяє ся після кождого стиха 
**) Повторяє ся після кождого стиха з додатком другої половини ТО' 

гож стиха. 
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Водиці ввіигись , рушничка втертись, 
іїа ж ]ому дата водиці вмитись, 
Водиці вмитись , рушничка втертись. 

Записані мною і подані тут волинські купальські пісні — се ма¬ 
теріал настільно цікавий, що варто було б йіх науково обробити. Не 
маючи тепер на се часу і спромоги, подаю йіх і так, щоб не лежали 
даремне, а послужили би для розширена поля при спеціальних студіях 
над нашими обрядовими піснями. 

При піснях я записала мотіви, до них належні *), бо уважаю, що 
записати пісню без мотіва значить зробити тілько половину справи, 
тим більше, що по мотівах обрядових пісень можна уважати часом, на 
скілько е стародавня яка пісня. Окрім того сі орігінальні, давні мотіви 
певне придадуть ся тому, хто займаеть ся народньою музикою. Запи¬ 
сувала я голоси пісень від селянок, яко нога вірніше, не стараючись 
підводити йіх під яку небудь звісну рітмічяо-музнчну теорію, а бажа¬ 
ючи тілько удати мотів у нотах так, як чула его в співі При запису¬ 
ваній пісень і мотівів я хотіла наближатись як можна більше до фоно- 
графічноі достотности, щоб удати як найвірніше всі найдрібніші одміни 
вимови і всі модуляціі мотіву, бо уважаю се ідеалом усякого збірача 
устних народніх матеріалів. 

Леся Українка. 

VI. Кошут і Кошутська війна. 

Смерть і величаві похорони Лайоша Кошута звернули на него увагу 
всеї Европи, відсвіжили в ламяти нових поколінь ті події, котрих по- 
кшнигі був свідком а в значній мірі й творцем. Що з Кошутом зійшла 
в яріялу незвичайна постать, одна з характерних, історичних ностатів 
ЗДх віку, сену ніхто не заперечить. Що в свойім ріднім краю імя его 
тЛнилось величезною популярністю, було навіть стягом осібного сто- 
ронництва прозваного незалежним, що кожде его слово приймало ся там 
его прихильниками як оракул, а навіть противники мусіли з ним чи¬ 
слити ся — се також звісні речі, а власне похорони і сполучені з ними 
розрухи та політичні демонстрації дають на се найліпший доказ. 

Та чи по свойій діяльности, по своім ідеалам Кошут справді на¬ 
лежить до перворядних ностатів у історії нашого віку, таких як Гарі- 
бальді, Мацціні і др., з якими так часто любить порівнувати его ма¬ 
дярська національна гордість, се друге питане, на котре тілько основна 
історична критика може дати відповідь. Інтересний суд про особу і вдачу 
Кошута видав австрійський історик Кронес: „КоззиШз еЬгдеш^е А11- 

*) На жаль, ми і сим разом з тіпограФеьких причин не могли подати 
тих мотівів, та надіємось долучити віх на осібній картці до одноі з слідую¬ 
чих книжок „Жити і Слова11. Р е д. 



§езсЬаЙі§кеі1 ІіеЬІе сііе Ехігете ипсі зоппіе зісЬ іттег ап (іет Беі- 
Міе сіег Меп§е. Ег ГйііКє гайісаі. ег \\гаг кет роїііізсігег Кошті іапі, 
аЬег ег тооШе евді§ Ье\топсІегі. тегдбіїегі зеіп йЬегаІІ ипсі іи АІІет 
ЬеггзеЬеп; еіп §гоззез Таїепі, еіп роІНізсЬег Уігіиозе, аЬег кеіп ро- 
ІііізсЬег СЬагакіег; еіп огаіогізсЬез Оепіе. аЬег еіп сШеііапІепЬаЙег 
ипсі сІаЬеі зеІЬзізіісШдег Зіааізтапп1 (Р г. Кгопез, ОезеїіісЬіе <3ег 
Кеияеіі ОезІеггеісЬз уот асіїїгеїшіеп 4аЬґЬип(іегІ;. Вегііп 1879, стор. 
080). Позаяк діяльність політична Кошута тягла ся аж до остатніх 
хвиль єго житя, а єго політичний заповіт вибігає геть-геть у будуще, 
так що Мадяре навіть не можуть зважити ся тепер єго опублікувати, 
для того на таку критику, якоі б треба для оцінки сеі діяльности, не 
швидко ще мабуть прийде час. 

І ми не будемо поривам ся на критику, а піднесемо хіба той 
факт, що Кошут і найважнійша доба єго житя — єго діктатура в Угор¬ 
щині від апріля до сентября 1849 р. загально звісні і нашому наро- 
дови і живуть безсмертно в численних піснях народних. Правда, сам 
Кошут і его діктаторська діяльність не находять в народі нашім сім- 
патіі і пісні ними не дуже подрібно займають ся, звертаючи натомісць 
головну увагу на саме поборене угорського повстаня при помочи рос- 
сійського війська. Сей факт, що царь російський вислав велике вій¬ 
сько на поміч нашому цісареви, сам перехід того війська через наш 
край і памятна битва під Кожорном, властиво під Мішкольцом 25 іюля, 
отеє головні епізоди тоі невеличкої епопеі, що в устах нашого народа 
зложила ся довкола особи Кошута. Бажаючи і від себе кинути грудку 
землі на свіжу могилу угорського екс-діктатора, ми зібрали ті пісні — 
все, що могли найти друковане і значне число рукоиисннх відмін, і по¬ 
даємо тут в сістематичнім порядку з деякими своіми увагами. 

Та поки перейдемо до пісень, годить ся згадати про один урядо¬ 
вий документ, друкований по руськи, котрий певно мусів причинні и ся 
до спопуляризована імени Кошута і єго головних товаришів середу на¬ 
шого народа. ' і 

Бувши зимою на початку 1892 р. в с. Ботелці вижній турчансі '■ 
кого пов. найшов я там між іншими старими паперами перехованими1 
в церкві один доволі рідкий, бо доси ніякому бібліографові! незвісний 
руський друк, котрий, думаю , не лишнім буде тут передрукувати не 
тілько як бібліографічний куріоз, але й для єго історичноі стійности. 

6 се піваркуш білого паперу, формату більшого від того, який те¬ 
пер уживає ся до писаня (давній „канцелярійний" папір), задрукований 
тілько з одного боку великими кирильськима буквами, без оіначеня місця 
і року друку. Зі змісту ясно, що побачив він світ божій у Відні під 
конець 1849 року по упадку повстаня угорського. Карта ся не що 
інше, як лист гончий (ЗіеекЬгіеї) австрійського уряду за голо¬ 
вними провідниками угорського повстаня Кошутом, Пульским, 
Мадерасом і Таузенауом. Опубліковане сего листу по руськи 
свідчить ясно о тім, що уряд австрійський дуже добре тямив про іст- 
новане Русинів в хвилях, коли ему було сего потрібно. Факт, що екзем¬ 
пляр листу переховав ся в церкві гірського села Ботелки, що лежить 
на самій границі угорській, а у Львові і в других центрах галицько- 



руСМСОГО дуХОНОГО ЖИГИ ОСТЯК ОЯ нешпснии, свідчить о тш, що пласти 
австрійські тіш тілько его роздавали урядам громадським, де можна 
було ііадіяти ся спіймати ненависних провідників новстаня, котрі по 
капітуляції під Вілягош, як звісно, встигли перекрасти ся на терито¬ 

рію турецьку, а відтам на захід Еврони. 

Ось дословний текст сего інтересного історичного документу, 

а заховайся нравоппсі, мови і інтерпункції: 

Описані' А ІІрІІЛ\Ьт&. 

„КОШйТТі. А^тх лшгх 4і, ростй тонк«го,«коло .'і шВ^вкх Г) іилокх кисвкТн, 
МДЇТЙ КОЛОСЬ! КЛШТЛНОВЛТУи т. 6. СВ’ктЛОВ$рїИ ДОЛГЇН кбчірАКЇН, гбсткін ^ОіІОШЇЙ к8са, 

КОТ0УЙ КОНЧИТСА ВЙ ОСТрТН КОНЬЦЬІ (!) КЛОЧКОКДТО , И «СТК ДО горн (ніс) (ІОДКр8- 

ченний, лиетв тлкже моцнУй така називаючий коліє грека, лакрЗчижші до середи¬ 
ни (біс), ГІОДЕОрОДОКХ оголенньїй И БЄЗХ БОрОДЬі , ОЧИ КЇЛНІКЇН (ніг) и голбкТи МЛЮТї 
МЬІЛОІ, смиренної ВирЛЖїНЇЇ, ЛЛЄ ИКХ ГОКОрНТХ, ТО СТЛЮТСА ЖИВИМИ II огнистими 
(біс). — Лице продолгезатое, блідої, носа также лродолгокатГй, але регімАрньїй ; ор- 
гднх ва мов’к чистій и полнозкбчнїй , ка ^оді? снокойнкій и голокй искломаітх на 
кока а р$ки така носита., фо ними або розма)(8ітх, лко н^х иіредх совою склл- 

даета. — Мо бсІ'х* свои^а пор8шенІ’АХх есгк Кошбта споконнїй, кі.іх прнстрл- 
стїа, але ва мов'к стаєте* дбже жикнма и д'кйствВета рБклми. Киражіиї* лица «го 
Вй СПОКОИНОМЙ СОСТОАНЇИ ЄСТЬ ТірПАфОе и ОБЙ*ВЛ*ІТй О^НиЛОСТН, Т. Н, МЇЛДН^ОЛЇЮ. 

Зимою (діє) н лі'тома носнта Кош$тя коротннкх т. 6. колігкрх от* сорочки, «кі¬ 
вер н$тїн на атилі*. 

ПЙЛЬеКЇІ!. "Гонко го ростб, 5 ш6\*ова 4 цалн високій, лиці «го ицодолгокатої, 
волоси чорні’и, кбса р’кдкозлрослГй магкі'й а на том^сть гйстозаросла* шлика* 
(зіс) Борода, носа горкатін, чіло кнісокі, очи к8рїи, огнистУи, але на голові воло¬ 
сова мало и р^дко. — В* х^Л'к на переда похнлені’й, носита ІІЬльскГй лккЬю 
р$к8 найвольші на сиин'К пода кафтанома. Л'кта БЙдета около 80, органа в* мов'к 
Славим, н така гака гакого хоровитого челок’кка. 

