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Причинок до студій над Острожською Біблією. 
Подав др. Іван Франко. 

Як відомо, заходами князя Константина Острожською ви¬ 
дана була 1580—1581 р. в Острозі' перша повна Біблія в пе¬ 
рекладі на церковно-славянську мову. До того пасу не мав пра¬ 

вославний славянськнй світ повного перекладу Біблії. Що 
правда, ще від часу Енрнла і Методія були перекладані поо¬ 
динокі біблійні книги, деякі навіть по кілька разів (Псалтир, 

чотири євангелія, апостольські Дїяня, Пятокниже); маємо відо¬ 

мосте не лише такі, що прим. св. Методій переклав у остатніх 
роках свого житя всі біблійні і богослужебні книги крім Макка- 
вейських — відомість очевидно пересадна вже хоч би тому, що 
пізнїйші звістки, прим, грецьке житіє Блима Велицького говорять 
виразно про працю пізнїЗших робітників над перекладепєм поо¬ 

диноких богослужебних книг1) — але маємо зовсім певні відо¬ 
мосте про те, що в старій Русн були відомі і переписувані такі 
книги, як Пятикнижє та повна збірка старозавітних пророків 
у пізнїйших, болгарських та староруських перекладах. 

Але про повний переклад усіх біблійних книг старого і но¬ 
вого завіта на церковно-славянську мову не маємо ніякої відо¬ 

мосте; навпаки, коли 1499 р. новгородський єпископ Геннадій 
задумав зложити першу повну збірку книг сьв. Письма, то не 
вважаючи на всі свої стараня не міг віднайти всіх перекладів 
і деякі книги, а власне дві Паралїноиенон, три Ездри, книги 
Товії, Юдити, Премудрости Соломонової і дві Маккавейські — 
прийшло ся перекладати з латинської Вульїати. Чому власне 
8 латинського? Можливо, що в Новгороді не було грецького 
тексту Біблії; можливо також, що не було доброго перекладача, 

х) Гг. МікІозісЬ, Уііа 8. Сіетепііз ерізсорі Ви1§агогит 
дгаеее. УтйоЬопае 1847, стор. XXI і 31. 

Зяпхкяс Наук. То*. їм. Шевченка т. ЬХХХ. 1 
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як догадують ся їорский і Невоструев1); та не забуваймо, що 
одна з тих книг, а власне т> зв. третя книга Ездри, зовсім Не 
заховала ся в грецькій мові. Тай для перекладу з латинського 
в Новгороді не було доброго перекладача, тав що в тексті по¬ 
лишено скрізь незрозумілі перекладачеви слова неперевладені, 
в богатьох місцях перекладач не розумів орігіналу і давав йому 
зовсім иньше значінє, або пропускав те, що було йому темне. 
Тож коли для виданя своєї повної Біблії кн. Острожсьвий звер¬ 
нув ся до Новгорода і дістав відтам Геннадієву копію, то 
острогьві редактори му сіли скрізь поправляти той текст, порівню¬ 
ючи його де з грецьким, а де з латинським2). 

До старозавітних книг, яких церковно-славянського пере¬ 
кладу не міг віднайти єпископ Геннадій і яві велів з латин¬ 
ської мови перекласти на церковну, належить також т. зв. третя 
книга Ездри, поміщена в першій пагінації3) Острожсько'і Біблії 
зараз по т. зв. другій книзі Ездри, на картках 92—105. Про 
сю книгу та її переклад хотів бн я сказати дещо докладнійше, 
раз тому, що Острожська Біблія 8 огляду на свою редакцію 
і свої жерела не дождала ся ще детального досліду по над те, 
що вробили їорский і Невоструев, — а для отсеї книги спе¬ 
ціально вони не зробили майже нічого, пор. короткі вгадки про 
неї Описаніе І, стор. 44 та 53 — а по друге тому, що випа¬ 
док дав мені в руки невеличкий рукописний матеріал, що може 
кинути деяке світло на історію тої Біблії, а спеціально на істо¬ 
рію перекладу т. зв. третьої книги Ездри на нашій терріторії. 

Як відомо, заходить у старозавітнім каноні* значне бала- 
муцтво що до числа і порядку поміщених у ньому книг. Ге- 
брейський канон не має цілого ряду книг, що заховали ся ли¬ 
ше в грецькій мові, а грецька Біблія також у многім не зго- 

г) А. Горскій и К. Невоструевг, Описаніе славянскихь ру- 
кописей Московской Синодальної библіотекп. ОтдФлі первнй. Священное 
Писаніе. Москва 1855, стор. VII, УІП. 

2) В передмові до Острозької Біблїї, про все те нема вгадки. 
В очах польського уряду вносини з Новгородом навіть у такій справі 
вже були б політикою. Автор другої передмови (перша від іиени самого 
князя, друга не підписана, а третя, віршована, Герасима Смотрицького) 
автор каже, що про деталї того виданя сказати „ни оулгкю, ниже 
дерзаю 

8) Як відомо, Острозька Біблія, хоч творить один том, має одначе 
аж пять окремих пагінацій, із яких перша обіймав 276, друга 180, третя 
ЗО, четверта 56, а пята 78 карток, пор. Каратаевь, Описаніе сла- 
вяно-русскихг книги, т. І, стор. 1491 по 1652 г. С. Петербурга 1883, 
стор. 213. 



До СТУДІЙ над Острояюькою БІБЛІЄЮ 7 

джуеть ся 8 латинською. І так у многих екземплярах латинської 
Вульїати мислить ся аж пять книг Ездри, хоча грецька 1 кн. 
Ездри і кн. Неемії помислені там за одну; власне та книга, 
що в грецькій Біблії називаєте ся III кн. Ездри, -в деяких ла¬ 
тинських рукописах розірвана на троє, так що 1 Ездри і Неем. 
фіїурує там як 1 Ездри, дві перші глави з грецької III Ездри 
мають титул II Ездри, грецька II Ездри мав титул ПІ Ездри, 
грецька III Ездри гл. ІП—XIV мав титул IV Ездри, а остатні' 
дві глави тоїж книги кладуть ся як V Ездри1). Та в иньших 
рукописах Вульїати прилучено оба перші й оба остатні розділи 
до первісного тексту і так повстала книжка з 16 розділів, дуже 
перістого змісту, бо. розд. І і II очевидно походять з під 
пера христіянина, так само видно христіянські виливи в розд. 
XV і XVI, так що тілько середина, розд. III—XIV може вва¬ 
жати ся первісним оріїіналом. От із такого то зложеного тексту 
доконано наш переклад, тілько що в латинській Вульїатї ся 
книга називаєть ся IV Ездра, і під таким титулом вона відома 
в науці, коли тиммасом острозькі редактори заховали її грецький 
титул „III Ездри“. Оріїінал первісної масти (гл. III—XIV) був 
по всякій иравдоподібности написаний старою гебрейськбю мо¬ 
вою; се виказав берлінський учений семітист Вельгаузен пиль¬ 
ним порівнанєм ріжних дохованих до нас перекладів, які в де¬ 
яких фразах роблять ся зрозумілими аж тоді, коли перекласти 
їх на гебрейську фразеольоїію. Цікаво, що анї гебрейський 
оріїінал, анї грецький переклад сеі книги не доховали ся до 
нашого масу; за те дійшли до нас переклади латинський, си- 
рійський, етіонський, два арабські і вірменський. 

Коротка характеристика змісту сеї книги буде тут не від 
ріми. Лишаючи на боці пізнїйші додатки, розд. І—II і XV— 
XVI, оглянемо зміст основного тексту, розд. III—XIV. Автор 
поминає запитанвм: відни взяло ся терпіне на землі, і відпові¬ 
дає, що терпіне — наслідок гріха, а гріх має жерело в при¬ 
родній злобі людського серця. Та відкиж узяло ся зло в люд¬ 
ськім серці, коли сам Бог сотворив чоловіка? На се питане 
автор не знаходить відповіди, та міркуване над ним доводить 
його до розпуки. Він знає, що бажає неможливого, що людський 
ум не вбагне божої волі, і з безвихідного положеня бачить лиш 
один вихід—надію, яку дає йому релїїія, що терпінє скінчить 
ся зі смертю чоловіка і що по смерти буде справедливість, за- 

*) Е. КаиІгзсЬ, Біе АрокгурЬеп иші Рзеи<іері§тар1іеп без 
Аііеп Тезіатепіз. ТйЬіпдеп 1900, П, 332. 
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плата добрим і кара злим. Страшне сучасне положене заставляє 
автора всїми силами душі бажати того кінця;' він почуває його 
близькість, його неминучість, та тут його полошить думка, що 
той конець буде карою для грішників, а тих грішників на світї 
далеко більше, безмірно більше, як праведників. Адже нема 
в світї безгрішного чоловіка! Значить, кінцевий суд для най¬ 
більшої части людського роду буде початком іще гіршого тер¬ 
піни, ніж їх дотеперішнє житє. І тут ноказуєть ся безвихідність 
і автор не знаходить ніякої розвязки тих болючих загадок окрім 
тої одної: Бог милостивий! Краще не думати про нещасних 
грішників і мати тілько одну певністьт:-Я праведний. 

Сучасні теольоїи зближають хід думок і спосіб розумованя 
автора сеї книги з апостолом Павлом, якого був троха молод¬ 
шим сучасником і писав свій твір, як сам каже, ЗО літ по 
зруйнованю Єрусалима Римлянами. Тілько між ап. Павлом і авто¬ 
ром отсеї книги заходить та важна ріжниця, що Павло знайшов 
вихід із своїх душевних мук, здобувши ся на рішучий крок — 
порвати з жидівством і увірити в Христа, коли тимчасом наш 
автор стоячи на жидівськім становищі, губить ся в сумнівах 
і кінчить резиїнаціею та еїоістичним засклепленєи у своїм вла¬ 
снім я. Книга написана з могучим поетичним полетом і подик¬ 
тована безмежно нессімістичним настроєм. Вона складаєть ся із 
сімох візій, у яких автор розмовляв ві снї з ангелом, жалуєть 
ся і нарікає перед ним, та ангел відповідає йому на його на- 
ріканя, розбиває його сумніви то аргументами, то оповіданями 
та притчами, то алегоричними привидами. От тим то літературна 
вартість книги дуже висока; в часі своєї появи вона мусїла 
зробити не мале вражінє, бо її вплив видно в деяких иньшпх 
тогочасних творах, прим, у апокріфічнім Откровенію Варуха, так 
само в пізнїйшім христіянськім „Откровенію Ездри“ та в хри- 
стіянськім також „Откровенію Седраха" (КаиІгзсЬ, ор. сії. 
стор. 385—352).х) 

В нашім старім письменстві ся книга, можна сказати, не 
мала ніякого впливу. До вінця ХУ в. вона була зовсім незвісна 
вже хоч би для того, що її нема в грецькім каноні. Тай пізнїй- 
ше, по доконаню її перекладу в Новгороді ледви чи хто на 
Руси цікавив ся нею власне задля недонладности перекладу. 
Тілько її надруковане в Острожській Біблії звернуло на неї 
увагу Русинів. Варто би було перешукати тодішню полемічну 

х) Повний текст сеї книги паралельно в перекладом Острожської 
Біблії подану у томі VI Памяток. 
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літературу, особливо ту, що обертала ся довкола сподіваного 
Антихриста і кінця світа, чи нема в ній відгуків отсеї книги, 

в якій візії вінця сьвіта, вар на засуджених і блаженства пра¬ 

ведників займають центральне ;місце і в якій у зачатковій формі 
стрічаємо богато мотивів, що були потім широко розвиті в хри- 
стіянських есхатольоїічних яисанях (див. про се передмову до 
четвертого тому моїх Памяток). А поки що можу дати один до¬ 
каз на те, що вже в ХУІ або в початку XVII в. наша книга 
зацікавила якогось невідомого нам письменника, що вмістив ча¬ 

стину її, а власне гл. XII, в^свою рукописну збірку. 

нг<Чїпві>/п»дом* .ПНІ 

їмці*^*^*^1**»■•*»****•»*•«*“ й»%С» 

£гЛГ?^«г-ж»тлвіми с«Єф<«*^£г«и*яьуіхщ. . нфҐХлк+щ*. 

«иикЛ^А* .лмаМСнп* і-і^иСи нмІ^ініиа^ц'^ііІу^ 

иі/*«АНП|М « *л 

-Н*- * С* 4* 9 . ^ . і*. „ 
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ЬЧ'«*»4р»*нег'в' «» £гн*^*»* «•л.^и/ ш*<.»с^>±лЛмцилгті*і£іи^вм, 

|» С/А^ 0»*«*4 4«АМЧ^ .їл«««кСаТ ими«<м^!',)<ніаЛ|у «і»т^ . > •^Цн*іті 
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Л4*»Л.ИІ^Ї«* / С(|(ЛШ«І'4І.<.а«*І^(Г« Л (-^С Л*ЯМ»ЯИ)^ Л 
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Про сю збірку шоку, що правда, говорити пише на під¬ 
ставі двох карток, які я три роки тону одержав від дра Од. 
Сушка; він одержав їх і, здасть ся, ще кілька карток того ру¬ 
копису набуть від пон. о. Арістарха Крижановського; ті иньші 
картки бачив я дуже побіжно, так що не ножу навіть сказати, 
чи вони справді належали до того саиого рукопису, що й мої 
картки, чи нї; знаю лише, що їх зміст був зовсім відмінний — 
якісь літописні записки. Мої картки вирвані з якоїсь оправної 
книжечки (з одного, подовжного краю видно ще круглі дірки від 
грубих ниток) формату малої вісїмки -писані незвичайно дрібним 
письмом, хоч мабуть не одною рукою; письмо на першій стор. 
і на частині другої далеко дрібнїйше і блїдше, як письмо на 
решті другої, на третій і четвертій стор. В титулах і початко¬ 
вих буквах ужито киновар. Еожда сторінка має 40 рядків; на 
остатній написано пізнїйшим чорнилом, почерком XIX в. Тап- 
Іит іпуєпі і якусь неможливу до відчитаия плутаницю великих 
букв. Зміст рукопису ось який: 

Стор. 1. вздри ГЛ. ЕІ. Поч. й БЬІСТ ЄГДД Г/\4а11ІЄ ЛЄВ СЛОВЄСЛ 
сїа к"ь мЗрлЗ... Кінчить ся словами: Тьіже єціе потр’ьпи йнкіх дній 
СеДЛГЬ, ДД ТЄЕ'Ь покажеть СА, чтож вид'Ьно б8дєт вьішнєліЗ пока¬ 
зати ТЄЕ'Ь. й Сбиде (б лісне. Ті слова творять 39 зач. дванацятої 
глави (пор. КаиігзсЬ, ор. сії. 294). 

Стор. 2. Слово «і ст'Ьй тр°ци стго Григорїа єп®па 
нисїйскаго (писано кшоваром). Поч. По на® єсть разЗлл'Ьти, 
еж о на®, йео вєтуьі* й новьі* зав'Ь1 единаго вга пропов'Ьдає* 
вЗпно сТк слово” й дуом... Кінчить ся на тій самій стороні': й єсть 
же тр°ца єдиносЗцінла (бць й ень й стьі® дуь. 

Стор. 2—3. Й се іб СТ'ЬЙ тр°ци и «і авлєнїй З три 
л и ц а. Поч. ПрікВоє приведе Бь (б нєбьітїа вії бьітїє. (б нєвиди- 
лшх видиллда. й (б нєс8ціих сЗціла. й (б нсраз8лшьіх разЗлінаА. й 
(б нссіставньг* сьставнал. йс тлш св-Ьт й наре4 ев'кть днь... Кін¬ 
чить ся на стор. четвертій: й зав'Ьціанїб прїелль. стго д^а (б оца 
ЙЗЛЇА. 6ГОЖЄ ВЬІ ННІї видите й сльїшите. 

Стор. 4. (пис. кшоваром): й стьіи Кирила глеть вії посланій, 
егда посла ко ішаннЗ антїім\'їйскол\3 глеть... Кінчить ся: н'Ьсть 
тоуждь й сна по сЗфестве”нол«3. 

Стор. 4. (пис. кшоваром): глеть бо григорїе нискьій єп®пь (б 
БгоразЗмїа... Кінчить ся: й оув-Ьрнт йко йсуо'ное бдинестк'Ьє [зіс!] 
(б оца Єдиного йс^оди1. 

Стор. 4. (пис. кшоваром): глєт бо великьій афанасїб: Иже оуко 
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ГАЇТІ», ИКО Д$н8, ріЧІ, оучінико* свои“ Хс... Кінчить ся: Й П0ЧЇ6Т 
нд ні* сідл/и» дую®, сйр'кчь сідл/»ь ддро* дуокньї*. 

Стор. 4. (пис. киноваром): Григорій кгослокь, гліть вт» слов*Ь 
нд бгоавлінїє, ел\й жі нд^ло пдкьі л\ои... (пару слів нечиттх). 
СОць єсть бізнлчллїнь н’Ь01 оуво ни №... [Шг тім рукопис ури- 
ваеть ся]. 

Вже з сього реєстрика змісту можемо догадати ся, що 
автор збірника цікавив ся абстрактними, висшими питанями дог¬ 
матичної теольоїії, св. Трійцею і відносинами божеських осіб 
взаїмно до себе. Се певно довело його й до т. зв. третьої книги 
Ездри, з якої він переписав собі неповну 12-ту главу. Розу¬ 
міть ся, яв переписав, то вжеж не відки, як із тої самої 
Острожської Біблії, бо про иньший переклад сеї книги на цер¬ 
ковно- славянську мову не знаємо нічого. Та все таки попро¬ 
буймо детально порівняти текст нашої копії з текстом Острож¬ 
ської Біблії! 

Рукопис. 

Вздрд гдд* вТ. 1. Й бьіот ігдд ГЛДДШІ1) ЛІ* словісд сїд 
кт» юрлК. й вид'Ь1. 

2. Й СІ, ЧТО ЮСТД ГЛДВД Й НІ ІДВИШД СА чтьірьі крил’к, Иж К 

НІ/ИК прїидошд Й ВТ»ЗдКИГОШД СА ДД ЦрвТВЯЮТЬ. И БЬІ01 цр°тво нх 
скЯдно й млі»ві»і поано. 

3. И видН»1 СІ Й ТД НІ АВЛАШІ СА. Й ВТіСІ т'кло іорліе ВТ»ЗМИ- 

ГДШІ СА2). й оустрдши СА зшла зі;ло. Й ДЗЬ № ЛЛЛ’ЬВЬІ вт» оужд- 

с'к пдллати й № віливд стрдуд кд’кх. й р'Ь* д8у8 моіл\8 : 

4. СІ ТЬІ ПОДД* &СИ Д/ІН'Ь то в то", что пмтдеши п8ти вьіш- 

НАГО. 

5. СІ &ціі трйді* &СЛЛЬ ДШІІО й дуом ллоймь йзнїможі* ЄСМІ» 

З'Ьло. й лидлд ЄСТЬ ВТ» ЛЛИ^ СИЛД №-Л\НОжСТВД БОАЗНИ иж оустрд- 

ШИХ СА НОЦІИ СІА. 

6. НН'Ь БО ПОЛЛОЛЮ СА ВЬІШНШЯ, ДД ДЛА оукр'кпи* ддж до 
концд. 

7. й ріко*: влдко гй. дціі іовр'Ьто1 БЛГДТЬ прід очимд твой- 
МД Й ДЦН ЙСТИННО ВЗЬІЙДІ1 ЛИЛІНЇІ Мбі прід ЛИЦІК ТВОИЛЛЬ, 

8. В'ЬСКр'ЬпИ ЛЛА Й АВИ ДІК'Ь рдк8 твоєллК ТОЛКОВДНЇІ й рдз- 

ЛЯчіНЇІ ВИД'кнЇА грозндго того, й сполн'кйші оут'кшити дііїК 

мою. 

*) Остр. ГЛДШІ- 2) Остр. в’ьж'жигдші СА, 
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9. достойно бо мене йл/гклк єси показати мн’к врЕлмна по- 
сл"кднАА. Й ре* кті мн’к: 

10. се 6е1 тл’ккованїб вид’кнЇА сего. 
11. Орла иж вид"ЬА єси втісуодАі|іа й> морА, то 6СТ цр°тво 

что внд’кно 6СТ вик вид’кнїи Данїила пр°рка1) врата твоєго. 
12. но ні01 єм8 протл*кковано. иж а® нн"Ь теб*Ь протл'ккЬіо. 
13. Се дньі прїидйтк н в"кстаи£т цр°тво на землн. й е8дет 

БОАЗНИ ВАЦІШН ВС'Ь11 Цр°ТВОЛЛк Иж БкІШа ПРЕЖДЕ ЄГО. 
14. црств$ют ЖЕ В Н£и Цр вТ. £ДИН_П0 ЄДИНОМ#. 

15. иж втори” начнЕТк цр®твовати н той в"кздркжит найпачЕ 
врелла на дванадЕСАТЕ. 

16. сїа естк тоАкованЇЕ вГ. криА иж вид"ЬА єси. 
17. И иж слишаА §сн гла® йж гла” ви01 не <0 глав £го йс^о- 

дАцік. но <0 срЕдинкі т"кла §го. 
18. се &стк тоАкованЇЕ, ико посл'к врешне цр°тва того родАт 

СА р’ВЕНЇА НЕ МАЛА. Й ПОГкІБНЕт ИКО ДА ПаДЕт. Й НЕ ПаДЕт ТОГДЛ 
но паки положи1 са вії своє начало. 

19. а ИКО ВИД'клк ЄСИ ПОДКриЛЕЦк ОСЛЛк С'кВ’ЬК$ПЛАЮІ|ІИ кри- 
л'к свой, 

20. сїа е стк тл"вковані-а : В"кскр®н8т в том шсл\к цр£Н й)( же 
Е$д$тк врЕМЕна лЕгчаиша й л*кта скоро зва’нмй. двое бо С5 т*кх 
Р0ДАТ СА. 

21. прИБЛИЖаЮЦІИж ВрЕМЕНН ПОА ЧЕТкірЕ. С"кураНАт СА В"к ВрЕ- 
ма. йгда приБлижатн са начн£т врелла 6го да скончає* са, двоє 
бо на конци содр-вжа* са. 

22. Й йко вид"ЬА &си три глава покоиціа,, 
28. СЕ &СТк ТЛ"кКОВаНЇЙ : В"к ПОСЛ"кдНЇИ ЄГО В'кЗдВНГНЕт ВкІШНЇЙ 

три цр®ва й призовЕ1 в* не многа, й господню1 зедллеіо. 
24. й иж ш витаю* в не” с тр8до” ллноги” на В’кс'Ь1 иж виша 

прЕд сн“, сего ради тоти звани соу1 главм юрли. 
25. сїи бо в8доутк иж прЕглавАт неч'тивю1 £го. и сквр"ьшат 

ПОСЛ’кдНАА его. 
26. й ИКО ВНД'Ь” ЕСН главоу ЕОЛЦіЗЮ НЕ ИВЛАЮЦіЗ СА, СЕ ЙСТк 

тл*ккованїє его: ик £ди” (0 них на цГдр'к своємк оумр£т й воеллЯ- 
ЧЕНЇе”. 

27. иж двоє нж присп'кваю1 л\еч их поастк. 
28. ЄДН” БО ЛМ” ПОАСТК иж с ни“. НО бо т8 лмч на посл"кдо* 

падЕт. 
29. Ико вид-ЬА єси двсе подкркілїа в’ксуодАціи на глави нж 

*) Остр. уас. 
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ЄС'Гк одіснйю страноу, 
30. сі єсть, тл’ьковднїє: си соут иж с'ьдр'ьжа* вьішнїй вії кі¬ 

нець ской1, то &сть цр'тво скЗдної й скр'ьке” ПЛ-ЬНО. 
31. й гако вид'Ь* єси лва коїго (0 л’кса в'ьзвКдАфа й рьіч»- 

фа й глюфа к'ь ісрлЯ й ШЕЛичаЮфН єго й неправдьі того по вс'Ь* 
словісе1 єго, гак® сльїша* єси. 

32. 6с єсть в'ктрь єгож гьдріїжа* вьішнїй вії конци к ни“. 
Й НІЧІСТИВЬІХ их доблнчн* Т'Ь* Й ФтрАСІ1 пред Т’ЬмИ ЛІСТИ их. 

33. постави1 бо их на сЗд’Ь жнвьі. й в»дет єгда швличити их 
тогда покажіть ну. 

34. иж постане* людїи ллои1 йзвави7 сії в’кдою. иж гкуранени 
соут на концнх моих й оувлажить нх. докол’Ь® ні прїидітії ко- 
неції. дни сЗднаго. о коі“ жі глах тів’к (0 начала. 

35. Оі® сонь что вид'кл <ки й сїа тліікоканЇА, 
- 36. тьі бо са“ достои® бьіл &си знати тайн» вьішнаго. 

37. Того бо ра*® пиши вса та вії книг» иж вид'Ь'” <ки. й по¬ 
стави &а вії лгЬст® сііуранно. 

38. й оучиши %а ллЗдрьі® Я) людїи твоих, их же сіддці в'Ьси 
ллоцін прїати й дрижати тайн» сію. 

39. Тьі же ефі потріїпи йньіх днїи седлль, да тев’к покажіть 
са чтож внд’кно б»дєт вьішнедл» показати тіб'Ь. 

40. й ібйді (0 міні. 
Яв би не був перед нами безсумнівний факт, ■ що текст 

III кн. Ездри в Острожській Біблії був надрукований із новго¬ 
родського рукопису редагованого для друку в Острозі і що про 
якийсь старший наш переклад сеї книги не може бути мови, то 
порівнане отсього рукописного уривка з друкованим текстом 
Острожської Біблії могло б нас навести на думку, що рукопис 
заховав нам старшу форму тексту, ніж друк. Б рукогїисї бачимо 
такі старинні язикові форми, як г л а а ш і (Остр. глаше), поста- 
вит иу на сВдії живьі (Остр. живьіи), мл'ьвьі (Остр. ллолвьі), 
т л її к о в а н ї і (Остр. толкованїе), протлііковано (Остр. про- 
толкован'но), в'ьздр'ьжитії (Остр. воздержит), сііВіікЗпла- 
Ю ф и (Остр. СІїВОКВпЛАЮфи), С К р Ті Б І и (Остр. скорвеи) і т. И., 
хоча виемково і в Остр. попадають ся такіж старші форми, як 
тліікованї! та сіівріїшат. Можна би бачити старші, бо 
правильніші, себто до староцерковних близші форми в таких 
явищах, як вьішнаго (Остр. вьішн'кго), в'ьскр'кпи (Остр. віі- 
скріпн), де в Остр. немов видно сліди діялбкту. Навіть такі 
відміни, що виходять но за рамки форм і торкають самого змі¬ 
сту, як наше рукописне „т'Ьл® мір не віізмигаше са“ (Остр. 
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правильно в'ьж'жигаші са, в оріі. іпсепсїеЬаІиг), „исполн'Ьйші 

оут'Ьшнтн" (Оетр. оіґт'Ьшиши, лат. сопзоіегіє), яи гьвр'ьшдт по- 

сл'кднАА" (Остр. ижі совіршат, лат. диі регйсіепі), можна би 
вважати за признак більшої давности рукопису, бож перепису¬ 
ючи з друкованого і повторяючи текст слово в слово тяжіле на¬ 
робити помилок, як переписуючи з писаного, де інтелігентний 
копіст усюди може сподівати ся помилки в своїм орііїналї і чує 
спокусу поправляти текст по свойому. 

Розуніеть ся, маючи перед очима згаданий висше факт ми 
таки мусимо стояти на тім, що наш рукопис — копія з друко¬ 
ваного тексту Острожської Біблії, і то копія роблена не меха¬ 
нічно, а з певного ідеєю зиі депегіз. Ми вже згадали про те, 
що копіст підфарбовує текст -на— старияний колїр, любуеть ся 
в старих формах і уживає їх систематичнїйше, ніж Острожська 
Біблія. Піднесемо тут іще другий інтересний факт. Наш копіст 
має нреділєкдію до мягкого знаку і кладе його не тілько там, 
де його вживає Острожська Біблія, отже в таких формах, як 
єсть, есмь, кдгдть, осл»ь, посість, але поперед усього в 3 ос. 
зіпд. і ріиг. дієслів теперішнього та будущого часу, і то без 
виємка скрізь там, де закінчена не маскує титла, отже црствЗ- 
ють, прїидЗть, начніть, к8д8ть, покажіть, оувлажить, прїидіть, 
покажіть са ; Ост. Бібл. всюди в тих місцях має або титлу, або 
твердий знак. Мягчить наш копіст і такі іменники, яв коніць, 
подкрьіліць (деп. ріиг.), де Остр. також ставить твердий знак. 
Боли в тих змягченях можна бачити прикмету живої української 
мови у копіста, то в таких змягченях, як азь, иалігаь, вид'Ьдь, 
к-ктрь, можна бачити хиба якусь моду, навіяну може сербськими 
рукописами чи книгами, що часто були в уживаню но наших 
церквах та манастнрях. 

Маємо в нашім уривку кілька фактів, де рукопис подає 
ліпшу лекцію, ніж друк. І так у друку читаємо: »ихжі к8д»т 
врішна ліггьчаншіи“ — рукопис дає тут правильнїйшу форму 
ядігчаииіа“; в друку ятоті; звдни с8ть“, у рукоп. яТвти"; друк 
яконцьіу", рукоп. „конциу“ — обі лекції хибні. Та з другого 
боку маємо також і иньших пару місць, де оба тексти мають 
хибні лекції, а рукопис нещасливо силкуєть ся направити по¬ 
милку друку. Головне місце того рода: „ідін’ь й) нир, на одр"к 
своідд оумріт'ь, нео смЗчінїш’ь"; копіст, що писав рукопис, оче¬ 
видно не зрозумів сеї фрази і написав яи к©сд»3чінїім“ — уже 
повний нонсенс. Латинський орііїнал виказує, що обі лекції 
хибні; там стоїть: еі іашеп сит іогтепііз, отже по нашому: 
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а однако, а прецїнь у муках — протиставлене до іділлїчного 
„на ліжку®. 

Та коли вже вгадано про хиби перекладу, то треба сказати 
відразу, що весь переклад третьої книги Ездри в Острожськіб 
Біблії нивше всякої критики і зовсім неможливий до питана, бо 
в дуже богатьох місцях не дає ніякого змислу; перекладам ме¬ 
ханічно, слово за словом передавав оріїінал, дуже часто не ро¬ 

зуміючи його значіня або даючи хибне значіне навіть пооди¬ 

ноким словам. Свій доказ на се обмежимо тілько на тім шматку 
XII глави, який надруковано висше, порівнюючи наш текст із 
латинським виданим у Фабріція1) та новим німецьким перекла¬ 

дом їункеля, поміщеним у цитованій уже Бауцшовій збірці апо¬ 

крифів і псевдепіїрафів (т. II, стор. 392—894). Порядкую свої 
уваги по запалам: 

2. н се что о ста глава, й не «виша сл четьіре крилі;, пере¬ 

клад не зовсім точно передає латинський текст: еі ессе фіскі 
зирегачегаї сариі, еі поп сотрагиегипі фіаіиог аіае. Сей ла¬ 

тинський текст також не дав ніякого значіня; деякі рукописи 
мають: сариі іпіегііі; арабський, вірменський та етіопський 
тексти дають значіне зовсім иньше: і також голова щезла, і під¬ 
няли ся в гору чотири крила. Се потверджувть ся запалом 26, 

де містить ся виклад сеї візії і сказано: еі диопіат уісіізіі 

сариі та^из поп аррагепз. 
8. И вид'кр и се та не «влашеса — дословно передано лат. 

ессе ірза поп аррагеЬапі, та' зам. ессе повинно бути еііат — 

і ті, себто крила, про яві висше була мова, щезли також. 
„й> велика страр кд%“ — знов дословно з лат. чідіїагі — 

абсурд, бо в часі попереднього автор був у екстазі, а тут про¬ 
кинув ся. 

9. Достойно ко /їдене йлд’кл'ь еси — Остр. і наш рукопис 
мають спільну помилку зам. достойна, сіідпит епіт те Ьа- 
Ьиізіі. 

11. в'к кидінїн Данила врата твоего — інтересно, що до¬ 

даток „пророка®, який маємо в нашім рукописї, хоч не містить 
ся в латинськім тексті, містить ся одначе в арабськім. Певно 
припадкова коінціденція. 

12. но н'ксть елд8 протелкованно, «же аз*к нн'Ь тек'Ь про- 

толкВю — руський переклад не зовсім точно передає лат. дио- 

х) І. А. ГаЬгісіі, Сойісіз рзеийерідгарЬі Уеіегіз Тезіатепіі 
уоіитеп аііегит. НатЬиг§і 1723, стор. 274—278. 
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піаш — оттому я сьогодні протолкую тобі. Своєю дорогою ла¬ 

тинський текст не тонно передає думку орійналу, де сказано: 

„йому (Данилови) се видше, що правда, було не так протолко- 
вано, як я тепер протолкую тобі®. 

14. Црствбют же к неіи цри — хибно перекладено латин¬ 

ське: КедпаЬипі, будуть царювати. 
15. Иже вторьіи ндчнет црствовдти, И ТОН КОЗДЕрЖИТ наи- 

пдче крЕЛАА на дканадЕСАТЕ —__переклад зовсім Механічний і не 
дає ясного змислу; не зовсім добрий і латинський текст, що 
починаєть ся зовсім невідповідним паш, бож те, що йде по нім, 
зовсім не причина попереднього, а зазначене одної спеціальної 
обставини. Значінє таке: а другий, що мас панувати, буде па¬ 

нувати найдовше між тими дванацьма. 
18. рвЕкїА не мллл — не зовсім вірно передано лат. соп- 

іепііопез поп тосіісае — безмірні заколоти. »и погибнет-к йко 
да падЕТ'ь, н не плде'гк тогда, но паки положитса в*к свое на¬ 

чало"— переклад зовсім невільничий і декуди невірний: еі ре- 

гісІііаЬііиг иі сасіаі — захитаєть ся так, що буде близьке у- 

падку (пановане), але не впаде, а -знов підійметь ся до свого 
первісного стану. 

19. подкрилЕЦ'н ослаь совокбплАЮцш крил’к свои — перекла¬ 

дено зле, в лат. соЬаегепіез аііз е^из — злучені з його (орло¬ 

вими) крильми. 
20. врЕМЕна лЕгчднша, л'кта скорозванньїи — не зовсім добре 

передає лат. іетрога Іеуіа еі аппі сіїаіі, та своєю дорогою сі 
латинські фрази неясні і не передають добре думки орійналу, 
що се будуть часи спокійні та скоро минущі. »дкое ко й> 
родлт са“ — переклад зовсім хибний, бо в лат. стоїть: йио... 

регіепі, згинуть. 
21. ПрнБлиждюфл же са крЕллЕнн пол’к — перекладено МЄ- 

ханїчно, та лат. текст тут хибний, бо розриває одно речене на 
дві части і роздїлює точкою. Речене повинно починати ся кін¬ 
цем попереднього зачала: Еі сіио фіігїет ех ірзіз регіеі, і далі 
без жадного знака: арргоріпфіапіе іетроге тесііо (два царі 
згинуть, коли буде наближати ся половина часу, зсії. призна¬ 
чена для тих вісьмох царств). Лат. текст затемнює се речене, 
кладучи по регіепі точку, а потім пишучи: Арргоріпфіапіе 
аиіет іетроге тесііо; се аиіет, у нашім перекладі же 
зайве і псує сенс, „чствірЕ ю^ранлт са в® врема. бгда привди- 
жати са нлчнет врема ег®, да скончлет са". Хто се зрозуміє, 
варт премії. Одно речене розірвано на двоє, і се вже заслуга 
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руського перекладача і знак, що він не розумів того, що пи¬ 
сав. Далі зворот »во врєлл аи мав кілька значінь (в нору, нідчас 
пори), але не має власне такого значіня, якого тут потрібно: 

чотири доживуть до того часу; конець висловлений незугарно, 

має значити: коли почне зближати ся час його закінчена, тоб то 
час упадку царства, „двоє бо на концьі с'кдр’ьжлт си“ — не дає 
ніякого сенсу, лат. сіио аиіет іп йпет зегуаЬипіиг, два (царі) 

будуть заховані на кінець. 
22. „три главк) повоюціа" — не зовсім вірно передав: диіе- 

зсепііа, у спочинку. 
23. и призов{,гк_в’ь не многа — механічно передано лат. 

еі геуосаЬіі. іп еа тиііа, яке зовсім невірно передав первісний 
текст: і відновлять (царі) в ній (у державі) богато дечого. 

24. „и иже ЮБитают'к вть неп с трЗдомь, ллногим'к на вгк\' 
иже виша пр(д силі* — повний нонсенс, так само як і лат. еі 
диі ЬаЬііапі іп еа, сит ІаЬоге тиііо зирег отпез, диі іие- 

гипі апіе Ьоз, хоч у руськім у додатку лат. зирег отпез пе¬ 

ревернено „на всйхг®. Сене реченя з орієнтальних верзій ви¬ 
ходить такий, що ті три царі будуть панувати над мешканцями 
з більшим горем для них (себто для мешканців), ніж иньші 
царі перед ними. 

25. „(тїи бо бВдЗт'К иже прЕгллвАТ'к НЕчистивиук его, иже 
с'ккрЗиіат’к посл'кднлл его — новий абсурд. Дивовижне »прі- 
главлт'к“, се не що, як зовсім невільничий переклад латин¬ 
ського гесарііиІаЬипі — повторять; так само гькрЗшлт'к стоїть 
тут зовсім не на місці замісь лат. регйсіепі (перекладач помі¬ 
шав регйсеге і регйдеге), довершать, доведуть до краю ; поуіз- 

зіта не добре передано словом посл'Ьднаа; значіне таке, що 
три нечестиві царі повторять злочини давніх і довершать зло¬ 
чини найновійших часів. 

27. иже двоє, иже присігкваютк, .мечті ну поисть — пере¬ 

клад не дає сенсу задля двох помилок перекладача. Він пере¬ 
дав лат. пат заіиенником иже і не зрозумів слова: регзеуега- 

уегіпі — доживуть до остатнього часу. 
28. &ДЇІГЬ БО ЛІМЧ'К ПОИСТк ИЖЕ С*к НИЛГЬ, НО БО Т8 МЕЧ*К на 

посл-кдок-к падітті — переклад зовсім хибний і не дав ніякого 
змислу. Лат. текст має: ипіиз, одного (зсії. царя) меч поїсть 
тих, що будуть з ним; зей іатеп Ьіс діайіо іп поуіззітіз 
сайеі — а він сам між остатніми впаде від меча. 

29. б^с^одаціи на глави — хибно перекладено, лат. ігаді- 

сіепіез зирег сариі, що виставали по над голову. 
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ЗО. с'ьдр'ьждл'ь вкішнїй вії конщ'к скойок — хибно пере¬ 
кладено, лат. сопзегуауіі іп йпет $иит — заховав на свій 
конець. 

32. сі їсть в'ктрь — перекладено вірно з Вульїати, але 
в Вульїатї текст хибний; лолравнїйші рукописи мають не уєп- 

іиз, вітер, що не дає ніякого змнслу, а ипсіиз, ломазанник, 
себто царь остатній із тих трьох, про яких була згадка перед 
тим у зал. 23. В грецькім орііїналї стояло мб. Христос і тав 
перекладав се слово їункель. 

33. ТОГДД ПОКАЖЕТЕ муть, лат.-ішіс соїтіріеі еоз — порве, 
в арабськім і етіопськім тексті: знищить. 

34. нже гьурднЕни с8ть нд концкіук /Мои\*к — механічний 
переклад лат. диі заіуаіі зипі зирег йпез теоз, а се своєю 
чергою кепсько передає орііїнал, який значить: ті, що заховали 
ся в моім краю. 

З сього розбору можна побачити, що на переклад сеї 
книги зложили ся дві недотепности: недотепний латинський пе¬ 
реклад грецького тексту і недотепний переклад латинського тек¬ 
сту на церковну мову, доконаний механічно, а часто й зовсім 
недорічно в Новгороді і не поправлений у Острозі навіть на 
стілько, на свілько се було можливо при самім порівнаню цер¬ 
ковного тексту з латинським. 

- 



По катастрофі 1708 р. 

5 О 6 н н і роботи. 
Написав Олександр Грушевський. 

Шведська війна тягла ся довго, вимагала великих жертв 
людьми та грішми і через те важким тягаром лягала на люд¬ 
ність. Богато було вбито в воєнних подіях, богато хорувало та 
вмирало серед важких та незвиклих умов, нарешті деякі' неща¬ 
сливо втікали і також гинули без вісти. Се були — так ска¬ 
зати — безпосередні втрати людьми під час воєнних подій, але 
в звязку з сею війною — дуже тіснім — були також і иньші 
вимоги та потреби, які також забирали силу людей, і праці, 
і людських жертв. 

Тав, важким тягаром лягала на людність праця коло бу- 
довання нових та направи старих кріпостей. 

Ся важка праця, може бути, здавала ся б трохи лекшою, 
коли б її ведено по заздалегідь укладеному плану, рівномірно, 
кілька років, без перерви. Як раз сього і не було: уся швед¬ 
ська війна вела ся дуже нервово, були моменти певного від¬ 
диху, полекшення, а потім моменти страшенного напруження. 
Прийняті були певні фортіфікаційні плани, але людей, грошей 
та провіанту взагалі не ставало і в моменти меньшої, порівню¬ 
ючи, небезпеки для певної країни, людей та гроші, призначені 
для будовання кріпостей в сій місцевости, звертали замісць того 
на иньші наглі потреби. Боли ж обставини складали ся гірше 
і гостра небезпека загрожувала як раз сій місцевости, доводило 
ся на ївалт підгоняти працю, згоняти більше число робітників, 
а се шкідливо впливало на умови праці та на здоровлє людей. 
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Все се можна прикласти і до України. Небезпека від 
Польщі, Турції та від самого невсипущого Карла XII — се все 
складало ся в ріжнородні, несподівані комбінації. В звязку 
з тими або иньшини воєнними подіями та дипльоматичними ви¬ 
глядами, Україну або можна було лишати без близшого догляду, 
або, навпаки, треба було стягати сюди війська, зміцняти обо¬ 
рону границь та відбудовувати крі пости. Така нагла зміна в за¬ 
лежносте від планів Карла XII трапляла ся не раз. Ось, на¬ 
приклад, в початку 1703 р. польські відносини прийняли 
непевний характер1), і в звязку з сим гетьман Мазепа, прохаючи 
у царя вказівок по ріжним тодішнім питанням, питає2) також 
і про обезпеченнє Київа та про перенесеннє „замку Острян- 
ского“: „о укріпленій монастиря Печерскаго, гді ево гетман- 
скими проторми оть давной Печери ограда каменная учинена, 
а нині оть башни Кіевской какая башня каменная учинитися 
иміеть ? Ж каменщики стужають, прислань ли будеть какой ин- 
женерь или таїсь строить, какь єсть, чтоби впредь напрастно 
протори не пропали". На се була дана відповідь коротенька — 
„обождать до віденія, чтобь вь то время; а конечно намірени 
укріпить". Друга, більш докладна: „о укріпленій монастиря 
Кіево-Печерского и великій государь, его царское величество, 
попеченіе о такь святомь православномь місті иміеть, токмо 
бь строеніе каменное не безь ползи истощевалося и еортеція 
устроена била кріпкая и правильно соділанная; и естли мочно, 
чтобь оное строеніе отложить до предбудущаго літа, понеже 
лутче и удобніе внсмотритися можеть. Ж которая ситадель кь 
сему начнется строить, чтобь переломки вь томь Печерскомь 
монастирі не било". Що до перенесення Острянского замку — 
як радив гетьман — „на самой пристани водяной государевими 
бь людьми надь' воду близко перенести и построить", на сей 
плян Мазепи дано відповідь — „изволяеть царское величество 
отложить сіє до предьидущаго удобнаго времени, понеже нині 
и тако доволно служилимь работатй, а впредь сіє учинено бу¬ 
деть по ево гетманскому предложенію". 

Зроблено було деякі поправки і на якийсь час справа була від¬ 
сунена : увага була звернена на иньші відносини. Король шведський 
був далеко від України, гострої небезпеки не було, польські відно¬ 
сини виходили па ліпше і Україною поки що не турбовали ся. 