М$ІД@РЙ(>Ті. беть малий, кр-кпкїй, але не д$жі ва т кл к, ма*та чориожолтої 
лиці, о^м^ренній носа, г&стїи кроки; малин, колючТн , вбрГн очи, г$ст^ю чорно- 
риж$ю еородБ на цклолія лиц'к, котра* зв'кгаєта ва долині кончисто н меть осо¬ 
бливі примітна; Мадер аса колоси на голов-Ц котрн С$ть гЙстУн и і|іітинмстн, 
носита д$же коротко острижміїи [їдка пола цал* долгі'м] и цнткою до гори иод- 
чесанн , дл* чего и чело «го м такі кисокї єсть ц'Влкома волкні. Ііх л ітах* около 
42 а найколкші 4о л'кта, органа на мов'к кр'кпкїй, а часом* крнклнкїй, на иост^илі- 
нУи xол,г*Ань,” л 8х об^ождініи ьйхїн, производита сій чіловічка иінрТлтної виїчат- 
л'ЬнУї на каждого, ико н;іх кск^а ьго рисова оказиваїтс* злоеносчь, лді ка осопли* 
вости легко его познатн ио «го кород*к и по фризЗр'к. 

Др. ТЯВЗбНШГЬ. Ма«та 35 до 40 л'кта , ростЗ малого иодсадкоилтогл, 

широкоплечистУй , доколмю «* Т'Кл'к , маета полное широкої лице, жолі’ако кл кдин 
цв'ктзь т. б. цер8 ка лнцк, короткою, широкою шию, горбоватий носа, чорнГи глад- 
кїи волоси, нискоі сч *кс пінної чело , чорні'н очи, г$стги чорнГн кроки, рігЬллрний 
рота, за мало здкочінними гЙБал^и, маета г$ст$ю чорную вородЙ, котрою і.йк* ок- 

голива ніоставикши гава только короткГи фаворити, Ва найпослклн'кГипіма кре¬ 

мени носила также и вВса. ЛичмУн «го риси с^тк правдиво орїентллмГн. 'Гримапч* 

просто а ^одит* дЬжі ’гн^ч'. 'Г а в з е н а в а говорита чисто по «гкміцки, а оирнчь 
того превосходно докрі ио анплски и по фрлнц8ски“. 

Звісно, уряд по ограничував ся тим, що но упадку нонстаня ви¬ 

дав і велів «публікупати по гірських селах руський лист гончий за 
Кошутом. Підчас самого угорського новстаня селянам у горах ногра- 

ничних з Угорщиною пелено було держати сторожу, робити засіки в лі¬ 

сах і органікуаиги оружіїі патролі по горах, бо Угри кілька, разів ви¬ 

являли охоту ппнгта на, і’алицьку терріторію. І справді, номенші від¬ 

діли ноистанм.іа уго)>ських раз у раз впадали до Галичини, хапали 
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худобу а то й людей на свій бік і робили всякі пакости. Про се го¬ 
ворить ось яка гуцульська пісня: 

N. І. 

Тьісарь письма розсішует помижи Руснаки, 
Шьоби собі свод села добре вартувати. 
Аби собі дубелтові варти уложити; 
Та бо тьісарь воіеька віслав Веиьїра пригрозити. 

(Головацкій, Нар. пісна II, 461; дальше приточена пісня зовсім ін¬ 
шого, апокріфічно-моралізуючого змісту) 

В загалі треба сказати, що Гуцульщина витворила найбільше пі¬ 
сень про Кошута і що найбільше звісних нам варіантів власне відтаж 
походить. Слідуюча пісня оповідає про ціле угорське повстане в звязку 
зі знесенем панщини: 

N. 2. Вар. А. 

1 А Господи милосерни], ,|ик ми бідували, 
2 А нокисме ту наньшьину кьижко вндбували. 
3 Слава богу, же нам гаразд тепірь сееьі літа, 
4 Ажеби наш тьісарь здоров тай жив яногі літа! 
5 Бога просім за тьісарьи шьо чьис, шьо години: 
6 Нам наньшьину подарував, абих нн робили. 
7 Бога просім за тьісарьи сарани Руснаки ! 
8 На тьісарьи нагнівав си Веніер та ІІольаки. 
9 Аі бо Веньґер та] Нольаки біду наробили: 

10 Тьілко було в царьи землі, усьу сколотили. 
11 О,) Підгірьи спудияо си, шьо Веньґер жене си; 
12 Бога просім за тьісарьи, тьісарь не да^ си. 
13 0,і Підгірьи спудило си, шьо нас Веньґер зітне; 
14 Бога просім за тьісарьи, че] то тьісарь зіпре. 
15 Спудила си усьа Польшьа, Польгаьа таї Нршава; 
16 Та бо чеі нас йор ату] е сила Москалева. 
17 Веньґер Руса ни бо,]ИВ си, ни мав тоіі думи, 
18 Бо він ни чьув, шьо .іде Москаль вороними кіньми. 
19 Того во.]ська ни богато, лишь три міліони, 
20 А іик ввійшли в Веньґершьину, стали на загони. 
21 А лишь тьілко московського Веньґер воіська збачив, 
22 Бик загулив в загороду, окропом опарив. 
23 Та бо Москаль поправив си, заложив канони, 
24 От так убив Веньґершьину, Господи борони! 
25 От так убив того Веньґра, шьо лишь став іик курка, 
26 Вхопив собі товпу во,]ська та] утьік під під Турка. 
27 А ґазетьи ни чьита]'ем, ньіхто то не чьуіе: 
28 Али ци го відав Турок, ци він там ґаздуіе. 

(Я. 0. Головацкій, Народная пісня Галин,кой и Угорской Руси, 
Москва 1878, Насть 2, 460—461 ) 
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Кінцеві слова сеі пісні вказують на те, що вона повстала швидко 
но сагах подіях в ній описаних, коли ще незвісяо було, чи Туреччина 
схоче видати Кошута Австрії, чи ні. Вправді автор народноі пісні при¬ 
знає ся, що „ґазетьп не читаєм11, та все таки факт вийізду Кошута до 
Англії в маю 1850 року був такий голосний, що після того часу вже 
й гуцульський співак певно не міг би був над тим застановляти ся, чи 
Кошут припадком не лишить ся під Турком ґаздувати. 

Ся пісня, здаегь ся, не здобута собі по за Гуцульщиною шир¬ 
шої популярносте В цпости ми маємо записаний тілько один еі варіант. 
Та деякі куплети вирвані з неї розійшли ся ширше, до них додавано 
нові або й давншші куплети, що відносили ся до гоі самоі теми, і так 
повстали слідуючі два варіанти 

Вар. Б. 

1 Шьо ми будемо робити, сараки Руснаки, 
2 Шьо на нас си нагньівали Веньґрн та] ІІольаки. 
3 0] на нас си нагньівала ІІольша та,] Аршава, 
4 Але бо нам на помочи сила Москалева 
5 0] а Кошут не знав того, не знав то|і думи, 
6 А він не знав, шьо дде Москаль вороними кіньми. 
7 А він собі змислив зраду, вчинив си ,)ик курка , 
8 Узьив собі шкадрон воіська та] утьік ппд Турка. 
9 А ми льуде праославні просьім шчпре бога , 

10 0] шьобисяе видогяали біду вид порога. 

(Уривок із довшої пісні, ст іченоі в купу з кількох мотівів, записаної 
в с. Криворівни, коссівського пов, гл. Головацкій Нар піснії Ш, 40, 
N28) 

Як бачимо, в тім коротшім варіанті пропущено все, що відносить 
ся до битви Аветріяків і Москалів з Уграми, а за то память народна 
добре вдержала факт запомаганя Угрів Поляками Остатній куплет, 
здаеть ся, вказує на ті самі „дубельтові варти1, про котрі говорить 
N. 1. Сей куплет очевидно старший від самої пісні N. 2. Те саме треба 
сказати і про перший куплет слідуючого варіанта: 

Вар. В. 

Кажіт, ґазди, шьо ]а брешу, хоть сп з мене сьмі]те! 
Нидалеко біда , ґазди , футко си надьі]те ! 
Шьо ми будемо робити, сараки Руснаки, 
Шьо на нас си нагяівалп Угри та Польаки. 
О] на нас си нагнівала Польшча та Варшава , 
Уже ид нам підступне сила Москалева. 
А ми льуде православні, просьім шчнро бога , 
Шчоби поміг відогнати біду від порога. 

(В Криворівни, косе, пов від Данила Чудерчука записала Целіна Бу- 
рачинська 1885 р ) 

Жите і Слово ЗО 
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худобу а то й людей на свій бік і робили всякі пакости. Про се го¬ 
ворить ось яка гуцульська пісня: 

N. і. 

Тьісарь письма розсила^ет ломижи Руснаки, 
ЛІ5 обк собі сщі села добре вартувати:. 
Аби собі дубелтові варти уложити; 
Та бо тьісарь во^ська віслав Веньїра пригрозите. 

(Го д о в а ц к і й, Нар. пісня II, 461; дальше приточена пісня зовсім ін¬ 
шого, апокріфічно-моралізуючого змісту.) 

В загалі треба сказати, що Гуцульщина витворила найбільше пі¬ 
сень про Кошута і що найбільше звісних нам варіантів власне відтам 
походить. Слідуюча пісня оповідає про ціле угорське повстане в звязку 
зі знесенєм панщини: 

N. 2. Вар. А. 
1 А Господи мило серни.), зик ми бідували, 
2 А покисме ту паньшьину кьижко видбували. 
3 Слава богу, же нам гаразд тепірь сесьі літа, 
4 Ажеби наш тьісарь здоров тай жив многі літа! 
5 Бога просім за тьісарьи шьо чьис , шьо години; 
6 Нам паньшьину подарував, абих ни робили. 
7 Бога просім за тьісарьи сарани Руснаки ! 
8 На тьісарьи нагнівав си Венїер та Польаки. 
9 А) бо Веньіер та,] Польаки біду наробили: 

10 Тьілко було в царьи землі, усьу сколотили. 
11 Оі Підгірьи слудило си, шьо Веньіер жене си; 
12 Бота просій: ва тьісарьи, тьісарь не ще єн. 
13 О.) Підгірьи спудило си, шьо нас Веньіер зітне ; 
14 Бога просім за тьісарьи, че,і то тьісарь зіпре. 
15 Спудила си усьа Польшьа, Польшьа та) Иршава; 
16 Та бо чеі нас ігор ату] е сила Москалева. 
17 Веньіер Руса ни бо.і'ив си, ни мав то]і ді,]ми, 
18 Бо він ни чьув, шьо іде Москаль вороними кіньми. 
19 Того вріська ни богато, лишь три міліони, 
20 А іик ввушли в Веньґершьину, стали на загони. 
21 А лишь тьілко московського Веньіер воіська збавив, 
22 Зик загулив в загороду, окропом опарив. 
23 Та бо Москаль поправив си, заложив канони, 
24 От так убив Веньіершьину, Господи борони! 
25 От так убив того Веньїра, шьо лишь став зик курка, 
26 Вхопив собі товпу вольна та,) утьік під під Турка. 
27 А їазетьи ни чьита]ем, ньіхто то не чьуіе: 
28 Али ци го відав Турок, ци він там їаздуіе. 

(Я. Є. Головацкій, Народншя нісші Галицвой и Угорской Руси, 
Москва, 1878, Часть 2, 460—461.) 
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Кііііі.ічіі слони і' с і пісні ні;,11) іо 11. н,і іс, ш,о нон.і попе і ,і м шниді.о 
ПО Сії М И Ч ПОДІЯ X II ПІН оППГІІННХ, НОНІ Ш,0 НГ-ІНІсЦо пули, чи Туїміччиш» 

охочо н и д; іг я Іїошу гп А не грі і, чи ні. Нпрзпді піпор нпро і.ноі пісні ири- 

ннпі; елі, що „і'азоті.н не ч іітіїям “, ти неп тії їси фпі.т піні і-і.пу Коні) пі до 
Англії II ИІІЮ 1НГ>() року буй 'ІІІІІІІІІ І'О.ІООІІИІІ, що IIІ ОЛІЇ ТОГО чиє у імен 
й гуцульський спіши; попно по міг би бун над тим знегппоп.чнти пі, чи 
Кошут припадком не лиш піч, пі під Турком і'андунп пі. 

Ся пісня, здасть ся, по здобула собі но па Гуцулі.щнноіо шир 
шоі популярності!. Б ді.іооти ми магмо шшпоапиіі тілпко однії пі шіріанг. 
Та деякі куплети вирвані з неі розіишлн оя іииршо, до них додннано 
нові або н давнійші куплети, що відносили оя до тоі оамоі томи, і так 
повстали сі'дуючі два варіанти: 

Вар. Б. 

1 Шьо ми будемо робити, сараки Руснаки, 
2 Шьо на нас си нагньівалн Веньґри та) Поднаки. 
3 0] ва нас си нагньівала ііольша тау Аршана, 
4 Але бо нам на помочи сила Москалева 
5 0] а Кошут не знав того, не знав тоді дід ми, 
6 А він не знав, шьо дде Москаль вороними кіньми. 
7 А він собі змислив зраду, вчинив си ,|ик курка , 
8 Узьив собі шкадрон вріспка та.і утьііс шід Турка. 
9 А ми льуде праославні просі.ім шчпро бога, 

10 Оі шьобисме видогнали біду вид порога. 

(Уривок із довпіоі пісні, сточеної в купу З КІЛЬКОХ МОТІІІІВ, аіИІИСІПІОІ 
в с. Криворівни, коссівського нов, гл. Голо вадкій Пар пілоні III, -Ю, 
N. 28.) 

Як бачимо, в тім коротшім варіанті пропущено все, що підпоєнії, 
ся до битви Австріяків і Москалів з У грама, а за то намягі, народна 
добре вдержала факт запомаганя Угрів Поляками. Остатній кунлог, 
здаеть ся, вказує на ті самі „дуболі.тоні нартипро котрі гоноригі. 
N. 1. Сей куплет очевидно старший під саиоі пісні N. 2. То само треба 
сказати і про перший куплет слідуючого варіанта: 

Вар. В. 

Кажіт, ґазди , нп.о ,рі брешу, хоть сн з мопе сі.мі.іте ! 
Нидалеко біда, і'зздн , футко си надміте! 
Шьо ми будемо робиш, сарани Руснаки, 
Шьо нп пас си натіпали Угри та Поліпиш. 
О] на пас, си іінгіііннліі ііо.іміічн ти Пнршапа , 
Уже ид нам піде гуііп, іе сила Москаленії. 
А ми лі.удо пріїнослпппі, Н]іосі,ім шчпро бога, 
ІІІчоби поміг нідогппти біду під порога. 

(В Критірініїи, к'огс. нон. під Данила Чунерчукя .і.'ііпісали Цслінл Іі,у 
рачинсьіса ІннГі р ) 

Жити І ('Ліоні. ПО 
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Конець сего варіанта інтересний тим, що Москаль показує ся вже 
не помічником Австрії, а трохи чи не ворогом, котрого сила „підступає 
ид нам11 і котрого люде повинні відігнати від свого порога. Така зміна 
пісні свідчить о тім, що ноді обиці Кошутськоі війни починають уже 
народом забувати ся. 

Швидко після упадку угорського повстаня були зложені також 
слідуючі пісні про Кошута: 

N. 3. Вар. А. 

1 Сіідїїт Кошут, сидит на високі] драбині, 
2 Пише листи, пише по Угорські] країні. 
3 Ци на жалосгь, на жалость , ци на вельки зармуток ? 
4 Шкода, боже, шкода, сесь Ііошутів вербунок 
5 Кошуте, Кошуте, на што нас вербуїеш? 
6 Мало маш піньази, чнм нас впгодуіеш? 
7 Шкода, боже, шкода і Кошута самого, 
8 Што він утік, што утік із орсагу свойого. 

(Г о лов ац к ій, Нар. шЬсші III, 132, N. 67. Не зазначено, де записана. 

М. Драгоманов, нриводячи сю пісню (Нові укр. нісні про гром 
справи, Жепева 1881, стор. 61) підносить, що вона була переробкою, 
що в ній „вояки Русини перевернули на Кошута пісню, котру давно 
вже співали про цісаря11. Нам здасть ся, що сі слова можна прикласти 
тілько до ст. 5 — 6 сеі пісні, а також до N. 4. ст. 3—6 вар. А., ст. 1—2 
вар. В.), та сама основа сих нісень є орігіцально зложена по поводу 
Кошута хоча не звісно, чи Русинами, чи Словаками. Також треба за¬ 
мітити, що пісні сеі мабуть не співали вояки; по свойому складу вона 
більше навіть жіноцька, ніж вояцька. 

Другий варіант сеі пісні коротшого розміру („Сидит Кошут на 
високу драбині") і з пропущенєм стихів 5- 6 находимо у Г. А. Де- 
Волжана, Угро русскія народння пісня, С.-Петерб. 1885, стор. 
161, куди він узятий із П. А. Де пік а, Народная пісня, пословицн 
и поговоркн Угорекой Руси (Записки Русскаго Географ. Общ. по отд. 
атнографіи, т. І, 1867, стор. 675, N. 13). Нема сумніву, що пісня ся 
повстала на угорській Руси, на що вказує сам розмір стиха, зближений 
більше до словацького, ніж до галицько-руського. Те саме треба сказати 
і про другу пісню, котру тут приводимо: 

N. 4. Вар. А. 

1 На кошуцькц горі червена застава, 
2 Буде там висьіла Кошутова глава. 
3 Кошуте, Кошуте, на шчо нас вербуєш? 
4 Мало хліба ма]еш, чим нас вигодуіеш ? 
5 „Буду вас годувати іачміннов половов, 
6 Буду ]а вас прогоньати каміннов дороговА 
7 Кошутові дьіти, чого ви плачете? 
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к Згубив Кошут шані,у '), де ии ,)і зна,ідете V 
II КпіІіуТОН.І паш.і ХОДІМ' по ашбраш.у, 

10 А Кошут добрії,і шш ппуе торби па ні,у. 
11 Кошутова иаііьі дуже иголодш.ілп , 
12 Ло кавалок хліба руку литьагала. 

(Оашісиі) в Комарні, рудецького лов. під Фодька П.чр.х чи М. (індик 
и 1868 р.) 

Деякі інтересні доповнена до сего варіанту подав отсей, коротший, 
та мабуть близший до самих подій: 

Вар. Б. 

Кошуте , Кошуте, на шчо нас вербуіеш? 
Малуіу крадну маєш, чим нас вигоду,]еш? 
Кошуте, Кошуте, не удаваі пана, 
Бо твоіа ївардііа всьуда розшарпана. 
Кошутова жінка сьідит засмучена, 
Зі своДми дітьми в неводьу втручена. 

(З рукописної збірки, незвісно кіш списаної десь у стрийеьких 
горах) 

6 се, о кілько знаємо, одинока пісня сего круга, котра пустила 
парості і між польський люд. В роді 1878 міні лучило ся чути поль¬ 
ську пісеньку про Кошута, котра без сумніву була переробкою ловпс- 
шоі пісні руськоі. На жаль, я затямив собі з неі тілько дна ку¬ 
плети, не мавши жожностн занпсатн еі в ділости. Пісня починала 
ся так: 

Сі§гко яаріакаїа \\г§діегзка кгаіпа; 
Сгу ід Вод рокагаї, сгу зе зата ххтппа? 

Далі говорило ся про „Кошутів вербунок“, а при кінці ,бун 
куплет: 

ЗгіїЬіепісгка по\га зіоі іи% доіотга, 
В§сІ2Іе па піеі хуізіеб Козгиістоа діохма. 

Чи руська і польська пісні не мають спільного жерела в якііі 
побудь словацькій, на що вказують деякі словацізми в руськім тексті 
(зармуток, застава-хоругов), на се тепер, не маючи під руками збірок 
новійших словацькнх пісень, не вмію відповісти. 

Заким підемо далі, приходить ся нам навести хоч би тілько для 
контрасту з повисшими творами людовоі музи військову пісню, зложену 
н полку Нассау, що брав участь в війні 1849 року і нереняту полко¬ 
вим духом, полковими поглядами на житк і історію. Пісня ся була дру- 

*) То ньіби коруну веньїорсьву, шчо крілі.ом но зістав, (Примітка 
співака.) 
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кована в „Зорі Галицкій 1850 р. ч. 24 з д. 23марта, Руський патріот, 
що еі записав від якогось урльоиника, каже про неі, що еі „співає 
полк Нассау на дуже відповідну свому содержаній нуту* і просить 
читачів, щоб ласкавим оком проминули деякі єі недостатки „зо взгляду 
на природного поету“. 