х) Соловьевь т. 15, гл. І, пор. кн. З, ет. 1290. 
2) Письма и бумаги II, ст. 196, 201. 
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Аж ось три роки пізнійше обставини для України змінили ся: 
в сїчни 1706 р. Барл з’явив ся коло їродна і се, як здавало ся, 
загрожувало Україні'1). Було відомо, що гетьман зміцнив форті- 
фікації Еиїва, таким чином Київ сам міг бути міцним опорним 
базісом воєнних подій і тільки воло нього треба обезиечити 
певні пункти, головним чином — коло Дніпра. Про се писав 
Меньшіков царю, покидаючи Київ: „а еще иолкь отпустиль кь 
Припяцкоиу устью, куда сего числа послаль дву инженеровь, 
которнмь велено строить неболшую еартецию на здішнемь бе¬ 
регу, на Дніпрі, противь їїрипяцкого устья, для того ежели 
непріятель захочеть водою кь Кіеву итти или правіанть возить, 
дабн т^мь на усть£ задерживать"2). Таким чином, на загальний 
погляд, Київ міг бути'міцним обезпеченим базісом на випадок 
несподіваних воєнних нодїй. 

Але при близшім ознайомленню з станом київських укріп¬ 
лень Меньшіков змінив свій погляд на сю справу. Маючи на¬ 
году оглянути цїлу місцевість коло Київа, маючи можливість — 
під час перебування в Еиїві, близше розібратись, з поясне¬ 
ннями воєнних інженерів — в топографічних умовах місцевости 
навколо сього міста, Меньшіков починає внакше оцінювати вар¬ 
тість гетьманських направлень. В звязку з тим Меньшіков пише 
царю про стан Еиїва' та київських укріплень так: „Кіевь, 
какь мн но проїзді своемь внсиотрили, зіло плохь и небезо- 
пасень и сь одной сторони могло во всю линею стрілять. 
Однакожь мн еще будень внсматривать и гді что для найлут- 
чей безопасности надлежить здолать, о толь милости вашей 
буду доносить впредь“8). 

Кілька день пізнїйше вже готовий новий плян і Меньшіков 
писав4) царю з Київа від 12/У 1706 р.: „сегодня іздиль я 

*) Соловьевь т. 15, гл. III, пор. кн. З, ст. 1410. 
2) Письма и бумаги IV, 875. 
8) Письма и бумаги IV, 885. 
4) Письма и бумаги IV, 838. Подібні ж поради дає з приводу Київа 

і фельдмаршал барон Огільві; він пише наприклад в лпстї від 14/УІ: 
„мнініе моє било Кіевь кріякими линеями укріпить... єсть також*, ні- 
которая опасность, чтобн непріятель нікоторое місто не вахватиль, 
ежели не будеть нині резолуціи или разположенія сему, како укріпить." 
Пізнїйше Огільві вгадує знов про свій плян: „кь сему жь зіло бь по¬ 
гребно ^бнло, чтобь'у ваше величество онаго (себто гетьмана) кь тому 
склонили, чтобь онь войско своє ко изготовленію линви и охраненію 
Украйни вь 10 или 12000 работниковь или піонеровь, всякому давь по 
пикі^’и лопаті, немедленно помогать... вь Кіевь привееть приказаль..." 
Письма и бумаги IV, 889, 897. 

Записки Наук. Тов. їм. Шевченка, т. ЬХХХ. 2 
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круг® здУшняго города и окохо Печерского монастиря и всі 
мУста осмотрил®: точію не вУм®, как® вашей милостн понра- 
витца здУшней город®, а я в® нем® не обрУтаю никакой хру¬ 
пости; чтоже Печерской монастнрь, зУло потребен® и трудов® 
ненного надобно кь неиу пршгожить, понеже- город® изрядной 
каменной, немного не додУлан®, и хотя против® старого маниру 
зачать, однако мочно оной доброю еартеціею учинить, что весма 
будеть нам® благонадежен®; да и єсть для чего ево держатца, 
понеже мУсто изрядное, а се и церввей каненннх® доволно; 
а в® БіевУ в® городУ каненного строенія толко соборная цер¬ 
ков® да монастир®. И ни малого способу я не обрУтаю, для 
чего сего города держатца, понеже городовое оспованіе великое 
и ежеди ево крУпить, то зУло не легок® станет® и людей бу- 
дет® требовати всема довольного числа, о чем®, как® с® мило- 
стью вашей, что, дай Боже, увижусь, пространнУй донесу". 

Протягом місяця мая та червня обставини не ставали гір¬ 
шими і нагла небезпека — здасть ся — була відсунена. Дійсно, 
Київ конче треба обезпечити — яко воєнний базіс — на випа¬ 
док перенесення війни в Україну, але час ще с: можна відло- 
жити сю справу на місяць, на два до особистого побачення 
з царем. Петр приїхав1) в Київ 4 липня, Меньшіков рушив 
з Київа на захід; дорогою він отримує трівожні звістки і на¬ 
гадує Петру про негайну потребу обезпечення Київа: тон ціл¬ 
ком иньший нїж в листах його перед двома місяцями. Ми ба¬ 
чимо, що знов виступає на перший план завданнє, яв мога 
скорше відбудувати і зміцнити київську кріпость: небезпека зда¬ 
вала ся гострою та недалекою. Меньшіков пише Петру з Чуднова 
від 26/УІІ між иньшим і про сю справу: „и присем® за при¬ 
суд очно милости вашей доношу: зУлоб® потребно, чтоб® тУм® 
временем® окохо Печерского монастиря еартецню здУлать, дабн 
в® простойкУ время напрасно не праходило, что бохьше предаю 
в® ваше разсужденіе"2). На се Петр спішно відповідає, що 
„о Печерской еартецни зУло изрядно; только развУ для того 
дУла гетмана со всУм® взять сюди, а без® них® дУхать невов- 
ножно и неким®, айв® ВасихьковУ стоять, чаю, немного в® 
них® дУла; и ежели вам® в® нем® там® нУт® прибили, извохь 
дать знать, то тотчас® я по него пошлю и дУлать начнем®". 
В звязку з сим писав царь гетьману: „получа сіє писмо, извохь 

*) Соловьевь т. 15, гл. III, цор. кн. З, ет. 1419. 
2) Письиа и бумаги IV, 985. 
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з Божіею помощію, внбравх регименту евоего доброго войска 
гасячи четнре или пять конннхх, оставить зх добрьімх коман- 
диромх... самх же ваша мплость, по отправленіи оного войска, 
зх достальннмх изволь итти х Кіеву не мішкавх...* Три дни 
пізнїйше знов повторює царь свій наказ гетьнану „самому итти 
х Кіеву*1). Визвати спішно гетьмана в Київ треба було, щоб 
забезпечили себе робітниками для скорійшого початку нових 
фортіфікацій в Київі згідно з вказівками воєнних інженерів та 
Меньшікова. 

Оглянувши Київ та роздивившись в місцевих топографічних 
умовах, царь згодив ся з сими вказівками та увагами про київ¬ 
ські укріплення. „Вх ту бнтность“ пише царь в „Гисторіи 
Свейской войнн* про своє перебуваннє в Київі в липні і серпні 
1706 р., „Государь усмотрілх, что Кіевская фортеція иміетх 
зіло худую ситуацію: того ради заблагоразсудилх фортецію сді- 
лать вх иномх місті, для которой за удобное місто изобрілх 
монастнрь Печерскій; кх тому же и для того, что вся Украйна 
оное місто надх міру вх почести иміетх; которое гораздо 
удобніе Кіева: гді Государь фортецію измірялх и залежних 
вх 15 день августа“2). 

При відїздї царя з Київа прохав Мазепа у нього інструк¬ 
цій з приводу ріжних обставин; між иньшим була мова і про 
київську кріпость: „по отході вашого царевого величества 
и войснх вашихх монаршихх сх Кіева что имію тутх чинити, 
якх долго бавитися и если вх Кіеві неисходно зоставати сх 
войсвами реименту моего до указаного времени или надлежащое 
діло еортиеикаціи Печерской роспорадивши и на вватери войсву 
розділивши, а дозорх иному кому вручивши самому до Батурина 
отхіхати? Такожде кто будетх изх оеицеровх до тоей еортиеи¬ 
каціи Печерской для досмотру приставлений, воторого бн вх 
ділі настоящемх можно бьіло спрашивати?* На се була дана 
така відповідь: „первое надлежитх все виразно рядити для еор- 
теціи и потомх разві на время ехіздити вх Батуринх, понеже 
вх отлученіи гетманскомх не такх будетх порядочно и споро; 
ради же разпорядку Печерской еортеціи оставляется подполвов- 
никх господинх Гейсонх*3). Таким чином справа київської крі- 
пости поставлена на твердий їрунт; є для сього спеціяльний 

*) Письма и бумаги IV, 317, 324, 328. 
*) Уривок 8 „Гисторіи* у Устрялова IV, 2, 462. 
*) Письма и бумаги IV, 352. Від сього НеіпзоЬп-а лишила ся того¬ 

часна реляція про стан фортіфікаційних робот — вгадана іШ. с. 1023. 
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доглядач; гетьману наказано мати особливу увагу. Не забуває 
про се і царь. Ми, наприклад, маємо відповідне роспорядженне 
Петра І з 20/ХІ 1706 р. в листі до Ромодановского: „вь Кіевь 
вь новопостроенную Успенскую кріпость изволь взять 136 пу- 
шекь у господиня адмиралтейца на Воронежі или гді по пи- 
сму ево принять изволите и послать оння вь тое кріпость нн- 
нішнею зимою... и чтобь у нихь конечно било у каждой пушки 
по 150 ядерь, также би и порохомь било не скудно..."1) 

Завдяки постійним переїздам з місця на місце та нахилу 
мати за всім свій власний догляд, царь звичайно не мав часу 
входити в деталі та подробиці задуманих плянів: коли не було 
наглої потреби він звичайно доручав деталі та подробиці своїм 
помічникам. Таким чином і в Київі царь призначив місце для 
нової київської кріпости, доручив гетьману виставити відповідне 
для сього число робітників, а иньші деталі полишив на розгляд 
місцевих воєнних урядників, поручивши робити за порозуміннєм 
з гетьманом. Але сі відносини між гетьманом і урядниками царя 
не все бували добрими і не завше можна було порозумітись. Ось, 
наприклад, лист Мазепи до царя з Київа від 23/ІХ. Гетьман 
питає царя, що „войскамь рейменту моего* „вь тое зремя ді- 
лати, когда холодная и дождевная пора до фортификаціи Пе- 
черской препятіемь будеть"; ранїйше, пише далі гетьман, під 
час перебування царя в Київі „не дерзалеиь таковнмь моимь 
доношеніемь ваше царское величество трудити, понеже еще тогда 
тая фортификація ни єдиного вь ділі своемь предлежащомь 
начинанія не воспріяла. Теперь убо, когда оная значне вь ва- 
лахь надділалася, а дожди и холоди осенніе являются, которіе 
начиняють уже до далшого діла бити препятіемь, дерзаю о томь 
до вашого царьбкого величества, всемилостивійшаго моего госу¬ 
даря, писати и о указь вашь премощннй монаршій себі про¬ 
сити, что мні сь тими рейменту моего войсками чинити, когда 
діло фортификаціи Печерской устанеть. А извіствую тое ва¬ 
шому царскому величеству, что тне рейменту моего войска по¬ 
минутою фортификаціею утружденнне борошенних^ запасові ли¬ 
ши вшіеся и коні всі свои всі воженьемь дерну повседневннмь 
міючи вниордованн и знужненнне, не будуть на жадную 
вашого царского величества службу подь сей чась зимою 
угоднн*2). 

х) Письма и бумаги IV, 447. 
2) Письма и бумаги IV, 1022. 
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Друга половина 1706 р. пройшла для України спокійно. 
Небезпека, що здавала ся такою близькою та грізною, від¬ 
сунула ся. Тільки з податком 1707 р. дилльоматичні умови змі¬ 
нили ся: лишившись без помочи союзників царь побачив, що 
„сія война надь одними нами осталась01) і через те треба три¬ 
мати ся дуже обережно. Але поки що в осени 1706 р. було 
розмірно спокійно і через те перервати на якійсь час форті- 
фікаційні роботи задля негоди та пізнїйше снігу гетьман міг би 

• і сам за порозуміннем з иньшими урядниками царя. Але коли геть¬ 
ману доводить ся з таким запитаннеш звертатись до самого царя, 
уступаючись — равом з тим — за стомлених та змучених ко¬ 
заків, се значило б, що гетьману неможливо було порозумітись 
з місцевими київськими, призначеними від царя доглядачами та 
урядниками і він мусів писати до самого царя, підкреслюючи 
найбільш зрозумілий та впливовий арїумент про нездібність зму¬ 
чених та стомлених незвиклою і важкою працею козаків до бу¬ 
дучих воєнних операцій. 

Треба зауважити ще одну обставину: під час потреби царь 
дуже швидко і легко установляв нові спеціяльні уряди, але 
мало думав про блйзше виясненнє, в яких відносинах мають 
стояти сі нові уряди до старих, яка сфера дїяльности блйзше 
їм призначала ся поруч з старими урядами. Через се відносини 
сі були неясні, богато було цілком зайвих суперечок та непо¬ 
розумінь. Возьмемо справу київської кріпости. Гетьман мав при¬ 
слати на се „людей своего регименту*, які від нього і зале¬ 
жали. Але як уживали отсих присланих гетьманом людей на 
фортіфікаційні роботи, як з ними поводились,^ яким чином ішли 
сї роботи, про се властиво гетьман не знав. Його завданнв було 
прислати людей на сї роботи та й тільки всього. Легко зрозу¬ 
міти, що в таких обставинах богато могло бути надужить та й 
дійсно бувало. Чужі люди мало звертали уваги на важкий стан 
робітників та мало сим турбовали ся. Бувало, що й поводили ся 
гостро і зневажливо. Згадуючи ті часи, Орлик в листі до Явор- 
ського пригадує, як „полковники сь старшиною своєю часто до 
гетьмана приходя жалостні предлагали, что пристави у того 
діла фортификаційнаго козаковь палками по головамь бьють, 
уши шпадами обтинають и всякое поруганіе чинять02). І не 

Ч Соловьевь т. 15, гл. III, пор. кн. З, ст. 1443. 
2) Основа 1862, X, ст. 8; пор. Костомарова- Мазепа (вид. 1885), 

ст. 306. 
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завсїди гетьман на свої заявхення і скарги ніг отримати бажану 
відповідь від висших урядників царя в Биїві. 

Між тим обставини знов нрийняхи иньший вигляд і в по¬ 

чатку січня 1707 р. треба було очікувати знов небезпечного 
і швидкого нападу Карла. „Ничто такі надлежиті хранить, яко 
границн, дабн непріятелі или силою, а паче хукавнмі обма- 

номі не впахі и внутреннаго раззоренія не принесі", писав 
Петр Апраксїну в звязку з новим поворотом подій. Таким чи¬ 

ном знов став більш енерїічною праця воло поліпшення та за¬ 

безпечення укріплень: де вже роспочали робити, тенор знов 
працюють більш спішно та енерїічно. Ще 18 січня 1707 р. 

царь пише гетьману, „чтобі зараннє кі походу наготовиться 
и чтобі но самой нервой траві ві маі поді Кіевомі стать, 
какі для совершенія начатой фортеціи, а паче для оборони оті 
непріятеля своего краєві, о которомі сказнваиті, что конечно 
намірені ві 1-хі числахі мая иттить кі нашимі краямі, чего 
для надлежиті вящее приготовленіе ві войскахі йміть; и по- 

неже можете знать, что войско малороссійское нерегулярное и ві 
полі противі непріятеля стать не можеті, того для совітиваю 
вамі довольное число лопатокі и заступові веліть взять сі со¬ 

бою, такожі и добрую полковую артилхерію, даби возможно 
у Дніпра (ежелй непріятехь будеті) ві удобннхі містахі шан- 

цами или окопами укріпиться и тімі возбранить непріятелю 
ході ві свою землю"1). 29 січня царь доручає київському Гу¬ 
бернатору кн. Д. М. Їолїцину вкі будущему літу всякое при¬ 

готовлені учинить и кі намі писать, а именно во управленій 
артилерій и магазинові; а городовое Печерсвого города діло 
вручено гетману на его люди"2). Спеціальна-інструкція царя 
гетьману від 25/ІУ нагадує „1) собраться сі войскомі- у Кіева 
и Печерскій монастирі укріпить, хотя не такі, какі надхежиті 
бить совершенная фортеція, но такі, даби можно било сей годі 
при приході непріятеля удержать, какі о томі довохьно ска¬ 

зано инженеру... 4) во время непріятельскаго прихода, осадя 
и управя Печерскій монастнрь, уступить за Дніпрі, а старий 
Кіеві оставить пусті; 5) и того ради надлежить зіло трудить¬ 

ся, дабн Печерскій монастнрь какі найскоріе укріпить и артил¬ 
херію управить, даби при приході непріятехьсконі безі страха 
возможно сію фортецію оставить"3). Виконувати сю інструкцію 

г) Сборникх военно-историческихх матеріалові І, ст. 166. 
8) Сборникх Р. Й. О. XI, ст. 83. 
8) Сборникх военно-историч. матер. І, 171. 



Воєнні роботи 27 

доручено було гетьману спільно в київським Губернатором Їолї- 
циним: яи о томь о всемь — пише царь київському Губерна¬ 
тору 2/У — данн ему пункти за приписаніемь нашею рукою; 
того ради надлежить и вамь трудитца сь нимь обще во всемь 
какь возможно, особливо же нсправлять ті діла, коториа до 
вась принадежать“ х). Яенїйше висловлюєгь ся царь в дальшім 
своїм листі до того ж Їолїцина — ядабн во всемь зараніе 
вь Кіеві осмотріли ви, паче же новую Печерскую кріпость, 
которая восьма требуеть кь совершенію работниковь, которнхь 
хотя господинь гетьнань оть себя н обіщаль, однако если би 
оннхь прислано оть него будеть не довольно, того ради над- 
лежить вамь кь той работі взять сь Украйни, тіхь городовь, 
которие у вась відомії, и что нужное нсправлять зараніе по 
согласію сь нимь, господиномь гетьманомь"2). В листї їолов- 
кіна, писаним з наказу царя, згадуєть ся ще про будованнє ма¬ 
газина та „два мости судовихь, кроні настоящаго чрезь Дніпрь 
плотоваго мосту". В пізнїйших наказах царя знов нагадуеть ся 
„кріпость Успенскую по указу неліностно управлять и спішить 
какь возможно, дабн вь приближеніи непріятель оного вь со- 
вершенной обороні обріль“. 

Після Полтави обставини, здавалось, рішучо змінили ся, 
гостра небезпека була усунена і фортифікаційні роботи в Еиїві 
знов йдуть більш млявим, більш повільним темпом: иньші річи 
вимагають більшої уваги, грошей та працї і через те справа ки¬ 
ївських укріплень була відсунена. Що правда, робот сих не було 
зовсім перервано і на літо 1710 р. призначено було гетьману 
прислати до Київа 6 тисяч „человікь, полки регименту евоего “ 
„ради строенія фортеціи", але їх потім наказано було роспу- 
стити задля хороби в людях. Роботи йдуть знов спокійним, 
млявим темпом3). 

Погіршеннє росийсько-турецьких відносин знову звернуло 
увагу на Київ. Се вже була небезпека, треба було квапитись та 
підганяти. їоловкін в листї з 31/1 1711 р. пише гетьману, щоб 
дав київському Губернатору „кь городовому управленій) и для 
привозу лісу дві тбісячи человікь сь лошатьми". Гетьман ви- 

*) Сборникь Р. И. 0. XI, 84. 
2) Сборникь военно-историч. матер. І, 173. Сборникь Р. И. О. XI, 

84, 106, 85, 86. Пор. також 8аиітку: „Кіевопечерская фортеца строила- 
ся козацкини вопскаии" під р. 1707, див. Дневння Записки Якова Мар¬ 
кевича. 

8) Матеріали Военно-Ученаго Арх. с. 689. 
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слав „для вовки лісу" одну лише тисячу і тепер питає, чи не 
ужити „для возки лісу" і ту тисячу „подводь, которни випра¬ 
вила сь фуражем^ для тнхь же подвод^", призначених з по¬ 
чатку саше лише „для возки лісу"; такий чином окрім тисячі 
підвод, призначених гетьманом саме „для возки лісу", лишаеть 
ся для тої ж діли і тисяча фуражних иідвод. їоловкін прийняв 
сю комбінацію, але Їолїцин пізнїбше писав, що властиво сеї 
другої тисячі на роботі не було, а „для яннішняго случая и ту 
нервую тисячу подводь, хотя мні вь городовонь здішнемь 
управленій била и нужда, отпустиль". Окрім того зайняті були 
„роботнне люде" коло „поправленія кріпости Глуховской"1). 

З дальшого 1712 р. маємо_ резолюцію сената від 23/ІУ, 
щоб послати на проханнє київського Губернатора інжинєра 
з Азовської Губернії в Київ „для діла кіевскої фортеціи"2). 

Йде далі праця і в дальшім 1713 році. Шереметєв пише 
гетьману, що царь „вь диспозицій и разсужденіи о турецкой 
войні соизволнль предложити линію, которая сділана оть Пе- 
черской кріпости кь старому Кіеву, поправить и сомкнуть еь 
обіпни..." В звязку з син гетьман має вибрати певне число 
людей: „сь которнхь полкові регименту Вашого кь ділу тнхь 
кріпостей и по скольку человікь работниковь изь посполит- 
ства употребить изволите". Трохи пізнїйше гетьману нагадує 
тойже Шереметєв — „особливо изволите чрезь ординансн свои 
обьявить тімь людяні, которне малороссійскіе обивателя или 
козаки будуть употребленн ві городовую работу, чтобі у нихі 
били лопатки, кирки, топори и мішки, чімі землю носить". 
Разом з тим ішли роботи коло забезпечення Глухова та Ніжина, 
„городовая починка". З резолюції сената від 30/ІП для даль¬ 
шого будовання київської кріпости та направлення фортіфікацій 
Ніжина, Чернигова і Переяславля було призначено однодворців 
з Київської та Азовської Губерній всього 12 тисяч з терміном 
30/ІУ або 15/У. Сим однодворцям мали також помагати і „Кіев- 
ской губерній гварнизонннхі полкові солдати". А коли б „тіми 
людьми того строенія управить будеті вскоре невозможно, у той 
же работн бить и гетманского регимента людяні, противі пре- 
жняго, какі и прежі сего у той работі били сі общаго со- 
віту и согласія сі гетманомі г. Скоропадскимі, понеже ві тоні 

х) Матеріали Судіенка II, 172, 27. Матеріали Военно-Ученаго 
Архива 704, 714. 

2) Доклади и проговори Сената II, 264. 
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краю обрйтается болше иалороссійскаго народа людей..."1) 
Такий порядок прийнятий і на дальший рік, 1714: „до- 

страивать сь общаго сов'Ьту" г.-ф. Шереиетева, київ. їуберн. 
Їолїцина та гетьиана Скоропадського „полками генерал-фельд¬ 
маршала, гарнизонннми войсками и лаидмилиціею — кіевскаго 
губернатора и гетьману Скоропадскоиу его регимента людьми". 
Сповіщаючи про се гетьмана, їбловкін і від себе додав: „из- 
волте, ваша вельможность, регименту своего людми вь строєній 
той Кіево-Печерекой кріпости имь всномогать, согласясь о томь" 
з Шереметевим і Їолїциним2). 

Для р. 1715 царь сам дав певний плян фортіфікаційних 
робот в відповіди на пункти Їолїцина: „Кіевскую фортецію — 
достроить, Черниговскую и Щжинскую поправить по разсмо- 
грінію, а в мі сто Полтави сділать замокь вь Переволочив 
и тамь бить главноиу місту полка Полтавского, а ділать геть¬ 
ману и прибавить великороссійскихь, сколько возможно". Сенат 
в резолюції означив близше: ланднілїція мала разом з людьми 
гетьманського реїіменту вести сї фортіфікаційні роботи. Їолїцин 
призначив „кь тому строенію регименту гетьманского ,сь пол¬ 
кові для рабош Кіево-Печерекой кріпости работннхь людей 
пять тисячі человікь, вь томі числі сь лошадьми и сі теліги 
три тнеячи..." яа пятьсоть человікь послать вь Черниговскій 
полкь для приготовленія лісу и спроваженія вь Кіевь во¬ 
дою..."3) 

Сими вказівками можна обмежити ся: для дальших років 
також можна вибрати подібні, але досить і отсих. Бажаючи про¬ 
слідити розміри участи української людности в фортіфікаційних 
роботах того часу та переглядаючи з сїею метою наші джерела, 
легко бачити, що все се йшло сгезсегнїо. В хвилину гострої не¬ 
безпеки звертали ся і перед р. 1708 за українською працею, 
уживали для фортіфікаційних завдань козацьку військову силу, 
але се все робило ся з тим розуміннвм, що се виключний ви¬ 
падок, щось екстраордінарне. Пізнїйше сей відтінок зникає 

.і даровою працею української людности та працею військових 
кадрів козацтва користуєть ся петербурський уряд зовсім без 

*) Матеріали Судіенка II, 368, 385, 51, 457. Доклади и приго- 
ворн III, 178, 279; пор. Дневння Записки під р. 1713. 

2) Доклади и приговорн IV, 446. Матеріали Военно-Ученаго Ар- 
хива 769, 773. Матеріали Судіенка II, 226, 397, 398. 

*8) П. С. 3. Р. N. 2889. Доклади и приговорн V, 459. Матеріали 
Судіенка II, 69, 71. 
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жадних застережень та вагань: се став немов зовсім зви¬ 
чайним та природним, важка незвикла праця дія козацьких вій¬ 
ськових кадрів та важка примусова, без подяки і запхати, праця 
посполитих людей гетьманського регіненту.. По що вагатись 
і турбоватись: досить тільки призначити гетьману певне число 
робітників і кріпость буде будоватись без жадних видатків і ви¬ 
плат на користь робітників. Се була велика ріжниця сунротив 
попереднього і се зробив рік_ 1708-ий, з загальною переміною 
в відносинах до української людности, та радикальна зміна по¬ 
глядів воєнних діячів Петра І на воєнне.значіннє та здібність 
козацьких кадрів — спеціально в справі уживання козаків до 
незвиклих фортіфікаційних робот. 

Отся важка праця коло будовання нових та направлення 
старих кріпостей була одною з більших тягостей, які випали на 
долю нещасливої української людности під час шведської війни, 
але не одинока: богато було ще дечого, що з окрема може 
здавати ся більш легким, але в сумі мала лягати важким тяга- 
ром на плечі української людности. Пасто зміняв ся театр війни, 
часто — в звязку з тим — виявляли ся небезпечні і слабі місця 
оборони, приходило ся спішно пересувати війська, а місцева 
людність иусїха постачати людей, возів та коней і, як я вже 
згадував вище, се лягало дуже важко, навіть коли й не раху¬ 
вати численні надужитя в сїй сфері1). Приходило ся військам 
переходити через якусь ріку — мостова та понтонна техніка 
була ще мало розроблена в російських військах, і знов треба 
було звертатись до місцевої людности: згоняли скілько було по-, 
трібно човнів з навноха, місцевих людей для праці та лагодили 
мости2). Зміняв ся в залежностн від воєнних подій напрям 
і шлях почти через поодинокі міста та місточка — знов для мі¬ 
сцевої людности з’явхяло ся се „подводною повинностью" з при¬ 
мусовим вистатченнєм під курєрів та гонцїв возів та коней3). 

х) Див. мою другу етатю — Зап. Наук. тов. ім. Шевч. т. ЬХХТШ, 
стор. 22—24. 

2) Нпр. міст через Дніпро у Бакенного Затона, Матеріали II, ст. 
189 (мості изі тихі судові, которне на то мостовое діло неї Еіева 
отправленн); міст коло Лоева — Матеріали II, с. 359; мости коло Лю- 
беча і Лоева — Матеріали II, с. 467 (оннхі судові довольное число 
вві Біева и иннхь гЬсті кі помянутнмі містечкамі спровадить). 

*) Напрям почти через українські міста — нпр. Письма и бумаги 
II, с. 34, IV. с. 808 (посилать, пока путь иной откроется, на Кіеві). 
Матеріали II, с. 373 (чтобі господа полковники учредили почту). На¬ 
дужиття при тім: Матеріали Военпо-Учебн. Аріива І. с. 613, П. С. 3. 
Р. N. 3729, 4513, Источники II, с. 314. 
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Нарешті коли виявляла ся на півдні в кріпостях недостача 
артилерійських запасів і треба було швидко, в небезпечну хви¬ 
лину їх поповнити, тоді на фабрики згоняли людей з місцево¬ 
стей навколо та таким чином примусовою працею зміцнили та 
побільшували мляву звичайну продуктивність зелїзних фабрик 
в цілях скоршого побільшування артилерійсвіх військових за¬ 
пасів1). -" 

Згадав я тут лише кілька випадків, далеко більше було їх 
в дїйсности, але і сього досить, щоб показати в яких ріжно- 
родних формах давала себе почувати місцевій людности важка, 
невимовно важка шведська війна. 

Але ся важка праця, накидана на місцеву людність, ро¬ 
била ся в звичайних умовах, в своїй місцевости, чи в недалекій, 
всеж таки не виходячи за межі рідної України. Далеко важче 
бувала ся праця в цілком чужих, иньших, незвичайних умовах 
житя, коли виконувати сю примусову важку працю треба було 
серед чужих людей, серед шкідливих та важких умов, в нездо¬ 
ровій місцевости на далекій півночи: прикладом такої важкої 
примусової праці української людности з’являеть ся так звана 
„канальна робота*, що лишила по собі таку сумну память 
і в архівних памятках і в памяти нашого народу. 

Се найбільш яркий і ефентовний зразок невимовно важких 
жертв „для общаго государства блага“. Але канальна робота має 
свої прецеденти. 

Вперш, здавть ся, така примусова висилка українських ро¬ 
бітників була зроблена в 1703 р. на користь азовських плянів 
царя. Як відомо, азовські пляни се улюблена дитина Петра І 
під час „азовського періоду* дїяльности царя, коли ще не було 
надій на північне море і треба було зміцняти своє становище, 
поки що, на Азовськім морі. Тут нема по що вдавати ся в де¬ 
талі' організації праці коло будування азовських кораблів, зга¬ 
даю лише, що робітників на се мали постачати — по пляну царя 
— спеціяльно на се призначені певні місцевости та міста го¬ 
ловно в центральній Росії. Але чи тому що приходило ся 
жити і працювати в важких, некультурних умовах життя, чи 
дійсно мав шкідливий вплив місцевий клімат на здоровлє не¬ 
призвичаєних, більш північних Великоросіян — як об’ясняли 

*) Впр. Матеріали Военно-Ученаго Архива І. с. 772. Згадаю тут 
ще про ріжнородні інтендантські „магавейни? для військ, що будували 
ся та поповняли ся коштаащ місцевої людности, нпр. Матеріали II, ст. 
51, 394. Сборникь Военно-историческихі матеріалові V. 
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Петру воронїжські доглядачі та техніки, Апраксій та пньші, але 
факт той, що з пришлих робітників — Великоросіян дуже бо- 
гато хорувало і праця „на Воронежі и на устьі и ві Тав¬ 
рові"1) ішла мляво. Тоді виникла думка, чи не ліпше замісць 
непризвичаєних, здаєть ся, Великоросіян з центральної та пів¬ 
нічної Росії, брати робітників з близшої української людности. 

Ухопившись за сю щасливу гадку, воронїжські діячі 
невпинно про неї нагадують Петру І. Ранїйше все були 
сумні звістки, що робітники"! мастера „зіло больнн; зіло бо- 
лізнуюті; многіе оті болізни залежали; а достальнне всі боль¬ 
нн"2). „За гріхі мой — сумміруе свої вражіння Апраксій 
в листі царю — зіло много померло, такожде и больннхі мно- 
жество..." „волею Божіею плотниками стало зіло скудно, много 
больннхь, а и мертвнхі не ніті"3). Тим більше надїї покладають 
тепер на новий плян висилки робітників з України—„и прошу 
у тебя (Апраксій звертаєть ся до царя) милости, пожалуй мні 
ві почали моей будь помощникі, повели мні плотникові при¬ 
слать человікі 300, а для отвіднванія сі Украйнн изі чер- 
каескихі городові, изі Сумі, Харькова, Ахтнрки и изі дру- 
гихі слободскихі полкові. Мню бнть имі нашему воздуху не 
противну, а замосковннхі, Государь, зіло трудно имать, великій 
имі унадокі животі, а боляті и умираюті больше лихорадкой 
и пухнуті". Трохи пізнїйше знов скарги на хороби та згадка 
про українську висилку: „умилосердись, Государь, нрикажи при¬ 
слать плотникові человікі хотя 400... а не худо, чтобі изво- 
лилі прислать по прежнему моєму письму сі Украйнн. А за- 
московннхі и прислать власно такі каві йоді палку, коль скоро 
придуті дни 8 или 4 помішкаюті и стануть немочь. Воистин- 
ну, Государь, и намі не безі страху между такихі многочи- 
сленннхі болізней, а и мертвнхі сі довольствомі". Царь вдо¬ 
вольнив се проханнє Апраксіна — „про плотникові сі Украйнн 
писалі"1). Але умови життя і праці були і на далі остільки ж 
важкими, що й між Українцями також богато вмирало: ми не 
маємо в статистиці померших та хорих спеціального визначення 
для українських робітників, але де се зроблено5), ми маємо 
певний доказ, що й українським робітникам жилось тут дуже не 

*) Вираз є листа Апраксіна — Письма и бумаги Ш, 864. 
2) Елатині, Исторія русскаго флота. Періоді Азовскій т. І, 185— 

186; приложенія І, с. 459. 
*) іЬій. приложенія ІГ, с. 17. 4) іЬій. приложенія II, с. 18. 
8) Напр. Письма и буиаги III, с. 864 (доношеннє Апраксіна). 
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легко і богатьои довело ся полягти кістьми під час отсих азов¬ 
ських робот. 

Дальший момент — се вже на далекій півночи, в багни¬ 
стій місцевости, де Нева впадає в Фінську затоку. Тут мав з’я- 
вити ся Петербург. Захоплений вдоводеннєм від осягнення давно 
бажаної мети, царь вважав сю місцевість дуже доброю, самий 
Петербург „парадизомх® та „районних міетомг14, але зігнані 
сюди з ріжних кінців Росийської держави робітники думали, ро¬ 
зуміть ся, инакше. Царь дуже форсував справу будовання сього 
улюбленого міста й через-те треба було дуже богато людської 
праці. Брали участь також і Українці, звичайно, в суммарнім 
визначенню „изх Біевской губерній", инодї під власним своїм 
іменем. 

Під будованнєм Петербурга треба передовсім розуміти 
дуже важку та шкідливу для здоровля працю коло висушення 
багнистої місцевости, взагалі ту важку працю положену на те, 
щоб зробити сю багнисту країну можливою для життя. Далі, 
треба було забезпечити Петербург в воєнних цілях, зробити 
його міцним воєнним базісом, виконати певну систему фортіфі- 
кацій. Нарешті, в сїй малолюдній країні не можна було б найти 
відповідного числа робітників для приватних потреб, для будо¬ 
вання приватних домів. Се все разом узяте — будованнє Пе¬ 
тербурга — лотрібувало дуже богато робочих рук. 

Поруч з сим, в тіснім звязку стояли й деякі иньші самостійні 
завдання. Наприклад, „крйпостное и городовое строеніе на 
острові Котлині" — се будучий Кронштадт. Далі, проведеннє 
шляхів в ріжних напрямах з Петербурга та обезпеченне регу¬ 
лярних почтових сполучень з ріжними містами: для сього треба 
було завести „почтовне стани® і поселити там для постійного 
життя і служби фірманів. Се спеціальні завдання, але в тіснім 
звязку також з петербурським будованнєм. 

Для всього сього треба було знайти робітників в відповіднім 
числі. Практика попереднього часу вказувала для сього певний 
шлях. По тодішнім Губерніям росписано було певними частями 
загальне число робітників і потрібних для них ріжних за¬ 
пасів. Певну частину сього тягару мусїла нести і українська 
людність. 

Переглядаючи рік за роком укази Петра І, а пізнїйше 
й резолюції сената, легко вибрати відповідні вказівки про 
висилку робітників до Петербурга і про збор грошей на їх утри- 
маннє — з одного боку, та про частину, яка припадала людьми 
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та грішми на Київську Губернію — з другого боку1). Разом 
узяте се дав досить поважну цифру. 

Розглядаючи близше сї наші джерела, легко зауважити 
ріжницю між двома частинами в сім кадрі робітників. Одні 
приходили тимчасово, на якийсь призначений згори термін, щоб 
— попрацювавши якийсь час — вертатись до дому на спочи¬ 
нок, уступаючи місця новим, сьвіжим робітникам. Число при¬ 
значених на певну Губернію було незмінною нормою і ним 
можна було росиоряджати уряду так або инакше, в залеж- 
ности від поглядів, які властиво -потреби здавали ся більш 
важні та пекучі. Таким чином, наприклад, наряд робітників при¬ 
значений з Азовської Губернії на рік 1711 „на строеніе фор- 
теціи на КотлиніИ* міг бути звернений „на Мсту на шлюзное 
діло" або на иньші цїли. Число робітників лишало ся незмі- 
неним, а де їх властиво пошлють, се здавало ся неважним та 
другорядним. 

Друга частина се кадр для постійного життя в Петер¬ 
бурзі : в малолюдній околиці не було, як я вже згадував вище, 
відповідного числа робітників і коли для урядових цілей 
можна було користати ся примусовою працею визваних робіт¬ 
ників, для цілей приватних сього було мало і не вистарчало 
би. Між тим Петр І дуже піклував ся скорійшим заселеннєм 
Петербурга та вимагав, щоб урядники будували для себе доми 
в Петербурзі і там оселяли ся на постійне жите. Таким чином 
виникав дуже просте рішеннв справи: визвати певне число ро¬ 
бітників, розкладаючи відповідними частями по окремим Губер¬ 
ніям. Се було примусове переселеннв робітників на жите в Пе¬ 
тербург. 

В обох сих кадрах було дуже богато Українців, вони та¬ 
кож брали участь в важких роботах на далекій півночи в пе- 
тербурських околицях. Важкі були сї роботи, важкі були умови 
життя взагалі, а тим більше для людей з більш теплої України. 
Досить буде навести одну вказівку, серед яких умов довело ся 
взагалі працювати робітникам. „При гаванной работі — писав 
Петр до Самаріна — посоха такх бесь призренія, а особливо 
больння, что по улицамг мертвня валялись, слншал'ь, а ота 

Ч Наприклад II. С. 3. NN. 2380, 2448, 2808, 2833, 2969. До¬ 
клади и приговорн II, 97, 366, 462; 455, 457, 458; III, 426; IV, 445, 
596, 597; V, 217; VI, 23. Сборшжь Р. И. О. XI, 297. 
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больннхь и нний остатокь — вижу — милостнни просять" 
(з кінця 1717 р.)1). 

Для української людности — се після азовських робот 
був другий момент. Третім — ще більш важким і сумним — 
був Ладожський канал; про нього будемо говорити в дальшій 
статї. 

*) Чтенія Общ. Истор. и Древн. Р. 1874, П, ст. 14 (або Беріг 
ПІ, 141). 



Огляд рраішмого ямознавства. 
Написав Іван Огієнко. 

(Докінчений). 

Українські словники. 

Нам ще зостаєть ся сказати про українські словники кінця 
ХУІП і початку XIX ст. Нам відомі ось які словники україн¬ 
ської мови: 1) маленький словничок Ф. Туманськогб, 2) словник 
в додатку до Енеіди Котляревського, 3) словник Цавловського, 
4) Цертельова і 5) словник Войцеховича. Але ранїйш, нїж опи¬ 
сувати сї словники, розглянемо „Сравнительннй словарь“ , в котрому 
містить ся чимало українських слів. 

1. Українські слова в „Сравнительномх слова- 
р4“1). Року 1784 Катерина П. задумала видати такий словник, 
котрий містив би в собі всі язики, які тілько істнують на сьвітї. 
Девять місяців проклопоталась цариця над своєю вигадкою. Всім 
їубернаторам було приказано збирати слова їх країв і одсилати до 
Петербурга. Во всі кінці сьвіта одіслані були відозви з проханнєм 
присилати деякі слова. Але нарешті ся робота Катерині обридла 
і вона передала її їїалласу. Користуючись зібраними матеріалами 
їїаллас і видав спершу (1787—1789) „Сравнительнне словари 
всЬхь язнковь и нарічій, собраннне десницею Всевнсочайшей 
особн“, 4 т., а потім р. 1790—1791 перерібку його: „Сравни- 

х) Про сей словник див. Сухомлїнов, Ист. р. Акад., т. УІП; „Вісти. 
Евр.“ за 1884 р., кн. 7, статя Пипіна; Булїч, ст. 224 і далі", але про 
українські слова ніхто з сих авторів, крім Сухонлїнова (і то всього де¬ 
кілька слів), не зазначає. 
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тельннй словарь всіхх язнковь и нарічій, по азбучному порядку 
расположенннй“, 4 чаетп. До першого словника була додана пе¬ 
редмова (в другому вона одкинута), в якій знаходимо цікаві місця 
що до українського язика: „Малороссійское нарічіе мало отлично 
и само по себі часто єсть не что иное, какх россійское, на поль- 
скій образецх преміненное, которое и вх употребленіи токмо 
вх Украйні и малой Россіи“. 

І справді, як передивитись ті українські слова, що приводять 
ся в словнику і по їх судити про українську мову, то легко можна 
прийти до такого невірного виводу. Ми мали спроможність проди¬ 
витись тілько II часть „Сравнительнаго словаря“ (1791 р., букви 
Д—Л), але думаємо, що і в иньших частях діло стоїть так само, 
як і в П-ій. Українських слів („по малороссійски") на 499 ст. 
II части зазначено всього 65, але з сих справжніх українських 
тілько 13; ось вони: диво, дйрка, добре, дожчх, дочка, дівка, 
діжка, жинка, злодій, качка, кинь, колі і курка. Всі ж останні 
слова, себто 52, уживають ся і в російській мові, як от: жарх, 
земля, зубх, корова, кровх і т. и. Українськими словами лічать ся 
навіть такі слова: домх, жизнь, звізда, здісь, зрініе, когда, кара- 
ульщикх і т. и. бсть і польські слова: жолнірь, злото. Ніби то 
українські слова должка перекладені — длина, з, за,— да. — 
Докладаючись на такі диазі українські слова значні академики, 
звичайно, і не могли прийти до иньшого виводу крім вище 
зазначеного. Доставили сї слова їубернатори тілько по обовязку, 
аби збутись клопоту, а в Петербурзі їх приняли, як то кажуть, за 
чисту монету, і не провіривши здали до друку. 

2. Словник Федора Туманського. Року 1793 в „Рос- 
сійскомх Магазині“ Ф. Туманського.1) був надрукований „Літопи¬ 
сець Малня Россіи“ з невеличким словничком при йому. Цікава 
передмова Туманського до сього „Літописца“. Автор з початку 
каже, що він подасть у своїм журналі деякі матеріали до історії 
Малой Руси. Але сподіваючись, що знайдеть ся багацько людий, 
котрим буде не до вподоби такий замір, Туманський так доказує 
потребу розвивати історію хоча б і України: „Цілое состоитх изх 
частей; прежде составленія цілаго должнн существовать части; 
чтобн цілое бнло хорошо и совершенно, должнн бнть его части 
вх порядкі и должномх совершенстві, по крайній мірі возмож- 
номь: заключеніе сіє єсть правило истинн, а оспаривающаго оное? 
— кх лікарю...“ Правдиві слова, під котрими і тепер залюбки 

х) Ч. II і ПІ, а не І—III, як невірно зазначає Булїч на ст. 305. 

Занневн Наук. Тов. їй. Шевченка т. ЬХХХ. ^ 
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підписав ся б усякий щирий Українець!... Далі Туманський рос- 
казуе, як він знайшов „Літописець“ і зазначуе про свій словни¬ 
чок. „Писана оная (дотопись), какь изь окончанія явствуєтх, 
вх царствованіе Гос. Имп. Петра Великаго, лочему и язнкь Мало- 
Россійскій во оной уже ближе подходить кх Россійскому; встрі- 
тившіяся Малороссійскія слова _изхясняю я вх принічанш по по¬ 
рядку слідуемнхь чиселх. Огонь истребитель, пожравшій 29 фев- 
раля 1780 года драгоцінное собраніе книгх Кіевской Академій, 
лишилх насх многаго и я засталх малозначущіе остатки“. 

Сам словничок, перший з відомих нам українських словників, 
носить таку назву: „Изхясненіе Малороссійскихх реченій вх пред- 
шедшихх листахх1*1). Сей словничок робить вражіннє енцикльопе- 
дичного словника, бо в йому слова пояснюють ся повно, лодрібно, 
як от слова гетманх, курень, полки, фраза — на гарматі 
держалх і т. и., і окрім слів українських знаходимо і слова 
фортель, конституція, фактерх і т. и. В словничку є чи¬ 
мало слів і чисто українських, як от звичай, утискх, пйша, 
путо, човенх, потреба і т. и. Але-дуже багацько знаходимо 
і польських слів, як от лодлугх, лоневажх, тедьі, колвек, 
і форм: мусилисьмо, постановилисьмо. Слова скрізь, без 
наголосу, алфавітного порядку нема, і NN слів не скрізь одпові- 
дають N. у тексті; до слів подекуди додані ще й приклади, бсть 
чимало слів і малозрозумілих, як от прето — затімх, пресо- 
ч єн ний — изтребленннй, изможденннй. Де кілько разів слова 
повторяють ся, як от слово шкода — в N. 31 і 162, суп лик а 
— 109 і 181. Єсть N. і без слова, як от 121, де містить ся 
тілько увага автора до Літописця. Всіх N. в словничку 333 (див. 
Булїч, ст. 305), але здебільшого під одним N. приводить ся. де- 
кілько (5—7) слів одного пня. В правопису ніяких особливостів 
нема. 

3. Словник І. Котляревського. Другим з відомих 
нам словників, уже далеко повнїйшим, був словник в додатку до 

*) В оглаві, на ст. 569, ч. II, назва иньша: „Туманскаго изхясненія 
нікоторшх Малороссійскихх словх вх Літописці семх встрітившихся“. 
Словничок містить ся в зрьох місцях: 1) ст. 97—108, ЛіЛз слів 1—215; 
2) ст. 289—290, — „продолженіе изхясненія", № 216—252, підпис: 0. 
Т. і 3) ст. 388, всього 3 слова, Лі 253—255, підписано: „продолженіе 
впредь. 0. Т.“ На жаль, ми користувались тілько другою часто з 255 
словами, а всіх слів у сьому словничку 333 (див. Булїч, ст. 305). 
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ІП части Енеіди Котляревського першого видання року 1798. Сам 
словничок поміщав ся на прикінцї книжки і мав окрему паїіна- 
цію; заголовок його: „Собраніе Малороссійскихь словь содержа- 
щихся вь Знеиді, и сверхь того еще многихь иннхь, издревле 
вошедшихь вь Малороссійское нарічіе сь другихь язнковь, или 
и коренннхь Россійскихь, но не употребительннхь “, 8°. Сей 
словник вже містить в собі 972 слова; він ліг в основу всіх 
дальших словників, яв от Павловського, Войцеховича. 

Аналізуючи словник мусимо спершу зазначити, що в йому 
дуже часто приводять ся чужостороннї слова, які вживають ся 
в українській мові, здебільшого німецькі; сливе скрізь при їх при¬ 
ведені і самі чужостороннї слова, напр. блискавиця — нїм. 
сл. В1ІІ2, коштовать — Козіеп, мордовать — Магіега, 
мусить — од Мйззеп, рада — од КаШ і т. д. Польських слів 
зазначено вже далеко менше, всього пять: власно (вольно), кепь 
(дуракь), лясь, мосьцї і перше. Латинські пнї зазначені три 
рази: паперь, окуляри і митью („происходить оть дат сл. 
МотепІиш“). Раз зазначено і французьке слово: барило, Вагії. 
Отеє і всі вказівки що до чужостороннїх пнів в українській мові. 

Ніяких граматичних зазначень у словнику Котляревського не 
знаходимо; не знаходимо теж ніяких вказівок що до вимови укра¬ 
їнських слів. Правопис словника мало відповідає українській мові 
і зовсім не виявляє вимови слів. Головнїйші місця сього право¬ 
пису містять ся ось у чому: 1) Замісь ьі знаходимо и: живиця, 
швидко, свита, колись; але є чимало елів, в котрих ужи- 
ваєть ся ьі: усн, рннва, колиска; взагалі тра сказати, що 
в словнику подекуди помічають ся помилки в уживанню ьі і И. 
2) Частенько замісь і стоїть £: втікать, вітрякь, дармо- 
ідь, залізо, навіть рікь (!годь) і т. и. Але сей правопис 
не скрізь додержано. 8) Українське я після подвійної шелестівки 
у Котляревського означаєть ся через ье без подвоєння шелестівки: 
клочье, смітье, весілье і т. и. 4) Замісь руського 0 знаходимо и: 
живить, димь (= домь). 5) Іпйшііуиз скрізь кінчить ся на -ть: 
голить, гомонить, і випадково на --Ьть: зомліть. 6) Форм 
з суфіксом -ув нема, скрізь уживаєть ся -ОВ: муровать, пра- 
совать. 7) Особливість української мови — мнякшеннє ц на 
кінці слова — сливе скрізь стрічаєть ся у Котляревського: зо¬ 
виця, каплиця, хлопець, швець, але подекуди стрічаємо 
і тверде ц: буханець, креница. 8) Ч на кінці слова ча¬ 
стенько тверде: деркачь, товкачь, але в ті часи тут здебіль¬ 
шого вживали ь: багачь. 9) Р на кінці слова частїйш тверде, 
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ніж мнягке: бондарь, знахорь, де б ерг, але стрічаємо і пу¬ 
стир ь, цвинтарь. 10) Замісь нашого ЙО стрічаємо іо: гар- 
ціовать. 11) 3 діфтонїів стрічаємо дз і ДЖ: гудзики, дзво- 
ннця, кринджолн; кг зовсім нема. 12) ф так і передається 
через ф: фарба. Отеє і все, що можна сказати про правопис, 
якого вживав у свойому словничку Котляревський. 

Звернемось тепер до самого словникового змісту. Здебільшого 
тут стрічаємо ті слова, котрі знаходять ся в перших трьох частях 
Енеіди; пояснюють ся вони частенько декількома руськими сло¬ 
вами, а подекуди знаходимо навіть маленькі приклади до їх. Стрі¬ 
чаємо також і більш-менш доладні пояснення, як от до слів ку¬ 
деля, варенуха і т. и. До слів балка (долина) і до ковтки 
(серьги) додано: степное слово, а до ланци — бранное. Корне- 
слівя нема, тілько раз знаходимо такий напис слова злидні: злн- 
дни. Наголос в словах стрічаєть ся тілько подекуди, без розбору 
— і на словах звичайних і на мало зрозумілих. 

В словнику знаходимо дуже багато елів, котрі мало вживають 
ся в українській мові; їх очевидячки автор і пильнував головнїйше 
всього зазначити. Цікаве поясненне до слів піп і попадя: пипь 
— жрець, попадя — беретея за жрицу. В словнику є чимало 
слів не зовсім вдачно перекладених, або тілько з одним значіннєм, 
як от: багачь — вь переносномь синелі огонь; груба—печь, 
которую топять сь сіней (?), цвннтарь — ограда. (?) церков¬ 
ная (в словнику Войцеховича: місто вокругь церкви); понадить 
ся — понадіяться і т. д. Ость і маловживані слова, як от 
епнчка — указка, секстерень — тетрадь. Инколп стрічаємо 
і друкарські помилки, але їх не багато: мерщей, минія, хло¬ 
пець перекладено уха (ухарь?), молодець. Що до алфавиту, то він 
помітно ніде не хибить. 

Отеє сливе і все, що є особливого в словнику Енеіди р. 1798. 
Через десять років, р. 1808 вийшло друге виданнє Енеіди, але се 
був передрук без всякої відміни з першого видання. На другий 
рік (1809) появилось і 3-є виданнє, вже „исправленное и допод- 
ненное“ з додатком четвертої части і цікавою передмовою1). Як 

О Ось вона: „Увідомлепіе. Зяеида на Малороссійскій язшеь мною 
преложенная вь 1798 и 1808 годахь била напечатана безь моего 
відома и согласія. Она досталась господамь издателянь со многими ошиб- 
ками, случившишся оть переписки, а сверхь того и издавшіе многое вь ней 
по своєму переділяли и ночти испорченную випустили подь моинь име- 
немь. Я рішплея исправить и дополнить прежде напечатанння три части, 
п присоединивь четвертую издать вмісті“ і т. д. 
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і в перших виданнях, словник має окрему пагінацію *). В йому 
містять ся слова перших видань (ет. З—15), а також і додаток 
до їх — 153 слів нових (але деякі стрічають ся і в першії 
чаети, як от слово малахай), велика частина котрих мало вжи- 
ваєть ся в українській мові, а то й зовсім незрозумілі, як от та¬ 
ріль (крошечка), тімаха (опнтньїй), цера (лицо). бсть і ці¬ 
кава помилка: велігктгдуіпньїе святки замісь великодні святки. 
Зазначаеть ся Гаркуша — „извістннй малороесійскій разбой- 
нпкі“. „їїеправленіе“, про котре автор каже в заголовку словника, 
було тілько в тому, що поправлено слово Насощохлисть на 
Лаеощохлисті і перенесено в додаток; туди ж однесені і елова 
фиги-миги та шулики, де їм дано і зовсім иньше зна- 
чінне2). 

Головнїйшою хибою словника Котляревського треба лічити те, 
що в йому занадто мало звичайних українських елів і дуже ба¬ 
гато мало зрозумілих та таких, що рідко вживають ся в мові. Але 
ту>еба зазначити, що Котляревський не писав особливо словника, 
а тілько пояснював мало зрозумілі слова з своєї Енеіди Сей слов¬ 
ник, найперший з більш повних українських словників, довго був 
одинцем у нас, і тілько року 1818 появив ся новий еловник 
Павловського, до якого ми тепер і переходимо. 

4. Словник Павловського. При відомій уже нам гра¬ 
матиці А. Павловського на ст. 24—77 був надрукований і слов¬ 
ник. Се чепурний, цікавий словник, містить в собі 1131 елів 
і подїляеть ся на 4 части. Про його в передмові до граматики 
їїавловський пише: „Я нужнійшимі почель собрать и по алфавиту 
расположить небольшое количество словв, фразовь (зіс!) и посло- 
виці, безі знанія которнхі никакой язнкі не можєті бнть яєннмі, 
ПрІЯТНЬІМІ И П0ЛЄЗННМі“. 

Словник Павловського — найкращий з тогочасних словнико¬ 
вих праць. Видно, автор і любив свою працю і досить гарно знав 
українську мову; слова пояснює він здебільшого вірно, коротко, 
одним словом. З поверхового погляду сей еловник одріжняєть ся 
од словника Котляревського тим, що має наголос, здебільшого скрізь 
правдивий. „Зная изі опнта“, пише П. в передмові, „сколь 
смішно, когда кто говорить по малороссійски, не зная удареній 

*) Назва словника: „Словарь Малороссійскихі слові содержащнхся 
ві Знепд'Ь н многихі иннхі ві Маяороссіи употребительннхі, исправлен- 
ннй, умноженннй н дополненньгй словами до четвертей части". Шріфт 
дрібненький: 24 ст. першого видання містять ся тут на 15 ст. 

2) Булїч, ст. 979. 
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сего нарйчія, в словах я придал знаки, показнвающіе мйсто ихх 
ударенія“ (ст. IV). 

Правопис у словнику вживаеть ся той, що зазначуєть ся 
в самій граматиці. Він уже далеко відповіднїйший українській 
мові, ніж правопис Котляревського. „Я наморені вей слова Мало- 
роесійскія писать точно тбми буквами, какими онй тамі произно- 
сятся“. (Передмова, ст. IV). Голевнїйші прикмети сього правопису 
виявляють ся ось у чому: 1) Замісь теперішнього и екрізь ужи- 
ваєть ся ьі: одлнга, призьба; і уживаєть ся також, як і те¬ 
пер, але єсть і и. 2) Замісь нашого Є-скрізь стрічаємо %: Єре¬ 
тик в, блакитної, нема'Ь. 3) Там, де ми тепер пишемо по¬ 
двоєну шелестівку з я, їїавловський пише на кінці слова а між 
шелестівками етавить ь*. весїльлй, смітьт’Ь, рештованьн’й. 
4) Ц в його (на кінці слова) завше мягке: млинець, буха¬ 
нець, цьвіркунх. 5) Р в сих випадках завше тверде: госпо¬ 
дарі, паламарі, шинкарі. 6) Нашому йо у П. відповідає 
іо: покотіоло, стіонжка, слаетіонн, їого. 7) 3 менш по¬ 
мітних особливостей правопису Павловського треба зазначити: кг ужи¬ 
ваєть ся доволі чаето; єсть і діфтонїи дж, ДЗ: бджола, дзю¬ 
баю; Ф так і передасть ся через Ф: фарба, фукга, але автор 
зазначає, що Українці вимовляють сі слова хварба, хвукга. 
Отеє і веї оеобливости правопису їїавловеького. Взагалі треба зазна¬ 
чити, що правопис еей зовсім простий, але доволі влучно передає 
оеобливости української мови. Окрім сього автор добре подбав, щоб 
в його словнику не було друкарських помилок, і дійсно, їх дуже 
мало, — жлутко, закарваши і т. и. 

Що до словникового зміету, то й тут теж вее обставлено до¬ 
сить чепурненько, хоч нічого особливого в йому не знаходимо, 
бсть маленькі пояснення слів, як от: далнби — „далйе Бога 
оті меня, естьли я неправду говорю". Вказівок на пень нема ніде; 
за те частенько приводить ся декілько слів одного пня. Граматичні 
пояснення складають ся тілько з того, що 18 раз при дієсловах, 
як от мусить, водить, сподобать і иньших, написано: 
„глаголі недостаточннй". Сливе веї дїєслови дані в трьох формах: 
ргаез., регі. і іпйпіііуиз’ї, — довбаю, -бав, -бать; дякую, 
-ваві, -вать. 

Що до перекладу, то знаходимо, правда не чаето, і деякі 
хиби; єсть невдячний переклад: прикорхнуть — немножко 
соснуть; склизнуть — исчезнуть; а такі переклади, як от 
скрізь — сквозь (у Котл. теж), панькаю — неодступно прошу, 
молозиво — свіжеє сладкое себвшееся молоко, можна лічити 
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і не зовеїи справедливими, бсть і незрозумілі слова: бришкаю 
— чванюсь, квадранець — четверта часа, кватнря — про- 
долженіе непогоди (в рецензії Цертельова — „четверть круга, со- 
вершаемаго луною“), ожеледиця — наета (?) і т. и. Подекуди 
стрічають ся слова тілько з одним значіннем, а не всіма, як от 
дубець—лозовий (тілько ?) прута, ж е р т к а — платяная (тілько ?) 
вішалка, хустка — ноеовой платокь, укропі — кипятокь 
(у Котл. — теплая вода и трава). Пізнїйше, року 1823 Войце- 
хович пиеав, що в еловнику Павловеького багато великоросійських 
елів; ею заяву можна лічити неправдивою, бо у Павловеького сих 
слів дуже мало. Як що до веього вище зазначеного додамо, що 
подекуди речівники дані в двох родах, як от злодій, злодій¬ 
ка, коваль, ковалиха, і що зазначено три „бранннхі" слова, 
— гунетвенська душа, халепа і іретнкь, то еим ви- 
черпаеть ся все те, що можна сказати про першу часть еловника. 

Друга частина — „Слова принадлежащія кь Натуральной 
Исторіи“, містить в собі 149 елів; тут назвища дерев, птиць, 
квіток і т. и. Попали сюди і такі елова, як от криця, соне¬ 
чко, цукурі. Єсть і помилки: тхірь— крота, бйсь дерево 
(зам. біж-дерево, боже дерево. Два рази в словах замісь о стоїть у: 
цукурі, яблуня, чого в першій частині не помічаеть ся. 

Третя частина словника „Имена даемня при крещеніи“ 
(71 слів) містить в собі здебільшого ймення, мало схожі 
з руськими. Словник не повний, бо до його не війшло багато зви¬ 
чайних слів, як от Іван, Мехтод, Кирило, Якилина і т. и. Зде¬ 
більшого при йменнях приведені ще й здрібнілі та пеетливі ймення, 
в котрих, до речи мова, не скрізь уживаеть ея з початку велика 
буква. Вкінці подаєть ся увага що до українських фамілій. 

Остання частина „Фрази, - поеловицн и приговорки мало- 
россійскія“ (всіх 143) містить в собі багато приказок, взятих 
справді у народа1). Приказки перекладені на руську мову теж при¬ 
казками, котрі передають одну тілько думку, одне значіннє; так: 
видно зі заду, що їїархимі, перекладено: видно сову по 
полету; пустнві Вігі Мнкіту на волокіту — Пошлось 
ему, какі сі Петрова дня. бсть чимало приказок і без перекладу, 
як от: тоді сироті Великдень, які біла сорочка; багатому чорта 
діти колише. Стрічають ся і просто українські речення з перекла¬ 
дом на московську мову: москаля везти — обманнвать, попа 

х) Частина їх потім була передрукована І. Снєгіревим в „Русскіе 
вь своихі пословицах,ь“, 1831 р. Див. Петрові, Очерки ист. укр. лит. 
19 ст., ст. 24. 
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везти у решеті — лгать на испов'Ьди і т. и. беть і негар¬ 
ний переклад: облшзня піймать — грибь еьість, ходить 
на досвітки — по утрамь (?) на посед&юш ходить. 

Що до джерел словника Павловського, то треба зазначити, що 
коли він і корнстував ея словником Котляревського, то дуже мало; 
здебільшого ІІавловеький розроблював свій словничок самостійно. 

Наприкінці треба ще раз зазначити, що словничок зоставляе по 
собі гарне вражінне. Складений уміло і з любовю, а головнїйше, 
з слів здебільшого чисто народнїх, він переважує еим не тілько 
словник Котляревського, а навіть і словник Войцеховича, що я- 
вив ся після його. 

Але раніш, ніж перейти до словника Войцеховича, ми коротко 
зупинимось на словничку кн. Цертельова. 

б. Словничок кн. Цертельова. Сей невеличкий слов¬ 
ничок (6 сторінок, 59—64) містить ся на кінці відомого 
„Опнта собранія Малороееійскихь п$сней“ (1819 р.). Особливої 
цїкавости словничок не викликає, бо він і занадто невеличкий — 
всього 218 слів, і складений недбало; алфавит додержало тілько 
до першої букви, та й то не скрізь; окрім еього в еловничку чи¬ 
мало друкарських помилок і в словах не зазначено наголосу. Все 
се робить його зовсім нездатним до практичного користування. 

З правопиеу треба зазначити, що іпйпіііуиз кінчить ся на тьі, 
чого не знаходимо ні в одному иньшому словнику: — вигра¬ 
вати, прохати; друге окінченнє тця (хоч автор в „їїред- 
варит. 8аігЬчаніяхь“ ст. 20 каже, що тьця) — вертатця, 
сподйватця. ЬІ здебільшого стоїть на свойому місці, але инодї 
помітні і хиби: пригода, прибувати. Діфтонїів нема. 

Що до самих слів, то вони здебільшого взяті відповідно до 
його пісень; в словниках Котляревського та Павловського їх сливе 
що й нема. Самі слова підібрані недбало; є чимало і не зовсім 
відповідних слів і перекладів, як от вробляти (виробляти?) — 
долать, изражатн — видать (очевидячки від слова зрада), 
наверсалн — универсалн, примирье — примиреніе. Не 
скрізь знаходимо головнїйше значіннє, як от дбати — собирать. 
бсть і малозрозумілі слова: кричя — мартишка, рнболовь, на 
поталу — вь снядь. До слова буть є граматичне пояененнє: 
„глаголь сей вь Малороееійекомь нарічіи наетоящаго времени не 
им’Ьеть, вь прошедшемь же бувь, и вь будущемь.буде“. А до 
слова гречкоеїй додано простосердне поясненне, через що се 
слово означає „человіка лйниваго и нерадиваго“. 

Взагалі про словник треба сказати, що він вже занадто виявляє, 
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що його еклав не Українець, чого, напр., зовсім не можна еказати 
про словник Павловеького. 

6. Словник Івана Войцеховича. Року 1823 в ПІ ч. 
„Трудові Общ. Люб. Росс. Слов."1) було надруковано: „Собраніе 
слові Малороссійскаго нарізній“ І. Войцеховича. Се перший наро¬ 
чито складений словник українського язика, бо попередні словники 
були подані тілько в додатку до иньших праць. 

Хто такий був Войцехович, нам не відомо; нічого про се не 
евідчить і коротенька, на одній сторінці передмова до словника. 
В еїй передмові автор каже, що він „оемїзлихся предпринять по- 
добннй труді сі т$мі единетвенно намїреніемі, чтобн предста¬ 
вить почтенпбйшему обществу полнМшій, и, если смію сказать, 
исправнійшій Малороссійскій Словарь сі переводомі на Русской“. 
Про попередні словники Котляревського та Павловеького автор 
каже, що вони „иміюті ві себі много слові такі назнваемнхі 
Степовьіхі — употребляемнхі только ві одномі краю Мало- 
росеіи, и елові заимствованннхі изі Великороесійскаго нарічія“ 
А в своїм словнику він зібрав слова, „кой или совсімі не сход 
ствуюті сі словами Великоросеійскими, или взятня изі елавен- 
скаго язьїка, но неупотребляемня ві Россійскомі, или заимствован- 
ньія еі нікоторнмі изміненіемі изі язикові: латинекаго, німец- 
каго, польскаго, французекаго и татарекаго, и наконеці слова соб- 
ственно Малороесійекія, коренння“. В словнику Войцехович ужи¬ 
ває і свій особливий правопис, трохи не похожий на правопис 
иньших словників, котрий йому „показалея удобнійшимі и пра- 
вильнійшимі“. 

Але чи й справді Войцехович дає „полнійшій и исправнійшій“ 
еловник ? Щоб дати правдивий одвіт на ее питаннє, треба пильнїйше 
придивитись до змісту словника. Перше всього — він не „полній- 
шій“: в йому 1178 елова, а в, словнику Павловеького 1131, але 
у Павловеького за словником ідуть відомі вже нам додатки, де 
знаходимо еилу слів перекладених на російську мову, так що через 
се треба лічити еловник Павловеького далеко більшим за словник 
Войцеховича. „Полнійшнмі“ його можна назвати хиба через те, 
що здебільшого він пояснює свої слова декількома руськими, а Пав- 
ловський — частїйше всього одним. 

Нове, що дав Войцехович у свойому словнику, се були гра¬ 
матичні пояснення елів, чого зовсім не етрічаємо у Котляревського 
і рідко, в одній формі, у Павловеького. Правда, еї граматичні по- 

*) 42 сторінки, 284—326. 
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яснення самого прімітивного характеру і не виявляють собою осо¬ 
бливого граматичного знання їх автора. Ось ті пояснення. Про слова 
гроши і икли сказано, що вони уживають ся тілько у числі 
многім; вадить уживаеть ся тілько у 3 л., зась — з Раї., 
напр зась тобі; маячить „глаголь недостаточннй“, отцб 
„міетоимініе а иногда и междометіе“, постривай „родь 
междометія“, почекай здебільшого уживаеть ся в ітрегаіїу. 
бсть і приклади для пояснення, слів, але їх усього пять, та й по¬ 
ясняють вони не так уже незрозумілі слова; до слова дибать 
додано стишок: 

Ой! внадив ся журавель 
До бабиньшь конопель. 
Таки, таки днбле, 
Таки, таки щипле. 

Окрім сього треба ще зазначити, що автор подає пнї деяких 
слів, а як що вони чужостороннього пня, то зазначає, якого. Але 
слова, пень котрих він подає, зовсім прості і пень їх видно з по¬ 
верхового погляду; так автор пояснює, що бабинець — од слова 
баба, вовкулака — од вовкь, грінка — од гріть, пекло — 
од пеку і т. д., всього пень зазначаєть ся разів 25. бсть і трохи 
цїкавійші приклади: вйшки — од слова високій, гайдомака 
— од гай и донь, стежка — од славянського етезя. Єсть і не¬ 
певні пнї, як от оберемокь — од бремя; л о б у р ь — которнй 
изь подлобья смотрить; до слова борошно автор додає: не про- 
исходить ли елово сіє оть славянскаго слова брашно? Слово 
горілка перекладено: горячеє вино. 

Що до чужостороннїх пнїв, то їх зазначено далеко менше, 
ніж у Котляревського, всього 15: німецькі (всі вони зазначені 
і у Котл., окрім слова лугь — Ьаи§е), татарські: кишеня 
(киче) і кошь (= стань); латинські: каламарь, оковитка 
(вино, од асріа уііае) і тубровать (зіс!) од ІигЬаге; француз¬ 
ьких два слова: барило — Вагії (теж і у Котл.) і кадукь 
(падучая болізнь). Окрім сих по одному слову зазначено: кун¬ 
ти шь — турецьке і праця — трусь (трудь?) польське. До 
слова манька (муфта) додано: не происходить ли еіе елово оть 
латинск. сл. тапиз ? Указано раз ще й латинське назвище цьвітка: 
барвінокь — зетрегуіушп агЬогеит. До слова лбвенець 
(роелнй человікь) додано: слово комическое, до либерія (пла¬ 
тне) — старинное, і до сипака (взяточникь) — поносительное. 
В словах стрічаємо і по два наголоси, чого в попередніх словни- 
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ках немає: вйрлоокій, вйтинйть, защбдка; але нащоеь поставлено 
наголое і на еловах односложних. Як що до всього вище ска¬ 
заного додамо ще те, що в еловнику Войцеховича зазначено де¬ 
кілька слів дитячої мови, як от ляля, неня, тато, цяця, чнка, 
чого в попередніх словниках не знаходимо, то сим вичерпаємо 
все те цікаве, що є в сьому словнику, і що безумовно робить 
поступовий крок наперед на шляху розвою української лєксико- 
їрафії. 

Звернемось тепер до правопису еловника, котрий показав ся 
автору „удобнійшимь и правильнійшимь“. Головнїйші місця його 
виявляють ся оеь у чому. 1) Замісь ьі більше всього уживаєть ся 
и, — година, жито, косникь, свита і т. д., але денеде, 
дуже рідко, стрічаємо й ьі: снвнй, пнка, рнло; Взагалі треба 
зазначити, що Войцехович, як і иньші1), на кождім кроці поми- 
ляєть ея в и та ьі і ставить їх одно замісь другого, налр. пише: 
вечерницьі, далибн (=далибі), кривий; навіть руське 
слово гриби він пише: гриби. 2) Замісь і в словнику Войцехо¬ 
вича скрізь уживаєть ся 0: батогь, ганчорка, дробннй, 
животь, строчка (лента). 3) Уживаєть ся дуже чаето і £: 
горілка, квітка, кулішь, олія; чаетенько єсть і навіть 
там, де б його і не сподівались: парістнй (пестрнй), порічки 
(емородина). 4) Замісь наших ЙО, ЬО уживає, як і ІІавловський, іо: 
голоцюціокь, кііокь, маліовать. 5) ц сливе скрізь не 
змнякшене: живица, каганець, мазница, і тілько випадково 
стрічаємо: цюкать, цьковать, коць (коверь). 6) Замісь ф 
знаходимо ФВ: фварба, фвартух, але є і фасоля, хороба. 
7) Мнягке і тверде г (£, Ь) не розріжняєть ся і тілько раз стрі¬ 
чаємо кганки, да й то з заміткою: „тоже, что и ганки". 8) Два 
рази є дж: джгуть, кринджолн, і три рази дз: дзвонь, 
дзига, дзигликь, але разом з ними — звонь, звоница. 
9) Р на кінці слова сливе скрізь мнягке. 10) Муж. р. йменників 
на ч має на кінці ь, що в ті часи було загальним правилом: п у- 
гачь, деркачь; під словником підписано: Войцеховічь. 11) Про 
Є автор каже, що воно вимовляєть ся як з. 12) Так як і в слов¬ 
никах Котляревського та Павловського іпйпійу кінчаєм ся на -ть, 

*) Зазначаємо тут рукопис, поданий до „Общества Науюь“ при харьків- 
ськім університеті учителя харьк. гімназії Любовського: „О правилах^ 
правописанія ьі и и, сь присовокупленіем’ь таблицн нервообразнижь словь, 
в'ь которнхь буква ьі всегда употребляется“ („Трудн“ сього Общ. за 
1817 р., т. І; Булїч, ст. 1019). Але сей твір надрукований не був. Зазна¬ 
чаємо його як характерний факт що до уживання Українцями ьі і и. 
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а не -ти; ееть і -’З&ть; також скрізь форми на -овать, а не -увать. 
18) Замісь нашого е після подвоєної шелестівки скрізь маємо ье: 
клечань е, клочье, смйтье, як і у Котляревського. 

Отеими правилами вичерпуєть ся і вся особливість правонису 
Войдеховича. Сказати, щоб він був „удобнМшій и правильні¬ 
шій “, як називає його автор, зовсім не можна; навпаки, він далеко 
поганьший од правопису словника їїавловського і не багато чим 
одрізняєть ся од правопиеу Котляревського. Сей правопис — го- 
ловнїйша хиба словника Войдеховича, бо він зовеїм не показує, як 
вимовляють ся українські слова. Тут треба ще завважити, що в слов¬ 
нику Войдеховича сила друкарських помилок, як от баштакь, 
гаекать (гавкать), рннеа (ринва)-рко в о р а (ковдра) і т. д., є 
помилки і в наголосі, чого в словнику Павловеького не помі- 
чаєть ся. 

Звернемось тепер до еамого словникового матеріалу. В перед¬ 
мові до еловннка автор каже, що він подає елова, „кой или со- 
веймь не сходетвують сь словами Великороссійскими, или взяться 
изь славянскаго язьїка, но не употребляются вь Роесійскомь... 
и наконець слова собственно Малоросеійскія коренння". Автор зде¬ 
більшого додержав свого слова, але в його словнику частенько стрі¬ 
чають ся слова, котрі уживають ся і в російській мові, як от я е- 
реполохь, сваха, склепь, ступень, так що сказати, щоб 
у його було таких слів меньше, ніж в попередніх словниках, зовеїм 
не можливо. 

Зміст еловннка ширший і ріжноманїтнїйший од словника Пав- 
ловеького. Слова улаштовані по алфавиту, але алфавит путаєть ся 
навіть на других буквах, де завше мішаєть ся ьі з и, в з її. 
В словнику Войдеховича єсть дуже багато слів не зовеїм повно 
перекладених: дуля — большая груша, майдань— дегтярннй 
заводь, гакь— шипь вь подкові. бсть і невдачні переклади, як 
от: досвитки — разевіть, ледащій — негодннй, бурлака 
— грубой, необразованннй человіь. Окрім еього треба зазначити, 
що в словнику Войдеховича містить ея дуже багато незрозумілих 
слів і перекладів, напр. п а с о к а — ухй (у Павловеького — су- 
кровица), ейлькись — нуждн юбть, пускай его; шарая — уха; 
в й р в а — шея, вня (?) (у Котляревського теж: вь три вирви — 
вь три шеи). бсть і зовеїм незрозумілий переклад: екоглить — 
воить (внть?), червець — канделярекое сімя (?), бубликь — 
боровоки (баранки?). 6 чимало слів, котрі тепер рідко вжи¬ 
вають ся. 

Якими джерелами користував ся Войдехович для свого слов- 
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ника ? Безумовно словниками Котляревського та Павловеького, з яких 
узяв силу слів, особливо з словника Павловеького. Треба зазна¬ 
чити, що частенько він доволі недбало позичав сі елова, що видно 
ось із сеї таблички елів Павловеького та Войцеховича: 

У Павл. 

Батигь — кнуть, пліть. 
| большой огородь 

Б а ш тань — | для огурцовь, 
! дннь и арбузов'ь. 

Буде — яолно, довольно. 
Вареники — варенне ішрожки. 
Люлька — трубка курительная. 

У Войцех. 

Батогь — пліть, кнуть. 

Б а ш т а к гь — большой огородь вь 
полі. 

Буде — довольно, полно. 
— варение пироги с творогомь. 
— курительная трубка. 

і т. д., таких прикладів можна б привести десятками. 
Підводячи тепер суму всього висше сказаного, мусимо зазна¬ 

чити, що з поверхового погляду словник справді здаеть ея „пол- 
нійшимь и исправнійшингь“, але як лильнїйіпе до нього при¬ 
дивимось, то сю заяву автора нрпйдеть ся багато обмежити. Безу¬ 
мовно, що словник деякими евоїми сторонами був кроком наперед, 
але ж його правопис та недбайніеть у еамих перекладах етавлять 
його низше од словника Павловеького1). Звичайно, од тих часів 
сподіватись еловника зо всіх боків витриманого зовеїм неможливо, 
бо правопис і саме граматичне знання тоді не стояли ще на твер¬ 
дому їрунті; невеличкому гурткови зацікавлених українською мовою 
ще приходилось тілько протоптувати шлях, а на сій роботі, звичайно, 
легко схибнутись і трудно самому завважити свої хиби. 

Накінцї треба ще завважити про рукописний словник 
„Малорусекаго еь Русскимь“ невідомого автора, що подав 
свій рукопис до Академії Наук (на думку Кеппена автором сього 
словника був обер-еекретар Сената Новацкий, | 1818 р.). Сей 
словник зазнав дуже еумної долі, взагалі характерної для всіх укра¬ 
їнських творів за часи пановання цензорської уздечки. Року 1818 
Академія доручила виданне словника Н. И. Гнїдичу, „и при немь 
двумь любителямь Словесности, знающимь Малороссійское нарічіе, 
и согласившимся изь усердія кь общей пользі еодійетвовать вь 
семь предпріемлемом'ь труді, а именно Гоеподину Капниету и Князю 

Б Булїч голословно називає словник Войцеховича „самьшь удачньшь 
изь всіхь аналогичннхь опьгговь, ему предшествовавшихь" (ст. 988). Вза¬ 
галі' треба сказати, що Б. тілько поверхово характеризує українські словники, 
дає сливе одну тілько бібліографію. 
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Дертелеву“*). Але словнику випала не радісна доля: сї „любители 
словеености“, набуть з великого „усердія“ його зовсім загубили... 
Через 16 років (р. 1833) про еловник думали, але було вже пізно 
— він на віки пропав...2) 

Таким робом із сеї розвідки про український язик ми бачимо, 
яким часто ненормальним шляхом' приходилось йому пробиватись. 
На дорозі його життя часто ставали великі перешкоди, котрі на 
довго затримували його розвій. 

х) Див. „Извістія Россійской Академій* р. 1819, кн. 7, ст. 120— 
122; 1820 р. кн. 8, ст. 21; Сухомлїнов, VII, ст. 83; Булїч, ст. 990—991. 

2) Зазначуемо тут ще джерела нами не переглянуті, але де б 
можна було дещо знайти про українську мову: 1) „Вістникі Европн" за 
1818 р., ч. 102, ст. 47—53, 53—56, 111—119, де містять ся зразки 
язика галицьких Українців. 2) „Труди Моск. Общ. Люб. Росс. Слов.“ 
1818 р., ч. XI, ст. З—32, статя К. Ф. Калайдовича: „На какомі язнкі 
писана Щснь о полку Игоря". 3) Словник Російської Академії, Булїч, 
ст. 954. Крім сього зазначаємо ще тут ось які працї: 1) Бодянскіи О., 
О древнемі язнкі южннхі и сіверннхі Руссові, Учен. Записки Моск. 
Ун. 1839, N. 3. 2) Красускій М., Древность малороссійскаго язика, Одесса 
1880, ст. 1—28; про неї див. „Родимий листокі", Чернівці' 1880, N. 5, 
рец. Н. Огоновського; „Кіевлянині" 1880, N. 36, рец. Н. З—цкого під 
назвою: „Литературннй курьезі". 3) Лавровскій П., О древности и само- 
бнтности ю. русск. язьїка, 1837. 4) Н. Петрові, О давности малорусскаго 
язика и степени его самобнтяости, Моск. Обозр., 1878, N. 4, ст. 31—42 
і N 5, ст. 32—37. 5) Максимовичі, Собраніе сочиненій, т. ПІ, Кіеві, 
1880. Тут багато про історію українського язика. 6) П. Житецкій, По по¬ 
воду вопроса о томі, какі говорили ві Кіеві ві XIV—XV вікахі, Чте- 
нія ві Истор. Общ. Нестора Л., 1880, 218—221. 7) Мочульскій, Кі ист. 
малорусскаго нарічія: житіє св. Саввн Освященнаго, по нергаментной ру¬ 
кописи ХШ в., Одесса, 1894. Про неї Ол. Колесса, Причинок до історії 
малоруської мови, Записки Наук. Тов. ім. Шевч., т. VII; єсть і відбитка, 
Львів, 1895, ст. 1—11. 8) Огоновський Погляд па історію язиків сла- 
вянських, особливо ж на історію язика руського, „Правда" за 1872 р., 
N. 5. 9) Ж. Широкій, Очервь древнихі славянорусскихі словарей, Фило- 
логич. Зап. 1869, N. 1—3. 10) Бостонові, Разсужденіе о славянскомі 
язикі, Труди Общ. Любителей Россійск. Словесн., ч. 17, 1820 р. Тут 
знаходимо дещо про граматику М. Смотрицького. 11) Про „Лексиконі" 
II. Веринди крім вище зазначеного див. ще статю Буслаева в „Архиві 
историко-юридическихі свідбній", Калачова, 1850 р., отд. 5, ст. 28, а та¬ 
кож С. Булича „Церковнославянскіе злементн ві современномі литератур- 
номі н народномі русскомі язнкі", ч. І, Спб„ 1893, ст. 58—59. 12) На 
працю П. Житецького „Очеркі лит. ист." (див. Бібліографію N. IX), див. 
рецензії: ОЬІак, АгсЬіу £. зіау. РЬі1о1о§іе, ХП, ст. 575—580; ІІнпині, 
Вістнигсь Европн, 1889, ІП, 415 -418; Кочубинскій, Журя. Мин. Н. Пр., 
1890, XI, ст. 18—22; Русск. Филолог. Вістн., XXI, 1889, ст. 135—6. 
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Першою такою перешкодою було татарське лихолїттб, котре на 
двоє розкраяло поступ у Київськім і иньших південних кня¬ 

зівствах пасів до і після сього лихоліття, і на довго затримало 
розвій їх культури. До сього часу було дуже багато спільного між 
князівствами південними і північними. Після татарщини, від XV в., 

оборонцям культури прийшло ся знову творити літературу1 2). Від 
тоді' Україна особливо одрізняеть ся од Москви; вона еднаеть 
ся з Польщею та Литвою і се еднаннє помітно одбиваеть ся і на 
її мові. 

Як ми бачили, фільольоіїчна наука вперше в Росії розвилась 
і розквітчалась на Україні в кінці XVI і з початку XVII віків. 

Але ті часи не були особливо щасливими для розвою наук. То 
була бурхлива доба боротьби, коли навіть самі оборонці культури 
боялись, щоб не стати їжою дніпровських осетрів. І часто й густо 
їм приходилось працювати поспішно, поспішно складати підручники 
і між ними — й граматики. 

А з півночи насовувалась чорна хмара, котра скоро вкрила 
собою всю Україну. І вже з початку XVIII ст. Україна і Москва 
міняють ся своїми ролями: Українці ходять на північ не на¬ 
вчати, а щоб поширити свою освіту. Зникли і літературні одміни 
української мови — славяноросійська та книжна, і замісь їх поя¬ 
вилась офіціальна мова — великоросійська. А українська мова стала 
тілько „нар'£чіем'ь“, навіть „язнком'ь иностранннмь“а), на котрий 
тепер сливе ніхто не звертав уваги. Але що до фільольоїіч- 
ної науки на Москві, то вплив українських граматик помічав ся 
тут, як ми бачили, навіть з початку XIX ст. 

З другої половини XVIII ст., з початком діалектольоїії, по¬ 

чинають ся і цікавість до української мови. Але в ті часи ще не 
було справжніх фільольойв, учені здебільшого були енцикльопеди- 
стами і над фільольоїіею працювали і мало і випадково. Через се 
зрозуміло, що їх фільольоїічні праці були здебільшого поверхові 
і погляд на українську мову не будував ся на наукових підвали¬ 
нах. Знанне про українську мову, з легкої руки Жомопосова, не 
йшло далі звичайного тоді погляду, що се російська мова, тілько 
покалічена польською. Російська Академія, котра з початку жваво 

1) Проф. Перетц, Лекції по іст. укр. літератури XV—XVIII. 
2) В перекладі книжки І. Галятовського „Мессія Правдивий" на 

руську мову Космодемянським (1803 р.) написано: „Переводь сь ино- 
страннаго". 
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взялась за розроблюванне і вивченнє російського язика і його го¬ 
вірок, кало звертала уваги на українську мову. Академіки-Укра- 
їнцї, як от митрополит Самуіл Миславеький, архієпископи Аполос 
Байбаков та Романенко-Братановський, протоерей Алексєєв і иньші 
нічого не зробили на користь рідній мові, а Самуіл Миславеький, 
бувши ректором київської академії, навіть завзято нищив укра¬ 
їнську мову. — 

Звичайно, ті обставини, що панували при кінці XVIII 
ст., не могли швидко перемінитись і в початку XIX ст. Але тут, 
як ми бачили, вперше були науково зазначені питання що до укра¬ 
їнського язика. Сї питання неодмінно мусїли зазначити ся, бо 
з одного боку й самі вчені частенько наторкувались на їх у своїх 
працях, а з другого — на українській мові появили ся твори, 
котрі звернули на себе увагу, бо виходили понад звичайні ша- 
бльони. А року 1818 вже появилась і перша граматика української 
народньої мови. 

Звертаючись до праці проф. Булїча мусимо ще раз зазна¬ 
чити, що він уже занадто мало місця одвів українському язико- 
знавству. Більш-меньш повної картини він навіть і не силкуеть ся 
дати, хоча міг би се легко зробити по тим працям, що були 
у його під рукою. Будемо сподіватись, що в другому томі евоєї 
праці, котрий мабуть обхопить чаеи від 1825 року до наших днів, 
автор уділить більше місця українському язикознавству, бо в ті 
часи українська література вже зовсім розвинулась і стала на 
рівні з західнїми літературами, що вже само собою змушує більше 
зупинятись на її мові тих, що пишуть загальну історію язико- 
знавства. 



Польські комірнії серед руш пітощів і дровши-в Гаїті 
в роках 1881—46. 

Студія Дра Кирила Студинського. 

В сїчни 1907 р. шукав я в Архіві міністерства внутріш¬ 
ню справ у Відня за матеріалами, що могли би нам кинути 
хоч дрібку яснїйшого сьвітла на часи, серед яких довело ся 
жити і працювати Маркіянови Шашкевичеви та його товаришам. 

Спеціальну увагу звернув а на польский конспірацийний 
рух, в якім живу участь взяла тоді' руська з роду молодїж. 
Серед дуже значного числа актів, відданих мені до розпоряди- 
мости директором архіва, доцентом віденського університети, др. 
Генрихом Еречмайром, зараз на вступі попали мені під 
руки акти, що ілюстровали польські конспірації серед Русинів 
в Галичині в літах 1884 і 1837. Дивним дивом зійшли ся 
вони з першими літературними пробами Маркіана Шашкевича 
та його кружка, з „Зорею", приладженою до друку Маркіяном 
в р. 1884, та з „Русалкоїд Дністровою", виданою заходом „ру¬ 
ської трійці* в р. 1837. А в слід за сим перестудіював я акти 
з пізнїйших років, що рівнож виказували значне число руської, 
як сьвітської, так і духовної молодїжи, вмішаної в польську 
конспірацийну пропаганду. 