N. 5. 

Оі там в селі льуде біжут, статут пред жовньером: 
„Ви від котрих, пане во,]ак з червоним ковньером?'-* 
„Ла від Нассау — каже во^ак. -— Хочеш більше знатп, 
Піди в Відньу запита] сьа, там можут сказати. 
Нас і Угри добре знали, добре нас почули: 
Де но з пушок загукали, наші хлопці були. 
Під Коморно цісар діде, перед Нассау ста]е ; 
Він нас пізнав в громах. боду, він нас паміата]е. 
А таж в лісі з під Еоморяя було шчо гльадати: 
Стришіт Угрів хмара чорна, мадут штурмувати 
Не даремно наших хлоппів з Враумом там ніслали: 
Три раз Угри штурмом вальат, три раз повтікали 
Шлік нащіхав та^ віддане вдьаки наишм вухом. 
Око собі отираіе, маха капельухом. 
Газ, то кождщ, шчо но здолав , пхаіе сьа до нього , 
Чако підніс, віват волав, бо там було чого. 
Під Сеідином коли прщшло наперед ступати, 
Лаблоновски] нам закликав: „На баґнети, брати!“ 
Шчо то шанци! Вадьат мало, коли зачне брати; 
Шчо не впало, повтікало, лежали гармати. 
Не одного з наших хлопців мама не зобаче, 
Бо він лежит в чужі) земли, вона дома плаче. 
Котрщ остав, тому жити, кожда донька знаіе : 
Хто умце врага бити, перше право ма^е.“ 
Поминаємо вже орігіпальну мораль, котрою кінчить ся пісня, а за¬ 

вважимо тілько, що лаври російських геройів ири усмиреню Угрів 
австрійський полковий бард зовсім по просту сховав до кішені, вели¬ 
чаючи тілько своіх. Буде се затим трохи чи не найстарший що до часу 
документ тоі славпоі „австрійської невдячностн“, на котру так часто 
нарікають тепер россійські політики і публіцісти. Завважимо, що пісня 
ся була друкована лат. буквами на осібній картці ще 1849 п. з. 
»Ла\жіс1 Назваи. Ріезії. \¥іегв/ бшіасга КІекпега, шигука Асі. 8кг/е- 
згелувкіе^о. ,,До руського тексту долучений був німецький переклад. 

Зовсім не такими блискучими фарбами малює тріумфи австрійського 
оружя інший людовий співак, якийсь наівний і добродушний Гуцул, 
котрий зложив спомини своіх особистих пригод у слідуючій піснн: 

N. 6. 

ОІ у поли в крагдорозьі копана кирницьі; 
О] зімили у чисарі Тимофца Грищ,і. 



О,І іик іего, братві, імили в зелоньі дубішьі: 
„І5І.ІДИ мамко Басидихо на дорогу д миньі! 
О,і а ні,іди на дорогу, старесенька бабо!“ 
..О) не ві|'ду, мі] синочку, бо № дуже слаба. 
Оі не така-ж, каже, слаба а іак-им омльіла, 
Лак-им тебе, му синочку, ввіизаного вздріла!1 

. Буваі же ми, мо.іа мати, оттепер здорова, 
Бо вже мене завтра гоньи аж до Лаблонова“. 
Пригнали мі у Лабловьів , кладут мі до міри, 
Там си д миньі іа збігали молодьі жовньіри. 
„Лаки) с тебе, ледьінику, жовньір молоденькщ ! 
А жебн ти ба і но впдьів ньі вітцьи ньі неньки ґ 
О.і сто)пла моіа мати на Прутьі на мостьі: 
„Коли віідеш, лі] синочку, та до мене в гостьі?11 
„0] біг знаіе , моіа мати , ] от коли іа вуду, 
Бо ,]а іду с товаришем на велику ві]ну.“ 
Оі іик прщшли-л ба,] на ві]ну, зачьили-м стрільити, 
Взьили си нам с товаришем слозоньки котити 
Оі приходит пан іеднорал : ,.Шьо хлопці плачете? 
Не буте си, жовньірики. че,і ни погинете.11 
.Коли ж бо нам. ,]еднорале , всьу старшину вбили: 
То тож бо нас, .іеднорале , іак куре,] заімили!" 
Бик пригнали під Коморио в високі косцьоли, 
Ни дали нам три дни дісти , ньі хльіба, ньі соли. 
Але пришли три Кошути, взьили си питати: 
„Котрі мете, жовньірики, до нас приставати ?“ 
Алеж ,]и нас у косцьольі іуитдесьит і двістьі: 
Усьіж до вас пристанемо, лиш даіте нам ,]істи!‘ 
Лик нам дали с товаришем попоіісти добре, 
Заімили нас с товаришем стоіати у льоїрі. 
Зачьили-м си с товаришем із одним радити : 
..Ци будемо утьікати, ци будьім служити? 
Оі іик будьім баі служити, ви добре то буде, 
Мусимо ми і утьікати межи сво.іі льуде.“ 
Лик зачьилп ж с товаришем з одним утьікати, 
То нас взьили с товаришем гадки ношибати: 
.О.І іик же нас. побратимку, Кошут ізлапаіе, 
Е| то то нас, товаришку, на мак норуба,е !“ 
Оі іак же ми баі переішли за своіу границу: 
„Узни же мі баі Кошуте три рази в г— цу! “ 
О.І носі.ііу пшениченьку, зродила солома; 
Кілько-м ходив с товаришем, то пні ліпше дома. 
(її Космнчи коссіноького пов. записав Мелітон Бучинський в 1867 р.) 

Переходимо тепер до найпопулярнійшоі пісні про угорську війну 
І нНі року і про поборене Кошута австрійським цісарем при помочи Мо- 
оісн.'ім. Я зібрав загалом 12 варіантів сеі пісні, друкованих і рукопис¬ 
них, запис,тих в ріт.ппх сторонах нашого краю. М. Драгоманов (Ноні 



укр. пісні про грозі, справи, 62—64) цітує крім того ще 10 варіантів, 
8 котрих деякі може тотожні 8 нашими (Геваковича з Дрогобича, гл. 
далі N. 7 вар. Б). Вже з сего можна зміркувати, яке жогуче вражінє 
мусіли на наших людей зробити факти росказані в тій пісни і як живо 
ті факти ще й досн займають уяву народню. Коли попередні пісні зві¬ 
сні нам звичайно з одного-двох записів, з одноі околиці, то сю спра¬ 
ведливо можемо назвати загально-народньою, еі співають майже всюди 
по Галичині і то не тілько старші люде, зберегателі старовини, але та¬ 
кож парубки й дівчата. 

Натурально, що при такій лонулярности пісня ся в ріжних часах 
і в ріжних сторонах улягла ріжним переробкам: до неі приточували 
тут одно, там друге , викидали або забували одні куплети і доробляли 
нові, а в кінці головну єі основу переношено на інші, нізнійші факти, 
зовсім на розріз з історичною правдою. М. Драгоманов думає <ор. сії, 
62), що первовзір усіх тих варіантів ..зложив зовсім письменний чоловік, 
котрий підлакувавсь до простих солдат". На сю думку ми не можемо 
згодити ся. Порівняне нашоі пісні з N. 5, піснею справді полкового 
складаня, показує наглядно, що наша пісня має зовсім інший характер. 
Пекан річ, в ріжві варіанта вашої пісні вплетені також шматка аолко- 
вих пісень або полкових ремінісценцій (полку шволежерів, Гартман, 
Маццукеллі), та сі інтерполяції лехко розпізнати Не входячи в те, яка 
була первісна форма нашоі пісні, ми по тим єі текстам, які маємо під 
рукою, констатуємо, що вона дійшла до нас в двох або трьох реда¬ 
кціях, схожнх з собою ще до головного змісту, з відмінними ночатками. 
Перша редакція починає від війни італіянськоі 1848 року, згадує про 
впйізд цісаря до Кромерижу і про єго лнсг до Москаля, щоб ішов на 
ратунок, по чім описує ся побіди Москаля над Уграми. Друга редакція 
починає просто від кромерижського ехоскщ’а, при чім про саму війну 
находимо в одних варіантах більше подробиць, в других женче. В кінці 
третя, сводна редакція починає від характеристики панщиняних відно¬ 
син у Галичині, по чім ех аЬгиріо переходить до Кромерижа і до мо¬ 
сковського походу на Угорщину. Пісні пердіоі редакціі я поставив на 
переді задля того, бо до неі належить варіант найдавнійше записаний 
і опублікований. Записав єго А. Книгиницький в Коссівщині і напеча- 
тав у журналі „Галичанинв“ 1863 р. кн. І, вііп. 3. 

N. 7. Вар. А. 

Загадала Ниталуа кісарпка вблгп, 
Та хокіла усьі Івери капсльамц палити. 
А ,]ак нріушов пан Гадецкці , та не много радив. 
За два, за три часи добрі Ниталі.іу згладив. 
Ішов, ішов та пан кісар з міста Кромерижу, 
Бо він тує на серденьку велику огризу. 
Та не тмі] (тому) огризу ма]е, шо нема шо рсти, 
Але тму угризу маіе, шо не мат де сьісти. 
А він ма)е ти, лнти, не при)ма)е трунок ; 
Бо він пише до Москальа : „Става) на ратунок!“ 
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М 11. ,|<чп ні дпнсудс , ши |«г піти піду 
МІНІ,І І1І.ІШ0 І}(‘1Іг,іСршпIIН оит’ лиш до обіду. 
ИІо би були уді.іили наші сншшьирн, 
Лик би не був прислав Москаль своді камоньирп? 
А дик прислав своде водсько і оводі гармати, 
Аж тогди си врадували всі наші качрати. 
.Іакеж було файне місто , яке було ладне 
Лик уно си називало ? от відав Комарне. 
,Такеж було файне місто — муром наокола. 
Ніхто дего би не розбив, лиш Москаль Ннко.іа. 
Од дик дали у Комарні кульками бриньіти, 
Заплакали у Комарні і маленькі діти. 
О,І дик дали у Комарні кульками свп гати, 
Зачьпли си у Ком-рні мури розсипати. 
Тик убили старид ко ьцьо.х і середну браму, 
То вінесли перед воеька біленькуду фану. 
А дик від шов стари) Веньї'ер , вачьпв си просити: 
.,А даруйте льуде добрі, сьвіта, не будем си бити!“ 
А дик відшов старид Веяьґер , а впав на коліна: 
„А дарудте , льуде добрі! дам бутельку віна!“ 
„Ми не прндшли, ти Кошуте, тводе віно ппгп, 
Але придшли-смн, ти Кошуте тводе житьи взьитп “ 
Неребилн-м бад Кошута , шье коби то д Бігма, 
Тогди би нам. гед камрати! шьислива година! 
Перебили ми Кошута , шье коби то Турка ! 
Отак Кошут тсд утікав, дик з ліса вевдурка. 

Вар. Б. 