Я заняв ся головно духовною молодїжю, питомцями русь¬ 
ких духовних семінарий у Львові, Перемишля та Відня, ровес¬ 
никами Марніяна Шашкевича і його товаришами та найшов 
в сім напрямі обильний матеріял, який однак не давав ще пов¬ 
ного заокругленого образу польських, патріотичних прояв серед 

4 Записки Наук. То». їй. Шеігаоика т. ЬХХХ. 
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руських духовних кругів. Тому звернув ся я з дальшими моїми 
пошукованями до Архіву митрополита, їр. Андрія Шептиць- 
кого, де дістав до рук „Сгезііопз-Ргоіокоіі (ЇЄ8 

дгіесЬ. каїк. МеІгороШап-ОгсІіпагіаІз" з лїт 1830 
—1848. Містять ся в ній записки митр. Михайла Іевидького, в яких 
він реєстрував незвичайно совісно всякі діскретні письма, що 
приходили до нього від єпархіального духовенства, з президії 
їубернїї та від иньших, як сьвітських, так і духовних властий. 
Митрополит нотував скрупулятно в латинській, рідко в поль¬ 
ській або німецькій, а найрідше в руській мові зміст даних 
актів, записував їх числа та додавав в примітках, як сю, або 
иньшу справу поладнано. Для мене був еей „Сгезііопз-Ргоіо- 
ко11“ неоцїненим жерелом. На основі його вказівок почав я враз 
з кустосом Архіва дром Іляр. Свєнцїцьким і о. В. Павляком 
шукати за самими актами, але тут наша праця не довела до 
бажаних успіхів, бо сам архів що йно в завязку і треба ще 
довгих лїт, заки будуть акти добуті і відповідно впорядковані. 

До історії польських конспірацій серед руських питомцїв 
і духовеньства подавав „Сгезііопз-Ргоіокоіі* дуже точні вка¬ 
зівки, бо реєстрував кореспонденцію митрополита з президією 
їубернїї у Львові, яка доносила митрополитови про конспіра- 
ційні прояви, домагалась ревізій в духовних семінаріях і точ- 
нїйшого нагляду над питомцями, піддавала під нагляд підозрі¬ 
лих, жадала екснлюзії для винних та повідомляла про увязненя 
і судові засуди як питомцїв, так і сьвящеників. З самого яСгез- 
Ііопз-РгоІ:око11“-ю повіяло холодним вітром, хоч він подавав 
лише кістяк оповіданя. Ще тяжше ставало на душі, коли мені 
остаточно повело ся дістати до рук самі акти-брулїони львів¬ 
ської президії їубернїї, вислані до митрополита, суду, старостів 
і всяких иньших властий та їх відповіди, переховані в прези- 
діяльнім Архіві львівського Намісництва, до якого доступ зав¬ 
дячую намісникови, ексц. їр. Андрієви Потоцькому. Я мав 
під руками майже всї вичислені в „ 6-езііопз -Ргоіокоіі “ -ї тайні 
акти (значені трема д), а побіч них сотки иньших документів, 
що з ними вязали ся. Що не віднайшло ся в президіяльнім 
Архіві Намісництва, се подибав я в Архіві міністерства вну- 
трішних справ, або в сьвіжо виданій публікації п. Михайла 
Тершаківця. Інше десь недесь находять ся прогалини, які однак 
ширшого значіня не мають. 1 так, завдяки жерелам, добутим 
в трех згаданих архівах, я в силї подати нині точний образ 
конспірацийних польських стремлїнь серед руських питомцїв 
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і духовеньства в літах 1831—46, о скільки вони дійшли до 
відомости властий. Щоби оповідано не вийшло сухе, я старав 
ся тут і там війти в душевний настрій посуджених о конспі¬ 
рації людий та схарактеризувати відносини, серед яких їм до¬ 
велось жити. Моєю студією виповнюю з давна пожаданий де- 
зідерат. 

І. 

Гадка тайного дїланя і ширена політичної пропаганди се¬ 
ред Поляків в Галичині не зродила ся на місця, але наспіла 
з Заходу. Бонспіраційний дух розвинений був в перших десят¬ 
ках XIX віку незвичайно сильно у Франції, Німеччині, Італії 
та Анїлїї, почім, спеціально, після неудачного повстаня з р. 1831, 
переніс ся також між Поляків в Галичині, де зразу мав харак¬ 
тер революцийно-европейський, без виразнїйшого, національного 
пятна, однак небавом знаціоналїзовав ся1). 

Гадками, які ширились серед польської суспільности, пе- 
ренялась також значна частина руської з роду інтелігенції, що 
вже з титулу свого званя мала служити руському народови, яка 
однак причисляла себе не до Русинів, але до Поляків, жила 
тими самими ідеалами, навіяна була тим самим духом, що й 
польська суспільність. Сю руську з роду, а польську з лере- 
сьвідчень інтелігенцію стрічаємо зразу між питомцями руської 
духовної семінарії у Львові, а опісля й посеред сьвященинів. 
Її огорнув вже дуже рано конспіраційний дух, який, що цілком 
природне, носив ті самі черти, що характеризували польські 
конспірації, бо не був се рух відокремлений, лише ідентичний, 
спільний з польським конспіраційним житєм. 

Розвивав ся сей рух у львівській духовній семінарії вже 
в р. 1831. Імовірно, на вість про конспірації серед питомцїв 
зарядив митрополит Михайло Левицький ревізію в духовній се¬ 
мінарії, яку перевели в днях 27—ЗО грудня 1831 р. і дня 1 
січня 1832 р. відпоручники митрополита: Генеральний вікарий 
Барвінськнй, крил. Бохенський і Барусевич2). Можна лише жа¬ 
лувати, що реляції сеї ревізійної комісії доси не віднайшли ся, 

*) 162еї Кгаіелигзкі: Та;)пе тщгкі роїііусгпе баїісуі ой 
г. 1833 йо г. 1841. Ьлуб^г, 1903, стор. 100—1. 

2) безІіопз-РгоіокоІІ йез дгіесЬ. каіЬ. Меігороіііап-Огйі- 
пагіаіз в року 1832. №. 1 і 2. 
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бо вони иогли би кинути най деяке сьвітло на тодїшне житє 
і рух серед питоицїв. 

На ширене конспіраційних ідей серед питоицїв в р. 18В1 
вказував би донос о. Синеона Підляшецького, нароха 
з Кардова, висланий нии до цїсаря дня 24 парта 1832 р. 

Б доносі' зазначував о. Підла їдець кий, що ніж нитонцяни 
духовних семінарий в Галичині курсують шкідні книжки, „т>- 
Ьеі <3іе АЬзісМ сіег УегЬгеіІег зоісЬег ВйсЬег йаіііп цегісМеІ 
зеіп зоїі, йіезеп 2б§1ігщеп иші Йигсії зіе, аіз еіпзіщеп Уоікз- 
ІеЬгегп — сієш Уоіке Сггшнізаіге ЬеігиЬгігщеп, \ує1с1іє бет 

Зіааіе иші йег Кеіщіоп пасМЬеі% зішЗ“. З цісарської кан¬ 
целярії відослано сей донос дня 21 цьвітня 1832 р. (№.' 
8217/1287) президії львівської Губернії для евентуального роз- 
слїдженя, однак тут йоиу, як здавсь, не придавано віри і зло¬ 
жено до актів. 

Коли донос о. Підляшецького остав без відповіди, він ви¬ 
слав другий дня 3 вересня 1834 р., а в ній поновив свої по¬ 
передні обжалованя питоицїв, причіи додав, що висилає письно 
впрост до цїсаря з причини „йег АЬ\уезепс11іеіІ без БигсЬ- 
ІаисЬіщзІеп ЗієПуєгігєієгз Еиегег Ма^езШІ іп Сга1І2Іеп“*). 

На приказ цісарської канцелярії поручено президії львів¬ 
ської Губернії, щоби справу розслїдила і по конець жовтня 
1834 р. вдала звіт2). Президія Губернії візвала сейчас иитр. 
Мих. Іевицького, переииського єпископа, Ів. Снїгурського, ла¬ 
тинських єпископів Корчинського і Піштека, та адміністратора 
лат. архіепархії у Львові Захаріясевича, щоби в справі розгля¬ 
нули ся. Рівнож поручила президія Губернії старості' з Колонпї, 
Мартиновичеви, щоби переслухав о. Симеона Підляшецького. 

Староста Мартинович у відповіди з дня 28 жовтня 1834 р. 
зазначив, що о. Підляшецького переслухав, однак останній не 
уиів подати йоиу близших даних. Те, що він писав в доносї, 

*) Президіяльпий архів львівського Намісництва №. 
1882/д 1834, де перехований оригінал доносу. Губернатором Галичини 
був архикнявь Фердинанд де Есте, що прибув до Львова дпя 11 падо¬ 
листа 1832 р. Дня 19. XI представляла ся йому руська капітула, а дня 
1 грудня слухав архикнязь в церкві св. Юра служби Божої, почім огля • 
дав митрополитальну палату та пньші сьвятбюрські будинки. (6е- 
зііопз-РгоІокоІІ без §гіес!і. каіЬ. Меігор. Огбіпагіаіз 8 р. 1832, 
ч. 96, 97 і 99). На становипш Губернатора Галичини перебув архикнязь 
фердинанд де Есте по рік 1846. 

2) Там же, №. 1411/д ех 1834. 



Польські конспірації в роках 1831—46. 57 

кахи говорити Підляшецькому питомцї хьвівської духовної се¬ 
мінарії, які його в часі ферий відвідуваяи. Імен сих питомцїв 
Підляшецький подати не умів і нагадав собі хиже на одного 
з них, Острожинського, який скінчив богословські студії і пе¬ 
ребував під сю пору у свого вітця, тривіального учителя в Ко¬ 
сові. Мартинович візвав до себе Острожинського, а сей зізнав, 
що у львівській духовній семінарії справді' читано заборонені 
книжки, які ширив Іван Сілець кий, що був давнїйше бого¬ 
словом а тепер правником. Сілецький споріднений з пере- 
миськии крилошанином Сїхецькии. Іван Сілецький приносив 
книжки з латинської духовної семінарії до руської 
в четвер, де їх читано тоді', коли одна часть богословів вихо¬ 
дила на прохід. Заголовків книжок Острожинський подати не 
умів, бо їх до рук брати не хотів. Дальшу частину рапорту 
старости Мартиновича подаємо в німецькім ориїіналї: „УГедсп 
дез Ьезепз діезег ВйсЬег иші ещепШсІї дег, дагіп епІЬаІІе- 
пеп Бйіге йЬег 8іааІ, Кеіі^іоп, МепзеііепгесЬіе, 
Уегдап§1ісЬкеИ <іез тепзсЬІісЬеп ЬеЬепз ипд 
дг§1., — шеІсЬе діє Ьезег дедепііЬег деп йЬгідеп _2б§1іп§-еп 
ги етеізеп зісЬ ЬетйМеп, угагеп зодаг 8ра1іип§еп епізіап- 
деп, ипд даз Бізриїїгеп йЬег дегіеу Сге^епзШпде Ьдгіе егзі 
дапп аиГ, аіз дег уетйпШ^еге ТЬеіІ дег 2о§1іп§е, деп Ап- 
дегп тії дег Апгеі^е ап даз Сопзізіогіит одег діє Роїігеі- 
Бігесііоп дгоЬІе. Озігойуйзкі §1аиЬІ, дазз діезег ХшезраН 
аисЬ деп Ргйіекіеп пісМ ипЬекаппІ зеуп дйгЙе, ипд дазз 
Ьеі еіпег ипуегтиШеІ ап еіпет Боппегзіад іп Ьеідеп 
Зетіпагіеп ги ЬетЬегд уоггипеіітепдеп §епаиеп БигсЬргй- 
їіїп§ дегіеі ВіісЬег зісЬег шігдеп уогдеГипдеп угегдєп"1). 

В наслідок реляції старости Мартиновича, президія львів¬ 
ської Губернії звернула увагу митрополита Іевицького і адміні¬ 
стратора львівської латинської єпархії Захаріясевича на особу 
Сїлецького та зажадала від них, щоби враз з ректором і пре¬ 
фектами семінарий против сего шкідного руху виступали2). 

Бід митр. Мих. Левицького прийшла відповідь (№. 3627), 
що він велів слідити за пропагандою Сїлецького, однак слід¬ 
ство не довело до ніяких результатів; що видав ще дня 12 
вересня (Ч. 2850) приказ до ректорату, щоби від часу до часу 
ревідовано книжки і письма, які приходять до питомцїв; що 

*) Тамже №. 1521/д ех 1834. 
2) Тамже №. 1521/^ ех 1834. 
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такі ревізії переводжено вже 20 і 29 жовтня, 4 і 13 падоли¬ 
ста не лише по музеях, але й по дормітарах, однак не найдено 
навіть слїду вборонених книжок і що в наслідок письма львів¬ 
ської президії Губернії (№. 1411/£) поручив ректорови і пре¬ 
фектам, щоби спільними силами хоронили пнтомдїв перед впли¬ 
вом лихих людий, які мають на меті' пропаганду революційних 
ідей1). - 

Рішучі запереченя веденя революційної пропаганди серед 
питомцїв латинських духовних семінарий прислали також ади. 
львівської єпархії, Захарияеевич8) і лат. єпископ з Перемишля, 
Корчинський3). 

Та всі ті запереченя сьвідчили радше про обережність пи¬ 
томцїв, чим про брак агітації серед них. Конспіровали тоді на 
рівні польські і руські богослови. 

Правительство, що чуло, як руське духовеньство у Львові ужи¬ 
ває в щоденнім житю польської мови, а по церквах голосить поль¬ 
ські проповіди, побоювало ся, щоби польські конспірації не най-, 
шли серед нього відгомону і тому видало під адресою митр. Ле- 
вицького дня 16 лютого 1834 р. доволі інтересну грамоту. 
Привід до неї дала обставина, що ще дня 25 лютого 1833 р. 
відправили Поляки в костелі Кармелітів у Львові заупокійне 
богослуженє за повстанців, які упали в р. 1831 від російських 
куль лід їроховом. Се не подобало ся президії львівської Гу¬ 
бернії, яка дня 9 марта 1833 р. поручила львівському латин¬ 
ському архіепископови Анквічеви, щоби на будуче заборонив 
відбувати такі богослуженя4), а з окрема пригадала йому те 
саме в рік пізнїйше, дня 16 лютого 1834 р.6). Щоби припад¬ 
ково Поляки не відправили в р. 1834 такого богослуженя в ко¬ 
трій небудь з львівських руських церков, президія Губернії 
вислала також заборону до митр. Левицького, в якій, після 
згадки про богослуженє в Кармелітів, читаємо: 

я Ба зісЬ аЬпІісЬе роІійзсЬе КігсЬепґеіегІісЬкеіІеп ег- 
пеиет кОппіеп, діє АЬЬаІіигщ дегзеІЬеп аЬег іп теЬгегеп 
ВегіеЬипдеп пісМ гиійззщ ізі, зо Іогдеге ісЬ Е. Е. аиі, 
заттШсЬе ипіегзІеЬепдеп Ьіезщеп Ріаггеп аітеізеп ги мгоі- 
Іеп, датії діезеІЬеп іп еіпет іедеп Еаііе, діє АЬЬаІІип^ 

х) Таиже №. 1602’д ех 1834. 
2) Таиже №. 1547/д ех 1834. Письмо має дату 7 падолиста. 
®) Таиже №. 1581/д ех 1834. Письмо в датою 18 падолиста, 
4) Таиже №. 75/д ех 1833. 
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еіпег ЗіегЬдедасЬІпіззапдасЬІ, діє пісЬІ гидІеісЬ тії еіпет 
ЬеісЬепЬедап^піззе уегЬипйеп іві, ап§евисМ ууйгде, Ьієуоп 
ипуег2й0'1ісЬ НосЬдепвеІЬеп діє Апгеі^е ги егзіайеп. 8о111е 
еіпе воІсЬе АпдасЬІ ап дет ІаЬгевіа^е еіпев, іп дет §е- 
дедасЬІеп Ее1дги§е уог§еШ1епеп СгеІесЬІез, угогйЬег айв дет 
тШоІ^епдеп УеггеісЬпівве1) еіпе пйЬеге АпдеиІип£ епі- 
пеЬтеп угегдеп, Ьег\уескІ веуп, ипд зісЬ діє МиІЬтаввипд 
ег^еЬеп, давв воІсЬе гит СгедйсМпівве дег дагіп деіаііепеп 
Роїеп §еГеіегі іуєгдеп воіі, во угоііеп Е. Е. діє АЬЬаШтд 
дегвеІЬеп вівіігеп Іаввеп ипд Ьієуоп §1еісЬгеіІід дет Ьапдез- 
ргавідіит діє Апгеі§е тасЬеп“а). 

До відомосте ряду про настрій серед питомцїв дійшли в р. 
1834 лише поодинокі факти. Дня 11 цьвітня 1834 р. донесла 
президія Губернії (М\ 438/д) митрополитови, що Іван Вен- 
дзїдович, питомець-екстернїст 4 року віддав до друку мину¬ 
лого року в інституті Оссолїнеьких революційні пісоньки („сап- 
Іііепав гєуоіиііопагев41) і тому не було би вказаним допустити 
його до сьвячень. З огляду, що Вендзїлович належав до пере- 
миської єпархії, митрополит повідомив про письмо президії еп. 
Снїгурського, який дня 4 мая 1834 р. (№\ 868) виключив 
Вендзїловича з духовного стану, про що митрополит звістив Гу¬ 
бернію3). В чотири місяці пізнїйше (дня 25 серпня 1834 р.) 
зажадала від митрополита Левицького президія Губернії, щоби 
Николу Кмицїкевича, питомця ІУ року, що скінчив бого¬ 
словські студії в Перемишли а який належав до тайних това¬ 
риств і ширив „сагтеп ойепвіопів сопіга Зегепізвітит Аг- 
сЬідисет Сгепегаїет баїісіае &иЬегпаІогет“ та посьмів ви¬ 
ступати против перемиського старости і против цісарського вій¬ 
ська, не допущено до сьвячень, як чоловіка „С. К. Кедітіпі 
таїе аддісіит*. Митрополит повідомив дня 1 вересня про за- 

*) Сакс на окремій карточцї. В нїм читаємо: ІУаттсг, Міпзк, Б§Ьу 
угіеікіе 5 Арг. 831 Ьеі Ідапіе 

19 Мау 831 Ьеі Кийка 
21 „ „ „ №сг, Тукосіп, СісЬапоіУІсе 
26 „ „ „ Озігої^ка 
6 ипй 7 Зері. 831 \Уо1а Ьеі ІУагзсЬаи 
8 в Карііиіаііоп. Під брулїоном акту до митро¬ 

полита підписані ради. Губернії В. Залєськии і Фестенбурґ. 
2) Т а м ж е №. 142/д ех 1834. 
3) безІіопз-РгоІокоІІ йез дгіесЬ. каіЬ. Меігор. Огйіпагіаіз 

8 р. 1834, №. 22, 27 і 33. 
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ряджене президії Губернії єпископа в Перемишли, Ів. Снїгур- 
ського і днем раньше доніс про се президії1). 

Щоби подібним подіям зарадити та відвернути питомцїв 
львівської семинарії від конспірацій та революційного руху, ми¬ 
трополит видав під днем 12 вересня 1834 р. (№*. 1324) по- 
ручене ректоратови духовної семинарії „иі сагкіійаііз зіаіиз 
зрігіїиаііз іпіііо си^из ІіЬеі тепзіз оШсіа егда зиргетит 
Ітрегаіогет рег зегтопез_аЬ- ірзіз Аіитпіз Зетіпагіі еіиси- 
Ьгагкііз ехропапіиг еі Іпси1сеп1игв9). Спосіб заради, затвер¬ 
джений президією Губернії, був доволі суннївої вартости. Про¬ 
мови про обовязки супротив цїсаря, проголошувані питомцями 
в прияві президияльних урядників Губернії, бажаного успіху не 
принесли і конспіраційного руху не здержали, а хто знає, чи 
його не скріпили. Таке можна би підозрівати з факту, що саме 
в роках 1834—5 ширила ся тут на значну скалю конспіра- 
ційна пропаганда, яка вийшла на яву в р. 1838 на основі до¬ 
носу о. Дезидерія Гречанського. Та про сю справу, що покін¬ 
чила ся справжньою траїедіею для деяких сьвящеників та їх 
родин, розкажемо низше. 

Коли у львівській духовній семинарії конспіраційна про¬ 
паганда тішила ся значними успіхами, у віденськім ц. к. кон- 
віктї, де побіч польських докторандів і питомцїв виховували ся 
руські богослови, потерпіла вона в сїм часі повну неудачу. 

*) Там ж є в р. 1834 №. 150. Про участь Нвколи Кміцїкевича 
в р. 1832 в студентськім товаристві в Перемишли, прозванім насьніш- 
ком „сенатом", або „товариством учених", в якім Кміцїкевич був бібліо¬ 
текарем і носив титул „міністра просьвіти", гляди рапорт дир. поліції, 
Сахер Масоха, поміщений в праці М. Тершавовця „Українсько- 
руський Архив", т. Ш, вид. Н. Тов. ін. Шевченка, ст. 15—25. Замітними 
в погляди Кміцїкевича в сїм часі на руську справу: „ез Ігйлтіе тіг, 
йазз ісЬ йіе Киззіпеп Ьеїгеіі; ипй іЬпеп йіе ШаЬЬап^ідкеіі уегзсЬа© 
ЬаЬе, — багйЬег Ьіп ісЬ іп еіпе зоІсЬе Мате уегїаііеп, йазз ісЬ 
пісЬіз апйегез йепке; іп еіпет Апїаііе уоп Ведеізіегипд зсЬгіеЬ ісЬ 
ап Ьигескі, йіезег ууієз тісії аЬег гигесМ, ісй зоїіе аиґ Іліегаїиг 
Йепкеп, Затії Міпегуа пісЬі йіе Сгезіаіі Зез Кгіедз^оііез аппеЬте. 
№сЬ теіпег Меіпипд угаге Заз Везіе, угепп Роїеп зісЬ егЬбЬе, ісЬ 
ЬаЬе £гоззе Рійпе... Ат теізіеп зіпЗ тіг Зіе Киззіпеп іп беЗапкеп 
— Зіе Роїеп тбдеп ап зісЬ сіепкеп, ісЬ аЬег Зепке ап Зіе Меіпідеп, 
Зіез капп тіг МетапЗ йЬеІ пеЬтеп" (Тамже, т. Ш, ст. 22—3). 
Хто знає отже, чи Кміцїкевич брав участь в коисп'раційній польській 
пропаганді, скоро в його слів пробивав ся сьвідомість приналежности до 
руського народа. Кміцїкевич навваний (Т а м ж е, т. Ш, ст. 18) „Мсоїаиз 
уоп \УеШп“. 

2) бгезііопз-РгоІокоІІ в р. 1834, №. 154. 
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Знаємо се з листу одного 8 таиошних нитонцїв, Мих. їеров- 
ського, писаного дня 3 иадолиста 1834 р. до брата Якова, про¬ 
фесора львівського унїверситета. 

„II паз IV копшксіе, читаємо в листї, со зі§ Іегаг Дгіе^е, 
піе Дгіаіо зі§ зезгсге підДу і Дгіас зіе то2е піе Ь§Дгіе; со 
у іак зі§ іуїко До Кг^Ди Допіезіе, іезіезту іузгузсу піе- 
згсг^ічуеті. ^зі Іо ггесг іака: Баскі (Оаіісіапі — котуік- 
іу^сі — Іас. оЬг.) иіггутищ Іиіаі ргорадапД§ рагузка — 
геїуоіисуіпі газаДу — зсІїоДг^ зі§ До кошуікіи СешШсі гбі- 
педо каїіЬги, МеДусіпіезі і іузгузсу ДгаЬу Іаскоіузкіе, ДеЬа- 
іищ, гаДг^ \у роїііусгпусії ггесгасії (іусіаг іт Кедуоіисуа 
IV діошіе) гбгпе гакагапе кзщікі рггупозга, Ьгизгигкі, со зі§ 
іусга іусЬ геїУОІисуіпусЬ газаД, а котуікіускіе Баску і сгу- 
Іащ, \чсіц± кггук, Ііаіаз па Сезагга. 2атіазІ Ткеоіодісгпуск 
кзіагек за: Ба Маіпаіз, Бгіез'е пагоДи роїзкіедо еіс. гбгпе 
іппе кзіагесгкі роДоЬпеу Ігезсі — Баз коскзіе іЬг Ргіпгір 
ізі УоІкззоиуаегепіШ, а Сезагг і Кеіідіа іу пісЬ піс піе гпа- 
сг^. і Іо тащ ЬуД£ Іакош кзі^Дгаті. О ЬіаДа кіеДуз пазгети 
кгаіи! РггераДІізту озоЬИіуіє ту Низзіпі, але Богь бат’ко, 
не даймо ся! СксіеІі опі і паз До зіеЬіе рггусі^дп^б, аіе піе 
иДаїо іт зі§, дДубту зі§ Дотубіііі, кібг^Ду ггесгу іДа і га- 
Деп 2 пазгусЬ. Киззіпоіу піе Да зі§ рггусіадпас, ту іако 
Разіогаїізсі паД кут сгшуату і зроДгіеіуату зі§, ге га па- 
згедо Ьуіи гаДпедо г паз піе шуіеДа... Тегаг пауіуі^кзг^. па 
паз піепаїуізс тащ, рггеД зирегіогаті паз сгегпщ, кібггу, 
дДуЬу тодіі, Іо Ьу паз уузгузккісЬ Кизіпбіу гігагіі... Різгету 
Іо Іакге Дгізіаз Ж. X. Разіегги, Ьо іезкебту рггутизгепі, 
дДуг паз Іиіау тоспо згагріа, Зрігуїиаіпу (сгуїі Биск) і Бі- 
гекког скса паз роггус...*1). 

Хоч Михайло їеровський просив брата Якова, щоби не 
показував сього листу нікому, останній не видержав і щоби за- 
манїфестовати свою льоядьність2), передав лист свому шкільному 

*) М. Тершаковець: „Українсько-руський Архив“, т. Ш. ст. 
40—41. 

2) Місяцем раньте заденунціовав проф. унїв. Яков Ґеровський Са- 
хер Масохови тайну наукову орґанїзацію студентів домініканської гім¬ 
назії „ТоїуаггузЬуо зіагогуіпозсі ЬаІісуізкісЬ", на якого чолї стояв 
пізнїйший історик, Карло Шайноха, а якого членами було богато Руси¬ 
нів. (ІІорівнай М. Тершаковець, „Українсько-руський Архив", т. Ш, 
ст. 37—9). До заміток д. Тершаковця подаємо деякі подробиці. Товари¬ 
ство ділило ся на дійсних членів і иочестних, а 11 точка статута зву- 
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товаришови дир. поліції, Сахер Масохови, який переслав ори¬ 
гінал листу враз з німецьким перекладом дня 18 падолиста до 
Роїігеі-НоМеїІе у Відни. Віденська поліція переслухала дові- 
рочно Мих. їеровського, який мусїв подати близші вказівки, 
а крім нього питомця Спірідіона' Іитвиновича, що вже в р. 
1881 виявив свою ненависть до Поляків нікчемним віршом 
в польській мові п. з. „Агуіа"1), почім зарядила в конвіктї 
ревізію. Найдено тоді папери недавно помершого питомця лат. 
обряду, Людвіка Чижевського, а при ревізії у латинського сьвя- 
щеника, Петра Колянка забраноПйого кореспонденцію з лат. ко¬ 
оператором в Ридзові, Віктором Губіцьким, сьвящ. Адамом Бе- 
лецьким і сьвящеником Кочачинським (?) а крім сього „ЬОсЬзі 
ЬейепкІісЬе роїпізфе ІУегке, аіз МосЬпаскі’з „рошзіапіе па- 
гоДи роїзкіедо", Діє СсеДісМе Дез Міскіешсг, Деззеп „Рап 
ТаДеизг“ ипД Діє ВйсЬег Дег роїпізсЬеп Ріі£егзс1іай“. 

Дізнаемо ся про се з урядової реляції, пис. дня 24 лю¬ 
того 1837 р.2), ява вказує нам, яв довго справа волїкла ся. 
Остаточно скінчила ся вона на тім, що кількох питомцїв про¬ 
гнано з кснвікту. При ревізії не найдено сліду тайного това¬ 
риства, хоч серед польської молодїжи у Відни розвивались тоді 
конспіраційні кружки під назвами: „№>іуа Роїзка", „Зіогуаггу- 

чала: „Еіп МііфеД, луєісЬєз ДигсЬ Іап^еге 2еіі Дег СезеІІзсЬаЙ кеіпе 
луісЬііде №сЬгісЬІ тіШіеіІі, луігД уош дуігкепДеп гит ЕЬгептіідІіеД 
ЬегаЬдезеМ". Товариство відбуло всього одно засїдане, дпя 4 жовтня 
після служби божої з нагоди іиенин цісаря Франца. Після екзорти ли¬ 
шили ся члени товариства в шкільній салі, де Шайноха прочитав ста¬ 
тут, який всї члени підиисали, почіи поділено членів на дійсних і ио- 
четних, вибрано впдїлових, приписаних статутом, а в кінци вийняв Шай- 
ноха зошит, в якім списав всі місцевости, де були старинні замки, окопи, 
або будівлі, почім запитав членів, чи вони про сі місцевости не мають 
близших вісток. Деякі члени подавали Шайносї свої інформації і на тім 
скінчило ся засїданв. На найблизшу неділю назначене засїдане не від¬ 
було ся, а коли дня 17-го жовтня, один з членів, Антін Шашкевич на¬ 
писав картку з повідомлеиен членів про засїдане, що мало відбути ся 
дня 19-го і карта курсовала по салї, забрав її домів ученик Йос. Ко¬ 
зачковський, що перемешкував в Якова їеровського. Сей доніс яро то¬ 
вариство нрефектови гімназії Веберови і Сахер Масохови. Архів мі- 
нїст. справ внутрішних у Відни, Газе. 1301. №. 11.147/50. 

й) Др. Іван Франк о, „Жите і Слово", т. Ш, 1905 р., ст. 113. 
2) Архів мін. спр. внутр. у Відни, №.8985/1154, „Бета- 

£0£ІзсЬе ЙтІгіеЬе іп Дег ЬбЬегеп Ві1Дип§запзІа1і їйг \¥е11ргіезІег, 
луаЬгзсЬеіпІісЬ аЬег іп Дег ІЬеоІодізсЬеп АЬШеіІипд Дез к. к. ЗіаДІ- 
копуікіз". 
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згепіе Іисіи роїзкіе^о" і „\¥о1пі Наїісгапіе"*). Додано, що 
тодїшний директор конвікту називав са Вальх, а згаданий 
в письиі Мих. їеровського префектом (спіритуальним) конвікту 
був Франц. 

Про конепіраційний рух серед питомцїв духовних семина- 
рий взагалі повідомила президія Губернії цісаря Франца І, який 
дня 6 січня 1885 р. видав „зиргетат гезоіиііопет®, закому- 
нїковану всім єпископам в Галичині, а між ними митрополитови 
Іевицькому письмом президії Губернії з дня 11 лютого 1835 
(№. 70), в якій взивав „їді ех рагіе Огсііпагіаіишп зіпдиіагіз 
сига ЬаЬеаІиг, иі СагкПсІаІі зіаіиз зрігііиаііз а зесііііозіз Ргіп- 
сірііз геуоіиііопаїіз Ргора^апйае аііепі тапеапі'-. Се візване 
заінтімовав митрополит ректоратові! духовної семинарії у Львові 
дня 25 лютого 1835 р.8). 

З окрема вислала від себе президія Губернії до митр. Іе- 
вицького дня <21 лютого 1835 (№. 76) невідомо чий концепт 
(сопсеріит ехЬогіаІіопіз), в якім заохочувала „иі аіитпі <3е 
оШсііз егда Зиргетит Ітрегаіогет ехсіїагі уаіеапі"3). 

Загально протягом 1835 р. аж по копець майже 1836 р. 
мала президія Губернії мало клопоту з конспіраціями серед ру¬ 
ських богословів. Двічи лише давала вона знати митрополитови, 
раз дня 10 цьвітня 1835 р. „сіє ехсеззіЬиз аіитпогиш 8еті- 
пагіі еі ехіегпізіагит, риі сіотиз ргоріпаїогіаз й^иепіаге 
сопзуєуєгшіі еі сіє зогіітепііз зесІШозогит поіаіі зипі®4), 
а в друге дня 7 жовтня 1835 р. (№. 807). ,^ио<і Ргора- 
дапйа геуоіиііопагіа ео шоііаіиг, иі ргіпсіріа зейіііоза те- 
(Зіапіе Сіего рориіо гигаїі еі потіпаїіт поЬіИЬиз раирегіЬиз 
(Кіеіпайеі) іпзШІепІиг", причім домагала ся від ординаріяту, 
щоби вважав на сей рух і доносив президії Губернії про свої 
евентуальні помічаня6). 

Спеціальну радість зготовили питомцї президії Губернії тим, 
що устроїли в церкві духовної семинарії дня 26 марта 1835 р. 
богослужене за душу цісаря Франца І, серед якого питомець 
Воєвідка виголосив проповідь. Опис богослуженя, присланий ре- 

•) 1. К г а і е лї з к і, Та^пе гтоіагкі роїііусгпе \у Оаіісуі... ст. 
60-1. 

2) 6езі;іопз-Ргоіоко11 йез §;гіесЬ. каіЬ, Меігороіііап-Огсіі- 
пагіаіз в р. 1835. №. 3. 

*) Там же з р. 1835. №. 6. 
4) Тамже з р. 1835. №. 14. 
*) Тамже з р. 1835. №. 56. 
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кторатом митрополитови, рішив ся останній вилїтоїрафувати, на 
що президент Губернії барон Крії дня 14 мая 1835 р. (№\ 
3780) „сит сотріасепііа" дав дозвіл1). Вплїтоїрафовано його 
враз з проповідию Воевідки в державній друкарні'2), почім ми¬ 
трополит вислав 2 еїз. брошури їубернаторови, архикнязеви 
Фердинандови, а 6 примірників президії Губернії3). 

Могло здавати ся, що конспіраційний рух між питомцями 
в духовній семинарії раз на все устав, так тихо було тоді' про 
нього. Тимчасом була се тишина перед бурею. Конець 1836 р. 
і дальші роки були найтяжшими літами, які коли небудь пере¬ 
живала духовна семинарія у Львові та часть руського духо- 
веньства. Почались ревізії і карні судові процеси, а наслідок 
їх був такий, що часть питомцїв, замішаних в конспіраційну 
пропаганду усунено з духовної семинарії і вилучено з духов¬ 
ного стану, деяких увязнено і віддано примусово до військової 
служби, а кількох сьвящеників, батьків родин, покарано тяжкою 
карою вязницї на Шпільберзї. Та про всї ті події розкажемо 
в дальших главах. 

II. 

Дня 22 падолиста 1836 р. повідомила президія Губернії 
митрополита (№. 1265 і 1266), що питомцї духовної семинарії 
у Львові держать в себе „ ІіЬгоз Стіаіі еі Кеіі^іопі посітоз“ 
та візвала, щоби митрополит зарядив ревізію, а колиб що не¬ 
будь підозрілого найдено, щоби звістив про се президію4). 

Жадану ревізію переведено в днях 12 і 15 грудня 1836 р. 
а спис найдених книжок і рукописий віддано, на порученв пре¬ 
зидії5), львівському ревізійному урядови (ВйсЬеїтеуізіопз-Аті). 
Бажаних успіхів ся ревізія не принесла. Книжки були в значній 
части цензуровані. 8 німецьких творів найдено там: письма 
Каролїни їїіхлер, драми Коцебуе, комедії ріжних авторів (Уег- 
зсіїіесіепе Ьизізріеіе (1796), „Біе Могіакеп — еіпе §гоззе 
Орег“, поезії Бірїера, побіч роману „Ргіпг Ггіейгісії топ 

2) Там же з р. 1835. №. 19 і 24. 
2) Тамже з р. 1835. №. 27. 
3) Сгезііопз-Ргоіокоіі <1ез §гіесЬ. каіЬ. МеІгороШап-Оічіі- 

пагіаіз з р. 1835. №. 31. ІІорівнай „Бнбліографію“ І в. Ем. Ле¬ 
виць кого, т. І, №. 142 п. з. „Тгаиег-АпйасМ* і т. д. 

4) Тамже з р. 1837. №. 64. 
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УеМе“ (1825), „Біе ТосІіепГаске1“, Віттенбаха: „Той ипй 
2икипЙ“ (1806), Тудїера: „Есііо ойег Аіехіз ипії Иа“, 81ойе 
уоп бизіау 8с1іі11т§...; з польських будьто орігіналів, 
будьто перекладів деякі календарі, вірші Бознанського і Маре- 
вича, поему Ь. 2. Сгопгайу і Ког<їо\уу“, переклади Вальтера 
Скота, а в француських „БМоіге сіє Сіагіззе Нагіодуе" 
Рішардсона. Всі ті книжки перепустила цензура нотками: а<і- 
тШлІиг, ігапзеаі, або іоіегаіиг. З осуджених (ноткою: сіатпа- 
іиг) книжок найдено: „Потай Раззтап А§1и“ Вегііп 1801, 
„Ега^тепіит ІіЬгі Оуііїіі Казопіз <іе атоге ііїіотаіе роїо- 
пісо“ (обсценні пародіі)рТгаиегзріе1 „Баз дегейеіе Уепеіїід" 
і 29 том перепнски Вольтера з державними мужами, ученими 
і т. п. Спеціально, по гадці цензури, не повинно находити ся 
в руках питоицїв * „Баз дегейеіе УепесІі§“, „дуе§-еп теЬгегег 
іп роШізсЬег ВегіеЬшід апзібззідеп 8іеИеп“. Конденновані 
книжки веліла собі президія Губернії відослати, де їх задер- 
жано, прочі поручила позвертати питомцям. 

З рукописий найдено: в питомця 2 року Стефана 
Торби два зошити ріжних ексцерптів з друкованих книжок 
„нешкідного для держави і віри змісту", в питомця В року 
Теодора Фолюсевича зошит любовних пісень, що не оби- 
джували моральности, в питомця В року Теодора Чагарин- 
ського два зошити невинних загадок, промов, елегій і т. п., 
виписаних з ріжних друкованих книжок, а в пит. 4 рову 
Алекс. Мальчевського три зошити, з яких один був не¬ 
шкідного змісту, в других двох найшов Венедикт Жевицький, 
від січня 1886 р. візитатор1), а опісля й проректор семинарії 
обсценні пісні; „Зиі іа зсЬосЗг^ і тедо ро1а“, „Кіеіїут тіаїа 
Іаі ріеіпаісіе", „Бау ті саїизек" і польські пісні патріотич¬ 
ного змісту: „2пасіе редупіе Іе кгаіп§“, „іп <іет йаз аКе 
КбпідгеісЬ РоЬІеп іт ЗсЬайеп-итгіззе (ІагдезІеШ шгД“, 
„Неу іа Магиг" і „Баусіє рггукїаії яаспе Маікі11, „іп <іет 
Аизіїгйске тії Зепіепгеп, іїіе де^еп (іеп дедетуагіщеп Іііег- 
ІйпсІізсЬеп роїііізскеп 2изІ:ап(і апзіоззеп". 

З огляду, що поведене питомця Мальчевського було без¬ 
доганне, оставлено його в семинарії і розведено над ним до¬ 
гляд, а інкріміновані зошити задержала у себе президія Губернії2). 

*) СгезНопз-РгоіокоІІ <1ез §гіесЬ. каІЬ. Меігор. Огіїіп. з р. 
1836. №. 4. 

*) Превид. Архів льв. Намісництва №. 68—97/щ; 1834 
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Ледви докінчено сю одну справу, а вже донесла президія 
Губернії дня 17 лютого (№\ 18б/§'§'^) і дня 17 марта (№. 
295/ддд) 1887 р., що питомдї: Дмитро Мохнацький, 
Яков Шведзїцький, Теодор Стрільбицький, Лев 
Мацілинський, Йосиф Балько, Василь Граб, Ва¬ 
силь Сьокало і екстернїсти: Венедикт Кущикевич, 
Петро Кулїчковський та Антін Зїневич „Ьеіїепкіі- 
сііе Сгезішшпдеп Ьедеп“. 

Митрополит поручив сейчас^енеральному вікаріеви, Бар- 
вінському і крилошанинови-схолястикови, Яхиновичеви, щоби 
перевели у згаданих питомцїв ревізію. Оба крилошани зайшли 
ненадійно для ректорату і питомцїв дня 2 марта після бого- 
служеня за цісаря Франца І до духовної семинарії і перевели 
строгу ревізію по спальнях згаданих питоиц'ів і по музеях та 
забрали їх книжки і письма. Вслід за тим запросив митрополит 
єпископа з Перемишля, Сяїгурського до Львова, щоби враз 
з ним нарадити ся над справою і над способами заради на бу¬ 
дуче. Мимо лихої дороги і непогоди перемиський єпископ при¬ 
був до Львова. Наради обох єпископів відбували ся в днях 21 
і 22 марта. В часі нарад переглянено сконфісковані рукописи, 
головно сі, що показались підозрілими лід оглядом релігійним, 
моральним і політичним. А що з рукописий виявило ся, що 
питомець Дмитро Мохнацький „роШізсЬ ЬегіепкІісЬе Сге- 
зіппипдеп тгкІісЬ Ье£е“, а Йос. Балько чоловік крайно 
зіпсований, тому прогнали владики сих двох питомцїв дня 22 
марта 8 семинарії і вборонили їм продовжити богословські студії. 

Против прочих питомцїв не найдено достаточних доказів 
вини, однак лишилось підозрінв. 1 хоч президія їубернїї в пи¬ 
сьмі з дня 17 лютого радила віддати їх під надзір ректорату, 
то однак оба владики були за тим, щоби всіх згаданих питом¬ 
цїв виключити з семинарії, бо при великім числі питомцїв не 
можна над ними завести докладної контролі. Колиб навіть, ро- 
зумовали владики, нагляд над ними в семинарії був можливим, 
то в часі викладів на університеті, поза мурами семинарії, мали 
би сї питомцї й так нагоду вступати в члени небезпечних, тай- 
них товариств. В семинарії годї було би їх точно обсервувати 
ще й тому, бо питомцї, знаючи, що за ними слідять, були би 

а4 34, II. Порівнай „Материяли“ №. 1, 2, 3 п. в. „Ревівия в духов¬ 
ній сеиинариї у Львові 3 грудня 1836 р.“ і Сгезііопз-Ргоіокоіі 
в р. 1837, №. 9, 19, 20. 
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обережнїйшимп в словах і ділах, а заховати сю обережність 
протягом кількох місяців богословам IV* року було би дуже 
легко. Колиб згадані богослови покінчили свої студії, то для 
ординаріятів повстало би нове, клоиотливе питане, чи належало 
би їх припустити до сьвячень. В виду сього треба би їх про¬ 
гнати з семинарії, а се зробило би вражіне на иньших пито зі- 
цїв і здержало би їх від подібних провин. Коли до того скон¬ 
фісковані письма сьвідчать, що згадані питомцї ще в гімназії 
і за часів фільовофічних студій (нинішня 7 і 8 кл. гімн.) на¬ 
брали ся сих шкідних, політичних поглядів, тому пожаданою 
була би як найбільша строгість, яка могла би вплинути корисно 
на учеників гімназії, що мають намір посьвятити ся богослов¬ 
ським студіям і здержати їх від політично підозрілих напрямів 
та товариств. Владики сьвідомі вправдї сього, що доля питом- 
цїв, які протягом кількох лїт готовили ся до духовного стану, 
буде незавидна, однак мимо сього ставлять під адресою пре¬ 
зидії їубернїї внесок, щоби питомцїв Шведзїцького, Стрільбиць- 
кого, Мацїлинського, Граба і Сьокала ^прогнати з семинарії 
і враз з екстернїстами, Кущикевичем, Кулїчковськин і Зїневичем 
здержати від богословських студій, однак з тим, щоби їм зро¬ 
бити надїю, що будуть приняті до духовного стану, коли вика¬ 
жуть свою невинність1). 

Згаданий внесок митрополита Мих. Іевицького, на який, 
певно, не без напору останнього, згодив ся також еп. Снігур - 
ський, був крайно нелюдяний, а з сею нелюдяностію митропо¬ 
лита ми ще не раз стрінемо ся. А відбиває вона тим більше, 
що латинські єпископи, в численних актах, перехованих в пре- 
зидіяльнім архіві львівського намісництва, коли розходило ся 
о латинських питомцїв, чи сьвящеників, майже всі уміли стати 
в їх оборонї, навіть там, де вина була доказаною. Строгостію 
нанїфестовав митрополит Левицький свою льояльність в виду 
Австрії, терором хотів він убити хочби проблеск якоїсь свобід- 
нїйшої думки. 

Нелюдяним і несправедливим видав ся сей внесок митро¬ 
полита навіть президії Губернії, яка поверх сього виказала 
більше педагогічного таланту, чим митрополит. Президент їу- 

*) Реляція митрополита з дня 25 марта 1837, видрукована в Тер- 
шаківця: „Українсько-руський Архив“, т. Ш, ст. 52—4. Порівняй: 
6е8Ііоп8-Ргоіоко11 йез £ГІесЬ. к. Меіг. Огй. в р. 1837. №. 
40-1. 
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бернїї, барон КріГ признав вправдї, що кроки, підняті митро¬ 
политом, „ЬіМеп еіп гйЬтІісЬез 2еи§пІ88 їйг йеп Еііег, тії 
гуеІсЬет НосМіезеІЬеп зісії сііе АиІгесМЬаІІипд еіпез (їеп 
АЬзісМеп сіег Ке^іегипд епІзргесЬешіеп 2изІашЗез апдеіедеп 
зеіп Іаззеп" і апробував екеклюзію з семинарії і духовного 
стану пит. Мохнадького і Валька, яких папери виказали в них 
будьто підозрілі пересьвідченя, будьто моральне зіпсуте, однак 
з другої сторони зазначив, що не яло ся всіх прочих питомцїв 
проганяти з семинарії. їм прийшло би ся не легко дати бажані 
митрополитом докази невинности, бо против них не було нія¬ 
кого доходженя. Усунені від студій могли би вони попасти 
в лінивство і через те упадати чим раз низше, та псувати своїх 
товаришів. За ними промовляла би ся обставина, що в часі ре¬ 
візії не найдено між їх паперами нічого підозрілого і тому по¬ 
жаданим було би лишити їх в семинарії, а що всі вони в пи- 
томцями 2 або 3 року, тому ректорат буде мати доволі часу, 
щоби пересьвідчити ся, чи вони гідні стати сьвящениками. 
Екстернїстів Кулїчковського і Зїневича, замішаних в конспіра¬ 
ції в латинській духовній семинарії треба би мати на оцї і, по 
змозі', здержати їх від відвідин семинарії. Президент Губернії 
лишає впрочім у всіх тих справах митрополитови вільну руку, 
а від себе радить, удержувати сильну карність в семинарії, ве¬ 
лить ректоратови впливати на розбуджене льояльних пересьвід- 
чень серед питомцїв та поручае митрополитови контролювати 
ректорат. Се одинокі способи заради против ширеня конспіра- 
цій в духовній семинарії. З поглядами бар. КріГа зсолїдаризу- 
вав ся Губернатор Галичини, архикнязь Фердинанд1). 

Спис книжок, найдених в часі ревізії у згаданих питом- 
цїв, не доховав ся до наших часів. Що й там найдено богато 
нешкідної літератури, видно з сього, що президія Губернії 
в письмі з дня 25 цьвітня 1837 р. (№\ 561/ддд) подала до 
відомости митрополита, що всї книжки дозволені, з виїмкою 
„Випіу икгаійзкіе", яку веліла собі сейчас відослати2). 

Митрополит дав, очивидно, пересьвідчити себе президен¬ 
ти Губернії бар. КріГови, бо лишив всіх згаданих питомцїв 
в семинарії. Бсеж таки тяжіло на них підозріне і одним з них 

*) Письмо през. Губернії в дня 13 цьвітня 1837 р. №. 416/£££, 
видрук. в Тершаківця, ор. сії. ст. 60—3. Порівнай: Сгезііопз- 
Ргоіокоіі 8 р. 1837. №. 52. 

2) Сгезііопз-Ргоіокоіі йез £г. к. Меігор. ОгДіп; в р. 1837. 
№. 54. 
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лекше, другий тяжпіе приходилось добувати потрібний до сьвя- 
чень титул стола (Іііиіит тепзае), а екстернїстам таки не до¬ 
велось стати сьвященикаии. 

Коли в році 1838 митрополит просив, щоби президія Гу¬ 
бернії признала 41 питомцям Шдііит тепзае, а між ними Ча- 
гаринському Теодорови, Стефанови Торбі, Йос. 
Шухевичеви, Стрільбицькоиу Теодорови і Васи- 
леви Сьовалови, референт президії про вождого з них 
поробив на акті замітки. В Ча наринського, писав він, най¬ 
дено в семинарії дві рукописи нешкідного змісту. Також най¬ 
дено вСтефана Торби ексцерпти з ріжних творів „^егіосЬ 
ипЬейепкІісЬеп ІпЬаІіз". Про Йос. Шухевича находимо 
замітку, що дирекція поліції представила його „аіз еіп Іпсіт- 
йиит уоп уегкеЬгіеп роІііізсЬеп АпзісМеп®, а про Стріл ь- 
бицького Теодора і Василя Сьокала читаємо, що ди¬ 
рекція поліції характеризувала їх в р. 1837 як політично пі¬ 
дозрілих, задля чого відбуто в них ревізію, однак безуспішну. 
Про Василя Сьокала доносила ще й пізнїйше поліція, що в по¬ 
літичнім зглядї має він „уегкеЬгІе АпзісЬІеп", до чого рефе¬ 
рент Губернії додав, що сей мусить бути дуже талановитим чо¬ 
ловіком, бо фільозофічні кляси і богословські студії покінчив 
з відзначенєм. В виду некорисних реляцій поліції президія Гу¬ 
бернії звернула ся до митр. М. Левицького з письмом дня 10 
падолиста 1838, в якім просила, щоби митрополит донїс ще 
раз, чи поведене Стрільбицького, Сьокала і Шухе- 
вича дає поруку, що вони заслугують на сьвяченє1). 

Митрополит відповів дня 2 грудня 1838 р. (№. 98), що 
.всіх трех питомцїв, посуджених о революційні погляди, о чи¬ 
тане заборонених книжок в письмах президії з р. 1837 (№. 
416/£££ з 15. IV і 545/д&£ з 4. V) піддано під строгий над¬ 
вір ректорату, який донїс під днем 26 падолиста (№\ 529)2) 
і ЗО падолиста 1838 (№. 534)3), що Сьокало і Шухевич 
допустили ся невеликих, дісціплїнарних провин, однак в полі¬ 
тичнім напрямі поводили ся без заміту. Оба проголосили в день 
цісарських уродин гарні промови про обовязки горожан в виду 
цїсаря в прияві Губерніальних радників, Кроненфельса і Бмін- 

*) Презид. Архів львівського Намісництва №.2546/$££ 
ай 1698. II. Порівн. Оезііопз-Ргоіокоіі з р. 1838 №. 83. 

2) Оезііопз-Ргоіокоіі з р. 1838 №. 94. 
3) Сгезііопз-Ргоіокоіі г р. 1838 №. 98. 

Зядиокк Наук. Тож. їм. Шевченка т. ЬХХХ. 5 
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їера, аві віднесли ся до сих промов з великим признанеи. Тому 
годі їм відмовити сьвячень. Про Стрільбицького доніс ре¬ 
кторат семинарії, що він в часі спільних проходів віддїлював 
ся від своїх товаришів, а докори приймав нерадо і з огірченви, 
тому дістав в табелі в обичаїв ноту: „уіх ргіта® а побіч неї 
замітку: „Іегчійе іпсіоііз еі ай уадаЬипйит ргос1тз“. Однак 
се такі дрібні провини, задля яких годї йому відмовити сьвя¬ 
чень. Стрільбицький не читав підозрілих письм анї книжок, 
а в політичнім зглядї не можна робити йому ніяких замітів1). 

Так писав митрополит про- пвтомцїв, яких роком раньте, 
саме задля їх політичних поглядів хотів прогнати з семинарії. 
Остаточно признала президія Губернії питомцям: Сьокалови, 
Шухевичеви і Стрільбицькому Іііиішп тепзае2). 

Ще лекше повело ся добути титул стола Яковови Шве 
дзїцькому, що в р. 1839 покінчив богословські студії з від- 
значенем. Про нього писав ректор семинарії Яхимович дня 1 
серпня 1889 р., що його поведене було взірцеве та що він 
виголосив в день цісарських уродин промову про обовязки го- 
рожан в прияві президента Губернії3), тому звернув ся митр. 
Мих. Жевицький дня 21 серпня 1839 р. (№. 33) з просьбою 
до президії Губернії, о признане для нього титулу стола4), на 
що президія згодила ся. Однак доперва в падолисті 1842 р. 
дозволила президія Губернії Як. Шведзїцькому компетовати о са¬ 
мостійну парохію6). 

Незвичайно тяжко прийшло ся добути титул стола Васи- 
леви Грабови, що в липні 1838 р. покінчив богословські 
студії. Дня ЗО вересня 1838 р. запитала президія Губернії (№. 
2246/т) митрополита, чи укінчений питомець перениської, 
єпархії, Василь Граб заслугуе на титул стола6). 

’) Презид. Архів львів. Намісництва №. 2662/§д§ 1838. 
ІІорівнаіі безііопз Ргоіокоіі з р. 1838. №. 98. 

2) Презид. Арх. льв. Намісництва ай №. 2662/^д 1838 
ай 1698. II. і От б з і. Ргоіокоіі з р. 1838. №. 101. 

3) Презид. Арх. льв. Наміси. №. 1209/£££ 1839, де перехо¬ 
вує ся реляція ректорату №. 241. 

*) Тамже №. 1209/§££ ай 148. II. і безІіопз-РгоІокоІІ 
з р. 1839. №. 33. 

5) безІіопз-РгоіокоІІ йез §г. каІЬ.Меігор. Огйіпаг. з р. 1842. 
№. 74. Презид. Архів льв. Нам. №\ 1658/&&&. Шведзїцький умер 
в 80-тих роках XIX віку на становиску пароха церкви св. Пятішцї 
у Львові. 

®) безІіопз-РгоіокоІІ 8 р. 1838. №. 26. 
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Митрополит відповів дня 5 жовтня 1838 р., що Граб був 
підданий надзорови на основі бажань президії (№. 295, 416, 
545з р. 1837 і №. 2246/ддд з р. 1838). Заки митропо¬ 
лит відповість остаточно на питане президії, просить о зворот 
давнїйших актів, висланих в його справі. 

Президія звернула дня 16 жовтня 1838 р. митропояитови 
бажані акта, причім донесла рівночасно, на основі рапорту ди¬ 
ректора поліції, Оахер Масоха, що „ДегзеІЬе (Граб) зоїі пат- 
ІісЬ, зеіМет ег Ще Зіийіеп уегіаззеп ипсі зісії іп зеіпе Неі- 
таіЬ пасЬ Таїуогоіу Рггетузіег Кгеізез ЬедеЬеп, кеіпезтседз 
Веззегипд геідеп, уіеІтеЬг Ьеі аііеп СгеІедепЬеііеп зеіпеп 
Назз £е£еп Діє Кедіегипд ипй Діє ЬезІеЬепДе ОгДпип^ Дег 
Біпде аиззргесЬеп ипсі зеіпеп РйісЬіеп аіз кйпЇЇщег Ргіезіег 
зо угепі£ пасЬІеЬеп, сіазз ег іуаЬгепД зеіпез АиГепЬаІіз іп 
Таш>гоис пиг еіптаї Діє Кігсіїе ЬезисМ ЬаЬе, туо ег пісЬі 
аизнгеісЬеп коппіе. АисЬ зеіп зіІШсЬег ЬеЬепзттДеї зоїі 
пісМ оЬпе Маскеї зеіп ипсі Нг. Татогоигег БесЬапі уоп зеі- 
пет Веігадеп еіпе ип^йпзііде Меіпипд Ьедеп“. Вкінці пи¬ 
сьма просила президія їубернїї митрополита, щоби дальше звер¬ 
тав на Граба бачне око1). 

Митрополит відповів дня 29 жовтня 1838 р., на основі 
реляції ректорату духовної семинарії (№. 480), що Граб по- 
бирав в роках 1834 і 1835 стипендію (НапДзіірепДіит) і по¬ 
водив ся добре. В р. 1836 принято його до семинарії, де він 
кілька разів провинив ся против домових приписів, опустив 
кілька разів молитви, раз службу Божу, раз виклади, жайив ся 
тричи безосновно на лихий харч, через що записано йому 
в табелях за р. 1836 ноту „аийзгаизепсі, гоЬ ипсі зіиігщ", 
а в р. 1837 „аийзгаизепсі“. На бажане президії Губернії під¬ 
дано його під строгий надзір ректорату. В р. 1838 помітив 
вправдї ректорат „Зригеп Дез «Гйіікогпез ап (Іеш Вазії СІгаЬ“ 
та дослідив, що він опустив раз службу Божу а раз виклади, 
а крім сього жалив ся ще безосновно двічи на лихий харч, 
однак слухав упімнень, старав ся виповняти свої обовязии, 
а хоч переглядано його річи, не найдено між ними нічого пі¬ 
дозрілого. Колиж його дальше поведене, як се видно з рапорту 
поліції має бути невідповідне, належало би йому здержати Іі- 

*) Прев. Архів льв. Намісництва №. 2275, 2297/ддд 1838. 
Порівнай: Оезііопз-Ргоіокоіі без §г. каШ. Меігор. Огбіп. в р. 
1838. №. 36. 
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Іиіигп тепзае1). 
До ради митрополита примінила ся президія Губернії і від¬ 

несла ся до переяиського владики дня 25 грудня 1838 р. 
в порученем, щоби на разї не допустити Граба до сьвячень2). 
Перемиський ординаріят послухав приказу Губернії і письмом 
з дня 9 січня 1839 (№. 9) звістив митрополита, що рішив ся 
вислати Граба на один рік до василіанського монастиря в Лав¬ 
рові, щоби там сповняв обовязки учителя нормальної школи під 
надзорои директора-Василіянина. Митрополит доніс про се дня 
25 січня 1839 р. президії Губернії3). Раньте ще, бо 5 і 7 
грудня 1838 р. повідомив комісар староства Арбтер президію 
Губернії, що против Граба не дізнав ся нічого обтяжаюч< го, 
8 виїмкою того, що говорив против нього яворівськнй декан 
Несторовський, що він не ходить до церкви і забавляє ся по 
товариствах, „\уаз еЬепїаІІз кеіпе ЬегиЬщепДе ВйгдзсЬаЙ їйг 
Діє 2икипй ІеізіеіЛ Арбтер слїдив, чи Граб не висказував ся 
ворожо про ряд, однак не дізнав ся в сїм напрямі нічого не¬ 
корисного4). • • 

Остаточно дозволила президія Губернії дня 19 серпня 
1839 р. сьвятити Граба на основі письма еп. Снїгурського 
з дня 14 серпня 1839 і сьвідоцтв Василіяп в Лаврові, в яких 
донесено, що поведене Граба на становиску учителя в лаврів- 
ській школі було добре, що учив знаменито, відбував взірцево 
релігійні обовязки і гарно проповідав5). З прізвищем Граба 
стрінемо ся ще в дальших главах нашої студії. 

Чи допущено до сьвячень пит. Льва Мацїлинського, 
про се ми нічого певного сказати не можемо. В записках митр, 
Мих. Левицького читаємо під днем 15 грудня 1838 р. таку 
замітку: „Кесіюгаіиз Зешіпагіі Дію 15 ХЬгіз а. с. N. 552 ге- 
Гегі Де сотрогіаііопе іп зетіпагіо аЬзоіиІі іЬеоІо^і Ьеопіз 
МасіеШзкі...", а побіч: ,,УіД. Сотт. аД ргоіосоїіоз Сопзізі 
Діє 17 ХЬгіз 838 Даіат*. Очивидно, ся компортація укінче- 
ного питомця до семинарії мусіда бути карою, що мала Мацї- 

х) Пре8. Архів льв. Намісництва №. 2453, 
1838. і безііопв-РгоІокоІІ 8 р. 1838. №. 48. 

2) Прев. Архів льв. Намісництва №. 2727/§гдд 1838. 
8) През. Архів льв. Намісництва №. 148/&&& 1839. По¬ 

рівняй: ОгезІіопз-РгоіокоП з р. 1839. №. 7. 
4) Презид. Архів льв. Намісництва №. 1481838. 

’ 5) Тамже №. 1193/88£ ех 1839, де переховані письма Снїгур¬ 
ського і сьвідоцтва Василіян. 
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линському улекшити дорогу до сьвяченя1). 
Як ми вже висше замітили, не допущено до сьвячень екс- 

тернїетів: Петра Кулїчковського, Антона Зїневича 
і Венедикта Еущикевяча. 

Про перших двох зложив в судї некорисні зізнаня пито- 
мець лат. духовної семинарії, Арбашевський. Він доніс, що Ку- 
лїчковський приносив на виклади „еіп ЬбсІїзіЬесІепкІісІїез 
\Уегк „Біе Киіпеп уоп Уоіпеу". Книжка ся перейшла з часом 
від Кулїчковського на власність Зїневича, який остаточно про¬ 
дав її Арбашевському. З зізнаня Арбашевського та нньших ре- 
ляцій викомбіновала президія Губернії, що Булїчковський займав 
ся кольпортажію революційних книжок серед питомцїв. Підо- 
зрівано також Кулїчковського і Зїневича, але в судї їм не до¬ 
казано, щоби вони стояли в зносинах з латинськими пнтонцяни- 
конспіраторами Доміном і Юзефчпком3), які вибрали собі ду¬ 
ховний стан на те, „иш зеіпег 2еіІ йаз Уоїк ги геуоіигіопі- 
геп“. В наслідок сих доносів і підозрівань виключив митропо¬ 
лит Кулїчковського ще дня 10 серпня 1837 р. з духовного 
стану і з богословських студій, а те саме вчинив єн. Снігур- 
ськпй дня 21 серпня 1887 р. з Антоном Зїневичем3). 

Президія їубернїї запитала ще 2 вересня 1837 р. (№. 
1162/дд§) митрополита, звідки Кулїчковський та Зїневич родом 
і де їх родичі пробувають4), на що в кілька днів пізнїйше 
(дня 9 вересня) одержала відповідь5). Потрібними, очивидно, 
були сї дати президії їубернїї на те, щоби над обома розвести 
полїційний нагляд. 

Третий екстернїст, Вен едикт Кущикевич покінчив 
вправдї богословські студії, але не міг діждати ся признаня 
титулу стола і тому вступив на службу до староства в Пере- 
мишли, де був незаприсяженим, канцелярійним практикантом. 

*) 6еБІіоп8-РгоіокоП 8 р. 1838. №. 104. 
2) Доиіп і Юзефчик були членами „Зіоугаггубгепіа Іийи роїзкіе- 

до“. Першого 8 нпх засудив суд па 5 літ, другого на 4 роки вявницї 
на ПІпільбервї. Зог еї Кг аетс в кі: „Таіпе гіуцгкі роїііусгпе лу Са- 
1ісуі“, ст. 57—8. 

8) Гляди: Тершаковець, „Укр.-руськ. Архив“, т. ПІ, ст. 80— 
81, 82 і 89 та порівнай: Стезііопз -Ргоіокоіі без §г. каІЬ. Ме- 
ігор. ОпЗіпагіаІз з р. 1837. №. 93, 94 і 100. 

4) Ссезііопз-Ргоіокоіі 8 р. 1837. №\ 102. 
5) везІіопз-РгоІокоІІ з р. 1837. №. 104. 
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Звідси старав ся він о титул стола, але надармо1). Колиж о. 
Дезидерій Гречанський заденунціовав перед властями своїй то¬ 
варишів, а між ними Кущикевича, як членів революційних то¬ 
вариств і воли виточено против иих з сього приводу карний 
процес, Кущикевича звільнено дня 1 мая 1839 р. зі служби 
при старостві2), хоч староста доносив, що він на становлену 
практиканта поводив ся „тихо, спокійно і скромно®8). В про¬ 
цесі Гречанського і товаришів звільнено Кущикевича від відві- 
чальности. В часі переслуханя заперечував він, немов би був 
членом революційного товариства, однак признавав, що ходив 
на богословські студії з (лат. питомцем) Горошкевичем, 
з ним товаришував, дізнавав ся від нього „ІіЬег діє Уоггйде 
дег КгеіЬеіІ ипд вІеісЬЬеіІ®, та читав революційні книжки4). 
Сї зізнаня вистарчили до відмовного ноладнаня його просьби 
о титул стола, яву внїс дня 16 мая 1840 р.5), мимо що дир. 
поліції, Сахер Масох виставив йому корисне сьвідоцтво. Пре¬ 
зидія Губернії заявила тоді Кущикевичеви „сіазз ег зісЬ еіпеп 
апйегеп Вегаї ауйЬієп шйззе, іпдет ег іт Сггипде дег §е- 
деп іЬп уогдекоттепеп пасМЬеіІідеп Баїеп пісМ іп йеп 
Ргіезіегзіапд аиГдепоттеп тсегйеп кбппе6). Під впливом дир. 
Сахер Масоха пустив ся Кущикевич на хитрощі. Він написав 
для Сахер Масоха зізнаня, в яких признав ся, що був членом 
польських революційних товариств „"ІУоІпу Наїісгапіп® і „Рга\уі 
зупоше Оусгугпу®. Зізнаня Кущикевича припали до вподоби 
Сахер Масохови, який поручав дня 9 падолиста 1840 р. пре¬ 
зидії, щоби признала Кущикевичеви титул стола7). Однак до¬ 
ручене Сахер Масоха сим разом не придало ся, тим більше, що 
небавом Кущикевича увявнено, як підозрілого о приналежність 
до польської, революційної організації, що в нартї 1840 р. 
мала викликати в Галичині' оружне повстане. Кущикевича нере- 

0 Презид. Арх. льв. Намісн. №. 260/88& 1839 ай 148 II 
і І161/ИИ 1839. 

*) Там же №. 8221§§§ 1840 ай 54. II і Архів мій. спр. 
внутр. у Бідни 1361840 (Рапорт превидії ґубврнїї до ґр. Сйдл- 
нїцького, президента йег Роїігеі ипй Сепзиг-НоМеІІе). 

8) ІІревид. Арх. льв. Наиісн. №. 945/888 (рапорт з дня 11 
червня 1840). 

*) Тамже №. 822/888 840 ай 54. П. 
*) Тамже №. 1099/888 840. 
6) Тамже №. 1018/888 — 1099/888 1840. 
’) Тамже №. 1883/888 1840. 
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держано кілька літ в слідстві, а при кінці 1844 р., хоч він 
вмішував до слідства декого в руських питомцїв, а се могло 
причинитись до увільненя від кари, його засуджено на смерть. 
Сей засуд замінено опісля на кару вязницї1). 

З даних, які ми вишукали, виходить без сумніву, що де¬ 
які питомцї, як Дмитро Мохнацький2), Кулїчковський, Зїневич 
і Кущикевич були вмішані в революційну пропаганду. Можлива 
річ, що й Василь Граб належав до польських конспіраційних 
організацій, на що вказувало би його поведене в р. 1848, про 
яке на кінці праці згадавмо. Однак се певне, що всіх прочих, 
як Стрільбицького, -Мацїлинського, Сьокала і Шведзїцького мо¬ 
жна було посуджувати, як богато иньших їх товаришів, о сим¬ 
патії для польської справи, але ніяк о конспірації. Всеж таки 
й їх, завдяки льояльности і перелякови митрополита, мало що 
не прогнано з семинарії, як небезпечних революціонерів. 

Про митрополита Іевицького можна сказати, що на першу 
вість про сих питомцїв, яку одержав з президії Губернії, він 
цілком стратив рівновагу. 

Так прим, дня 4 марта 1837 р. зажадав митрополит від 
ректорату дух. семинарії, щоби донїе „чиі Аіитпі ргаеіег N0- 
уаііа Аіїдетеіпе 2еі1ипд потіпаіа, аііа диаесипцие еі ^иа- 
Ііа регіойіса ІМоуаІіа Іедеге сопзуєуєгшіі, а ^ио ііет еі циа 
уіа еайет оЬШіеаиі"3). Колиж ректорат подав бажаний спис 

*) К г а і е \у з к і: „Таіпе гтуцгкі роїііуегпе*, ст. 126 і дальші. 
2) Дмитро Мохнацький внїе рекурс против виключена з духовного 

стану дня 5 мая 1837 р., нро що еп. Снїгурський повідомив митропо¬ 
лита (Пор. бгєзиопз-РгоіокоІІ йез дг. к. Меігор. Огйіпагіаіз 
з р. 1837. №. 97). В р. 1840 увязнено Дмитра Мохнацького 
враз з ипьшимп польськими конспіраторами, підозрілими о приготовлю- 
ванє оружного повстапя. Він пересидів у слідчій вязницї кілька літ 
і окупив для себе свободу і звільнене від всякої відвічальности нікчем¬ 
ним доносом на кружок Маркіяна Шашкевича, який посудив о тайну 
пропаганду в користь Росії. Вказав на се виразно, його іменник Клим 
Мохнацький (про нього згадка в дальшій главі), який лишив нам свої 
спомини, а в них писав про Дмитра, що його, а „піе тпіе ризгсгопо па 
\уо1пойс, со рггурізудуапо ротуїсе... №е ротуіка Ьуіа Іо, іуїко щ- 
падгойгопо до га лууіаіуіепіе гдущгки гизко-тозкіеїлгзкіедо ті§йгу 
аіитпаті і о зІозипкасЬ ісЬ г Мозкаїаші. Іпасгеу \ууіазпіс зоЬіе 
Іедо піе то£па. (Рукоппсь бібліотеки Оссолїнських у Львові, №. 3542). 
Сам донос Дмитра Мохнацького видобув з архіву міністерства внутріш- 
них справ у Відни і видруковав Мих. Тершаковець, „ Українсько- 
руський Архів*, т. Ш, ст. 146—194. 

3) безІіопз-РгоІокоІІ йез дгіесії. каІЬ. Меігороіііап-Огйі- 
пагіаіз з р. 1837. №. 25. 
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питомцїв і додав, що крім „АИдетеіпе 2еііип§“ читають вони 
ще „поуаііа роїопіса сит арреікіісе Когтаііозсі", а побіч 
сього й иньші книжки, які дістають через книгарню, митро¬ 

полит видав заборону читати сї книжки, а рівно¬ 
часно нриказав питомцям, щоби не сьміли без ві- 

домости ректора які н-еі^удь книжки куиовати, або 
передплачувати1). 

Однак відома річ, що подібно дотепні заборони ведуть за 
собою вирост противні наслідки. Кондемновані книжки почали, 
мов би на глум, являти ся в духовній семинарії. Тав найшли 
при вході до церкви семинарії в дірі муру дня 25 марта 
1837 р. о год. 9У2 вечором і передали ректоратови два пи- 

тонцї, Йосиф Ганвевич і Андрій Барановський дві 
нецензурні книжки2). Книжками сими буди: „Бег Зсішеіїгег- 
зріедеї уоп Мишії (?) Каскшзку" і „Зіаіізіік уоп Атегіка 
уоп Бг. Ьірз.“ (еіп ВгисЬзШск). Знаємо се з письма президії 
Губернії до карного суду у Львові8), в якім вона звертала увагу 
суду на те, що тепер веде ся слідство против латинських пи¬ 

томцїв, в яких найдено революційні книжки, отже можлива річ, 
що й руські питомцї в ширеню таких книжок були їм помічні. 
Вносила се президія Губернії звідси, що на сих книжках най¬ 

дено замітки читача, цілком подібні до тих, яві найдено на 
книжках питомцїв латинської духовної семинарії. 

Обі книжки задержала президія Губернії у себе враз з ру¬ 
кописи» нешкідного змісту, яву рівнож найдено в духовній се¬ 

минарії4). 

Але чи не найбільшою іронією над зарядженем митропо¬ 
лита було те, що в цьвітни 1837 р. найдено в семицарії одну 

г) безііопз-Ргоіокоіі з р. 1837. №. 29. 
2) Порівняй: Матеріали: „Нецензурні книжки в дух. семинарії 

у Львові в р. 1837. (№. 4 і 5). Обох їх дозволила президія Губернії 
сьвятити в р. 1838. („Прев. Архів льв. Наміси." №. 2546/ддд 
1838, „луєіі Веійе іп йіезег ВегіеЬипд пісМ дгатігі 8Іпй“. 

*) ІІрезид. Арх. льв. Намісництва №. 446/$££ 1837 ай 
34. II. 

4) Заголовок її був такий: ІоЬапп Ейиагй ЗасЬ: „КеЬЬ 
ЗсЬІоіте КІарргтЬеІз ігаиЬеггіде ВезсІїгеіЬипд йег уоп Йег ЬетЬег- 
£ег ІийепзсЬаЙ аЬдеЬаІІеп луогйєпєп ІеШеп Егіейепзїеуег. ЬетЬегд 
1814. Був се опис сьвята помирена 8 р. 1814 в німецько жидівськім 
жарГонї. Акти в сій справі: Прев. Архів льв. Намісництва №. 
225/вв£ 1837. Порівняй безііопз-РгоіокоІІ йез дгіесЬ. каШ. 
Меігор. Огйіп. в р. 1837. №. 31. 
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дійсно революційну, пис. в руській нові, рукопись. Заголовок її 
був „Листи до приятелів люду“. Після урядових реляцій мі¬ 
стила вона в собі „іп йет ЬіИИсЬеп 81у1е <3ег „рагоіез <3’ип 
сгоуапі" ЗсЬіИегип^еп йЬег сіеп Бгиск сіез Уоікез (ЗигсЬ 
Зіеиегп, Кекгиіігип^, Мопороііеп, КоЬоІІі ишЗ (3. д. тії (Іег 
Аиїїогйегип^ ап (Зіе КиІЬепеп ^етеіпзсЬаШісІї тії <іеп рої- 
пізсЬеп Вгййегп (іаз Іосії аЬгизс1ійІІе1п“х). Була се „еіпе 
аиГ (Зіе Уегіїаііпіззе <3ез гиіііепізсіїеп Уоікззіаттез ЬегесЬ- 
пеіе КасЬаЬтипд (Зег ТУогІе еіпез СІ-ІйиЬідеп уоп Ьатеп- 
паізв2), а цїлию її було ,,Уегеіпідип§' ги геуоіигіопйгеп 
2дуескеп гтзсЬеп (Зет роїпізсіїеп иті гиІЬепізсЗіеп Уоікз- 
зіатте ги егтгкеп, (Зіе ЬіеЬе иікЗ АпЬйп^ІісЬкеіІ іт Уоіке 
Йіг (Зеп МопагсЬеп, (Зіе аіз ЬезІеІіеікЗ апегкаппі ауіг<3, ги 
уегпісЬіеп, ип(3 ііт аіз (Зеп еідепШсЬеп ІІгІїеЬег аііег Ьазіеп 
иші Ьеі(3еп (Зез Уоікез, (Зеп А(3е1, (Зіе СгеізШсЬкеіІ, (Зіе Ьб- 
Ьегеп ОШгіеге ип(і Веатіеп аЬег, аіз зеіпе ЬегаЬПеп НеіГег 
(ЗаггизІеІЗеп*3). Нема сумніву, що вийшла вона з польського 
табору4), а зміст її дуже подібний до сього уривку польської 
рукописи, яку найдено в р. 1841 в духовній семинарії, а яку 
ми друкуємо в наших матеріалах. 

Згадану руську брошуру найшов префект духовної семина¬ 
рії о. Ільницьний в нит. Николи Проскурницького 
в му8вю, в хвилї, коли він забирав ся її читати. Переведені 
ректоратом доходженя виказали, що сю рукопись дістав пито- 
мець семинарії, Іван Охримович від студента хірурїії, 
Юлія на Монцїбовича. Охримович приніс її до семинарії 
та сховав у пульті, де її найшов пит. Михайло Котович. 
Охримович, Котович та їх товариші: Каетан Станкевич 
і Ізидор Винницький переписали сю рукопись, почім Охри- 

х) Тершаковець: „Українсько-руський Архив“, т. ПІ, ст. 57. 
2) Там ж в ст. 71. Замітимо, що ще дня 4 мая 1837 донесла пре¬ 

зидія Губернії (№. 575/д§£) мптрополитови: „диосі Аіитпі Зетіпагіі 
Іесііопі зейіііозогит ІіЬгогит потіпаїіт Ьатепаіз еі зітіїіит 
іпситЬапІ* (Оезііопз-Ргоіокоіі 8 р. 1837. №. 58). Ьатепаіз 
Нидиез Ееіісііб, француський письменник родив ся 1782 р. і був зраву 
великим приклонником папства, однак від липневої революції вмінив свої 
погляди. Вайважнїйшим його твором, в явім пропаГовав революцію 
в імени релїґії, були „Рагоіез <і’ип сгоуапіЛ які перекладено на майже 
всі європейські мови в поверх 100 виданях. 

*) Тершаковець: ор. сії. ст. 64. 
*) Про одно з жерел фабрикації таких відозв гляди: Тершако¬ 

вець, ор. сії. ст. 106 і дальші. 
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мович звернув оригінал Монцїбовичеви. Від Еотовича дістав її 
до рук пит. Проскурницький1). 

Про висдїд доходжень повідомив митрополит президію Гу¬ 
бернії2), яка відповіла дня 24 цьвітня (№\ 541/§§§) 1837 р., 
що справу віддано судови, а питомцїв поручено увязнити3). 
Раньше ще увязнено, з иньшого приводу, Монцїбовича. Еож- 
дого з них уміщено окремо в будинку дирекції поліції, з ви¬ 
їмкою. Станкевича, якого замкнено в „штокгавзї0. Небавом по¬ 
мітив заступник директора поліції Пайман, що вязнї порозумі- 
вали ся з собою, тому зарядив ревізію по вязничних келіях 
і найшов у Станкевича 7 картонок, писаних будьто рукою Ко- 
товича, будьто Охримовича, будьто Винницького. На картонках 
містились інформації, як Станкевич мав при переслуханю зізна- 
вати. Полїцийне слідство виказало, що передавали сі картонки 
„йег іт Ьіегогіідеп СгетасЬезат зісЬ ЬеіїїкШсіїе роїпізсіїе 
БТйсЬШп§“ Пенчиковський, або служниця профоса. За кару 
усунено Пенчиковського з будинку дирекції і поміщено у вяз¬ 
ницї „штокгавзу“, звідки заборонено йому виходити на місто, 
або приймати гостий. Служницю профоса покарано 48-годинним 
арештом і 10 різками, почім прогнано її зі служби1). Найліпше 
держав ся у вязницї Еотович. В однім рапорті доносила дирек¬ 
ція поліції про Еотовича, що при нереслуханю в справі карто¬ 
нок „зеіп ВепеЬтеп тіг Ьагіпйскщ ипй кеск, зо Йазз ісіі 
тісЬ §епоі1іІ0'еІ заЬ іЬп тії 24 зШпйщеп Разіеп ги аЬп- 
йеп“5), в другім писав Сахер Масох про Еотовича: „АисЬ 
зскеіпі ег Ьагіегеп Кагакіегз. уоп Рашіїіепгйскзісіїіеп ипаЬ- 
1ійп§'І0 иші йигсЬ рЬізізсЬе Еішуігкип0 пісЬі ги егзсМі- 
Іеп“6). Найбільше упав на дусї у вязницї Проскурницький, 
який зізнавав при переслуханю, що, імовірно, хотів його Еото¬ 
вич звести з доброї дороги і перетягнути до. своїх політичних 
поглядів7). Монцїбович перечив у слідстві, немов би передавав 
Охримовичеви інкріміновану рукопись і в наслідок сього прий¬ 
шло до конфронтації з Охримовичем, при якій Монцїбович дальше 
випирав ся, хоч його душевний настрій сьвідчив про противне8). 

*) Тамже ст. 65 і 73. 
*) безІіопз-РгоІокоІІ йез дгіесЬ. каІЬ, Меігор. Огйіпагіаіз 

з р. 1837. №. 49. 
3) Тамже 8 р. 1837. №. 53. 
*) Тершаковець: ор. сії. ст. 50 — 52. 
5) Тамже ст. 51. ®) Тамже ст. 73. 
7) Тамже ст. 72. *) Тамже ст. 74—5.. 
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З пола дна ия справи видно, що карний суд не вважав себе 
компетентним її судити, бо увязнені рукописи не ширили, а тим 
самим не було причини до кари. За те вимірила сама президія 
Губернії кару і то нечувано тяжку. Трех увязнених: Монцї- 
бовича, Котовича і Станецького асентеровано приму¬ 
сово до війська і дня 11 вересня 1837 р. відставлено до Гар¬ 
нізону в Йозефштадтї1). Винницького, Охримовича 
і Проскурницького відшупасовано, як иеньше винних, до 
їх родинних місць і віддано під полїційний надвір староства. 
Ні одному з них не вільно було без спеціального дозволу вла- 
стий, відбувати дальших студій. По гадці президії Губернії, оди¬ 
ноким, що на таку ласку заслуговав, був Проскурницький2). 

Замітка річ, що з сим нелюдяним зарядженєм президії Гу¬ 
бернії, потвердженим з сторони Губернатора, архикнязя Ферди- 
нанда де Бсте, не зсол'ідаризовала ся президія віденської Ро- 
Игеі-НоМеІІе. Президент її, Гр. Седльнїцький звернув увагу 
президії Губернії у Львові на гадку цісаря Фердинанда, ча- 
стійше проголошувану, що примусова військової служби не вва¬ 
жає відповідною карою для студентів, замішаних в політичні 
конспірації. По гадці Седльнїцького, вистало би, якби в сім 
разі, коли суд відступив від справи, увязненим почислено за 
кару слідчу вязницю, а Монцїбовича, як найбільшо винного 
і завзятого, усунено від всяких студій. їр. Седльнїцький зажа¬ 
дав, щоби президія Губернії висказала ще раз свою гадку, ко- 
либ хотіла назначену кару удержати в силі3). 

Однак президія Губернії обставала при своїм, вказуючи на 
те, що руська рукопись, яку вони хотіли ширити, містила в собі 
крайно небезпечні погляди і тому пожадана тяжка, відстра- 
шаюча для других кара, що конспірації в Галичині прибира¬ 
ють чим раз небезпечнїйший характер і не було иньшого спо¬ 
собу заради, як примусова військова служба, яку недавно ці¬ 
сарська канцелярія веліла примінити супротив деяких політичних 
вязнїв. Еолиб цофнено визначену вару, суспільність підозрівала 
би, що їх неправильно засуджено. Вкінці зазначила президія 
Губернії, що архикнязь-Губернатор рівнож за тим, щоби ви¬ 
значену кару удержати в силі4). 

Річ природна, що кари не знесено, а як довго три неща¬ 
сливі студенти відбували примусову муштру, про се не маємо 

*) Тамже ет. 86. *) Тамже ст. 76—9. 
*) Тамже ст. 84—5. *) Тамже ст. 90—2. 
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бгавших даних. 
Рік 1837 приніс митр. Іевицькому ще одну несподіванку. 

Дна 6 цьвітна найдено нову революційну відозву, син разом 
не в мурах семинарії, але в руського сьващеника, акий в р. 
1835 покінчив у Львові богословські студії, в о. Кирила 
Слоневського, сотрудника в Заставні на Буковині. Найдено 
її при ось акій нагоді': 

Дна 5 цьвітна відбував са армарок в Снятинї, на акий 
з’їхало са богато руських сьващеннків, а між ними Кирило Сло- 
невський. Заїхали вони до заїздного дому Хаїма Юнїмана. При 
відїздї з ярмарку забув Слоневський в заїзді' свій шляфрок, 
з якого вилетіла інкрімінована революційна відозва. Хаїм від¬ 
ніс її до мійського асесора, Больвінського, який придержав її 
кілька днів у себе, імовірно тому, щоб використати матеріально 
Слоневського за обітницю мовчана перед властями. Однак справа 
не укрила ся перед сьвітом. Больвінський був зневолений від¬ 
дати відозву посадникови Снатина Теодоровичеви, який завіз її 
до старости в Чернівцях. Почали ся ревізії. В Слоневського, 
якого увазнено, найдено лише лист його тестя, пароха з Кар¬ 
дова, о. Сімеона Підлашецького, в якім останній докоряв йому 
за його поведене та за політичні погляди, які повинен поки¬ 
нути хоч би з огляду на жінку і дитину. З листу виходило 
дійсно, що Слоневський брав участь в конспіраційнім руху, 
акий мав на цїли відбудоване Польщі. Окрім сього відбув ко¬ 
ломийський староста ревізію у всіх сьвящеників коломийського 
округа, які в часі ярмарку встановились в заїздніи домі Юнї- 
мана, отже в Заболотові в о. Сабата, в Волчківцях у о. Андрія 
ІЦуровського, в Хлїбичинї у о. Івана Антоновича, в Чернятинї 
у о. Николи Козаневича, в Кулачківцях у о. Николи Чомке- 
вича, в Ілинцях у о. Григорія Каратницьного, в Залучи у о. 
Сгефана Григоровича і в Тучапах у о. Николи Болянковського. 
Не пощаджено навіть дому о. Сімеона Підляшецького, пароха 
з Бардова, який свою льояльність заманїфестовав в' р. 1832 
і 1834 доносом до цїсаря на литовців львівської дух. семинарії. 
В нього переведено ревізію, бо був тестем Слоневського. Шу¬ 
кано у них за підозрілими паперами, забороненими книжками 
та иньшини письмами, які могли би дати вказівки на автора 
революційної відозви1). З огляду, що письмо відозви було по¬ 
дібне до письма о. Михайла Іадзїнського, руського пароха 

Ч Тершаковець, ор. сії. ст. 95 — 106. 
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в Пневій (Рпіо^е), станиславівського округа, тому рішено за 
ним слідити, тим більше, що після урядової реляції, він нале¬ 
жав „ги (Зеп Ьеззег деЬіИеіеп дг. каШ. РГаггегп" і через те 
„їуяг ег (іаз Огакеї аііег йЬгідеп Рґаїтег ипсі Рїаїт-Айтіпі- 
зігаіогеп <3ез Киііу-ег ип<3 Коззо\\гег СгеЬіг§е; Ьеі ііші ЬаЬеп 
зіе зісЬ оЙ КаШ егіюіі ип<і зеіпе Т\геізип§еп ЬеГоІдІ:. Аисії 
зргасЬ ег тапсіїегтаїїі йЬег роїііізсіїе Меиідкеіієп, \\’аз (Зіе 
дг. каШ. Рґаггег іп (Зег Ведеї пісМ Шип*1). Ще в вересни 
1837 р. відбуто ревізію в домі адміністратора парохії в Мар¬ 
тинові (стрийського округа) о. Скалиша, який говорив перед 
парохом Брошньовським зі Студїнки, що в Мартинові кольпор- 
тують якусь революційну відозву. ІІрп переслуханю заявив о. 
Скалиш, що про кольпортажу якої небудь відозви в теперішнім 
часі він не знає, що однак читав революційну відозву, ще 
в р. 1832, коли був питомцеи духовної семинарії, а дістав її 
з рук пит. Кирила Слоневського2). 

В відозві, про яку говоримо, а яку з окрема друкуємо3), 
накликувано руський нарід, щоби в злуцї з Поляками та инь- 
шими свободолюбними народами прогнав „крілїв та цісарів". 

Слоневському грозив карний процес „тгедеп (Іез УегЬге- 
сЗіеп8 (Зег Зібгипд (Зег бйепШсЬеп Киїїе <3ез Зіааіез"4). 
В очах уряду обтяжала Слоневського сильно ся обставина, 
„(Зазз (Зіезег Щпде СгеізШсІїе іп зеіпег ІУоІпшпд (Зіе ВіІ(3- 
ПІ58Є Ьегйсіїїідіег Гйіігег (Зег ІІишаІгипдзрагШеі аіз: <3ез 
Міскіеіуісг, Неіпе, Вбгпе ип(3 Койек Ьіеіі ип<3 зопзі еіп ип- 
гиііідег ип<3 йЬегзраппіег Мапп ізі"5). 

Остаточно однак не доведено Слоневському, щоби він ши¬ 
рив сю відозву і суд відступив від обвиненя. Львівська Губер¬ 
нія зажадала від митрополита, щоби усунув Слоневського з до- 
теперішної посади, на що в імени митр. Левицького відповів 
дня 17 серпня 1837 р. Генеральний вікарий Барвінський, що 
Кирила Слоневського перенесено на сотрудника до Бережан 

*) ІІрезид. Архів льв. Намісництва №. 572/&&К 1837 
(рапорт коломийського старости з дня 22 цьвітня 1837 р.). 

2) Проз. Архів льв. Намісництва №. 1268/£§£ 1837 (Ра¬ 
порт стрийського старости Краттера з дня 20 вересня 1837 р.). 

3) Порівняй: Матеріали №. 6: „Революційна відозва, найдена 
в р. 1837 у о. Кирила Слоневського". 

4) Презид. Архів льв. Намісництва №. 1218!%%% 1837 
(письмо карного суду з дня 2 вересня 1837 р.). 