Зачьила сьі Ниталіда з нашим царьом бити . 
.Іадованьі ма.тьі /вери не хгьіля яалятн. 
•Іак наддіхав пан Радедькид , не богато радив: 
За дві, за три годиноньки Ниталіду згладнв. 
Зачекадте, льуде добрі, скажу новиноньку! 
Зачішадут Польаченьки з дьісарьом відноньчу. 
Цьісарь сто)іт на сторонні, на тото вважаде, 
Же то бідньі швальіжери в огни погибаде. 
„Уступадтеж, швальіжери, тад до ґльіду свого, 
Над ту та ддут вуланчики з нумеру чвартого “ 
О,] дак приішли вуланчики з нумеру чвартого, 
Та виграли цвіту Польшчу пьісарьу сводому. 
Зак зачали да стрільати, кульіма бреньіти, 
Заплакали у Коморньім Кошутові дьіти. 
Фувдовино, фундовано креміньом до кола, 
ІІьім'о дего не розібде, дак Москаль Микола. 
А інічодііі’ Кошутишче на зельізну браму, 
Тад шііин'іп' Ііошутенько біленькуду фану. 
Тид кльїікаде Кошутишче на своді кольіна : 
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„Прошу ,|а вас во]аченьки на бутельку вина!1 
„Ми не при)шли, Кошутишче , ТВ0,]Є вино пити, 
Лно ми прщішш, Кошутишче, ТВОІЄ житьн взьити.“ 

(Записав Тит Ревакович в дрогобицькім повігі в іюлі 1863 року.) 

Як бачижо, тут в основу першого варіанту вставлено (ст. 7 — 12) 
уривок такоі самоі полковоі поезіі, якоі зресітеп ми вже бачили в N. 
5 і які ще побачимо в дальших варіантах. Історично вірна ремінісцен¬ 
ція про уділ Поляків в угорськім повстаню (вар. А. знає навіть Вежа) 
тут розпала ся в якусь війну Австріі з Польщею, при чім улани (оче¬ 
видно Русини) здобувають цілу Польщу для Австріі. Міні здає ся, 
що конфузію в сей варіант внесли власне подіі 1803 р. В дрогобиць¬ 
кім пов., де був записаний отсеи варіант, живе богато тзв. шляхти хо- 
дачковоі, котра тоді дуже інтересувала ся повстанем і подекуди навіть 
провокувала хлопів, так що ті бояли ся7 щоб стара Польща онять не 
вернула. Се могло дати привід до вставленя в пісню слів о війні Поль¬ 
щі з нашим цісарем. 

Із другоі редакціі нашоі пісні три варіанти говорять іще про 
війну з Уграми і Кошутом, чотири варіанти забули вже про Кошута і 
перенесли всю основу пісні (враз із російською помічю!) на Францу¬ 
зів, а один варіант — на Прусаків. Подаємо ті три групи під осібними 
нумерами: 

N. 8. Вар. А. 

Вітер вце, вітер вце , вітрец повівше, 
Сьідит тьісарь на крісличьку і думку дума]е. 
Та не туіу, каже, думку, ,]ик би вино пнти, 
Але туіу, каже , думку, ]ик би Веньї'ра вбити. 
Та написав цар до цара. темненько^і ночи: 
„Ти Москальу, славшу дару, стань мн до помочи!“ 
„А ]а тобі стати стану та) і піти піду, 
„Нпма міні Веньї'ра бити, то лиш до обіду. 
„Та рік зішльу на долину кінноту, піхоту, 
„То від рана до обіду зробльу з них болото." 

(Записано в Вижници 1872 р.) 

Вар. Б. 

Недалеко наш цар сидпт, лиш у першім крижу, 
Носит наш цар на голові велпкуіу грижу. 
.Ге шо )істи , і'е шо пити, не прщмаіе трунок; 
Пише наш цар до Москальа: „Стань ми наратунок!“ 
А він іему вітписуіе: „О,і піду та) піду! 
Ньічо міні Веньїра бити з ранку до обіду." 
Оі повуав буішу вітер )а з гору, іа з гору ; 
То так вібив Москаль Веньїра, )ак ціпом солому. 

(Гр. Кунчанко, П4сни буковинскаго народа, N. 313, гл. Записки 
Юго-Западнаго отділа ішп. р. Геогр. Общества, т. II. Кіевь 1875, стор. 553.) 
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Вар. В 

0] поїхав наш пан цісар до риву-ІІаризу, 
Ма^еж бо він на сердечку велнкуіу грижу. 
Та не того грижу ма,іе, шо нема шчо ^істи , 
Але того грижу жа]е, ньігде місьцьа сісти. 
.Іе шо зісти, іе шо пити, ие прщма^е трунок; 
А він пише до Москальа: Лди на поратунок!“ 
Москаль іему відписузе: „Таі ]а піти піду ! 
Міні нішчо Венїра вбити лишень до обіду." 
О] шо ж тото тед за місто , муром до окола ? 
Тез хто іего тез і розбив? то Москаль Никола. 
Оі іак розбив іаснц] косьцьол те,] середну браму, 
Тез вінесли перед во]сько біленькуіу фану. 
А іак вцшов Кошутечок тез впав на коліна: 
„Даруіте ми, льуде , житье , дам вам пити віва!“ 
„ Не прщ'шли ми, Еошутечьку, ТВОІЄ вино пити, 
Але-м при.ішли, Еошутечьку, твозе житье взьити". 

(В Стецеві пов. снятинського від Анни Васалиґп записала Марія Гамо- 
рак в р. 1890 ) 

Перший з тих варіантів виглядає на вривок з більшоі цілости; 
в третім уже видно перехід до слідуючоі групи, а заразом зазначено ту 
стежку, котрою відбув ся сей перехід : замісць мало кому звісного Кро- 
мерижу співаки і співачки почали підставляти Париж і таким чином 
увесь предмет пісні звільна переносив ся з Угорщини до Франції, осо¬ 
бливо тоді, коли справді між Австрією і Францією прийшло до війни. 

N. 9. Вар. А. 

1 Із за гори, із за льіса вітрець иовіва.іе ; 
2 Сидит цісарь у кріселку та,] думку дума.іе. 
3 Не таку він думку мазе, шчо би і їсти, пити, 
4 Але таку думку ма.іе; іак би Франца вбити 
5 Пише листи дрібненькі]! з'ак в день так і в ночи: 
(5 „Ти Москальу, славшії царьу, стань ми до помочи!'* 
7 Москаль зему відписузе, шчо „іїа піти піду! 
8 „Не мазу шчо Франца бити з рана до обіду." 
9 0,] ,іак відшлн жовньіроньки на високу гору, 

10 Розложили жовиіронькн свозу засну зброіу. 
11 0,| зак взьали каноиьерн кульами пускати. 
]2 Аж сьа взьали Французові мури розльітати. 
13 0,і іак визшов старий Француз та] внав накольіна: 
14 „0] прошу вас, жовніроньки на бутельку вина!" 
15 „Не прцішли ми, старці Франце, тво]е вино лити, 
16 Но пришли ми, старщ' Франце, тво,]е житье взьити " 
17 „Рзьилн житье, ввьнля житье, возьміт і здоровіє! 
18 Наз вам буде, жовніроньки, таз на безголовеє !" 
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19 Вбили Франца, вбили Франца, коби ішче Вєньіра, 
20 Тогди би сьа називала Галичина теньґа. 
21 Вбили Веньґра, вбили Веньїра, коби ішче Пруса, 
22 Оі тогди би була славна Галичина руська! 

В Вербові зап. В. Нанайський, гл. Зоря 1882, етор. 341, 

Вар. Б. 

I— 3 = 1 — 3 ; 4 = 4... іак би Француза забити 
5 = 5... темненькоіі ночи 
6 Ти Москальу, солдаторе, стань ми до помочи! 
7—8 = 7-8 
9 Прислав Москаль каноньпри та] сво.]і канони 
10 Та] нашому Францьішкоки таї до оборони. 
II- 12 = 9 10.. капоньири (зам жовніроньки) 
13 — 14= 11—12... з канонів стрільати 
15= ІЗ; 10= 14... каноньпри, напніте сьа... 
17—18 -- 15 10 
19 Допоможи, модний боже Француза забити, 
20 Тогди підем в своіі краіі, будем сьа женити. 

(В Сапогові пов. гусятинсьвого окОло р. 1880 записав Лев Василович.( 

Вар. В. 

I — 3 = 1 —3; 4 = 4... Франка...; 5 =5... темненькоіі ночи; 
6=6; 7=7; 8 = 8... Франка бити тілько до і обіду 

9 = 9... каноньпри ; 10=10.. каноньпри 
II Оі іак взьили каноньирп кульіма гудьіти, 
12 Аж заплакав сгарнії Француз та і іего дьіти 
13 = 13; 14 = 14... каноньири 
15 „Оі ми будем вино нити, будемо платити, 

А за своіу Україну будемо сьі бити.“ 

(В Нагуевичах пов. дрогобицького від Юлії Гаврилик записав Ів. Франко 
в р. 1882) 

Вар. Г. 

1 = 2... копець стола... 
2 Та ]ак того пса Француза воіувати маіе. 
3 Піше цісар до Мосвальа карту о півночи: 
4=6 Ти... будь .. 
5 „Оі іа тобі славниі царьу до помочн піду, 
6 Нам не стане двом Француза з раньа до обіду. “ 
7 Сто,)іт Гартман в чистім поли тай сьи позпраіе , 
8 О] іак наші уланчики марне погибаіут. 
9 „Виступаіте уланчики та із трону (зам. трупу) свого, 

10 Настгпаііте Гаргшшчнки з нумер девіитого!“ 
11 Наступили Гартманчики іак чорненька хмара, 
12 Узьила сьи підносити француськаіа фана. 
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13 „Вашьи фана червонава, а .]' а нашьи біла, 
14 Нашцно сьи, Австрщакн, по бутельці віна!'1 

■15 „Нас тут віно не копиле , не будем то пити, 
16 8а нашого цісарика будем кровдьу льльігги.“ 
17 Плачут мами за синами, неони за мужами, 
18 А дівчата молоденькі за кавальєрами. 

(В Корчині стрийеького нов в р. 1881 записав Павло Кирчів.) 

Про варіанти се і групи не ма що богато говорити. Вони всі за¬ 
писані досить пізно. В вар. 4всг 7 —12 бачимо опять вставку з пол- 
ковоі поеоіі, тим разом героєм являє ся стрийськиїі полк Гартман. В 
вар. З цікаве те, що россійські каноніри відповідають Французови 
(Кошутовн), що вони бюгь ся за свою Украіну. І справді россіиські 
війська, що в році 1849 ішли на Угорщину, і між котрими було богато 
Украінців, пригадали руським мужикам у Галичині, що за кордоном 
австрійським жиють люде тоі самоі народності!, що й вони, „тілько 
твердшоі віри'-1, як говорили наші люде. 

N 10. 

0,і сів цісар копець стола я а і думки дума)е, 
Чак він того Прусачиска зво.іуващ маіе. 
Пише карту до Москальа серед оиівночп: 
„Ти Москальу, славшу царьу, будь ми до помочи!“ 
„А ,іа тобі, Лавстрщаку, до помочи буду, 
Ча не маіу того Пруса з рана до обіду.'1 
Ходиг гетман по болонку та] сьа штрафе, 
Лак ті бідні Марцуі'елі заглбаіут марні 
„О.І ідіт ви, Марцугелі, до трупу сво,)ого, 
Наступили москальчики з нужеру іцптого ! 
Наступили Москальчики іак зорьа іаснаіа, 
Віудюв, вщшов Прусачиско , ,]ак хмара темняча. 
О.] вдішов то,і Прусачиско, зачьив сьи просити: 
„Оі ви панье Австрщаку, не будем сьп бити! 
Ваша фана ч'-фвонаіа , а наша]а біла, 
Напнімо сьи, Австрціаци, по бутельці вшга.“ 
„Ми сьи вина надуємо і будемо пити , 
А за кра] еву, за вітчину будемо сьи биги.“ 
Шчоби Польска погинула, Польаки програли! 
Тно шали по корові, і то ,]'щ забрали 
Плачут матки за синами, баби за хлопами, 
Молоду і дівчатоіка за кавалірамл. 

(Записано в с. Кореници, нов. перемиського.) 

В тім варіанті, розуміє ся, звертає нашу увагу побожне бажане 
співака: „Щоби Польска погинула, Поляки програли!“ Чи не є і 
воно ремінісценцією подій, трівог і бажань 1863—64 року? Додамо 
ще, що тут стрічаємо вставку яро перемиський полк Маццукеллі(Маг- 
гисЬеІИ), прозваний нашими людьми „марцугелі11, при чім стереотіпна 
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картина тих вставок: одии полк погибае в битві, а другий стає на его 
місце і доконує побіди — о стільки тут відмінна, що полк перемиський 
не віндікує собі геройства і побіди, а власне уступає з поля, щоб да¬ 
ти місце Москалям. Всі ті вставки полкових споминів є о стілько вірні 
історичній правді, га,о дійсно полки руські Нужан (в устах народніх 
Лужан), Гартшан, ціс. шволежери, Маццукеллі , Гіарма , Сте- 
фан і Нассау належали до того корпуса , що в декабрі 1848 
року під проводом генерала Діліка з Галичини (через Дуклю) ру¬ 
шив на Угорщину і швидко випер повстанців з північних комітатів 
(Гляди Етапи Косгісгка, Біе \¥іпіег-Сатра§пе сіез (ГгаГ 
8ск1ік’зс1іеп Агтеекогрз 1848 - 1849. Оітіііг 1850). 

Остаєсь нам іще навести два варіанти тзв. сводпих редакцій на- 
шоі пісні. Одна у них, записана в Далешеві пов. городенського, вплі¬ 
тає оповідане про Кошу та і війну 1849 р. в пісню про панщину і єі 
скасоване. 

N. II. 

Лак настали давні пани, то ,і мід вино пили, 
А тогди ми лиш по дневн паньшчини робили. 
Дак настали сесьі пани:, сесьі варуати , 
Ми мусілп по штнри днп паньшчиии збувати. 
Ми не вміли ньі косити , наші жінки жьити, 
Тьижко було бідним льудім в Каліці] і жити. 
А теперка, пане брате, лиш на сьвіті жити, 
Цьісареви заплатити і собі робити, 
ІНче нас чьисто пани просьи гроші заробити. 
Недалеко цьісар сидит, у місті в Парижу, 
О) вдіє він на серденьку велику загрижу. 
І пе того ма]е грижу, шчо не маіе доти, 
Але того ма]е грижу: нема місьцьи сьісти. 
Ма,]е ,]істи, ма,іе пити, не при]'ма]е трунок: 
Пише листи до Москальи: „.Іди на порятунок 1“ 
Москаль ему відпису,]е , шчо „Да піти піду, 
Нима міньі Веньї'ра бити з ранку до обіду." 
О.) 9ак узьив Веньїра битп, кульїми бреньїти, 
Заплакали каноньири канальськуі дьіти. 
Лак узьили ]его гнати, загнали до Турка, 
Та] так він сьа танка звивав , ]ак лиса вив]урка. 
Лак узьили іего гнати, паркани докола; 
Ньіхто мене не розіб]е, лиш Москаль їїикола. 

(В Далешеві пов. городенського від Гната Вандгока записав в р 1892 
Сава Чернецький.) 

N. 12. 

Вуе в]трец, вуе будиву , вербами колише; 
Сидит цісарь на стільчику, вібраньчиків пише. 
Гібраньчики молоденькі копики сьідлаіуг, 
Межи ними матьіноньку водов відлива]ут. 



0.1 цісаре, ціоарнку, іід шьо нас вербуєш V 
Маї'а.шіш погоріли, чим нас погодуєш? 
<).| буду вас годувати вівсьнциов половов , 
Та буду вас угаиьати дісарськов дорогов. 
(>І цісаре, ціслрику, дісаре Францішку,. 
Сі пусти нас до долоньку, мамці на уіішку. 
0,| цісаре, цісарику, дісарева мати, 
ІІустіт-ко нас до долоньку трішки погульатн 
Комнані] ка сн фалида цісарика вбити; 
Нн хотіли наші їверн на кабвлю сяалнгн. 
Пішов цісар та] да міста, до самого Рилу, 
А він має на серденьку дуже страшну грижу. 
А нн тімуі грижу ма]е, шьо нила шьо іїсти, 
А він тому грижу ма]е, шьо ннма де сісти. 
Мазе він шьо ,]ісіи, пити, не прдімаіе трунок; 
Він си пише до Маскальи: „Дли на поратунок! 
„Бо міні си збунтувала всьа моіа держава, — 
їик ти міні нн поможеш , то буде неслава." 
Маскаль відти відпнсуіе, шьо , Та піти піду, 
Міні нішчо Угрів бити лишень до обіду. “ 
Іззіішли си цісарики, розрубали браму ; 
Упав Уюр на колінкн , віставіще фану. 
„Оі даще ми, іасні пани, шче на сьвікі жити, 
А ]а маіу бочку вина, дам вам си напити “ 
„Ми не прщшлн сьуда , Угре, тво.іе вино пити, 
Але бо ми прщшли, Угре, житье ТВО|Є взьити.“ 
Лик зачьили в Веньґершчину бомбами свистати, 
Зачьили си в Будапешті мури розсипати. 
Але Кошут ни знав того, ни мав тоді думи, 
А він ніі чув. шьо іде Маскаль вороними кіньми. 
На чьнс мали,], на годинку так він сн обладив , 
Шьо го загнав до оїроду і окропне спарив. 
Кошут собі приумів си , вчинив си ,]ак курка, 
Узьив собі пушку Веньїра таі утьік під Турка. 

(В Жабю пов. коссівського від Християн Пелінючки записала Марія 
Бурячинська в р. 1885 ) 

Ми поминули тут пісні зі збірки Драгоманова, про котрі згаду¬ 
вали висше : в книжці его з них цітовані тілько вривки, а ми маємо на¬ 
дію дістати йіх повні тексти і випечатати все відмінне від висше поданих. 

Інтересно, що участь Поляків в угорськім повстаню народ наш 
уважав причиною гоі реакціі і антішдяхетськоі політики, котра настала 
в Галичині після скасована констітуціі 1849 р. Се висказуе кінцевий 
куплот пісні про знесене панщини: 

Просвіт бога жолодицьі таі коло каплицьі 
Утратили пани ласку та через Кошицьі. 
(Викінчене пісні про панщину, записаної в Воскресіяцех коло Стані¬ 

славе па І СгоФапчувом в 1884 р Іван Франко. 
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Критика і бібліографія. 
—ж— 

1/7/, Непорозуміня між проф. Ом, Огоновським і его наукою. 

Як видане посвячене між інчим фольклору ,.7Китє і Слово“ му¬ 
сить звертати увагу і на те, як дивлять ся на фольклорну науку 
учені в нашій стороні, бо від того залежить значно і поступ у нас 
тіеі науки *). 

Через те ми мусимо звернути увагу на дуже характерну замітку, 
проф. Ом Огоновського про новин історично-порівнянний напрямок фольк¬ 
лорних студій, котру знаходимо в тій частині „Історії літератури 
руськоі", котра присвячена етнографічним працям Костомарова (Зоря 
1894, 04—65). „Про етнографічну діяльність Костомарова пише ІІипін, 
що він до кінця житя остав ся прихильником староі школи, що він ма¬ 
буть не знав нових дослідів Беселовського і і. про значінє народного 
переказу. Всеж таки праці Костомарова, не зважаючи на недостачі йіх, 
мають чималу стійність Се бо вказує він на такі боки етнографічноі 
науки, які ще мало були оброблені. Він намагав подати суцільне понятє 
про творчество народних пісень. Тому то мимо недостач у дослідах 
Костомарова етнографічні его праці являють ся єдині у свойім роді, 
і треба тілько жалкувати, що вчені мужі нового поколіня не беруть ся 
до таких дослідів при своіх більш богатих знадобах наукових. Вжеж 
бо народна поезія не є тілько предметом археології, але й фактом вну¬ 
трішнього морально-побутового житя народу і его історіі. Відтак по 
словам Пипіна заслугуготь на увагу і ті думки Костомарова, що етно¬ 
графія повинна займати ся дослідами не тілько про побут робітників- 
селяп, але й про жите інших кляс народу, ба що й побут робітників 
фабричних має зобразитись етнографією. В кінци (каже ІІипін) годі по¬ 
минути й сеі обставини що Костомарів умів сполучити етнографію 
з історією, що відтак єго праці історичні не мали б такоі виеокоі етій- 
ностн науковоі, коли б автор не закрашував йіх барвами картин наро¬ 
дної поезії. По нашій думці Костомаров і не міг звертати своєі уваги 
на нові критично-наукові досліди Беселовського, Яґіча і других. Вжеж 

При сій нагоді ми мусимо висказати наш погляд на характер т. зв. 
Фольклорно науки. Ми не згоджуємось з тими поглядами деяких горячих 
Фольклористів, по котрим се наука самостоячи. Ми думаємо, що 
Фольклор єсть лишень матеріал, котрий можна назвати в певній мірі новим, 
бо на него до недавніх часів мало звертали увагу — але матеріал старих 
уже наук або відділів науки гуманістичноі, — то б то історіі, літератури, 
релігії, права. Між інчим нові студії Фольклорні показали, що між устною 
або народною словесністю і писаною єсть дуже тісні взаємини, то значить 
тим паче ся частина т. зв. Фольклорної науки мусить бути просто введена 
в історію літератури 
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вій старав ся пояснити творчество народних пісень, і про те не міг 
займати ся студіями про відносини нашої народноі поезії до переказів 
христіяньско-поганьских і до середньовічних легенд, не міг також ви¬ 
казувати відносин сеі поезії до епічної поезії візантійскоі. Поетична 
вдача Костомарова не могла любуватись в скептицизмі і в такій пози¬ 
тивно-критичній аналізі, котра голосить світу, що наша народна поезія 
не має окремого свого світогляду, не має сили творчества, позаяк она 
витворилась із сполучена чужого й свійського матеріалу поетичного. 
Уже кн. II. П. Вяземский в виданю „Слова о полку йгоревім“ (С. Пе- 
терб. 1875) заявив категорично, що теперішпі народи не можуть мати 
своєі поезії та що они тілько репродукують твори з мітпчиоі або до¬ 
історичної доби.1- 

В сих словах д. Огон. майже стілько непорозумінь, скільки 
рядків. 