б) Тамже №. аа 834/§£§ 1837. - - 
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і віддано під надзір тамошнього пароха, о. Мпх. Павли - 
кова1). Заряджене консисторії приняла президія Губернії пись¬ 
мом. (№\ 1218/§§§ 1837) до відомости, причім зазначила, що 
дальше слідство застановлено. Окремим письмом поручила пре¬ 
зидія Губернії старості в Бережанах, щоби слідив за Слонев- 
ським2). Нагляд старости за Слоневським не тревав довго. Сло- 
невський умер в р. 1839, а його тесть, о. Сімеон Підляшець- 
кий заденундіовав після його смерти пароха в Сасові „сіє ІіЬго 
^иойат аШеізто зсаіепіе рег йеїиіісіит іп Вггегапу сооре- 
гаїогет СугіИит 8Іопіе\\гзкі рагосЬо Зазоиіепзі, «Гоаппі Сгег- 
піа\узкі соттипісаіо"3). Слонєвський був вмішаний в р. 1839 
в процес Гречанського, про який розкажемо в дальшій главі, 
однак смерть звільнила його від кари. В однім з урядових 
актів читаємо, що цісар Фердинанд „сіеп ВевсЬІизз йез 8іга£- 
догісЬіез, (Зіе Ап^еІедепЬеіІ сіез «Токаті Ргосказка ипй сіез 
Су ГІ11 81 о її і е ау з к і, аіз йигсії йеп егМ^іеп Той ґйг 
аЬ^еШап ги егкіагеп, ипЬегйІігІ деіаззеп Ьа1‘4). 

Закінчуючи сю главу, додамо, що дня 9 мая 1837 р. по¬ 
дала президія Губернії митрополигови прізвища питомцїв ц. к. 
конвікту у Відни „іпйадаїіопі гаїіопе роїііісапгаї тасЬі- 
паііопит зиіу'есіогит, еа сит зщпійсаііопе, с[иой ай иііегіо- 
гет йесізіопет ай засгоз огйіпез рготоуепйі поп зіпІ“. 
Рівночасно запитувала президія митрополита, котрі, з сих пи¬ 
томцїв належали до його архіепархії6). Акт сей не задержав ся 
у львівськім Намісництві, а через те близших даних про нього 
не подаємо. Можлива річ, що розходило ся тут виключно о ла¬ 
тинських питомцїв. 

III. 

Тяжка кара, наложена на двох питомцїв духовної семина- 
рії за те, що читали революцийну рукопись, не здержала їх то¬ 
варишів від недозволеної лектури і конспірацийних стремлїнь. 

*) Тамже №. ай 834/&&& і Огезііопз-Ргоіокоіі йез §гіес1і. 
каїїі. Меігор. Огй. з р. 1887. №. 95. 

2) Тамже №. ай 1218/^ 1837. 
3) Оезііопз-Ргоіокоіі йез §гіесЬ. каїїі. Меігор. Огйіпагіаіз 

з р. 1839. №. 55 (письмо Підлягаецького 8 дня 24. XII. 1839). 
*) ІІревид. Архів льв. Намісництва №. ай 55/&£§ 1840. 
6) Сгезііопз-Ргоіокоіі 8 р. 1837. №. 34. 
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На склонї 1837 р. веліла президія Губернії митрополитови 
(№. 1824/^§д 1837) здержати від сьвячень Николу Устія- 
н о ви па, в якого найдено „зесІШозигп ориз“ „Ріеі^ггут®1). 

Дня 12 нарта 1839 р. найшов паробок Яцко Еотуля на 
коритари семинарії за плитою третий том книжки „ВгіеГе 
аиз Рагіз® уоп ЬиЙАУІ§- Вбгпе® і заніс її під 36 число 
та передав тут япт. Юлїянови Іевпнськоиу в прияві ппт. Мих. 
Громницького, Онуфр. Костецького і Ник. Петрашевнча. Ректо¬ 
рат перевів слідство, але властителя книжки не найшов. Ректо¬ 
рат висказав здогад, що її міг підкинути хтось чужий, що враз 
з екстернїстами, які приходять до семинарії на духовні вправи, 
сюди закрав ся. Митрополит зі своєї сторони впевнював прези¬ 
дію Губернії, що на пізнїйше буде строго слїдитп за питомцями, 
щоби не читали зборонених книжок і за екстернїстами, щоби 
не були посередниками в їх кольнортажі2). 

їубернатор Галичини, архикнязь Фердинанд приняв письмо 
митрополита до відомости (N1*. 408/д^д 1839), звернув алеїати, 
а книжку велів задержати в президії Губернії8). 

Не минув місяць, як найдено знов в духовній семинарії 4 
нецензурні книжки: роман Чинського: ДакоЬіпі рої- 
зсу®, пятий том „Вгіеіе аиз Рагіз уоп Ьий\уід 
Вбгпе®, новелю: НеіпгісЬ-а ЬаиЬе „Баз ,)ип§е Еи- 
г о р а“4) і уривок книжки про зьвірячий маїнетизм, в якій не- 

*) Сгезііопз-Ргоіокоіі йез £ГІесЬ. каІЬ. Меігор. Огйіп. з р. 
1838. №. 1. Акт президії Губернії має дату 22 грудня 1837 р. Раньше 
(21 жовтня 1837 р. №. 1406/£££) запитувала президія, де перебуває 
Устіянович. (Сгезііопз-Ргоіокоіі з р. 1837. №. 112). 

2) Презид. Архів льв. Намісництва №\ 403/£££ 1839. 
ІІорівпай: Матеріали: „Нецензурні книжки в духовній семинарії у Львові 
в р. 1839“ №. 7. і везііоп 8-Ргоіокоіі з р. 1839. №. 17. - 
Вбгпе ЬисВу. з роду Жид (раньше ввав ся ЬбЬ Вагисії) родив ся дня 
О мая 1786 р. в Франкфурті над Меном, | 12 лютого 1837 р. в Па- 
рижи, куди переселив ся в р. 1830 після липневої революції і тут 
сильно виступав против реакції, основуючи часописи „Ваіапсе". У своїх 
„Вгіеїе аиз Рагіз" і „Кеие Вгіеїе аиз Рагіз" боров ся він против па¬ 
нуючої династичної системи в Німеччині', а цілий напрям його писаня 
з ліберального перемінив ся тут_ в радикальний. В р. 1817 перейшов 
він на евангелицьке існовіданє. Його твори видано в осьми томах. В його 
честь виставлено два намятники, один в Парижи, другий у Франкфурті. 

*) везііопз-РгоІокоІІ з р. 1839. №. 19. 
4) НеіпгісЬ ЬаиЬе, автор драматичних творів, романів і історії 

німецького письменства родив ся 18 вересня 1806 р. в Шоттав 
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звісний автор виступав против чудес та віщовань1). 
Найдено сї книжки припадково. Дня 9 цьвітня 1839 р. 

забавляли ся мячен на коритари духовної^ семинарії о год. 6 
вечером ученики: Йосиф Балтарович, Йосиф Дворницький 
і Прокоп Кушлик, що приходили сюди на вечеру, яку діста¬ 
вали від питомцїв. Мяч упав в одну з коновочок до гашеня 
огню, завішену на стїнї. Балтарович шукав за мячем по конов¬ 
ках і найшов в одній з них три книжки, які з відтак витяг¬ 
нув. Коли хлопці почали розглядати ся в змісті' книжок, при¬ 
ступив до них ученик Філемон Корчинський, який рівнож був 
на коритари, хоч участи в забаві не брав і сказав, що знає 
чиї се книжки, почіи велів їх покласти на давній нісци і про¬ 
сив, щоби про них нікому не згадували. Однак Дворницький 
розказав про найдені книжки ученикови Зєлїнському, а сей вий¬ 
няв їх з коновки і заніс ректорови. Ректор передав їх иитро- 
политови, а сей відослав їх дальше до президії Губернії. Остання 
передала слідство в руки поліції. Почав ся довгий ряд пере- 
слуховань. Корчинського, 16-лїтнього хлопця нереслуховано 
кількома наворотами, як обжалованого. Він зізнав, що припад¬ 
ково найшов вже там раньте кілька книжок. Одна з них кала 
напись „Ізгаеіііеп". Коли він перед хлопцями говорив, що то 
власність учен. Матковського, або коли перед учен. Реши- 
тиловичек твердив, що властителем їх в один з питомцїв, за- 
мешкалих під числом 8, то вчинив се лише тому, щоби хлопці 
поклали книжки на давне місце, бо він хотів їх собі присво¬ 
їти. Переслухано також трех иньших учеників, що забавляли ся 
мячек, однак їх зізнаня не виказали, до кого книжки нале¬ 
жали. На Борчинськім лишило ся підозріне, що він, або знав 
про властителя книжок, або посередничпв в їх кольпортажі. 
В сїм тоні писала про нього президія Губернії митрополитови: 
„Бег Зсішіег йег III-Іеп Стгатаїісаі - Сіаззе, РЬіІетоп Ког- 
сгуїізкі коппіе зісії ішіезз чоп <Іет Уеггїасіїїе еіпег Міітг- 
кті£ осіег Кегтіпізз еіпез чегЬеітІісМеп ВіісЬегуегкеЬгз 
шііег 8етіпагіитз-2о§1іпдеп пісіїї дапг геіпі$еп, иті еіпе 
уоп іЬт Ьеі зеіпег ЕіпчегпеЬтип^ аЬ§е§еЬепе Аиззегипд, 
сіазз ег <ііе іп йег Ке<Іе зІеЬепйеп ВйсЬег зсЬоп 

на Шлезку, а упер у Відни дня 1 серпня І844 р. За ліберальні гадки, 
впскавані в ного письмах він двічи відпокутовав у вявниці. Його полі¬ 
тична програма пробивав ся сильно 8 роману „Баз _)'ип£е Еигора“. 

*) Гляди: яМатеріали" ч. 8. 
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Ьеі іЬгег оЬегй&сЬИсЬеп ОигсЬзісЬі аіз тегЬо- 
ІЬеп егкаппіе, егЬбЬі (Не УегтиіЬипд, сіазз 
іЬт йіе Ьесійге ипегІаиЬІег "УУегке пісЬІ Ігетсі 
з е і. Е. Е. сШгЙеп зісЬ ЬіегпасЬ Ьезіітті йпсіеп, (Зіезеп 81и- 
(Негепдеп іп АЬзісЬІ аи£ зеіпе еітсаще УегЬіпсІип^ тії сіеп 
Зетіпагіитз- 2од1іп§еп зігеп^е іт Аи§е Ьаііеп ги Іаззеп, 
ойег іЬт пбіЬі^епІаІІз сіеп 2иІгій іп баз Ветіпагіит §апг- 
ІісЬ ги ипіегзадеп"*). 

Побіч нецензурних книжок етрічаеио в духовній семинарії 
у Львові дрібні влїди конспіраційного руху. В жовтні 1838 р. 
звернула президія Губернії увагу митрополита на двох питом¬ 
цїв: Антона Нїжанковського і Теодора Боярського 
„ (Зе зейіііозіз раззіЬиз поіаііз"2), а що опінїя ректорату (№. 
465) про них була некорисна8), тому в порозуміню з єн. Снї- 
гурським виключено обох з духовного стану, про що дня 15 
жовтня 1838 р. повідомлено президію Губернії4). 

Протягом 1838 р. ведено також судове слідство о дер¬ 
жавну зраду против питомця перемиської єпархії, Івана Ео- 
ростинського, яке застановлено дня 19 січня 1839 р. Ео- 
ростинський мав ходити до питомцїв лат. духовної семинарії 
в Перемишли і ширити там революційні книжки. Він запере¬ 
чував сьому, кажучи, що читав польські вірші, однак револю¬ 
ційних книжок в руках не мав. В латинській духовній сеии- 
нарії в Перемишли відбуто в р. 1838 судову ревізію і найдено 
„Кзі§ді пагоЬи роїзкіедо11 та один зошит часописи з часів 
революції „СЬог^іу", однак не досліджено, чиєю вони були 
власностію. 8 латинських питомцїв уважано тоді' пропаїаторами 
вборонених книжок Івана Таласевича, Людвика Еульчицького, 
Антона Жабіцького і Юлїяна Лещинського, з руських Еоростин- 
ського і Елииа Мохнацького6). Остаточно дозволила пре- 

*) Письио президії Губернії в дня 27 цьвітня 1839. Гляди Прев. 
Архів льв. Намісництва №. 639/§§% ех 839 ай 403. II, де пе¬ 
реховують ся також протоколи нереслухань згаданих учеників. Порівеай 
везІіопз-РгоІокоІІ в р. 1839. №. 23 і 26. 

а) безііопз-Ргоіокоіі 8 р. 1838. №. 28. 
8) Огезііопз-Ргоіокоіі 8 р. 1838. №. 59. 
4) Оезііопз-Ргоіокоіі в р. 1838. №. 82. 
*) Превпд. Архів льв. Намісництва №. 295/£§£ 1839 

(судовий рапорт з дня 19. І. 1839 р.). На пит. Клима Мохнацького 
впало підозріне, що він в р. 1837 ширив в дух. семинарії у Львові не¬ 
цензурні книжки, а при ревізії, відбутій перед 19 цьвітня 1837 р., най¬ 
дено в нього деякі „зсЬгіШісЬе Аиїз&іге", які кинули підозріле на його 

Зашгскж Ндух. То*. їж. Шеппш і. ЬХХХ. 6 
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льояльність. Дня 29 падолиста 1839 р. запитала президія ґубернїї львів¬ 
ську поліцію, яке було його поведене в останніх двох роках, на що 
прийшла відповідь, що Мохнацькому не можна нічого закинути. (П р е- 
8ид. Арх. льв. Наміси. №. 1711/ддд і 1764/ддд 1^39 ай 148. II). 
Однак в р. 1840 Мохнацького увязнеяо, прпдержано майже 5 літ в слід¬ 
чій вя8ницї та засуджено в р. 1845 за участь в польських конспіраціях 
на 5 літ вязнпцї. (ІІоо. ІбгеІ К г а і е то з к і: „Та_)пе гтощгкі роїііусгпе 
то баїісуі", ст. 98). Клим Мохнацький лишив нам спомини, які перехову¬ 
ють ся між рукописямн бібліотеки Осолїнських у Львові (№. 3542). Зі 
споминів дізнаемо ся, що Елим Мохнацький родив ся дня 11 червня 
1811 р. в Ославицї з отця Ілії і матери Катерини з Матлаховських, де 
його отець був сьвящеником. Доперва в 8 році житя віддав отець Блима 
до нормальної школи в Сяноцї. Гімназію кінчив він в Решові, Переми¬ 
шля і Самборі, а університет у Львові. До Львова прибув він дня 31 
серпня 1829 р. і заїхав до руської духовної семинарії, де перебув цілий 
рів у свого кревного, віцеревтора Бислоцького. Коли в р. 1830 вибухло 
польське повстане, Клим Мохнацький був хорий на тиф через цілу вину 
і тому не взяв в нїм участи, хоч ним горячо еятузіязмовав ся. З весною 
1831 р. настала в Галичині холера. Клин М. поїхав до Радошиць, де 
умер його отець. Повстане приголомшено, а він мусїв ваняти ся родиною. 
Для нього настали хвилі тяжкого бідованя. Цілий рів перебув він на 
лекції в Белзци, в домі урядника граничної комори. За гроші, тут за¬ 
роблені, спровадив він матір в Сянока до Перемишля, а сам записав ся 
у Львові на хірургію, яку однак небавом покинув, почім став слухачем 
богословського виділу. Тоді то (в роках 1834 і 1835) почав він орґанї- 
зовати польські тайні кружки між сьвітською молодїжю і питомцями ру¬ 
ської дух. семинарії. „КисЬ то зетіпагуит, Іак гтоапет гизкіет, — 
читаємо в споминах — ЬуІ тоіеікі, гпасгпкдзгедо изрозоЬіепіа і гйої- 
піфі Ьуіі га Роїзк^ і Ьуіі то рггетада^се) ІісгЬіе; Ьуіі рггесітопісу, 
па кібгу сЬ С2ЄІЄ зіаі Магсеїі (?) Згазгкіетоісг, кібггу Ьуіі гатогі^іуті 
гігоппікаті тозкіетозкіті. Вуїі Іасу, кібггу Йо гайпедо зігоппісітоа 
піе паїеіеіі (к. 7 об.). По рік 1837 не відбуто в Клима М. ніякої ре¬ 
візії. Заколотив сей спокій лат. питошець-денунціянт, Арбашевський... 
„і дйу гасг^іо рггебіайотоас аіитпбто Іасійзкіедо зетіпагуит а Бу- 
тіїга МосЬпаскіедо тоуйаіопо 2 зетіпагуит, тіаіет ріегтозгд, гетоі- 
гу§ тое Ьтоотоіе и зіеЬіе, Іакйе и таїкі то Рггетуйіи, аіе апі їй, апі 
Іат піс піе гпаїегіопо ройе]Г2апедо... Бгидіт тоурайкіет, кібгу га- 
піерокоіі итузїу сЬтоіІотоо, ЬуІ тоуЬгук \¥е)д1а, кібгу 2 кііки коїе- 
даті 29 Іізіорайа 2 йтобсЬ тіе]'зс даіегуі то Іеаігге ггисії тоіегзге 
икіайи Зга^посЬу па рагіег. РиЬИсгпобб тобгбй одготпедо Ьаіази 
сЬтоуІаІа кагікі і сЬотоаІа Іир Йо кіезгепі. Вуїет то Іеаігге тоїейу па 
рагіегге, піе йозіаїа ті зі§ £айпа кагіка, Ьо гогіесіаіу зі§ тої^се) па 
кггезіа і рггбй рагіеги, а ]а Йаіеу зіаіет. Роїісуа гасг^Іа тіойгіей па 
даіегуі тоі^гіс па йіеро. №е итоі^гіїа ІусЬ, кібггу ггисіїі, рбйпіе) ^ей- 
пак йіейгітоет йозгіа і итоі^гіїа \¥еід1а, Кагоіа 5га;)посЬ$ і Еизіа- 
сЬедо Куізкіедо. ЗгаіпосЬа і ІУеідІ Ьуїі зкагапі а Еизі. Куізкі, гйа^е 
ті зі§, тоуризгсгопу па тоо!по4б“ (к. 9 і 11). Хоч Клиа Мохнацький 
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сьвятив1). 
Але все те, про що ми в сїй главі розказали, було нічим 

в порівнаию з траїедіею, що почала ся в р. 1838, а найшла 
остаточну розвязку в десять лїт пізнійше, а про яку сане ко¬ 
чено оповісти. Траїедію сю спричинив божевільний доносчив о. 
Дезидерій Гречанський, адміністратор парохії в Грабівці 
(калуського округа). 

В першій главі згадали ми, що в р. 1834 — 5 розвивав ся 
ніж питомцяни духовної сенинарії сильний конспіраційний рух, 
якого тоді властям не довело ся відкрити. Завязано тоді в се¬ 
нинарії польське революційне товариство „Зіоигаггузгепіе Ішїи 
роІ8кіе§о“, а опісля- „8агтасуа“, до якого належало кількох 
питонцїв, що творили тут окрему секцію і мали тісні зносини 
з членами поза сенинаріею. До сього тайного товариства прий¬ 
нято також пит. Гречанського, якого небавом усунено з при¬ 
чини божевіля, яке однак, принайиеньше на разі, було нешкід¬ 
ливе2). Гречанський оженив ся, а коли жінка перед сьвяченєм 
йому померла, він оженив ся вдруге8) і в поч. 1836 р. став 
сьвященикои. Се друге подруже мало бути крайно нещасливе, 
через що його умові сили ще більше ослабли. Нещасте хотіло, 
що в р. 1838 зійшов ся Гречанський зі своїми колишніми то- 

стояв піл наглядом поліції, мимо сього оріанїзовав тайний кружок: „8у- 
почуіє 0)С2у2пу“. Деякі члени иньшпх, конспіраційних орґанїзацій, як 
Кущикевич і Лапчинський „Ьуіі Ьапіго іа^оЗпе^о іетрегатепіи, Ьаг- 
сіго роЬїаНіхуі і иргге]'ті, піе гйгасігаїі па]тпіе]з2Є]' йгікозсі, а га- 
зайу, \ууга£опе ху зіаіиіасії ісЬ 2хуід,гки, ІсЬп^Іу затд, ггегщ, гогіе- 
\ует кг\уі“ (к. 13). В р. 1839 заявив Кяимови М. еп. Снїгурський, що 
ряд заборонив його сьвятитн. Він виїхав до ґр. Алекс. Фрелри в Вень- 
ксвій Вишні, де його в червні 1840 р. на донос Геллера увязнено. 8а- 
суд па смерть замінено йому карою 5-лїтньої вязницї, в яку однак вчи- 
сяено час перебутий в слідстві. Від р. 1845 аж по конень житя скитав 
ся Клим Мохванький по лекціях у польських панів. В р. 1852 учив він 
діти дідича Мохнацького в моїм родиннім селі, Кпнячцї біля Тернополя. 
МохнацькиВ був по копець свого житя сьвідомим польським патріотом, 
чим перехвалює ся в споминах, які скінчив писати дня 2 мая 1883 р. 

*) ІІрезид. А рхів. льв. Наміси. №. 295/££§ ех 839 ай 148. 
II. рішенем в дня 28 лютого 1839 р. 

2) ІбгеІ Кга]’ехузкі, „Та^пе 2\уід.гкі роїііусгпе ху Оа1ісуі“, 
ст. 75. 

3) Сьвідчить про се безІіопз-РгоІокоїі йез £Г. каіЬ. Ме- 
Ігор. Огйіпагіаіз г р. 1836. №. 19, де записана просьба Гречанського, 
щоби митрополит звільнив його яаЬ іггедиіагіїаіе ех Ьі^атіа іпіегрге- 
Іаііуа ргоуепіепіе". 
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вари шани, членами тайного товариства, на празнику, де по су¬ 
перечці з сьвящ. Йосифом Охримовичем дістав нападу шалу 
і поїхав до найблизшого иандатара, у якого зрадив всіх членів 
тайного товариства з р. 1834і). Мені розказував ради. Титко 
Ревакович, що мандатар не прийняв зразу сих зізнань до ві- 
доиости та радив Гречанському, щоби добре розважив над своїй 
кроком, однак по кількох днях явив ся Гречанський у нього 
вдруге вже з готовими на письмі зізнанямн. Про дальші події 
розкажемо на основі актів. 

Мандатарем, якого урядові акти звуть „Сатегаї-Іизіш&г*, 
був Павлович. В нього зізнав Гречанський, що богослов Сїлець- 
кий, який утїк до Франції, познайомив його в духовній сешг- 
нарії з републїканськиии ідеями, давав йому книжки, писані 
в сїм дусї та звірив ся перед ним, що в членом тайного, ре- 
публїканського товариства, до якого прийняв також Гречан- 
ського в однім з львівських домів, де йому прочитано статути. 
„Біезе Віаіиіеп зеїгеп Гезі: „Біе в-ІеісЬІіеіІ йег КесМе, еіпе 
гериЬІікапізсЬе Ке§іегип§з&ші, АийіеЬипд йег КоЬоі, Еіп- 
гйитипд сіез (>ші(іеі§еп11штз ап йіе Ваиегп, УегЬгеііипд 
(ііезег Сггипсізаіге, кіидез ВепеЬтеп §едеп ЗіааізЬеатіе, 
8атт1ип§ йег ВаиегзсЬаЙ“. Головою сього товариства був 
Сїлецький. Після його утечі до Франції, обняв його місце ли¬ 
товець Ромуальд Ерижановський (родж. 1811, орд. 1836 
р.), який тепер е сьвящеником в Ганівцях, бережанського округа. 
Членами сього товариства були давнїйші питомцї, а нині сьвя- 
щеники: Мих. Мінчакевич (родж. 1808 р., ординований 
1835 р.), адмін. парохії в Ліску, сяніцького округа, Йосиф 
Охрииович (родж. 1814, орд. 1838 р.), адмін. в Готові, 
Мейський Сильвестер, сотрудник в Тиряві волоській, Йо¬ 
сиф Константинович (родж. 1807, орд. 1836 р.), адмін. 
в Балинцях, перем, округа, Михайло Їадзїнський (родж. 
1812, орд. 1836 р.), адміністратор в Гвіздци малім, Гіполїт 
Станчак, адмін. в Лещаві, сяніцького округа, Іван Пекін¬ 
ський (родж. 1812, орд. 1837 р.), адмін. в Братківцях і Те- 
одор Кульчицький, адмін. з Дорожева. Гречанський зізнав, 
що членами сього товариства були побіч названих, питомцї лат. 
духовної сенинарії: Шмельц і Кущакевич, правник Кордашев- 
ський і львівський броварник Іван Прохаска, який ширив ре- 
публїканські ідеї серед львівського міщаньства. В Сїлецьким 

*) Ібгеї Кгаіе\?зкі, ор. сії. ет. 74—5. 
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шали близші зносини: Чеслав Кобузовський і Хшонстовський. 
Товариство було широко розгалужене, скликувало збори, єднало 
членів, які вимінювали між собою гадки і читали книжки. Його 
члени мали все бути готовими до повстаня. Осередною точкою 
товариства була Франція1). 

З иньшого урядового акту дізнаемо ся, що до конспірацій- 
них ідей Заходу приняло тайне товариство у свій статут прін- 
ціп національний, польський: „Бег 2\уеск йег СгезеІІзсЬаЙ Ье- 
8Іап(і іп (Зег УегЬгеііип§ <іег Б’геіЬеіІз-ійееп, сіег АшуегЬипд 
б-іеісіпіепкепсіег іп сіег аіі^етеіпеп Кеуоіигіопігипд ипй Еіп- 
ШЬгипд ґосіегаііуег Егеізіааіеп; еЬепзо зоїі <1іе ТУіе- 
(іегдеЬигІ Роїепз іп <іег Агі Ьег'игескі \уег<1еп 
зеіп, (іазз ез іп <1ег ЕеіЬе (іег Гбйегаїіуеп Егеі- 
зіааіеп зеіпе ^ііопаШ&І; ЬеЬаирІеп кбппе02). 

Гречанський зізнав, що після виходу з семинарії культи- 
вовав та ширив дальше сї ідеї, а так само мали робити його 
товариші. З сього вносили власти, що тайне товариство, якого 
вони були членами, ще й в р. 1838 жило і розвивало ся. 

В наслідок доносу Гречанського переведено ревізію а опісля 
увязнено в вересни 1838 р. та приміщено у вязницї в Стрию 
сьвящеників: Гречанського, Охримовича, Покінського і Крижа- 
яовського, а що вязниця в Стрию не давала запоруки, що вязнї 
не втечуть, тому перевезено їх до вязницї карного суду у Львові. 
В жовтни 1838 р. увязнено ще й Мих. Їадзїнського. Про увяз- 
ненє сьвящеників з львівської єпархії повідомила президія Гу¬ 
бернії митрополита8). З окрема увязнено в жовтни 1838 р. о. 
Мих. Кульчицького і о. Мінчакевича з перемиської єпархії. 

Замітне, що тематизм львівської архіепархії виказував аж 
трех сьвящеників Михайлів Їадзїнських, тому веліла дотепна 
президія Губернії перевести ревізію у всіх трех, а між ними 
у пароха в Пневій, якого вже раньте при афері Слоневського 
характеризував коломийський староста, як чоловіка дуже розум¬ 
ного, а тим самим небезпечного. Їадзїнський в Пневій, батько 

*) Архів мінїст. справ внутрішних у Відни Газе. 1838 
д. №. 7685/247. 6 се реляції льв. президії Губернії 8 дня 1 вересня 
1838 р. №. 1959 і 1973/ддд. Дані 8 їх житя вийняті 8 актів преви- 
діяльного Архіву львівського Намісництва. 

2) Превид. Архів льв. Намісництва №. 2002/ддд ех 
1838. 

3) Сгезііопз-Ргоіокоіі іез дг. каіЬ. Меігор. Огсііпагіаіз 
в р. 1838. №. 22—3, 31. 
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о семи дїтий, був сально сею ревізією наполоханий. Перево¬ 
джено ЇЇ в прияві сильної військової асистенції. Їадзїнський 
був старшин чоловіком, а що висьвячено його ще зр. 1811, 
тому не ніг брати участи в конспіраціях питомцїв з р. 1834. 
Він звернув ся з просьбою до митрополита, щоби виправдав 
його перед президією Губернії1), на що остання 29 падолиста 
(№. 2451) відповіла, що Їадзїнський „рагосЬиз іп Рпісте 
пиііі зизрісіопі оЬпохіиз зіі"2). 

Судове слідство продовжувано, немов би нарочно, в не¬ 
скінченість, не зважаючи на те, що увязнені були мужами 
і батьками дрібних діточок. Минав рік, а слідству не було кінця. 
Можна уявити собі страшну розпуку бідних жінок увязнекпх 
сьвящеників, яким забрано мужів, батьків та видерто крівлю 
над головою і останній кусник хліба. В тяжкій розпуці', яку 
подвоювала довга слідча вязниця, звертали ся бідні жінки до 
архикнязя Франца-Карла, що в вересні 1839 р. переїздив через 
Галичину, або впрост до ц'ісаря о приспішенє слідства а зглядно 
о помиловане, але надармо. Найкрасше хиба письмо жінки 
о. Мих. Мінчакевича, що лишилась з троїма дрібними діточ¬ 
ками. Видно в нїм розпуку, але й гордість. Вона не просила 
о ласку, о помиловане, але жадала скорого покінченя слідства: 

„Уєпуєізі зІеЬе ісЬ, писала вона, затті сігеу, кіеіпеп, 
каит Іаііепсіеп Кішіегп иші зеЬе тії Ьап§ег ІІпдетззЬеіі 
Йег КйсккеЬг йез Сгаїїеп иші Уаіегз епі§е§еп. ІсЬ тії Еиег 
КаізегІісЬеп НоЬеіІ пісЬі тії еіпег ипЬезсЬеісІепеп Віїїе, 
пйЬтІісЬ ит еіпе Ве^пайі^ипд апгиЙеЬеп яиг Ьазі іаііеп, 
зошіет ісЬ V е г 1 а п § е Ьеу сіег іппегеп Іезіеп ІІЬеггеи^ип^ 
уоп йег ІІпзсЬиІсІ тещез ЕЬе^айеп пісЬІз аікіегез, аіз йіе 
ЬоЬе Еіптгкипд, сіатії Йіе ІТпІегзисЬипд ЬеепсІі§і \уегйе“3). 

З просьб иньших жінок увязнених пробивала ся тяжка 
розпука. ївальбертина Крижановська звертала увагу архикнязя, 
що вже 14 місяців її муж у вязницї, а вона перебуває враз 
з дітьми цілий сей час в неописаній трівозї. Карають її мужа 
за провину, сповнену ще в молодечім віці, яку він вже вина¬ 
городив своєю побожностію і пошанованим закона на становисву 

*) Порівняй: Матеріали ч. 9. „Письмо митр. Мих. Левицького 
в справі ревізії у о. Мих. Їадзїнського" і Сгезііопз-Ргоіокоіі 
з р. 1838. №. 35. 

2) Пезііопз-Ргоіокоіі в р. 1838. №. 65. 
*) Гляди: „Матеріали". „Просьби жінок увязнених сьвящеників" 

№. 11. 
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сьвященика. Вона просила, щоби архикнязь станув посередни¬ 
ком між її нещасливим му жом і нарушеним законом1). Розалїя 
Кульчицька здобула ся серед сліз на невеличку просьбу, в якій 
враз з двоїна дітьми просила о ласку для її мужа3). Сальомеа 
Їадзїнська вказала архикнязеви на безмежну нужду, серед якої 
зневолена була продати свої послїдні достатки, на брак крівлї 
над головою, бо наслїдник-сьвященик прогнав її з хати і кинув 
на ласку чесних людий3). Юлія Покінська жалила ся, що через 
увязненв мужа її лишено без всякої помочи і що разом з нею 
терпить нужду його бідна старенька мати з пяти дітьми4). 

Та всі ті плачі-рвдання були даремними. На горю і сле- 
зах нещасних жінок та дїтий сьвятила абсолютна Австрія свій 
тріюиф. 

Враз з названими сьвящениками увязнено броварника П р о- 
хаску, який умер в слідчій вязнидї у Львові. Характеристич¬ 
ним є урядовий опис похорону, який подаємо на сім місци: 
„Ьнріізії; «ГоЬапп РгосЬазка зіагЬ аш 9 ЕеЬгиаг 1839. Без- 
зеп ЬеісЬе шігйе Ьеиіе ГгШі иш 728 ІЛіг іт огйіпйгеп 
8аг§е аиГ йет де\УбЬп1ісЬеп ЬйгдегІісЬеп Тодіепигадеп тії 
2 РГегсІеп Ьезраппі, пасЬ уогдедапдепеп Еіпзедпип§ іп йег 
ГгоЬпГезіе ипіег Ведіеііипд йез СгеізНісЬеп, йез Негт ОЬег- 
Соттіззагз Ьогепзі, Йез Роїігеу-Ідеиіепапіз шкі еіпег кіеі- 
пеп Роїігеу Вейескипд аиГ йеп РгіейЬоГ Йез 2Д-Іе1з деГШігі 
ип(1 2иг Егйе Ьезіаііеі"б). З родини Прохаски, як виходило 
би з наведеного опису, не було на похороні нікого. Може не 
вважали судові власти відповідним, її про се повідомити... 

Крім Прохаски увязнено також Неслава Еобузовського 
і його брата, дідича Емериха, а їх папери віддано судова6). 
В справу був вмішаний також екс-теольої Добженський, якого 
суд вважав провокатором санбірської молодїжи, а який завчасу 
спас ся бігством7). Ратовались також утечію до Франції Тео- 
філь Вісньовський і Лев Білинсьвий, яких Гречанський назвав 

*) Тамже №. 10. 2) Тамже №. 12. 
3) Тамже №. 13. 4) Тамже №. 14. 
5) Презид. Архів Львів. Наміси. №. 214/ддд 1839 а<1 8. 

II. (реляція „ЕїоЬпГевІе Уетаїїипд ЬетЬегд йеп 11-Іеп РеЬгиаг 
1839. №. 573). 

®) Архів нінїст. справ внутрішнмх у Відни Газе. 1838 
д. №. 7856/247. 

7) Тамже Газе. 1838 д. №. 7769/247 (реляція львівської пре¬ 
зид. Губернії в 2 вересня 1838. №. 1987/ддд). 
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головними пропаїаторами в руській духовній семинарії1). 
Справа скінчила ся так, що против деяких обвинених ^за¬ 

становлено слідство. Були ними: о. Гіполїт Станчак2), о. Йос. 
Константинович3), нит. Венедикт Кущикевич, Евген Хшонстов- 
ський, Чеслав Кобузовський і Мартин Еордашевський. Випу¬ 
щено також з вязнвцї доносчика о. Дезидерія Гречанського, 
про якого ще в р. 1838 писала президія Губернії до карного 
суду: „Іп АпзеЬипд (іез АпдеЬегз Нгесгапзкі ’стгігсЗ з'ейосЬ 
йет Ргазійіит (іез ЬетЬегдег КгітіпаІдегісМез Ьейеиіеі, 
зеІЬез ЬаЬе іЬт Ьеі зеіпег Еіпііеіегипд Ьекаппі ги тасЬеп, 
сіазз ег аиГ йіе Ве§Шіз%ипд йез § 56 йез 81. Сг. ги ге- 
сЬпеп ЬаЬе, теепп ег итзШкШсЬ аііез, теаз гиг ЕпШескипд 
йег СгезеІІзсЬай Ьеіігйді, оЬпе КйскЬаІІ, сіег ТУаЬгЬеіі §е- 

х) Зогеї Кга^етезкі: вТа]'пе гтещгкі роїііусгпе те баїісуі*, 
ст. 75. 

г) о. Іп. Станчака віддала президія Губернії дня 29 січня 1840 р. 
під нагляд старости в Перейшли, а рівночасно важадала від єн. Сні¬ 
гу рського, щоби піддав його під надвір „еіпез уегІйззІісЬеп Рїаггезз 
ой. Бес1іапізв. Пре вид. Архів льв. Наміси. №. ай 136/ддд 1840. 

3) Президія Губернії важадала від еп. Свїгурського №. іЗбудд 
1840), щоби піддав під надвір о. Йос. Константиновича. Дня 6 червня 
1840 р. повідомив превидію Губернії еп. Снїгурський, що о. Константи¬ 
нович звільнений з перемиської єпархії до львівської (П р е в и д. А р х. 
льв. Нам. №. 996/ддд 1840 р.), почім превидія Губернії важадала від 
митрополита, щоби мав на нього бачне око і розвинув над ним строгий 
нагляд. (Тамже №. 996/ддд 1840 ай 54. II). Митрополит відповів, що 
іменував о. Константиновича сотрудником в Коломиї і віддав „ипіег де- 
паие АиІзісМ" тамошнього нароха, Івана Озаркевича і коломийського 
декана, Івана Мандичевського (Тамже №. 1174/ддд 1840 ай 54. II. 
Порівнай Сгезііопз-Ргоіокоіі в р. 1840. №. 49 і 53). Не довго 
тішив ся о. Константинович волею, бо львівський карний суд рішив дня 
31 грудня 1841 р. перевести против нього карне слідство і замкнути 
його на час слідства у вязнидї. Про се повідомив суд президію Губер¬ 
нії (Прев. Архів льв. Нам. №. 21/ддд 1842), яка доручила дня 7 
січня 1842 р. старості в Коломиї перевести в нього ревізію, увязнити 
його „ипй ипіег тоїікоттеп зісЬегет беїеііе, іейосіг тії Уегтеі- 
йипд йез АиїзеЬепз ипй тії ВеоЬасЬіипд йег зеіпет Зіапйе деЬй- 
Ьгепйег ЗсЬопипд йигсЬ еіпеп уегІаззіїсЬеп Веатіеп ап йаз Ьіезіде 
ЗігаІдегісЬІ аЬзіеІІеп ги Іаззеп* (Тамже №. 21/ддд ай 4. II). В день 
нізнїйше повідомлено про се виряджене львівського митрополита і зажа¬ 
дано, щоби на місце Константиновича визначив нового сотрудника. 
(безііопз-РгоіокоІІ з р. 1842. №. 2). У слідчій вязнидї перебув 
він три роки, ночім засуджено його на кару смерти, яку замінено на 
ВЯ8НИДЮ, доки в р. 1848 не одержав аннестії. (Порівнай: ІогеГ Кга- 
Іетезкі: „Тазпе гтеі^гкі роїііусгпе те баїісуі* ст. 126 і дальші). 
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тазе апдеЬеп туші, ипй сі азе іп зо еіпет Гаїїе зеіпе їїп- 
іегЬгіп§ип§ Ьеі дет к. к. ЗігаГдегісМе пиг аиі діє гиг 8і- 
сЬегипд дез ЕгМдез йег ІІпІегзисЬипд ипегІйзШсЬе 2еії 
ЬезсЬгйпкі туєгйєп туіігсіє"1). Але і Його передержано у вязнидї 
по день Б вересня 1889 р., отже несповна рік2). 

Иньших обвинених покарано дуже тяжко. Найбільшу кару 
(4-лїтної вязницї) присуджено о. Ромуальдови Крижанов- 
ськону. Зложились на те з одної сторони донос о. Гречан¬ 
ського, що він обняв після утечи Сїлецького до Франції провід 
в тайніи товаристві, з другої сторони ся обставина, що наслїд- 
ник-адиінїстратор о. Крвжановського, о. Йосиф Глїбовицький 
найшов під олтарем церкви в Ганівцях вязку рукописий, яку 

х) Архів иінїст. справ внутрішних у Відни їазс. 1838 
£. №. 7856/247. 

2) Тогож дня повідомив апеляційний суд президію Губернії (№. 
14218 — порівн. Превид. Архів льв. Намісництва №. І290/£§£ 
1839), що Гречанського пущено на волю і застановлено против нього 
слідство на основі § 56 карного вакона. Про се ввістила президія Гу¬ 
бернії митр. Левпцького, визначуючи, що Гречанський ноже бути дальше 
сьвященикои, однак було би пожаданим, щоби його віддано під нагляд 
сьвященика, або декана. (Тамже №. 1290/§§д 1839 ай 8. П). Ми¬ 
трополит відповів дня 26 вересня 1839 р., що призначив Дев. Гречан¬ 
ського, скоро лише гголосить ся до служби, на сотрудника до Бережан 
(на місце помершого о. Слоневського), де буде під надвором пароха 
і декана, Мих. Павликова (Тамже №. 1368/^ 1839 ай 8. II і Оез- 
зІіопз-РгоІокоП з р. 1839. №. 41). Гречанський хотів, після ви¬ 
ходу з вязницї, поіхати до Грабівки, де був адміністратором, однак ста¬ 
роство в Стрию на се не дозволило і веліло йому задержатись в Ка¬ 
лу шн, де ровведено над ним полїційвий нагляд. Тоді просив він о доз¬ 
віл, поіхати до Глубокої в солотвинськім окрузі до родини, на що пре¬ 
зидія Губернії дня 11 жовтня 1839р. вГодила ся (Тамже №. 1407/дд^ 
ех 839). Дня 9 падолиста доніс Ген. вікарій Барвінський, що Гречан¬ 
ський поїхав вже до Бережан (№. 4018—Тамже №. 1594/ддд 1839), 
а президія Губернії поручила тамошному старості, щоби слідив за його 
поведенем (Тамже №. 1594/§§§ 1839). В кілька місяців пізнїйше по¬ 
чав Гречанський процесувати ся 8 міщанами в Бережанах. Дня 11 лю¬ 
того 1840 р. вніс він до карного суду скаргу против міщан ва те, що 
обвинили його ложно перед деканом і консисторією за вдирство (взяв 
за два похорони по 4 злр. К. М.). Справа не надавала ся до карного 
слідства, тому суд ввернув скаргу президії Губернії, вказуючи на те, 
що, мабуть, декан і консисторія відносять ся ворожо до Гречанського 
ва те, ще він вказав на революційний заговор в дух. семинарії, і тому 
належало би його взяти в оборону. (Тамже №. 706/ддд ех 840). Гре¬ 
чанський мав умерти в божевілю, влученім з пияньством. Зогеі Кга- 
у етузкі: Таре гтдгі^гкі роШусгпе ту Саіісуі", ст. 75. 
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відослав до консисторії. Від себе повідомила про сю подію кон¬ 
систорія президію Губернії, додаючи, що також в скирті сїна, 
яка була вдасностію о. Крпжановського, найдено дві друковані 
книжки і на міди виритого їздця з шаблею в руцї, що однак 
сї книжки забрав до себе економ Іевінський під позором, що 
се були господарські реєстри, які його попередник Еривецький 
там сховав1). Про найдені письма донесла президія Губернії 
судови, який зажадав, щоби їх прислано, бо вони можуть мати 
рішаючий вплив на хід судової розправи. Президія їубернїї 
відослала судови бажані письма, додаючи від себе: „ОЬ\уоЬ1 
йіезе ЗсЬгійеп кеіпе (Гшііяієп Ьезііттіег зігййісїіег Напсі- 
1ип§еп аийуеізеп, зо ЬекШїсГеп зіе йосЬ, йазз іЬг Везіізег 
еіп еіїгідег Ггеипй йег роїпізсЬеп 8асЬе де\уезеп“2). Всеж 
таки і сї письма стверджували підозріне, що о. Ром. Крижа- 
новськвй визначав ся польським патріотизмом, який повів його 
до конспірацій. 

Па три роки вязницї засуджено о. Мінчакевича. Еару 
2-літної вязницї визначено: о. Іванови Покіньскому, 
Йос. Охримовичеви, Мих. Їадзїнському і Сильв. 
Мійському, а кару 1-літної вязницї присуджено о. Теодо- 
рови Кульчицькому. Кару велено „ех зиргето Іизііііае 
Сопзі1іо“ числити від дня ЗО жовтня 1839 р.8). 