Почнемо з того, що д. Огон. каже з поводу поглядів кн. Вязем¬ 
ського. Ми не маємо тепер під рукою сеі книги, але, коли д. Огон. 
вірно цігуе єго думки, то треба скатам, що погляди кн. Вяземського 
зовсім противні власне тому, що говорить нова фольклорна наука. Власне 
старі догляди, котрі в значній части поділяв Костомаров, виводили го¬ 
ловну частину народньоі поезії, коли не всю сі, з періоду мітчного, 
доісторичного, — тоді як новий напрямок історично порівнянний дово¬ 
дить власне, що і устна словесність не стояла на однім місці, а роз¬ 
вивалась відповідно до історії народу, єго культурних взаємин, в тісному 
звязку з словесністю писаною. 

Через те тим більше іреба і дослідникам народньоі словесности 
розбирати єі не як що небудь ізольоване від других видів словесности 
і від творів других народів, а вкупі з ними. Чудний би був гой уче¬ 
ний, котрий би став викладати нашу стару писану літературу без уваги 
напр. на літературу візантійську. Але гакож само чудно чути від уче¬ 
ного професора, що Костомаров „не міг виказувати відносини нашоі на¬ 
родньоі поезії до поезії візантійськоі.“ Як же не міг, коли напр. 
в наших колядках, в наших легендах і казках видні ясні відгуки апо- 
кріфічндх євангелій, аиокалінсів, і навіть поем візантійських, як Ані- 
кіта, длександрія і т. й. Мусів „виказувати ! 

Сам Костомаров зовсім не відвертав ся в своіх студіях від чуже® 
народнього матеріалу, тільки мало володів шш. Так напр в свойіх пра¬ 
цях про „Легенду о кровосмйсителЬ“ Костомаров рівняє наші устні пі¬ 
сні і легенди і старі писані повісти з сербськими піснями та з грець¬ 
кими мітами про Едіпа, та лишень не знав, що як раз подібні опові- 
даня розширені і в західноєвропейських рукописах, новеллах і т. і., 
з котрих багато було вже напечатано в часи навіть першого появу, 
в печаті тих праць Костомарова. Через те Костомаров виводив власне 
наші пісні і легенди про кровосумішку з часів доісторичноі мітологіі, 
знаходив таж елементи „словянського птнцеволхованія“ і т. і. тоді як 
сі легенди єсть просто одним із приносів до нас візантійських 
і латинських церковних творів, а пісні на сю тему єсть переробка сих 
легенд. 
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Далі Костомаров часто хтів власне вживати устню народню сло¬ 
весність як матеріал для характеристики певних, точно онреділених 
хронологічно епох нашоі історіі. Так напр. він характеризує Кіян ча¬ 
сів від Владимира Св. до Татар по билинам (великоруським) напр. про 
Маринку і Добриню, по легендам про Михайлика, навіть по казкам 
про хлопця або дівку семилітку. Як же не слід було ему звернути хоч 
при дальших виданях его монографії „Черги пар. южнорусской ис- 
торіи4 увагу на працю напр. Веселовського про відносини казок про 
хлопця або дівку семилітку до круга Соломоновськнх легенд, а ле¬ 
генди про Михайлика до візантійських есхагологій і поем ? 

Костомаров ще в 1872 р, коли вже порівнянно-історичний метод 
був у Россіі досить рішучо заявлений працями Пипіна і Веселовського, 
мемуарами Бенфея, котрі печаталнсь в виданях нетерб. Академіі і др., 
печатав (в „Бесідй") переробку староі своєї магістерськоі діссерта- 
ціі, не змінивши ні на йоту еі словяно-народиицького методу. Через 
те він між інчпм всилював ся виобразити нашу питомо-народню сімво- 
ліку ростин, не звернувши уваги на те, що купа тих ростин, про ко¬ 
трих найбільше росказуе ся легенд і сімволічних фантазій, у нас носиїь 
імена, взяті від Греків, Латин і т. п. і що вже через те треба порів¬ 
няти ваші ботанічні легенди і перекази з відповідним матеріалом ві¬ 
зантійським, латинським і іншим середновічішм, вкпочно до арабського 
і его азіатських жерел. 

В остатніх 10—12 рр. своєї праці Костомаров, видно, сам замітив 
неможливість фольклорних студій в старому напрямку. Ми памятаємо 
своі власні розмови з ним на сю тему в 1874 і 1875 рр. з поводу 
єго сімволіки і нашого реферату про легенду кровоснісптеля. Костома¬ 
ров згоджувався, що треба розширити сгудіі над фолклором в новому 
напрямку, і позаяк він був уже занятий другими роботами по по¬ 
літичнії історіі Украіни і Россіі, (що і було его властивою спеціаль¬ 
ністю), то в остатні роки він уже не чіпав фольклору печатно окрім 
лишень українських пісень історико-політичних, при студії котрих майже 
зовсім можна обійтись без порівнянного методу. 

Тим більше дивно, що д. Ом. Огон. в 1894 р. ставить хиби ста¬ 
рого методу старих фольклорних студій Костомарова ему в заслугу і 
в примір молодим ученим. На скілько можна зрозуміти доволі темні 
слова д. Огон. нро те, що „народна поезія не е тілько предметом ар 
хеологіі, але й фактом внутрішнього морально-побутового житя народу 
его історії11 (а археологія хіба не історія?) і що Костомаров „ста- 

рав ся пояснити творчество (?) народніх пісень,“ можна думати, що д. 
Огон. ставить за ціль фольклористам кождого народу пояснінє націо¬ 
нальних ознаків даної народньоі поезії. Тілько ж в історії всіх куль¬ 
турних народів Азії а надто Евроші, по крайній мірі з часів колоній 
фенікійських, то б то від 1000- 1200 рр. до Р. Хр., національне і ін¬ 
тернаціональне так переплелись, що одно без другого не дасть ся ви¬ 
яснити. Будцізм, христіянство, магометанство зовсім перемішали ріжні 
національні елементи культури старого світа. 
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На що іпиір. осібні азбуки арабська, латинська і словяпська, а 
нудно було б но апатії, що всі ноші лишені, варіації феиікійськоі, чудно 
було б не знати фаз, череп котрі перейшла сн остатня, ноки явилась 
в певній форжі у Латинців, Олошгн, Арабів. Дуже характерна напр. 
французька революція, а чудно було б, коли б ьі історик поставив 
собі обовязок закрити очи на впливи на Французів у часи революції 
ідей классичних, англійських і американських. Подібне між на сказати 
і про всі прояви жнтя культурних народів світа. Навіть для того, щоб 
дійти в якій прояві до ознаків національного „творчества", треба про¬ 
аналізувати єі інтернаціональним, історичио-поріїшячніш методом, що 
дуже часто і роблять нові фольклористи, до котрих не дуже прихиль¬ 
ніш д. Огоновський. 

Доволі ч}тдно читати закид ш. львівського професора сим фолькло¬ 
ристам, що вони „любують ся в скептицизмі* і т. і., коли вони напроти 
■того дійшли вже в многих точках до досить позітівних результатів на¬ 
віть що до національного елементу в ріжних словянських творах писа¬ 
ної і устноі словеспости. Правда, що в других точках Іім прийшдось 
шипі що остатись лишень при зводі доступного матеріалу і вдержатись 
від усяких виводів. Так се ж робить са в усяких точних науках і та¬ 
кий скентіці.ш єсть єдиний розумний спосіб науковоі праці, без котрого 
вченим зостає ся лишень бавитись у фантазії, то б то по просту дурити 
себе і других. 

Не вже ж таку зібавку рекомендує проф, Огоновський „вченим 
мужам нового покодіия”? В усякім разі ми певнісінькі, що Костомаров 
не похвалив би нічого подібного, бо при всій своій силі він умів бувати 
часто і скентіком, не тілько ламяючи старі погляди, а і показуючи, що 
в многих точках ще ие можна сказати иозітівпого виводу. 

М. Драгоманов. 

Нові книжки. 
Втнографическій ОтдЬл'ь Императорскаго Обще- 

с т в а Любнтелей В е т е с т в о з и а н і я, Антропології! и 
Втнографіп: Русскія билини старої и иовой записи. 
Нодт. редакціє! академ. Н. С. ТПХОНРАВОВА и проф. ВС. 0. МИЛ- 
ЛЕРА. Москва. 1894 р., Ст. VIII -)- 88 -+- 304, іп 4°. Ціна 2 кб. 
50 коп. 