Скоро лише засуд став звісним, звернула ся дня 15 січня 
1840 р. ївальберта Ерижановсьна, жінка найтяжше засудженого, 
о. Ромуальда з просьбою до цїсаря, щоби велів судови розслї- 
дити, чи о. Дезидерій Гречанський, який обвинив своїх това- 
ришів-сьвящеників, а між ними її мужа о зраду держави, 
сповна розуму. З такою просьбою звернула ся вона вже 
раньше до апеляційного суду у Львові, однак безуспішно. 
В просьбі зазначила н. Ерижановська, що вже в часі богослов¬ 
ських студій обвинив себе Гречанський в суді', як чоловіка не¬ 
безпечного нід оглядом релігійним і політичним. Сї самообви- 

х) Презид. Архів льв. Намісництва №. 1117/^дд 1839 
і безІіопз-РгоіокоІІ з р. 1839. №. 31 і 35. Президія Губернії 
подякувала 8 окрема митрополитови ва присилку письм, найдених в цер¬ 
кві в Ганівцях та просила його, щоби висказав о. Глїбовицькому при¬ 
знане за льояльність, в якою письма передав властям. (Пре вид. Арх. 
льв. Наміси. №. 1і32/§§§ 1839). Гляди також Матеріали №. 15 
„Письмо митр. Левицького в справі найдених книжок в Ганівцях". 

2) Презид. Арх. льв. Нам. №. 1132/£§£ 1839. 
3) Тамже №. 55(888 1840 і 36г. Кгаіетузкі, ор. сіі. ст. 75. 
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неня не мали ніякої основи і сьвідчать лише про його умову 
недугу. За насів свого побуту в духовній семинарії хотів Гре¬ 
чанський відобрати собі жите, що ніг би посьвідчити давнїй- 
ший префект духовної семинарії, а теперішній парох Батятич, 
золочівського округа, о. Гординський. Коли Гречанський став 
сьвященикон, дідичі Йосиф Щепанський з Данильча і Юдїян 
Мальчевський з Підбужа (оба з золочівського округа), Фелїкс 
Боіудький з Турадів (стрийського округа) і пані Зенткевич 
з Мостків (львівського округа) просили, щоби з огляду на стан 
його ума, приділено їм иньшого сьвященика. Вже після осво- 
бодженя з вязницї, се могли би посьвідчити о. Онуфрий Кри- 
ницький, крилошанин і професор богословія, пані Юлія Пекін¬ 
ська і Ровалїя Петрашевич з Добрян (стрийського округа), що 
Дезидерій Гречанський мав проголошувати такі промови, що 
сьвідчать некорисно про його умові сили. Що Гречанський не 
сповна розуму, міг би посьвідчити також завідатель камераль¬ 
них дібр в Калуши, бїерман, якому політична вдасть в спеці¬ 
альнім довірю віддала надзір над Гречанський, коли дістав ся 
з вязницї на волю. 

Цісарська канцелярія поручила вправдї судови розслїдити 
справу, але се долі засуджених не змінило. Натомість веліла 
президія Губернії стрнйському старості, щоби візвав бїернана 
до більшої діскреції, бо, імовірно, він висловлював ся неко¬ 
рисно про Гречанського, коли се дійшло до відомости Крижа- 
новської. Се й одинокий вислїд, певно, оправданої просьби не¬ 
щасливої жінки1). 

Всіх засуджених відвезено на Шпільберї. Можемо уявити 
собі, які тяжкі хвилі* непокою пережили засуджені та їх ро¬ 
дини. Жінки не діставали вісток про здоровле своїх мужів. 
Жінка о. Йосифа Охримовича внесла в серпні* 1840 р. просьбу 
до заряду вязницї на Шпільберзї, щоби їй донесено, чи муж 
жив, чи з гроший, які вона в львівськім суді на ліпший харч 
для нього лишила, що небудь остало і чи вільно їй прислати 
на сю ціль яку грошеву суму. Бона просила, щоби відповідь при¬ 
слано на руки її вітця, о. Дмитра Петрушевича, пароха в Цї- 
сові, стрийського округа. 

Письмо п. Охримовичевої післано до цісаря, який рішив, 
що з її листів, присиланих на Шпільберї, вільно відчитувати 
мужови лише сї вістки, що відносять ся до його родини. Крім 

х) Презид. Архів льв. Най. №. 224/§§§ ех 840 ай 54. II. 
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сього порушив цїсар зарядове вязницї, щоби иередав жінці 
зміст лікарського ореченя про стан здоровая Охримовича від 
часу його побуту у вязницї та рівночасно заборонив присилати 
гроші на поліпшене харчу. Про зміст заряджень цїсаря пові¬ 
домив дня 4 падолиста 1840 р. їр. Седльнїцький президію львів¬ 
ської Губернії, яка від себе переслала його жінці Охримовича1). 

Та не лише тяжка вязниця, розлука і непокій о рідню му- 
сїли непокоїти нещасних вязнїв на Шпільберзї. Еождому з них 
без сумніву, приходило на гадку,_яка доля жде їх після відбу¬ 
тої у вязницї кари. 

На першу вістку з президії Губернії про тайне товариство 
і увязнеие його членів, видав митрополит на руки деканів дня 
В вересня 1838 р. обіжник до духовеньства, в якім повідомив 
про заряджені увязненя та нагадав духовеньству на його обо- 
вязки в виду цїсаря2). Зі всіх деканатів прислано збірні осу¬ 
джена проступку увязненмх і заяви вірносте для цїсаря з прось¬ 
бою, щоби їх закомунїковано володареви Австрії3). Митрополит 
передав їх архикнязеви-їубернаторови а сей відослав їх цїса- 
реви4 *). Як від архикнязя6), так і від цїсаря6) приспіли окремі 
подяки для митрополита і клиру, в яких висказувано надію, що 
подібні події більше не повторять ся. Еолиж увязнених сьвя- 
щеників засуджено, митрополит вилучив їх, на основі каноніч¬ 
них постанов, з духовного стану. З окрема зарядила цісарська 
канцелярія, що жадного з них не вільно ужити в душ пастир¬ 
ській службі без дозволу цїсаря7). 

Тим способом загороджувано засудженим поворот на їх душ- 
пастирські місця. Вправдї латинське духовеньство почало обста¬ 
вати за засудженими, а з нагоди заяв льояльности прийшло до 

4) Пре вид. Архів льв. Намісництва №. 1879/§£§ 1840. 
2) Огезііопз-Ргоіокоіі без дгіесЬ. каіЬ. Меігор. Огйіпаг. 

в р. 1838. №. 22. 
3) Незііопз-Ргоіокоіі 8 р. 1838. №. ЗО, 32—4, 37, 40— 

44, 46-7, 49-51, 53, 55-6, 58, 60-64, 66—81, 84-93, 95-7, 
100, 102—3, 105-111 і Тамже 8 р. 1839. №. 6, 9—11, 18 і 24. 

4) Незііопз-Ргоіокоіі 8 р. 1839. №. 2. 
6) Тамже 8 р. 1839. №. 4. Порівняй Матеріали №. 16. „Від¬ 

повідь архикнявя Фердинанда на заяви клиру, пис. дня 15 січня 1839 р.“. 
6) безііопз-РгоІокоІІ з р. 1840. №•. 25. Порівнай: Тер¬ 

ша ковець: „Українсько-руський Архив“, т. Ш, ст. 129—130. 
7) Превид. Архів льв. Наміси. №. 278/^дд 1840 (заря¬ 

джене цісарської канцелярії має дату: „Шеп, йеп 9-іеп Ногпищ» 1840“). 
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суперечок ніж латинський і руський миром1), та все те могло 
бути для увязнених слабою відрадою. Впрочім всі вони після 
виходу з вязницї остались буквально без хліба. 

Найраньше, бо дня 29 жовтня 1840 р. скінчив відсиджу¬ 
вати кару о. Теодор Бульчицький. Про се повідомила президія 
Губернії заздалегідь, бо дня 1 жовтня 1840 р. митрополита, 
запитуючи його рівночасно, чи не належало би Бульчицького 
припустити до душпастирських обовязків, тим більше, що в часі 
слідства виявляв він жаль з причини молодечого проступку та 
прирік сьвято, що ніколи до ніяких тайних товариств належати 
не буде2). 

Митрополит відослав письмо президії до еп. Снїгурського3), 
а сей відповів дня 26 жовтня 1840 р., що Бульчицького не 
може допустити до душпастирської служби4). З огляду, що за¬ 
ряд вязницї Шлільберїа не дістав ніяких поручень, куди мав 
відослати Бульчицького, тому випустив його дня 29 жовтня 
з тюрми, визначив йому невеликий гріш на харч та велів під 
полїційним доглядом проживати в Берні. Небавом дозволила 
президія іубернїї вернути Бульчицькону до Галичини6). Він за¬ 
мешкав у свого тестя, о. Івана Новаковського в Бульчицях 
самбірського округа і перебував тут аж по р. 1848 е). 

Дня 29 жовтня 1841 р. випущено на волю Охрииовича, 
Пекінського, Їадзїнського і Мійського, в рік нізнїйше Мінчаке- 
вича, а в р. 1843 Брижановського. 

На поручене їр. Седльнїцького запитала президія Губернії 
дня 23 лютого 1841 р. митрополита з одної сторони про ма¬ 
єткові відносини Покінського, Охрииовича і Їадзїнського, з дру¬ 
гої про інформації, що належать з ними після виходу з вязницї 
зробити7). Митрополит відповів, що після канонічних постанов, 
не може ужити їх в душпастирській службі і тому пожаданим 

*) Гляди: Матеріали №. 17 і 18. Два заряджена цісарської кан¬ 
целярії в справі суперечок ніж латинським і руським клиром“. Порівнай 
згадку в Тершаковця: „Українсько-руський Архпв®, т. Ш, ст. 130. 

2) ГІрезид. Архів льв. Наиісн. №. 1561840. 
3) Огезііопз-Ргоіокоіі з р. 1840. №. 66. 
4) Тамже 8 р. 1840. №. 71. 
*) Превид. Архів льв. Нан. №. і278/§§£ ех 840. 
•) Архів нінїст. справ внутрішних у Відня їазс. 1839 — 

рік 1848. №. 751. 
7) Превид. Архів льв. Нан. ай 241/§££ ех 1841 і Оез- 

Ііопз-Ргоіокоіі з р. 1841. №. 9. 
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було би, вборонити їм поворот до Галичини. Иньшої гадки був 
суд, який заявив ся за тик, щоби їй дозволити на поворот до 
Галичини, бо в часі' провини числили вони ледви но 20 літ, 
бо після їх засуду не наспіли про них ніякі некорисні вісти, 
бо в часі слідства виявляли вони жаль, а се найкрасша порука, 
що на будуче против ряду не дадуть ся ужити. З поглядом 
судових властий зсолїдаризовала ся президія їубернїї, яка за¬ 
мітила від себе, що вони належали до неньше небезпечних про- 
ступників, що вони не мають ніякого майна і не могли би на 
чужині найти для себе хліба, що за проступки в молодечих лі¬ 
тах сповнені вже віднокутовали, а кара, яву відбули на Шпіль- 
берзї, здержить їх, батьків родин, від дальшої агітації1). Сьвіт- 
сьві власти поводили ся в сім разі людянїйше від митрополита. 
З їх поглядами згодив ся їр. Седльнїцький, а митр. Іевицького 
повідомлено письмом з дня 81 липня 1841 р., що увязнені 
вернуть по відбутій карі до Галичини, де будуть віддані під 
полїційний нагляд2). 

Так само противний був мптрополит, щоби дозволено вер¬ 
нути до Галичини о. Крижановському, якого позиція серед ду- 
ховеньства в Галичині* була би, но його гадці’, неможливою. 
Митрополит радив вислати його до иньших провінцій Австрії 
і визначити для нього з ряду аліментацію. При сїй нагоді ді- 
знаемо ся, що Ромуальд Ерижановський був сином емерит. кри¬ 
мінального радника Андрія, а оженив ся з дочкою судового 
таксатора, Еазимира Скшитуського, замешкалого в Берездівцях, 
бережанського округа3). 

Після виходу з вязницї відставлено Охримовича, на його 
бажане, до Цїсова, де проживав його тесть. Однак тут забавив 
Охримович не довго, бо вже в грудні' 1841 р. дістав дозвіл 
від староства в Стрию, перенестись до Гущанок, до дому свого 
вітця. Староста в Стрию, Ераттер доносив при сїй нагодї пре¬ 
зидії їубернїї: „2и Діезег Уегйідшщ Ьезіітшіе тісЬ Діє тіг 
тшкШсЬ уогдеЬгасЬІе іеіегІісЬе УегзісЬегапд Дез зеЬг мйг- 
Дщеп Сізз(жег §г. каШ. РГаггегз Ріеігизіешсг, Дазз ег Ьеі 
зеіпет ЬезсЬгапкіеп Еіпкоттеп аиззег 8іап.Де зеу, зеіпеп 

*) Тавже №. 409/ддд ех 84і. (Рапорт президії їубернїї до їр. 
Седльпїпького в дня 3 тая 1841). 

2) Та вже ай №. 939/ддд ех 841 і безііопз-РгоіокоП 
їв р. 1841. №. 53. 

3) Презид. Архів льв. Навісн. №. 1434 і 1524/д&£ 1843 
безііопз-РгоІ окоіі 8 р. 1843. №•. 69. 
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ЗсїшіедегзоЬп, ^зерЬ Осіїгутошсг іп зеіпет Наизе ги ег- 
Ьа11еп“1). 

Покінський дістав дозвіл замешкати в Добрянах2), а Мін- 
чакевич перебував по день 22 вересня 1846 р. в Лїсковатіи, 
сянідького округа, почім переніс ся до Перемишля3). 

В мартї 1845 р. внесли Покінський, Їадзїнський і Охри- 
мович через президію Губернії у Львові просьбу до цісаря, 
щоби дозволив їм обняти душпастврську службу. Дуже при¬ 
хильно поперла сю просьбу президія Губернії, вказуючи на те, 
що в часі сповненя злочину було їм ледви 20 літ з роду, та 
що їх поведене після відбутої кари було беззамітне. Тав само 
прихильно відніс ся до справи їр. Седльнїцький. Мимо сього 
цісар Фердинанд просьби не вислухав, начеркнувши на ній 
отсї слова: „ІсЬ Пп<їе шісЬ пісЬІ Ьезіітші (Пезет 
Апігаде Ео1§е ги деЬеп. ЗсЬбпЬгипп <їеп 20 Аидизі 
1845. Еегйіпапй тр.“4). 

Так розбились мрії бідних сьвящеників на дальших кілька 
літ. Доперва в сїчни 1848 р. при першім подуві нового вітру, 
що віщував Австрії нове жите, дозволено Теодорови Кульчиць- 
коиу і Михайлови Мінчакевичеви обняти поновно підрядне душ- 
пастирське місце під доглядом „еіпез уєгійззіісЬєп Рїаггегз05). 
Те саме дозволено також другим засудженим, хоч^точних дат 
про них не маємо. Тяжкі муки, яві один з них, о. Йосиф Охри- 
мович перетерпів протягом десяти літ в журбі о рідню і хліб, 
зломили перед часом його орїанїзм. Він умер дня 15 червня 
1857 р. на становиску пароха в Велдїжи в 43 році житя6). 
Даних з житя иньших засуджених не повело ся мені' зібрати. 

Так скінчила ся остаточно траїедія, цікава для висьвітленя 
сучасних стремлїнь серед руського духовеньства, для характе¬ 
ристики режіму в абсолютній Австрії, і відносин митрополита 
до ряду та духовеньства. 

х) ІІревид. Архів, льв. Наміси. №. 1748/дд£ 1841. (Рапорт 
старости Краттера в 28. XII. 1841). 

2) Тамже №. 17481§§§ 1841. 
3) Архів мінїст. справ внутр. у Відни їазс. 1889 — рік 

1848. №. 751. 
*) Тамже їазс. 1477 — рік 1845. №. 5747. 
5) Тамже їазс. 1889 — рік 1848. №. 751. (ЗсЬгеіЬеп ап 8-пе 

без к. к. Неггп НойгаІЬз иші Роїігеібігекіогз, КіПег у. ЗасЬег Маз- 
зосЬ, ІДГоЬІдеЬогеп іп ЬетЬегд — \Уїеп йеп 23 Іаппег 1848). Ііо- 
рівнай: безііопз-РгоіокоІІ 8 р. 1848. №. 15. 

®) Вістку сю завдячую слухачці унїверситета, п. Галі' Охримовичівній. 
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IV. 

Оповідане, яке передаємо в сїй главі, може не вяже ся 
тїсно в заголовком нашої працї. Мимо сього вважаємо уиісним, 
вложити його на сім місці', бо воно подає нам дуже цікавий 
матеріях до характеристики відносин серед одного відлому на¬ 
шого духовеньства в Галичині', монахів Василіян, що довгі літа 
вели провід в бучацькій гімназії. Воно розкаже нам дещо про 
дух, яким жили Васихіяни, а враз з ними і ноходїж, повірена 
їх опіці'. 

Дня 10 цьвітня 1839 р. переслав о. Іван Еропивницький, 
парох в Бучачи, на руки президента Губернії, барона Еріїа до¬ 
нос на отців Василіян в Бучачи. 

В доносі' зазначив о. Еропивницький на вступі, що дав- 
нїйший староста в Станіславові, а теперішній гофрат Мільбахер 
поручив йому надзір над бучацькою гімназією і професорами, 
головно тому, що вже від двох літ почали являти ся між мо- 
ходїжю друковані в Парижи, заборонені книжки політичного 
змісту, на що шкільні власти не звертали достаточної уваги. 
Вправдї в Бучачи маємо „еіп Уісегіігесіогіаі" в особі по¬ 
важаного крилошанина Домбровського (лат. пароха), однак 
він, заслужений чоловік, через свою гхубоку старість не може 
мати точних вістий про поведене професорів та про примір, 
який вони дають молодїжи. 8 новим старостою не війшов доси 
підписаний в тїснїйші звязи, тому висилає свої помічаня впрост 
на руки президента Губернії. 

В падолисті' 1838 р., писав о. Еропивницький, ведено 
з Залїщик через Бучач польського повстанця (еіпеп роїпізсіїеп 
Іпзиг^епіеп) в асистї підофіцира і 6 вояків. Нічліг випав їм 
в Бучачи. Дізнали ся про се студенти гімназії, зібрали ся 
в шинку, гостили вояків і повстанця горівкою та араком, а на¬ 
віть хотїхи повстанця відбити, однак се їм не повело ся. Діз- 
нав ся про се префект (директор) гімназії Василіянин, о. Еос- 
сак, перевів з хлопцями слідство, списав протоколи і заявив їм, 
що після закону належить ся їм ексклюзія, а крім сього мо¬ 
жуть бути асентеровані до війська. Перелякані студенти розка¬ 
зали про се родичам, а тоді прибігла до префекта мати одного 
з учеників, Проспера Ціммермана і молила його протягом трех 
днів, щоби подер протокол, списаний з її сином. Префект Еос- 
сак дав себе умолити, протокол подер, а за се дала мати Дім- 
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иернана два дивани для окраси вівтаря василіяцської церкви. 
Так само подер префект Коссак протокол, списаний з учеником 
Ясїнським. „Ізі аізо еіпе зоїсЬе Атізіїапдіипд, питав о. Кро- 
пввницький, пісЬі еіп \Уе§\Уеізег Шг діє Шдепд, дазз зіе 
тійеїзі ВезІесЬип§ аііез Шип ипд §Єдепк зеіп капп?“ 

Дальше обвпняв о. Ероиивницький префекта, що він най¬ 
шов в уненика Будоського богато заборонених книжок, однак 
не повідомив про се властий. Про професорів-Василіян писав 
бучацький парох, що вони, а спеціяльио Ясеницький, ганьблять 
учеників в часі шкільної науки словами: „Ту рггек1§і;у Бгіуа- 

Ьіе!“ „Боїі аізо зо еіпе дезеїгтдгще Ьеііип^, писав о. Кро- 
пивницький, пісМ Шг еіпе СтеЬаЬг §е§еп даз 'ЇУоЬІ дез 81а- 

аіез ипд аіз еіпе АЬпеідип§ §едеп діє Ве§іегип§ іп 2икипЙ 
апдезеЬеп іуегдеп? О! Біе Вазуїіапег луагеп ипд зіпд піе 
дег Кедіегип^ §епеі£'і...“ На доказ сього згадав о. Кропив- 

ницький на р. 1809, в якім Василіяни виявили свою віролом¬ 
ність в виду держави, в хвилі коли польські повстанці вдерли 
ся до Галичини. Тодішній префект- василіанської гімназії, о. По- 

лянський виголосив в шкільній салі публичну промову, а в на¬ 

слідок її 300 учеників вписало ся до польського війська під 
провід Розвадовського. За се відобрав ряд Полянському префек¬ 
туру і велів зіслати його до одного з поменьших монастирів. 

Рік 1830, по гадці о. Кропивницького, приніс нові докази 
віроломности Василіян. Коли в Росії вибухло польське повстане, 
Васпліяни виявили свою невірність для російського ряду тим, 
що дали польському їенералови Двернїцькому, який ішов зі сво¬ 

їми військами через ІІочаїв, мілїон польських золотих, а коли 
понад се Василіяни підбурювали нарід против російського ряду, 
їх строго покарано, монастирі понищено а на їх місце введено 
православних монахів. В Галичині за те були Василіяни від р. 

1809 обережнїйшини, спеціяльио в Бучачи і аж до сього (1839) 
року не дали причин до підозріваня їх вірности для ряду, задля 
чого іменовано їх провідниками гімназії. І як довго вели про¬ 
від в школі та монастиря старі монахи, так довго не можна 
було на них нарікати. Однак в біжучім році відобрали монахи 
в часі елекції в Добромили, яку відбувають що 4 роки, провід 
старшим і повибирали молодих, що учили ся у Відни, на те, 
щоби вільно було їм, після вподоби, сповняти обовязки і не 
бути зневоленими піддати ся тяжким, монастирським правилам. Пре¬ 

фектом гімназії вибрано рівнож віденського конвіктиста. Що сї 
віденські питомцї були небезпечними для ряду, сьвідчить ся 

7 Записки Наук. Топ. ім. Шепчелка т, ЬХХХ- 
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обставина, що давнїйший староста в Станіславові, Мільбахер 
уважав уиісним докоряти публично в домі віцедиректора Дои- 
бровського віденському питомцеви, проф. Терлецькому за те, що 
відвідував підозрілих та ворожих для ряду шляхтичів і що сва¬ 
рив ся та не слухав своїх наставників. В виду сього зневоле¬ 
ний був ігумен монастиря донести про се провінціялови і ві- 
дослати його на покуту до_львівського монастиря. Однак лишили 
ся ще в Бучачи два його віденські товариші, префект Коссак 
і учитель гімназії Шемердецький, які відграють в монастиря 
важну ролю і дають влий примір молодїжи, як се видно з слі¬ 
дуючих фактів: 

а) Василівни спрошують на сьвята до монастиря людий 
8 міста та дооколичних шляхтичів, де пють, сьпівають і гра¬ 
ють в карти до 4 год. з рана, як се було на новий рік, хоч, 
після монастирських правил, ворота монастиря повинні бути 
вимкнені о год. 8 вечером; 

б) йдуть з часта на візити в місті та вертають пізно в ночи 
домів, а віденський питомець Шемердецький завів ще сю моду, 
що опровів свої іменини в гостинницї, платив там напої і пе¬ 
ребув з префектом в товаристві пань до опівночи; 

в) їздять в часі ферий, а навіть шкільних днів (головно: 
Шемердецький та Ясеницький) на село до шляхтичів та занед¬ 
бують науку, а крім сього познакомлюе ся в них Шемердець- 
вий з забороненими книжками, а може й псує пньших „диі 
дезіппіе МбпсЬе"; 

г) приймають, спеціально „Адоніс® Шемердецький та пре¬ 
фект Коссак поза клявзурою візити пань, пють з ними каву, 
чай, або їдять обіди і роблять пізно ночію візити по заїздних 
домах матерям, що приїздять до своїх синів; 

д) відбувають з учениками три рази в тижднї корепетиції 
в школі', хоч се заборонено законом, і побирають за те від бід- 
нїйших учеників 20 злр. СМ. а від богатших подвійну суму. 
Ученики, що ходять на такі кореиетиції, дістають добрі ноти. 
А чи яло ся монахам в сей спосіб зарабляти, коли вожднй 
з них має удержане з фондів монастиря а крім сього „Уізііа- 
гіит-^еМ® в сумі 80 злр. С. М.? 

е) видають значні гроші на карти, забави, дорогі одежі, 
цінні меблї, мальоване комнат монастиря, чого доси не було 
і не повинно бути, роздїлюють богаті дарунки між пані, а що 
найгірше, легковажать монастирську одежу, а два з них, Кос¬ 
сак і Шемердецький місто ряси носять польські чамари. 
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Годї £ дивуватись, писав о. Еропивницький в доносї, що 
монахів наслідує молодїж і пересиджує по шинках. Богато сту¬ 
дентів позаставляло на гулянки в Жидів свої річи, так що пре¬ 
фект Коссак мусів їх відбирати при помочи поліції. Двайцять 
студентів днювало та ночовало в гостинни цї, а лише одного, 
і то бідного прогнав Еоссак з гімназії; Один з членів сього 
кружка, Моравец украв на гулянки плащ у свого товариша Еу- 
ровецького та заставив його в жида. Він украв опісля в шин¬ 
каря їаврієля з стола 6 злр., які мусів звертати жидам в до- 
мінїкальній канцелярії. Сей самий ученик витягнув надстражни- 
кови Ржепецькому зі скрині 40 злр., які рівнож мусів віддати 
та вимантив у годинникаря Стрільбицького годинник, який не¬ 
бавом продав на ярмарку в Язлівци, почім був зневолений його 
відкупити і звернути. Місто виключити такого ученика, префект 
заявив йому, що до приїзду вітця, урядника салїн, не вільно 
буде йому приходити до школи. Колиж отець не приїздив, при¬ 
був до Бучача шурин хлопця, приніс префектови дарунки а сей 
прирік приняти поновно Моравеца до школи. Натомість прогнав 
префект Еоссак в тім самім часі' зі школи бідних двох учени- 
ків: Телїховського за те, що ходив но шинках і Енязевича за 
те, що курив тютюн. 

Ерім сього завели монахи-ирофесори звичай, що молодїж 
мусить приносити їм на іменини дарунки в виді вави, чаю, цу¬ 
кру, вина та араку. 

Міг би я, писав о. Еропивницький, навести ще богато ра¬ 
зячих подробиць, а поки що зверну увагу на одну, яка сьвід- 
чить про близші зносини префекта зі шляхтою. Префект завів 
в монастири пансіон для шляхотських дїтий, за які побирає 
значні гроші, хоч відома річ, що монастир обовязаний удержу¬ 
вати зі своїх фондів 24 бідних учеників. Сімох бідних учени- 
ків префект вже позбув ся, а 17 умістив в одній комнатї, а дві 
дальші комнати, які вони раньше займали, віддав на пансіон 
для богатших. Вже й так нема клявзури для учеників в мона¬ 
стири, а небавом будуть заїздити туди жінки до своїх дїтий 
і проводити тут дні та ночи. 

Наслідки наведених фактів такі, що молодїж, позбавлена до¬ 
брого прнміру від своїх провідників, не шанує їх, не слухає, 
а навіть допускає ся каригідних вчинків, в роді ось якого: 

Дня 21 марта префект велів прибити на гімназії сьвіжо 
помальованого, державного орла. В ночи обкидав хтось орла бо¬ 
лотом. Префект хотів дізнати ся. про переступника і замкнув 
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кількох підозрілих о се до карцеру. Колиж йолу донесено, що 
злочину допустив ся 15-літний ученик Жозїнський, який їімна- 
зію кількома місяцями раньше покинув, префект прикликав його 
до себе, дав йому 25 різок, замкнув до карцеру, а по кількох 
годинах віддав до полїційного арешту. Иньших підозрілих пу¬ 
стив префект на волю, а одного з них, сина богатих родичів, 
Полоцького усунув зі школи тайком. Орла відчищено і пові¬ 
шено, а слідуючої ночи, коли Жозїнський сидів скатований 
у вязницї, орла поновно зневажено. За всі ті події треба вину¬ 
ватити учителів, які, як прим. Ясеницький ганьблять учеників 
в школі: вТу рг2ек1§іу 8г\уаЬіе!“ 

Б виду сього, для добра держави і школи, треба би по 
гадці о. Кропивницького: 

а) заіменувати цивільного префекта, якому монастир, вла¬ 
ститель 5 сіл' може дати гарне удержане; 

б) усунути учителів: Шемердецького та Ясеницького, пер¬ 
шого за візити в підозрілих, шляхетських домах, другого за 
уживане прізвища: „Ту рггекі^іу ЗгигаЬіе!*; 

в) знести корепетиції; 
г) знести пансіон для дїтий шляхтичів. 
На кінці доносу просив о. Кропивницький о окрему комі¬ 

сію, ява повинна би розглянутись в справі на місці, якій однак 
не повинна президія Губернії віддавати його письма в орігі- 
налї, ані зраджувати його прізвища, бо він мусів би від Баси- 
ліян чимало витерпіти. Кропивницький готов особисто явити ся 
у Жьвові і пояснити їубернаторови справу докладнїйше, бо за¬ 
боронені книжки можна в монастирі дуже легко „аиГ еіпе кипзі- 
^геіїешіе АгІ“ ВИСЛІДИТИ1). 

Донос о. Кропивницького переслано в ексцерптї до старо¬ 
ства в Станіславові, яке передало слідство комісареви 8бИеп- 
ЬоГег-ови. Останній відповів широким письмом, яке передаємо 
в короткім начерку. 

Мені повірено, відповів Сельденгофер, від двох літ нагляд 
над гімназією в Бучачи і являв ся там кождого місяця, тому 
мав нагоду добре пізнати префекта і монахів. Можу носьвідчити 
8 чистою совістію, що всі вони в моральнім і політичнім на¬ 
прямі поводять ся бездоганно. Таке саме сьвідоцтво виставив їм 

*) ІІревид. Архів львівеьк. Наиісн. №. 6091839, де 
перехований орігінал доносу з підписом :„ІоЬапп Кгоргапіекі, каіЬо- 
Іізекег Висгасаег Ріаггег без ^гіескізсЬеп Кііив“. 
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ній попередник Хомінський при передані повіту в мої руки, 
а я мушу додати, що під новим префектом, Коссаком, глубоко 
відданим нашому урядови, повага бучацької гімназії зросла, бо 
він остро наглядає над молодїжю і її моральним поведенєм. 

Всьо те, про що мене президія краю питає, в очерненєи 
Еоссака і Василіян. Боли се впинив бучацький мешканець Іван 
Домгер (Бег Висгасгег Іпзаззе ІоЬапп БотЬегг), то я знево¬ 
лений покликати ся на мій рапорт з р. 1837, в якім я мав 
нагоду висловити ся уємно про політичні погляди сього чоло¬ 
віка, а що о. Еоссак перестерігав родичів, щоби не повірювали 
йому своїх дїтий на мешканє і догляд, тому могла з відси пов¬ 
стати причина доносу против Василіян. 

Заки я мав нагоду провірити всі заміти, прибув до мене 
о. Еоссак і заявив, що до львівської президії Губернії вислали 
о. Еропивницький і Домгер письмо, в якім очорнили монахів, 
тому просив він мене, щоби я вислав відповідне пояснене. 
Я поїхав до Бучача і пересьвідчив ся, що всі' обвиноваченя 
Василіян є невірні. І так: 

учеників Цім мери ана і Ясїнського покарано. Протоколів, 
списаних з ними не понищено, а префект показав менї їх, скоро 
я лише сього зажадав; 

префект гімназії, який з часта заходить до домів учеників, 
щоби нересьвідчити ся про їх поведене, найшов в домі Блаже- 
йовського (а не Будоського) між книжками деякі романи, які 
забрав до монастиря і понищив, однак не найшов там ніяких 
політичних книжок; 

Василіяни не уживають в школі польської мови, тому не 
могли ганьбити своїх учеників словами: „Ту рггекіеіу Згші- 
Ьіе! “ Спеціально не міг сього вчинити проф. Ясеницький, що 
має провід в І Іран, клясї, де, яв сьвідчить катальої, нема анї 
одного Німця; 

у всіх монастирях е в звичаю, що в церковні сьвята схо¬ 
дять ся там запрошені гості. Однак неправдою е, будьто би 
в василіанськім монастирі гостї перебували до пізної ночи; 

Василіяни-сьвященикп визначують ся між иньшими мона¬ 
хами своїм образованем (богато з них учило ся у віденськім 
конвіктї), тону гонораціори Бучача та дооколична шляхта ці¬ 
нять їх високо та запрошують їх до себе, від чого вони не 
відтягають ся і відвідують родичів своїх елевів. Однак про них 
не ножна було почути нічого невідповідного, або такого, що 
могло би їх робити підозрілими у ряду. Професорів бачу я все 
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в товаристві префекта, який дбав про те, щоби вони були при¬ 
міром для иолодїжи. Я відвідав сьвящеників Шемердецького та 
Ясенвцького в їх келїах, оглянув їх підручні бібліотеки, однак 
не найшов там ані заборонених, анї підозрілих книжок; 

з корепетиціями не роблять Василіяни ніяких надужить; 
про збиток в квлїях нема—мови. Видний там лад а чи¬ 

стість, про що мав нагоду нересьвідчити ся митрополит-примас, 
що відвідав зі мною монастир та келії. Також не бачив я ні¬ 
коли Василіян в ипьшім одязі, як монашім і нагортцї поверх 
нього, а як коли хто з них для зашанованя габіту уживав ста¬ 
рої чамари,- то певно не появить ся в ній на улицї, або 
в школі; 

про ученинів, які ходили по шинках можу сказати, що їх 
покарано, а спеціяльно тих трех, яких названо по імени. 
Будьто би протезований Моравец належить рівнож до виключе¬ 
них, се сьвідчать акта і залучений друкований звіт гімназії; 

про вимушені від студентів дарунки для професорів я не 
чув в Бучачи нічого, за те показували мені Василіяни пись¬ 
менні подяки і рисунки, яві одержали на спомин від вдячних 
учеників; 

Василіяни обовязані удержувати 12 хлопців, однак вони 
мають на мешканю і харчи 19 бідних учеників. А що для бо- 
гатших учеників вони держать учителя французької мови, тому 
східні певного рода невдоволенє і зависть між біднїйшими 
елєвами; 

збещещене орла вже вияснене. Ученик Лозїнський признав 
ся до вини, тому покарано його справедливо, а поведене в сій 
справі префекта Коссака було „дапг зсЬгіЙз- шкі огйпипдз- 
таззі£“ *). 

х) Презид. Архів льв. Наміси ай №. 13381§§§ 1839 
(рапорт Сельденгоферна з дня 8 вересня 1839 р.). Про згадане вбеще- 
щене орла можемо подати на основі урядових актів ще отсї подробиці. 
Шкодим Ловїнський, імовірно, Русин з роду обкидав болотом австрій¬ 
ського орла. Хоч він вже раньше виступив зі школи, прикликав його 
Коссак до себе і передав місцевій власти, яка замкнула його в домінї- 
кальній ВЯ8НИЦЇ. Тут признав ся він перед домінїкальнпм мандатарем до 
вини. На просьбу родини випущено його по півторагодиннім увязиеню 
па волю і віддано під опіку домового учителя, Брилїнського. Боли орла 
обкидано поновно болотом, підоврінб звернуло ся знов против Лозїн- 
ського, однак він випер ся, а при сій нагоді заявив, що первісні зізнаня 
на ній вимушено і він до ніякої вини не почуває ся. Однак при слід¬ 
стві, яке переводив Сельдепгофер, Лозїнський призвав вя, що оба рази 
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Після вияснень Сельденгофера Василіянам не спав ані 
один волос в голови. Колиб на місце Сельдвнгофена переводив 
був слідство другий Сахер-Масох, то, певно, заряджено би увяз- 
неня і т. п., хоч на справі нічого не було. Одно певне, що 
Василіяни в Бучачи, носячи чамари, лише ианїфестовали свій 
польський патріотизм, далекий від всяких конспірація, а як По¬ 
ляки з пересьвідченя, мусїли вони числити ся з почуваннями 
молодїжи, що жила тими гадками та ідеалами, які бачила серед 
людий старших. Бучацькоиу парохови о. Кропивницькому могло 
бути не на руку висше образоване Басиліян, їх значний вплив 
хоч би вже з сього титулу, що вели гімназію, і тому написав 
донос поганий, гідний осуду, на якім сам найгірше вийшов. 
Басиліяни дізнали ся скоро, хто його написав, а з окрема до¬ 
несла в урядовій дорозі' президія Губернії митрополитови, що 
Бропивницький оклеветав Еоссака і Басиліян, а президії вида¬ 
всь неімовірним, що найшов ся чоловік, який міг в такий низь¬ 
кий спосіб накинути ся на своїх товаришів по службі. З пере¬ 
веденого слідства вийшло на яву, що між о. Бропивницьким 
і Басиліянами відносини неможливі, тому президія просила 

обкидав болотом орла „ипД аіз ІІгзасЬе Діезез ВиЬепзігеісЬз даЬ ег 
Діє зігепде ВеЬапДІипд Дез СутпазіаІІеЬгегз ЗпіемДсг ап, Дет ег 
Дигсії Діє ВеЬапДІипд Діезез, аіз СутпазіаІгіегДе аиздезіеіііеп к. к. 
\¥аррепз, дІеісЬ \уіє Дет йЬгідеп Регзопаїе еіпеп Вегдег уегигзасЬеп 
ууоіііе". Остаточно Лозїнського виключено 8 Гімназії і судове слідство 
застановлено. Староста в Станїславова, вдаючи звіт 8 сеї справи, ви¬ 
хвалив Коссака як чоловіка, глубоко відданого урядови, як доброго пре¬ 
фекта, що слідить за новеденен молодїжи і професорів (Рапорт в 1 мая 
1839 — гляди Превид. Архів льв. Намісництва №\аДб81/ддд 
1839). В справі вбещещеня орла дістав дир. поліції Сахер Масох до¬ 
нос, підписаний „ЗсЬйІег ат Висгасгег Оутпазіо", в якім вказувано, 
як на виповпика, на учепика Петра Иідгородецького. По гадці' незвіс- 
ного доносчика, Підгородецькнй „еіп регїида оЬпе ТаиїзсЬеіп, ууєі- 
сЬег Даз Сушпазіиш ЬезисЬІ йЬег Зеіпе к. к. А. Мазевій! зсЬітрЙ 
(Ег Ьаі Саіігіеп Деп РоЬІеп дезІоЬІеп)... ипД заді: „Біе 8сЬ\уаЬеп 
зіпД тії КаІЬЇаІІеп Ьіег іп ипзег ЬапД декоттеп ипД деігі ууоіієп 
8іе Неггп зеуп... Іп Деп егзіеп МопаІЬеп Дез уогідеп Кигзез Ьаі зеї- 
Ьег дезаді, тап Ьегеііеі Тад ипД КасЬІ Риіуег... Іт 40-Іеп ІаЬге 
■ууігД тап зсЬоп Діє ВеиївсЬеп ІгеіЬеп Ьіпіег ат Б о пай “ і т. н. 
Слідства в сій справі не переводжено, бо по гадці президії Губернії, се 
не було би вказаним в огляду на те, що справа дражлива, що донос 
анонімний і що Підгородецький був чужим підданим. Президія Губернії 
поручила лише старості, щоби використав сю справу в крувї полїцій- 
ного дїланя. (Превид. Архів льв. Намісництва №\ 735/ддд ех 
1839 аД 609. II). 
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митрополита, щоби зарядив все можливе для поправи від¬ 
носин1). 

Митрополит вислав Кропивницькому Дня 31 жовтня 1839 
р. „йесгеїшп гергеЬепзіопіз“, про яке повідомив також латин¬ 
ського архієпископа2). 

Однак Кропивницький належав до завзятущих людий. До¬ 
гана з консисторії подразнила його ще більше і він не хотів 
зійти з ворожого становиска супроти Василіян. В р. 1845 вніс 
він поновний донос против_префекта Коссака і нрофесорів-Ва- 
силіян до президії Губернії, яка дня 17 марта (№\ 202) про¬ 
сила митрополита, щоби справу розслїдив в дісціплїнарній до¬ 
розі8). Вибрано окрему комісію, зложену з відпоручннків Губер¬ 
нії і духовеньства, якій треба було звернути кошти подорожи4). 
Остаточно покінчено справу доперва в р. І8486), однак неві¬ 
домо з яким вислїдом. 

(Далї буде). 

х) Там ж е №. 1338/88Є 839 асі 609. II. 
2) безІіопз-РгоіокоІІ без дгіесЬ. каІЬ. Меігор. Огйіпагіаіз 

з р. 1839. №. 43 і 48. 
3) Оезііопз-Ргоіокоіі з р. 1845. №. 40. 
*) Тамже 8 р. 1845. №. 86. 
5) Тамже з р. 1848. №. 39 і 83. 



Причинки до народнії вірувань в початком XIX ст. 
^пирі і розношене зарази. 

Подав Др. Зенон Кузеля. 

В старих книгах, а передовсім в всіляких урядових 
актах і иньших рукописах находимо не одну цікаву звістку про 
віруваня і погляди наших предків; дуже пасто дають вони 
гарні паралелі до нииїшних поглядів і роз’яснюють нераз те, 
що нині затерло ся, або стало незрозуміле. 

Про вагу подібних студій відзивали ся вже настійте учені. 
Сготте присьвячуе тому питаню окремий розділ в своїм під¬ 
ручнику фолькльору і вказує, що студійоване давніх памяток 
для цілий етнографічних має не иеньшу вартість, як і досліди 
над сучасністю, даючи історичний підклад тому, що нині вїд- 
буваєть ся. Горяно поручае займати ся тим і ЗсЬбпЬасЬ. в статі 
про досліди в Альпах і Кайндль в своїм підручнику фоль¬ 
кльору. 

У нас на тім полі не зроблено дуже богато, одначе не 
стоїть воно облогом. Київська Старина принесла цілий ряд всі¬ 
ляких документів, дещо уміщене було в Житю і Слові. Архів¬ 
ний матеріях і оброблене маємо також в працях Антоновича 
(про чарівництво), Іевицького1), Франка, Зубрицького. Я на¬ 
воджу понивше два документи, видані їубернїяльним урядом 
у Львові до духовних властий і втягнені в книгу розпоряджень 
Крушельницької церкви в Стрийськім повіті'. 

*) О. Левпцкій, Очеркв стариннаго бита Волнни и Украйни. 
Київ. Стар. 

Заїшскн Наук. Тов. іхг. Шевченка, т. ПХХХ. 8 
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Перший документ, оголошений в р. 1803, подає нам звістки 
про забобони селян підпас зарази на худобу, другий акт гово¬ 
рить про віруваня в упирів, він виданий в р. 1803, а дору¬ 
чений сьвященикам з початком дальшого року. 

Зачнім від нього наші ноясненя. 
Їубернїя підносить очевидно з невдоволенєм, що сьвященики 

до того ще часу не викоріняли усіх забобонів між селянами: 
богато людий вірить в нічні страхи, в чари, духи, а що най- 
лрикрійше, знаходять ся люди, що не уміють пошанувати сьвя- 
тости гробу, витягають мерців з домовин і знущають ся над 
ними. З акту видно, що се мусїло повторювати ся частій ше, 
коли циркулярні уряди почували ся до обовязку повідомити про 
се Губернію і коли їубернїя уважала за відповідне пригадати 
сьвященикам, щоби впливали в науках на нарід і від’учували 
його від поганих і негідних учинків. 

І. 
Викопуване тіла небіщика з гробу і збитковане над ним 

стоїть тут безперечно в звязи з вірою в упирів, що сягає дуже 
давних часів і доховала ся подекуди і до нині. Опираеть ся 
вона на погляді, що мерці можуть повертати на землю і шко¬ 
дити людям, які їм через що небудь стали немилі. Причини 
тої віри треба найправдоподібнїйше шукати в снах і привидах, 
як на се звернув був увагу Тайльор, а далі С. Меуег, Кох х) 
і иньші. 