Книжка переділясть ся на дві частіші, з окремою пагінацією. 
Першу частину становлять „Билини етарой записи”. Це праця покій¬ 
ного Н. 0. Тіхонравова, остаточно зредагована Всев. Хвед. Міллером 
(предсідатолем „Втнографнческаю Отд’Ьла"). В тій иершій частині ба- 
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чимо старини:І), які записано переважно в XVIII віці, але є двоє 
з XVII в. Думаю, що читач не ремствуватиме на меде, коли я повилі- 
чую всі ті важні намятники: тут є 1) пять „повістей" („гисторій", 
„сказаній") про Іллю Муровця (теперішнього Муроцця), 2) про князя 
Володимира, Михайла Потока та царя Кощея з Золотоі Орди, 3) два 
сказаній про трох витязів: Іллю Муромця, Михайла Потока Івановича 
і Альошу Поповича, 4) „Скаваяіе о семи русскихг богатнряхь", 5) 
„Ставерг Гаденовичт.11, 6) Уривок з невідомоі биліни, 7) „Гисторія о 
Кіевскомт. богатирі Михаилі енні Даниловичі двінадцати літь“. 
Окрім текстів небіщик Тіхонравов додав іще й поясненя до кожноі 
неси. Поясненя тіі -— здебільша патеографічного характеру, але єсть 
між ними і ціла статя під скромним заголовком: „Пять бнлинь по ру- 
кописямь XVIII віка" (передрук з „Зтпографическаго Обозрінія", кн. 
VIII, 1891), дуже інтересна розвідка, що дає далеко більше, ніж обі- 
цює заголовок: тут подано докладну історію записуваня великоруської 
народньоі словесности починаючи од 1619 року (Річард Джеме) і кін¬ 
чаючи епохою Катерини; дуже цікаві також описи тих рукописних збі¬ 
рок, з яких Тіхонравов повитягав кожну з виданих ним билін. Іще 
треба згадати, що до Тіхонравовськоі частини долучено фототінію — 
сторінку з рукопису XVII віку (з „Повісти о Владиміре киевском и о 
богитнряхь киевгеких и о Михаилі Потокі Івановиче, о царі Кащею 
Залатой ардн“). 

Друга частина книжки — Міллерова: „Бшгиіш повой записи". 
Як на обйем, вона далеко більша од першоі і черенками надрукована 
дрібнішими тай па зміст різностайпійша. Це зрештою і не дивниця, бо 
матеріал у ній — сучасний. Етнографічний Одділ, задумуючи видавати 
цю збірку, спершу думав по просту надрукувати вкупі всі ті старини, 
які були появили ся в печаті після 2-го видапя збірки Кіреевського 
(себ то після 1879 р.) і порозкпдувапі були по всяких столичних і 
провіпціальних виданях Але тая програма швидко мусіла поширшати, 
бо члепи-корреспонденти Етн. Одділа призбірали багацько свіжого ма¬ 
теріалу просто з народпіх уст, а ще ж у великій пригоді стала й ру¬ 
кописна збірка сібірських старіш, які давніш пона записував 
звісний сібірський етнограф, небіжчик Степан Гуляєв. Таким побутом 
тая частина, що зредагував голова Етнографічного Одділу Всев. Міл- 
лер, містить тепер у собі: а) над 50 NN. уже друкованих но різних 
виданях 80-х і 90-х років, б) 34 NN. ще ніде пе опубліковані. Ви¬ 
дано сей матеріал путяще, науково; коло декотрих старин є невеличкі 
вияснена. Подати докладний зміст я не можу для браку місця, а ко¬ 
ротенько згадаю, що між інчіш ту те биліни про Іллю Муромця (5 NN. 

'*) Через „Слово о полку Ігореві" стали звати героїчний епос велико¬ 
руський „билинами", („Начати же ти пісни по бнлииам'ь сего времени",) 
та народ цього слова не знає і каже: ,,старини", старйнушки". Недавнечко, 
правда, міні довело ся чути, як „сказитель" (співець) Рябінін скінчив пісню 
про Вольгу словами: ,.Да и туть бнлинушка покончена". Тільки ж нароеди- 
тувана про*. Міллера Рябінін пояснив, що переділе він співав „старинушка", 
а од панів (етнографів) навчив ся звати свої співи „билінами". 
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новітніх) про Добрнню Шкітіча та батька єго Нікіту Романовича, про 
Василія Казимерського, про Васілія Ігнатьєвича та Батигу, про 
Михайла Казарятина, про Івана Годеновпча, про Чурилу Пленко- 
вича, про Суханьшу Замантьєва, про Сурогу богатиря, про Соломана 
та Васілія Окульєвича, про литовський забіг („На’Ьздт. Литовець"), 
і др. Дуже цікава Міллерова збірка ще й з погляду на питане про ге¬ 
ографічне росповсюдженє старин. „Ісландією великоруського епосу11 вва- 
жаєть ся Олонецька губернія; вона й сим разом дала багацько мате¬ 
ріалу; та крім неіев „Бнлинах'ь новой записи11 чимало матеріалу з Сі- 
біру, з Архангельщини, з губерній Московської, Петербурськоі, Ниж- 
городськоі, Самарській, Уфімськоі, Уральської, Терськоі. Себ то ми тут 
бачимо старини не тільки з колишньої держави Новгородської, не тіль¬ 
ки з области нарічя „окаючого11, але й з области нарічя „акаючого11. 
В кінці Міллеровоі збірки є „Приложенія“, де подано „СвгЬдгішія о кре- 
стьянинй півці бнлинь Л. Г. Тупицний" та ноти до биліни: „Добрння 
и Марина". А вжеж до цілоі книжки (не тільки до своєї частини) проф. 
Міллер зладив докладний „Показник речей" та „Показник власних 
імен", без котрих важко було б перебути ся вченим, котрі працювати 
муть над великоруським епосом. 

Очевидячки ся нова збірка має задля етнографи першорядну вагу. 
Додамо, що з друкарського погляду видано єі аккуратно і чепурненько. 

А. Кримський. 

Бг. А. К. Р08Т. Сгшкігізз йег еШпоіодізсЬеп Лшізргшіепг. І. 
Всі. А11§етеіпег Тіїеіі. ОісІепЬигд 189 і. Автор, звісний етнолог іюріст, 
задумав дати в тім ділі „підручник порівнуючого правознавства11, чи 
властиво образ звичаєвого права всіх народів. В першім томі після за¬ 
гального і трохи туманно-філософічного вступу автор показує нам „форми 
організації суспільної", починаючи від нодружя. Тут він розбирає форми 
ексогаміі і ендогамії, далі подружє групове (пуналюанське), констатуючи 
і тут форми ексогамічні і ендогамічяі. Далі переходить до подружя ін- 
дівідуального і стверджує, що поліандрія (многомужє) не є загальною 
формою, але ограничуєсь на деякі сторони Азії, як Тібет, Індія і Цей¬ 
лон, коли тимчасом такі форми, як одномужество і многожеиство розши¬ 
рені по всім світі. Примусове одноженсгво, т. є. заборона мужчині брати 
більше жінок, трафляє ся досить рідко, готовно в краях, що підпали 
впливам культури європейської і в Японії. Переходячи до сістем сво¬ 
яцтва автор розріжнює сістеми описові, котрі означують відносини од- 
ноі особи до другоі, і клясіфікаційні, котрі називають однаковою клич¬ 
кою цілі групи осіб без огляду на йіх взаімні відносини, штр. батька 
і єго братів, матірь і єі сестер, далі сістеми оперті на праві материн¬ 
ськім, на праві батьківськім і на праві родительськім; перші з них ав¬ 
тор признає найстаршими, остатні найпізнійшими. Не думаючи вичерпу¬ 
вати богатий зміст сеі книжки додамо тілько, що при кождій формі 
автор старанно подає географію еі розширена і бібліографію віднос¬ 
них праць. 



Пг. РАІЛЛТ8СНКЕ, ЕіЬпо^гарЬіе ^огчіаґгіказ. І) і о таіегіеііе 
Сиііиг йег Папакії, ОаІІа шкі Ьотаі Всгііп 1893. В сій гарній 
і богатій змістом книзі автор звертає головну уіагу — як се зазначено 
і в заголовку — на матеріальну культуру трьох нехристіянських пле¬ 
мен: географічне розселене, одіж, прикраси, 'оруже, хати і села, при¬ 
лади і посуду домашню, поживу, спосіб житя, денні ванятя, заробітки, 
жнте родинне і громадське. В дальшім відділі він переходить від житя 
одиниць і сел до житя цілого племени і показує нам єго продукцію 
і консумцію, обміну виробів, дороги комунікаційні, вартість виробів 
і ціну робучоі сили. Як бачимо, автор розуміє етнографію в дуже ши¬ 
рокому, може навіть занадто широкому зжисіі, втягаючи до цеі по тро¬ 
хи й економію та статистику екоиоміч іу. Але саму методу монографіч¬ 
ного оброблювана поодиноких племен здмісць поверхового плав-аня но 
всім племенам і виловлювапя тілько поодиноких відірваних фактів, щоб 
ними скріпити певні теоріі, мусимо назва1 и дуже щасливою і плідною 
— не для того, як колиб ми противні були твореню широких теорій на 
підставі фактів позбираних з ріжиих крайів і племен (як се бачимо у 
Тайлора, Леббока і др.), але для того, що тілько основне, монографічне 
оброблене тнх поодиноких племен, йіх житя, вірувань і т. і. може дати 
добру основу для загальних теорій і охоронить учених від таких не¬ 
милих пригод, яка нпр. стала ся була Леббокови в єго ділі „Огі^іп оГ 
Ст1ізаІіоп“, де він, здавши ся без критики на деяких малотямущих 
подорожних, винайшов цілий ряд диких племен атеїстичних, котрі опі¬ 
сля показали ся так само далекими від атеізму в нашім розуміню, як 
ми далекі від первісного фетішізму та шаманізму. І. Ф. 

Додатки і поправки. 
Початок і копець світа. Про вола ПІоробора гляди ще 

СЬтіеІодузкі №о\хе Аіепу, т. І; про Левіатана тамже а також 
(тгавве, Веі1г;і,§є гаг 8а§епкишїе Лез Міііеіаііегз. 

Дівчина воячка. Білоруські варіанти сеі пісні є ще в ось 
яких збірках: Зинанда Радченко, Гомельскія нар. пізсии, 22, N. 
56; Романові, Бйлорусскій Сборнишь, І, 33, N.60; Безсоновь, 
Білорусскія пйсни І, 39, N. 73, а також в часописі РггеДцй ггесгу 
роївкісії, Рагуй 1859. Польський варіант подав В. Щурат в часописі 
„Аиі БгциеІР, 1893, т. IV, стор. 249 - 250; тамже вказано на недавно 
опубліковану в парпжській Кєуиє сіез Ігасіііюпз рориіаігез V, 12 ста- 
тю Тірсо про сю тему. 

В світ за очи! В віршах д. Ходовнцького просимо поправити 
ось які похибки, що там лишили ся без нашоі вини: розд. 1: Ранні 
зорі; всюди зам. сторінонька має бути сторононька, сторононьці; розд. 
III: А втікали в полатаній кйндтгчйїїі. 