Віра в поворот мерців з другого сьвіта знана майже без виїмку 
на цілій просторони нашої землі, без ріжницї, у культурних і так 
званих диких народів. Спеціальною формою сеї віри являють ся 
наші віруваня про упирів, що стрічають ся у всіляких відмі¬ 
нах також у иньших славянських народів, у німецьких племен та 
серед людности балканського півострова, приміром у Турків, 
Альбанцїв і Новогреків. Сггітт в своїй мітольоїії та пере¬ 
казах і казках, МаппЬагсИ, ЬіеЬгесМ (2иг Уоікзкипсіе, 195— 
198), Кгаизе (2. 1. ЕЙіп., 1883), АшЗгее в „ЕШпо^гарЬізсЬе 
Рага11е1еп“, Меуег в БеиІзсЬез УоГкзіит, Н. МасЬаІ в Ш- 
кгез зкштзк&іо Ьгуезіоуі (РгаЬа 1891, 182—186), Аеанасьев'ь 

*) КосЬ, 2ига Апітізтиз Дег зМатегікапізсЬеп Іпйіапег 8ирр- 
Іет. ги Іпіегп. АгсЬ. ї. ЕШп., 1900. 
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в праці „Дезтическія воззрінія Славянь на природу0, Вагиле- 
вич в статі „О ир^'гесії а шй’тасЬ" (С. Се$к. Миз. 1840, 
с. 232—261), Ф. Краус в Рсттбі итаїіусії па б\уіа1“ (ІУізїа, 
ІУ, 657—683), 81. Носк, Біе Уатрігза^сп и. іЬге Уетег- 
іип§' іп б. Ілі.1), їедоз в Меіизіпе, 1888, Віегп в Месіігіп и. 
АЬег^іаиЬе іп бег Тйгкеі, І, с. 350—370, О. ЗсЬеІІ, Б. Уоікз- 
дІаиЬеп іт Вег^ізсіїеп ап <3. ГогісЗаиег (3. Зееіе п. <3, Тобе 
(Аг. 1. Кеіід. IV, 305—337), Саіапб в Ееп ІшЗодегтаапзсІї 
Ьизігаііе СгеЬгиік, Атзіегбат 1898, А. Іеіііпек, 2иг Уат- 
ругза^е 2. (3. Уег. І. Ук., 1904, 323 ід., І. Ке^еіеіп, 
МасебопізсЬег 8ее1еп§1аиЬе и. Тоїепсиїіиз, і Ь і <4, 1904, с. 19 
—35 зібрали більший матеріал у всіляких народів і старали ся 
його уїруновати і пояснити. Дотикали ся того питана також 
Тайльор, Лянї, Петель, Карлович (в 2. і. Кеіщ. \у.) і иньші. 
Сировий матеріал можна найти в досить великій скількости 
в збірках етнографічних і в більших оглядах, приміром у КиЬпа 
і Зсішагіг’а, у Меуег’а і т. д. 

Славянські племена доховали віру в упирів в найчистїй- 
шім виді, так що дехто навіть бачив у них її жерело, і стали 
нині її осередком. Особливо розширена вона у Болгарів і у Укра¬ 
їнців та Білорусинів, де ще ясно відріжнюеть ся мерлець упир 
від вовкулака; у Сербів і взагалі на полудни змішано оба типи. 
В упирів вірять також Словінці, Чехи, Словаки, Лужичани, Ка- 
шуби, Поляки і Великороси. Література про упирів у славянських 
народів зібрана тільки у нас докладнїйше, а деінде розкинені 
поодинокі звістки по всіляких часописях так, що робота коло їх 
порівняна значно утруднена. Мала частина матеріалу використана 
в начерку Махала, а в части і у Вагилевича2). 

Для нас передовсім важне зіставлене проф. Сумцова „Кол¬ 
дуни, відьми и упнри“ (Сборникь Харьк. Ист. фил. Общ. т. ІІГ, 
1891, стор. 229 і д.), де зведена богата література, вичи¬ 
слена також в части в примітках до розділу про упирів (про- 
исхожденіе упнрей) в „Культурних^ переживаніяхь0 (Кіев. Ст. 
1890, XXVIII, с. 65). У нього подані і деякі загальні замітки, 
з якими в більшій мірі стрічаємо ся в студії А. Потебні 

1) ЕогзсЬипдеп гиг пеиегеп ІліегаіигдезсЬісІїіе, XVII, 1900 (рец. 
КеизсЬеГа в ЕирЬогіоп, УПІ, 1901, 734—8). 

*) Прошу про се порівяати Ег. і е з і її а 1 е г, Уїкосіїак іп тапі¬ 
ри- зрозеЬпіт орігот па зіоу. Ьаіезіо^е, І^иЬ!). 2топ, III, 1883, Ьі- 
1 е к, ЕЙіпоІодізсЬе ДОбПгеп аиз Возпіеп ипб Негсе§о\УІпа, ІУіззепз. 
Міііеіі. аиз Воз. и. Негс., VIII, 269—270. 
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„О ниеическомь значеній нккоторнхі обрядова и нові рій", 
а саме в третім розділі „Змій, Волкг, Відьма" (Чтенія, 1865, 
IV, с. 233—310 і спеціяльно с. 277—287). Пробу зіставленя 
матеріялу бачимо в студії бфименко, Упнри (Йз исторіи нар. 
варованій), Кіев. Стар. 1883, VI, с. 371—9, в збірці Іванова 
„Народнне разсказн о вкдьнах’ь и упнряхг" (Сборн. Хар. її. 
Ф. Общ. III, с. 156 і д.) і в статі Франка в Кіев. Стар. (1890, 
IV, с. 101—120): „Сожженіе упнрей вт> с. Нагуевичахь вь р. 
1831“. Архівний матеріал зібрано в праці Антоновича в Тру¬ 
дах Чубинського, а крім того у бфименко, Вагилевича, ЇЇІ. Я. 
„Убійство упнря вь Кіевщині во время чумн 1770 г.“ (Кіев. 
Стар. 1890, N. 2, с. 338—341) і д. и. 

Етнографічні збірки містять дійсно богато матеріялу. Крім 
Іванова треба тут вичислити збірки Драгоманова, Нар. преданія 
и разсказн, 62—66, Чубинського, Трудн, П, 411—416 і д., 
Новосельского, „Ьий икгаійзкі" т. II, Копернїцкого-Рокоссовскої 
„Рггусгупек йо еіпо^гаііі Іийи гизкіе^о па ІУоїупіи, 2Ьі6г 
туіай. йо апі. кг,“ XI, А. Подберезкого „Маіегуаіу йо йето- 
поіоері Іийи икгаіпзкіе§о “ (2Ьібг IV, 1880, 3—82), Грін- 
ченка, їїзг усті народа,.1901, V, N. 165—174 і Зтнограф. Мате¬ 
ріали, І, 1895, с. 52—56, II, 92—107, Яворського, Бййгиз- 
зівсЬе 'Уатруге (2еіі й. Уег. і. Vо1к8к., 1898, VIII, 381 — 
336) і його ж статя в Живій Старині, 1897,1, 107—110, а пе¬ 
редовсім збірку Гнатюка „Знадоби до українсько-руської демо- 
нольоїії" (Етн. Збір. XVI). 

Найдавнїйшу звістку про упирів находимо уже в поясне¬ 
них до пророків1); Серапіон дорікав (в XIII ст.) своїм сучас¬ 
никам, що не хотіли ховати повісильників і потопельників і ви¬ 
копували їх з могил2), приписуючи їй спроваджуване посухи 
і неурожаїв. В збірнику Паісієвім з XIV ст. читаємо, що „пе- 
реже того клали требу упиремг и берегинями" ; в рукописи Соф. 
Новгород, бібліотеки згадують ся упирі побіч иньших демонів 
і „богів"3). Максим Грек згадує про се в XVI ст. і стараєть 
ся переконати вірних, що мердїв не вільно непокоїти. Про ви¬ 
копуване і палене „преисподниковг" або так званих „вуркула¬ 
кові" і про жінки „гилуди", що висисають кров дїтий та уби¬ 
вають їх, читаємо і у Іоасафа Ефесского4). Осібний розділ про 

Ч МікІозісЬ, Ьехікоп. 
2) Котляревскій, О погребальннхь обнчаяхь, 34—5. 
3) МасЬаІ, ор. сіі., 183. 
4) Алмазові, Канонпческіе отвктн Іоае. Бфесскаго. Одесса 1903, 

етор. 42, 53. 
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упирів знаходимо і в требнику, виданім в Еиїві 1620 р. Памвою 
Бериндою. 

Одначе проповіди не усунули загально розпростореної віри 
в упирів, що запустила була сильне коріне. Численні архівні 
звістки з XVIII ст. доказують нам, що ще тоді була вона дуже 
розповсюджена, а що найважнїйше активна. Як і тепер головно 
і тоді обвинювано деяких людий, що вони спроваджують посуху 
або заразу. Полковника А. Танського (1727) і їенераяьного 
обозного В. Борковського (ок. 1686) уважали сучасні люди упи¬ 
рями : останнього пробили навіть осиковим колом, а цілу подію 
розмалювали на стїнї троїцького собора1). Люди з Гуменця стрі¬ 
нувши в ночи шляхтича Матковского, як шукав загублених ко- 
ний, признали його за упиря і спалили його, обвинувачуючи 
його в занесеню епідемії (1738 р.)2). Таксамо зроблено і з захожим 
з Турції 0. Маронітом3). В Гуманській Війтівцї в Київщині ки¬ 
нули люди підозрінє на свого власного сьвященика, оббили його 
майже на смерть, закопали в яму, пробили осиковим волом і за¬ 
сипали живцем землею4). В 1750 році перепроваджувала хар¬ 
ківська консисторія цілий процес з селянином з села Іюботина, 
валуйського повіту, про якого говорило СЯ, ЩО ВІН „уПНрЬ Р0_ 
димьій". Люди сходили ся до нього і просили його о всілякі 
ради, думаючи, що він уміє віщувати. Процес показав одначе, 
що він був звичайним ошуканцем, що хотів лише прокормптись 
в голодний рік5). 

Против віри в упирів звернене одно місце в посланію пра¬ 
вославного, буковинського єпископа Даниїла, з р. 1790, в якім 
згадуеть ся, що люди приписують їм наношене зарази: 6 такі 
люди — каже він — що думають, „яко тілеса нікоторихі 
людей мертвнхі вміють силу умертвлять скотн..., которшгь 
тілесамі и имя видумали, сі єсть нарекли ихі „видми" или 
„опирі"6). 

Подібно, як у нас, маємо давнїйші звістки і про иньші 
славянеькі народи. У Чехів згадує про упирів хроніка Гаека. 

*) бфииенко, 376 і література наведена у Грінченка, Неї 
усть народа, с. 428—9. 

2) Чубипскій, Труди, І, 425—432. 
3) іЬій., 339. 4) Ш. Я., ор. сіі. 338—341. 
5) Ам. Лебедеві, О борьбї духовннхі властей ві бнвшей єпар¬ 

хій бїлогородской сі суевіріяии, Кіев. Стар., 1890, ХХУПІ, 6—7. 
6) Мирові, Сожженіе упнрей ві с. Нагуевичахі, Кіев. Стар., 

1890, XXIX, с. 106—107. 
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Знаємо також з літописи, що в 1344 р. умерла упириця, яку 
треба бую пробити колом, бо губила людий. Упиром був також 
сьвященик Мислята, про якого згадуеть ся під роком 1336 і). 

Про упирів на Угорщині, Моравах і т. д. приносить чис¬ 
ленні відоности Бот Аіщ. Саїтеї в „Тгаііе зиг Іез аррагі- 
Ііопз йез езргіїз еі зиг Іез чатрігез ои Іез геуепапіз йе Ноп- 
§тіе, Могатіае е. і с.“ (Рагіз 1751)2). Ьисіиз згадує в своїм 
творі „Ве ге§по Ваїтаїіае еі СгоаІіае“ (1403 р.), що одну 
жінку непокоїв упир так завзято, що бурмістр міста позволив 
„іпіщеге сидпшп іп ресіиз еіиз“3). Про вампіризм у полудне¬ 
вих Славян з початком XIX ст.-говорить богато Ргозрег Мегі- 
тбе4) в розділі „8иг 1е Уатрігізте". 

Віра в упирів доховала ся живо і в XIX ст., а навіть 
з кінцем минувшого столїтя можна ще було занотувати випадки 
насильного убийства, спричиненого вірою в істноване упирів. 

Український упир досить скомплїкована істота. Звичайно 
розуміють під упирем мерця, що вертає в ночи на землю і ссе 
кров зі сплячих людий, особливо з дїтий5). Одначе упир може 
бути і живий і пробувати незамітно між людьми і тоді він не 
меньше шкідливий, бо тяжко його розпізнати6). Дуже часто при¬ 
писують йому силу вороженя і відгадувана будучности, а відпо¬ 
відно до того ділять навіть упирів на старших і молодших, сильнїй- 
ших і слабших7). Вкінци називають тим самим іменем і дїтий, обло¬ 
жених англійською хоробою, які звичайно мають назву одміни, 
обмінчати. СІ упирі не чинять великої шкоди населеню і зай¬ 
мають ся вороженєм8). Вороженє і чароване се взагалі дві 
основні прикмети, звязані з іменем упиря: в старо-руських слів- 
никах об’яснювано навіть імя упиря словом чарівник. 

Упир може перекидати ся в зьвірят, передовсім в вовка, 

*) МасЬаІ, 186, ІУаЬуІетоіс, ор. сії. 256—258. 
2) Звістку про сю рідку книжку, що переховуеть ся в віденській 

надворній бібліотеці', вавдячую дру Т. Матічу. 
*) 2Ьогпік га пагойпі кіуоі з'иг. 81ау. І, 224. 
4) Р. Мегітбе, Ьа БоиЬІе Мбргізе. Ьа Оигіа. Рагіз 1885, ст. 

222—236. І видане вийшло 1829 р. Корпстаю тут також з вказівок дра 
Матіча „Про судову розправу з року 1882 в АгсЬ. І. зіау. РЬіІ., 
VI, 618-620. 

*) Сумцові, Культурння переживанія, N. 122, с. 64, МасЬаІ, 
ор. сії., 183, Аеанасьеві, III, 557, 585, Потебня, 282 і д., Іа- 
ууогзкі], 331. 

6) бфименко, 371, Мирові, 101—3, Сумцові, 63. 
т) Мирові, 102- 104. •) ^ууозіеізкі, II, 106, 161. 
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в кота і собаку. Про се вже згадує Іоан Екзарх болгарський: 
„Тіло своє хранить мертво, и летаегх орлом, ястребонх, и во- 
роноих, и дятлемх, рніцутх дютьшх зварень и велремх дикимх, 
волкомх, летаютх змйемх, ршцутх рнсію и медвкдемх"1). В На- 
гуєвичах розказують, що попадя упириця перемінила ся в „ху¬ 
добину “, а власне в безрогу, щоби пімстити ся на нелюбім най¬ 
миті і укусити його. На Підгірю вірять, що упирі „дводуш- 
ники“ і можуть полишити в нони своє тіло і робити людям па¬ 
кости2). 

Упирі ідентіфікують ся декуди впасти і з зміями, лїтав- 
цями, інкубами, то значить мають в ночи приходити до своїх 
жінок і жити з ними, як за житя. Можуть навіть мати діти: 
у Болгар і у Москалів3), у Сербів, і у Галицьких Русинів пі¬ 
знати їх по тім, що або не мають взагалі костий або лише 
носової хрястки. Багилевич розказує, що до одної жінки ходив 
її чоловік упир і мав з нею кількоро дїтий. Вдова сохла і жов¬ 
тіла аж знахарка порадила їй здурити упиря, осьвічуючи хату 
ніби на весїлє4). Подібно думають і полудневі Славяни: Еоли 
жінка розумна, може здержати помершого чоловіка і наказати 
йому робити, що сама схоче; про се говорить ся і в пословици 
„ратеїпа гепа тоге уаргесШ, йа мгатріг к гуоу пе йоіагі 
і йа зоцеіа пе 1аге“5). 

У Драгоманова розказуєть ся про клопоти мужа, до якого 
ходила його жінка, упириця. Тут помогло посьвячене хати: 
„Посьвятили мою хату, і, крив Бог, стало тихо: наче мілліон 
віська хто поставив коло мене, наче вармія окружила мене"6). 
І у Поляків кружить велике число подібних оповідань7). 

До тепер ми знали упиря тільки з лихої сторони. Спора¬ 
дично розказують про нього і добре: він мав приміром з любови 
до людий відкрити їм тайну оживляти померших8). Упирі від¬ 
дають також більші услуги вороженем і чарованєм9). 

*) Потебня, ор. сії., 282—3. 
2) Миронх, 102. Більше паралель у Аеанасьева, III, 302, 

357, Вагилевича, 239 і р., Іа\Уогзкіу, 331—2. Прошу ще порів¬ 
няти: Сізгеїузкі, Іллі го1п.-§бгп. г окоііс Зїачуколга. 2Ьіог тай. 
XI, 11 і д. 

8) Потебня, 286—7, Аеанасьевх, III, 559, УУаЬуІелуус, 
237, 246, ЬіеЬгесЬІ, 2иг Уоікзкшійе, 1879, 58. 

4) Цілком таке саме оповідане у Явореького, 334—5. 
5) Кгаизз, ор. сії. 676. 
е) Драгомановх, Мар. пред. н разсказн, IV, 3, с. 63. 
7) Сізгегзкі, ор. сії., с. 12, 13. 
8) Сумцовх, К. П., 64. 8) їіолуозіеізкі, II, 106. 
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Звідки береть ся упир? 
Афанасєв прийшов до результату, що се злобні нерці, що 

були за житя чарівниками, вовкулаками або взагалі людьми, ви¬ 
лученими церквою як приміром самовбійц'і, єретики і прокляті1). 
Нарід робить їх дітьми дідька, вовкулака або відьмиа) або ду¬ 
має, що се дідьки, які увійшли лише в тіло відьом, чарівників 
або иньших людий8). Б деяких сторонах думають, що якась не¬ 
чиста сила має вплив на зародок, так, що дитина родить ся 
вже з прикметами упиря4); упирем може навіть стати кождий 
чоловік, коли його обвіє степовий вітер5), під яким треба ро¬ 
зуміти дідька. Бувають також „родимі" упирі6); коли жінка по¬ 
гляне на сьвященика підчас великого входу, то її дитина буде 
упирем7). Загально вірять у нас, що потопельники і повісиль- 
ники стають упирями: тому ховають їх на ровстайних дорогах 
і обкидають камінями і прутем8). 

Живого упиря пізнати трудно: кажуть, що звичайно вигля¬ 
дає він дуже добре, бо мусить носити на собі неживого това¬ 
риша. Розпізнають також по тім, що дуже злісний9). 

Найліпше одначе розпізнати його по красці лиця: буває 
він завсїди дуже червоний і то за житя і по смерти. Звідси 
походить і пословиця „червоний як упир" знана мабуть чи не 
у всіх славянських народів (прим, у Русинів, Поляків, Сербів). 
Щоби переконати ся, чи дійсно померший то упир, розкопують 
гріб, що звичайно має або шпару або. взагалі' долинку і отви- 
рають трумну. Упир не гниє і лежить червоний на лици, 
звернений передом до гори; часом має навіть отворені очи та 
окровавлені руки, ноги і губи10). Пізнають також по тім, що має 

х) Аоанасьевь, ор. сії., III, 557. 
2) Чубинскій, Трудн, І, 1, 205. 
3) Иотуозіеізкі, II, 161. 4) Сумцові, К. П., 63. 
5) бфименко, 373. Подібний шкідливий вплив має також вітер иа 

вагітні жінки; від ного попадають вони в хоробу і скидають дитину, що 
перемінюєть ся в чорта (Мплорадовичі, Народіте обряди и пісии 
Лубенскаго у., Полтаво, г., Сборн. Хар. Ист. Фил. Общ. X, 1897, с. 14, 
Чубинскій, Трудн, IV, 1. Чорт заплоднюе дуже часто в виді вітру: 
8 тим стрічаємо ся в середновічних літературах. Пр. пор. ще ІУаЬу- 
Іеуус, 238. 

®) Мирові, 101. 7) Іамгогзкіі, 331. 
8) Корегпіскі, Рггусгупек <Іо еІпо§гайі Іийи гизкіе^о па \\го- 

Іупіи. 2Ьібг хуіа<1. XI, с. 196, Сумцові, К. П., 63. 
9) бфименко, 371. 
10) Мироні, 101, 104, бфименко, 372, Аеанасьеві, 557— 

561, XVаЬуіе\уус, 238, Корегпіскі, 196, МасЬаІ, 184, Чубин- 
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шість пальців на руках і ногах1) і спить все головою до две- 
рий, а ногами до образів2). 

Нарід вірить ще до нині, принайненьше там, де ще нро- 
сьвіта не пустила глубшого коріня, що упирі приносять велику 
шкоду людям: передовсім доскулюють вони людям тим, що виси¬ 
сають їх кров підчас сну8), нищать здоровлє, дусять їх, а навіть 
забирають ся нераз до їх мяса. Взагалі' український упир не¬ 
безпечний: він нападає на спокійних людий, щоб ними пожи- 
вити ся, розганяє вечорниці і уміє остро мстити ся, коли йому 
хто зробить яку небудь пакість4), приміром здійме намітку; упир 
крутить ся часто по бездорожах і зводить людий з доброї пути. 
Крім того пакостить він цілому загалови, насилаючи заразу, по- 
мір, хороби, неврожай, посуху і иньші нещастя, причім не за¬ 
буває і на меньші пакости5). 

Тому старають ся люди за всяку ціну удержати мерця 
в труннї і зробити його нешкідливим. Вже сам релїїійний 
обряд звернений передовсім на те, щоби обезпечити людий від 
повороту померших: на те відправляєть ся похорон, запеча- 
туєть ся гріб і справляють ся поминки. До того ще й самі люди 
знають богато способів, що на їх гадку задержують мерця в гробі. 
Так приміром ставлять його ногами до дверий6), щоби не вер¬ 
нув ся, а добре вийшов, кажуть йому пращати ся з хатою, уда¬ 
ряючи трумну о поріг, отвирають вікна і двері, щоби мав куди 
вийти, а потім зачинюють їх і ставлять для нього воду, щоби 
не був лютий і мав що напитн ся, коли б вернув до хати. 
Трумну забивають міцно цьвяхани і кажуть видзвонювати на 
дзвінници, знаючи, що дзвони відганяють духів. Поляки з над 
Раби думають навіть, що аж тоді стає мерлець дійсно мерцем, 
коли зачнуть дзвонити: про се — кажуть — можна переконати 

екій, І, 1, 206, Ястребові, Матеріали для атиогр. Новоросс. края, 
134, Фраико, Нар. віруваня на Підгірю, Етн. Зо. V, 182, N. 14, За- 
луогзкіі, 334. 

х) Сушцові, К. П., 63. 2) Ми ропі, 102. 
8) Се основиа прикмета упиря, шо знана усюди; гл. висше Дра¬ 

го мано в, 62, N. 1, Гпатюк, 162, N. 272, Мирові, 105, Нетре¬ 
бо в і, 134, І а ту отакі], 333. 

4) РойЬегезкі, ор. сії., N. 2, 3, 4, 5, Чубинскій, І, 91, II, 
422, Драгомапові, 62, N. 2, Гриичепко, Изі усті народа. Чер- 
нигові 1901, с. 134—5, N. 171 (Не бери нпчого ві мертвяка), до на¬ 
ведені і иньші паралелі', с. 429, І а ту отакі], 332. 

5) Драгомапов, ор. сіі, 64: випускає копі. 
*) І. ^деіеіп, 34, гл. Іеіііпек, 2иг Уатругзаде, 323—4. 
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ся, бо трумна тодї о много тяжша1). Крім того уживаеть ся бо- 
гато иньших способів, про які тут не місце розводитись2). 

Одначе, як видно, і сі способи не помагають: мерці таки 
ходять по сьвітї і не дають людям супокійно жити. Розумієть 
ся, що з поміж них найстрашнійші упирі. Щоб зробити їх не¬ 
шкідливими, кличуть наперед сьвященика, аби закляв небіщика: 
часом се помагає і тоді упир утікає, перемінивши ся в серну3). 
Коли ж не помагає, беруть ся на далеко ліпший спосіб, який 
мусить помогти. 

Розкопують могилу і пробивають мерця осиковим колом, 
причім обертають його грудьми до долу4). У полудневих Сла- 
вян уживають до того глогового терна або кленового дерева, 
у Німців взагалі деревляного або тернового5). У нас і у Поля¬ 
ків беруть також липове і кленове дерево. У Гнатюка так при¬ 
міром кінчить ся N. 278: „Ксьонц казав го поховати (упиря) 
і забили восиковий кілочок в голову і вже був спокій“6). На 
иньшім місця читаємо знов таке: „Тогди ксьонц кажи: Дайти 
осикового кола, забю я ему в голову. Більши він ходити ни 
буди, бо то є справедливий упир. Він би був за сім літ люди 
потинав. Яв му забили, більше вже ни ходив і ніхто го ни ви¬ 
дів87). Осичина має взагалі велику силу: коли в гробі є шпари 
і мерлець ними виходить, то вистарчить задожити їх нею8). 

Рідше говорять, що треба утяти голову: згадуеть ся про се 
в збірці Гнатюка, у Яворського і в Батьківщині за р. 18989). 

0 Б. 8 те і § і е к, Ілні пайгаЬзкі, е. 134. 
2) Так кладуть приніром па Україні на вікно кусень желїза або 

роблять хрест на воротах. Чубинскій, І, 205. Про способи відганяти 
мерців прошу порівняти статю 6 л ліпка, ор. сії. 323—4. 

®) Корегпіскі, 196, РойЬегезкі, 15. 
4) Приміром Миронь, 106, Корегпіскі, 196, Чубинскій, І, 

1, 205, 206, РойЬегезкі, 15, 18, 19. 
5) МасЬаІ, 185—6, Аеанасьевь, 559, Кгаизз, 673. У Ма¬ 

кедонців поливають ще оливою ^е§е1еіп, ор. сії. 19—27, АзЬоІЬ, 
МасеД. їоікі. 218, 9). 

6) Гнатюк, ор. сії., N. 278, стр. 168. 
7) і Ь і сі. стр. 164, N. 273, також 163, N. 272. 
8) Аеанасьевь, III, 575. 
9) Гнатюк, с. 165, N. 275, Батьківщина, N. 9, пор. Гринченко, 

Литература украияскаго фолклора, 1901, с. 144, N.872, Миронь, 106, 
І а те о г к ід, 332. Відрізуване голови упирям знають всілякі народи (С. 
Меуег, АЬег§1аиЬе (І. Міііеіаііегз, 1884, 45, \Уеіп1ю1сІ, АІІпогДі- 
8СІ1Є5 ЬеЬеп, 1856, с. 497): робили се і Римляни в часі зарази (ТЬи- 
с у сі і Де з, 2, 52. Деіііпек, ор. сії.); у Болгар занотований подібний 
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Сей спосіб особливо розпросторений у Білорусинів. „Утеди людзї 
пасходзїлїсє, гуолау адцялї, між нуог паложилї, дай закапалї“ — 
каже ся в однім оповіданю у Федеровского1). Знають його та¬ 
кож Поляки, Лужичани і Німці2). До відтинаня служить усюди 
рискаль або лопата: голову кладуть звичайно поміж ноги. 

Деколи відрубують лише ноги3), або підтинають жили у ніг, 
у Гнатюка і Яворського січуть на дрібні кусники4). 

В давнїйших часах уживало ся для винищеня упирів огня : 
палено їх, подібно як чарівниці, на стосі і розкидувано порох. 
Розуніеть ся, що роблено се головно з живими упирями; при¬ 
чім затикало ся їм рот дегтем5). У Чехів, Кашубів і Сербів 
брали до того каміня і- землі6). Сього способу уживало ся дуже 
часто, а передовсім тоді, коли якогось чоловіка підозрівали, що 
він спровадив пошість на людий або на худобу, посуху або не¬ 
врожай: се найшкідливша сторона роботи упирів7). 

Вже висше навели ші на се кілька примірів з давнїйших 
часів; тепер подаю кілька нових з часів найновійших. 

Упирі шкодять надзвичайно наношенем епідемій, як чума, 
холера і т. д. В Галичині приписували їм холеру в р. 1831 
і 1876 і палили їх немилосердно на цілім Підгірю. Вагилевич 
і Франко подають про се докладнїйші звістки і наводять деякі 

випадок іще з року 1890 (Зігаизг, Виїдагеп, с. 454), про Румунів гл. 
ЕІЬпоІ. Мій. а. ІІпд. У, 69 (Єллїнек). На іетноване подібного зви¬ 
чаю в передісторичних часах вказують гроби, в яких стрічають ся ске¬ 
лети з головою, уміщеною між ногами (І е Пі пек, ор. сії., 19—27 = 
ІУеіпЬоїй, ТоІепЬезІаіІипд, 1859, 50, 96, Модк, вгишїгізз І. дегт. 
РЬіІ., 2 АиЯ., З, 254). Прошу ще порівяати цікаву розвідку А. Гель¬ 
віні, Уоп сіет роїпізсЬеп ІІріегІг схіег зісЬ зеІЬзІ ігеззепйеп Тогїіеп 
и. Й. йагаиз епізіапйепеп ЕигсЬі уог Резі- и. УіеЬзІегЬеп (1722 р.). 

*) Еейеготузкі, Ьші Ьіаїогизкі, Т. II, С. І, с. 199, N. 172 
і далі с. 206, N. 185. *) МасЬаІ, 185, 186. 

8) Сгагеіа ^гойолуа, 1885, N. 220, Гринченко, 144. 
4) Гнатюк, с. 163, N. 272, Червоная Русь, 1890, N. 28 = 

Миронь, 105, Іатуогзкі,), 332—3. 
6) Єфименко, 377. Деготь має у ріжпих народів велику силу 

і відганяє злпх духів. Поліжпицї держать його тому під ліжком і то аж 
доки не очистять ся, а дитина не охрестить ся (І, Іаууогзкі], Аиз 
бет Викоууіпег АШадзІеЬеп, Ш^иеИ, 1898, 97; 8еде1, ІУіеггепіа 
і Іесгпісіїуо іініохує 2уйб\у, Ьші, III, 1897, с. 57; Ястребовь, Обн- 
чан и піспи турецкихь Сербові. У Сербів помазують дегтем на охрест 
входи до хати перед опирем. Кгаизз, 674. 6) МасЬаІ, 186. 

7) Аванасьеві, III, 571 і д., Гнатюк, 164—5, N. 275, Чу- 
бппскій, І, 206, ^хуозіеізкі, II, 56, Єфименко, 373. 
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місцевости *), головно в стрийськіи, симбірськім і станїславів- 
еькіи повіті (Нагуєвичі, Сенигинів, Роеільна). Екзекуція відбу¬ 
вала ся за селом, де громаджено великий терновий костер. 

Подібний випадок але з иньшпии подробицями розказ}гвав 
мені о. П. Жінко, парох Гребенова коло Сколього. 

Як вибухла хольера2) і появила ся в Славську3), то люди 
мерли як мухи. Коли нїно не помагало, післали громадяни но 
знахаря до бленковатого і сей обіцяв порадити. „Усему винен 
упир“, переконував він. Скликав людий на цвинтар, розкрив 
гріб, виймив недавно похованого небіжчика і пробив його оси¬ 
ковим колом, обернувши його лицем до землі. Потім наточив 
з нього крови і дав її усїм до горівки, приговорюючи: „Пив 
він вашу кров, напийте ся ви його крови*. Розуиіеть ся, що на 
холеру не помогло се нїчогосїнко, а знахаря арештували. Во¬ 
рожбит боронив ся перед судом дуже сильно і казав панам, що 
вони на тім не розуміють ся, бо вони „темні": як би не він, 
то ціле село вигинуло-б. 

Що кров з упиря помагає, про се сьвідчить і иньше опо¬ 
відане, наведене у Гнатюка4). З кореспонденції в Червоній 
Русп5) довідуємо ся, що в Завадцї, турчанського повіту, пили 
воду з гробу упиря або підкурювали хорого на холеру його во- 
лосєм. 

Не меньше мстили ся люди на „упирях" за занесене по¬ 
сухи або за спроваджене граду і ненастанного дощу. В р. 1867 
підчас посухи, розкрили селяни Тихого хутора, таращанського 
пов., гріб недавно помершого раскольника, виймили його і рів¬ 
ночасно, як один бив його по черепі, приговорював другий „да¬ 
вай дощу"; иньші лили на нього воду з решета. Потім зако¬ 
пали його знов до гробу6). Сгагеїа Іпотека, з р. 1885 (К 220) 
донесла, що в однім нісци викинули з гробу трупа самовбійцї, 

*) Миронь, ор. сіі., 107—120, \УаЬу1е\уус, 252; пор. ще 
Аеанасьевь, III, 573—4. У Франка обговорена також близше етатя 
І. Е. Коееака, уміщена в „Слові* з р. 1880, N. 106. N. 82 і 83 „Слова*, 
де надруковані „Повірня малороссійскіи*, між иньшин і про вовкулаків 
і упирів, не мав я під рукою. 

2) О. Мінко подавав рік 1856: одначе можна думати, що се на¬ 
лежить до 1831 року. 

3) Славсько, село в Стрийськіи повіті, положене над Опором. Єлен- 
ковате лежить глубше в горах над допливом Опору. 

4) Гнатюк, с. 165. Віра в силу крови, особливо для цілий лі¬ 
карських, розширена майже по цілім сьвіті. 

6) Мирові, 105. 6) Аеанасьевь, III, 573—4. 
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думаючи, що він викликував градобите. В (хагеі-ї Иагосіїж-ій 
з того самого року (№ 181) подана звістка, що в селі Маяках, 
Херсонської Губернії, підозрівали одного мерця, що він нано¬ 
сить дощ; тому відрубали йому ноги і пустили на Дністер1). 
В Батьківщині за 1898 р. (И. 9) була також нотатка, що се¬ 
ляни викопали мерця з гробу, відрізали йому голову і пробили 
колом за те, наче б то він спровадив посуху2). 

Як бачимо доховала ся віра в упирів аж до наших часів 
і часописи ще й нині приносять звістки про отворюване гробів 
і зневажуване померших3). Не підлягає найменьшому сумнївови, 
що і наші факти з поч. XIX ст. належать до тої-ж ка- 
теїорії. 

На закінчене згадаю іще, що велику силу приписують ма- 
кови. Боли ним посипати мерця, то певно більше не встане, 
а як посипати хату і обійстє, то уже більше не верне ся4). 

II. 

Перший з ряду документ згадує про розношене за¬ 
рази. Селяни вірили, що найліпше перенести заразу на худобу 
в чужі села, щоби її позбути ся. Длятого розкидали кости за¬ 
раженої худоби по таких місцях, де іще не було слабости. 

Маємо тут примір широко розповсюдженої віри, що хоробу, 
заразу і взагалі’ всяке нещастє можна перенести на другі особи 
або сотворіня. Народня медицина всіляких народів знає що до 
того цілий ряд ріжних способів, які в основі не богато ріжнять 
ся між собою. Хоробу можна перенести на дерево і на рос- 
тини5), закопати6) в землю або сховати в неприступне місце, пу- 

*) Гринченко, Из уст, 144. 
2) Прошу ще порівнати І¥аЬу1е\уус, 252, Аеанасьевь ци¬ 

тує Пантеоні, 1855, V, 48. 
3) Б\ Каіпйі, УоІкзкишЗе, 1902, с. 49. 
*) Франко, Н. вір, 168, Чубинскій, І, 81, Еейегоіузкі, 

Ь. Ь., 172. 2. £. Ейіп., 21, 143, Иедеівіп, ор. сії. 26 (зерно). 
5) ТУиНке, БеиізсЬег УоІкзаЬегдІаиЬе <1. (Зе^еїтагі. І АиЯ, 

ст. 305 і д., А. ІоЬп, Зіііе, ВгаисЬ и. УоІкздІаиЬе іт йеиізсЬеп 
ІУезІЬбЬтеп, 1905, 270—1, Зіегп, 332. Пор. також А. ІоЬп, ОЬег- 
ІоЬюа, 1901, 160. 

«) ЧУиПке, 310—311, ІоЬп, 270, Зіегп, 330. 
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стити з водою1), стерти2), зсушити3) або позволити їй зігнити4): 
можна її також усунути через міряне6). Так само легко, як на 
ростини, можна її перенести на зьвірята і на людий. Треба 
тільки, щоби хтось підіймив яку небудь річ з недужої особи. 
У Німців пишуть слабість на паперци і забиваеть ся в двері 
або в церковну мітлу, або потираеть ся недужого яйцем і ци¬ 
триною, а лупину лишаеть ся на дорозі: хто підійме, забере 
слабість6). Коло Берліна відрізують слабому нігті або кусень 
одїжи або утинають трохи волося і кладуть се на перехрестю 
в надії, що хтось підійме7). У нас ніхто не відважить ся пі¬ 
дійняти що небудь з дороги або з чужого подвіря, думаючи, що 
се підкинене і може зашкодити8). 

Підкидати можна усюди, але найліпше на перехрестя доріг 
і на границі між двома селами. Іще частїйше переносять сла¬ 
бість поза границю до чужого села, щоби не пошкодити своїм 
людям. На Балканськім півострові приказують нитку, яку носив 
хорий, по тайки до воза, що виїжджає з села і так позбу¬ 
вають ся фебри9). У Нїмцїв лічать руптуру тим, що заносять 
волосе слабого на поле сусіднього села10). У Болгарів від¬ 
ганяють хоробу таким чином: до мішочка вкладаеть ся колач, 
упечений умисне з чистої, пшеничної муки, букет цьвітів, 
обвязаний червоною ниткою, до якої причіплені гроші, а ча¬ 
сом також цукор, виноград, оріхи і яблока, а старший чоловік 
підкрадаеть ся в ночи до чужого села і завішуеть ся усе на 
дереві або на плоті11). Розунієть ся, що хто здійме, до того 
хати перейде зараза. 

х) \УиІІке, 315—317, «Гоїіп, 270—1, Зіегп, Мейігіп иші 
АЬегдІаиЬе. 

2) \УиІІке, 318. На тім опираєть ся звичай пересувати хорого 
через отвір в дереві або в камени. 6 а і <1 о г, ІІп уіеих гііе теіісаіе, 
Рагіз 1892, статя Тітельбаха в Іпіегп. АгсЬ. 1. ЕІЬп., 1900 
(Записки, т. ЬХІ, Наук. Хрон., 2). 

3) "УУиІІке, 318—9. 4) \УиІІке, 318—9. 
5) УГиІІке, 319. «) УГиІІке, 305. 
7) Сунцовг, Культурная переживанія, N. 99, 2. 1. ЕШпоІодіе, 

1883, 78. 
*) Антоновичь, Колдоветво, процессн и изслйдованія, Спб, 

1877, 13, Таїко-Нг псе’йгісг, 2агузу Іесгпісітга Іийотгедо па 
Низі роїийпіотгеі, 445. 

9) Зіегп, 332. 10) УГиІІке, 310-311. 
п) А. Зігаизг, 2иг Уоікзтебегіп Йег Виі^агеп, ЕіЬпоІодізсЬе 

Міііеііипдеп аиз Шдагп, II, с. 224, Зіегп, 330. 
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Оригінальний спосіб переношена слабости знають наші 
Бойки з Прислопа, долинського повіту. 0. Левицький розказу¬ 
вав про се (1905) досить докладно, бо подія вбила ся добре 
в його память. Одного разу дали йоиу знати, що на селі стало 
ся щось незвичайного. Коло кирницї застронив хтось пять чи 
шість не дуже великих сиерічок, які були прикрашені стяжками. 
Крім того були усі деревця густо обтикані шпильками, встром¬ 
леними кінчиками (вістрями) до гори на кождіи перехрестю га¬ 
лузок і на кождім кінци. Шпильок тих було дуже богато, так, 
що їх можна було числити на сотки. Люди були перестрашені, 
бо думали, що се хтось заніс, щоби спровадити нещастє або 
заразу і просили його вийти з процесією. Ледви відмовив їх 
від того: одначе не заспокоїв їх вповні, бо люди грозили, що 
віддадуть того чоловіка, буцїм то з Космача, до еуду, аби дру¬ 
гий раз не шкодив. 

Шпильки грають тут, як бачимо, головну ролю. Подібний 
погляд знають також Болгари. Коли хотять кому пошкодити, 
обтикують ціле мило шпильками або голками і кидають його 
в воду або закопують в землю1). 

Закопуване предметів з недужого на шкоду другим прак¬ 
тикують у нас дуже часто. Кажуть, що як чоловік сохне і не¬ 
здужав без причини, то се наслідок закопаних уроків. Найліпше 
тоді" викопати підкинені предмети і усунути їх з обістя. Опо- 
віданя на ту тему чув я в Жукові, бережанського повіта 
і в Прислопі. 

Щоби перенести заразу на звірята, уживають звичайно спо¬ 
собів, про які згадує наш документ. В Ланцутї закопують під 
порогом стайні ногу з теляти, кінське копито, здохлого пса або 
кота, коли хотять пошкодити худобі сусіда2). Цілком так само 
роблять і на Жмуди. Коли хто має ненависть до сусіда, зако¬ 
пує під його оборою худобячі легкі на шкоду худобі або кидає 
до ставу чи до ріки, де є його водопій, кість здохлого звіряти. 
Від занечищеної води дістає худоба всіляких недуг і гине3). 

Нарешті наводжу самі документи: 

!) Зіегп, 330. 
2) Заіопі, їдкі Іайсискі, 

VI, 251. 
3) 3. КіЬогі, \¥іеггепіа 

IV, 366. 

Маіегуаїу апіг. -агсЬ. і еіподг., 

ішїо’йгє йтиібгкіе, "УУМа, 1905, 
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N. 130. Восіесгопо, іі, ро тсіеіи тіеузсасЬ розрбізіето рггеззД- 

піе, з’акоЬу гагага изіас шіаїа па Ьуйїо тс ретспусЬ окоіісасії дгази- 
І^са, £ЙуЬу тс іпзге окоіісу рггепіезіопа Ьуіа, гіай росЬойгі, £е (.... 

не читко написане слово) козсі у іппе Ьуйі^сіа гагайопе^о озіаікі ро 
разітсізкасЬ — Ьгге^асЬ ггесгпусЬ у зіийгіеппусЬ у ро зіаупіасЬ 
Ьуй1§сусЬ отсусЬ тіеузс, тс кібгусії гагага зезгсге піе изіаїа ройгги- 
сапе Ьутса, аЬу іут зрозоЬет, гагага па ріегтсзгут тіеузси г^азіа. 

Рггеіо 2 ротсойи §иЬег. гаггзДгепіа рой йпіет 14 Ьізіорайа N. 46960 
ргге X. X. Вгіекапот гагг^йга зі§, £еЬу тсіегпусЬ зіагапіи зтсети 
рогисгопусії о ріосіюзсі іе^о рггеззйи рггурготсайгітсзгу га^айу Кеіі- 
£І] паисгуїі у йо тсугогитіепіа каййе^о тсуіоіус зіагаїі зі§, з’ак згкой- 

Іітса ггесг іезі, озіаікі гагайопе^о Ьуй1§сіа па іппе тіеузса іакотсд. 
гагага піепаЬатсіапе, рггепозіс, £Йу гтсїазгсга осгетсізіа іезі, £е Іут 
зрозоЬет гагага згеггу зі§ а піе изіаіе у ге о^біпіе тсзгузсу тсіайсі- 
сіеіе осгутсізіети піеЬегріесгейзітси иігасепіа Ьуйїа ройрайпд. кібге 
йо гоЬоіу ^озройагзкіеу у йо осаіепіа зрозоЬи £усіа агсуроіггеЬпе. 

Вап тс Ьтсотсіе 26 8і. 1804. 

N. 769. "УРузокіе КгзДу кга^отсе рой йпіет 3-сіт Магса г. Ь. 
N. 8069 озтсіайсгуїу, іг тс піекібгусЬ тіеузсасії ті§йгу Іийет гб£пе 
рггез^йу у гаЬоЬоппе гтсусгаіе саїкіет тсукоггепіопе піе 53., §йуг 
г тсіеіа сугкиїагпусії игг§й6™ йопіезіей окагаїо зі§, Ье итагїусЬ сіаїа 
2 дгоЬбтс тсукорутсапе у гбгпут Ьісіет йіа гаЬоЬоппусЬ рггусгуп 
піерггугтсоісіе йг^сгопе Ьутсащ і£ ройоЬпіе тсіеіи тсіегг^ іезгсге 
тс сгагу, поспе зігасіїу і і. р. і піе то§де. ой зтсоісЬ М§йбтс іепо 
рггег йоИайпе па ргатсйасЬ Кеіі^іі газайгаі^се зі§ паикі Ьуйг ойтсіе- 
йгіопеті а ге йизг зіаготспісу йо іе^ой рггу зтсоісЬ кагапіасЬ 
у іппусЬ йисЬотспусЬ паикасЬ пауіерзгу у паузіозотспіеузгу зрозбЬ 
таід.. Рггеіо \¥узокіе Кг^йу кга^отсе гагг^йгіїу, аЬу саіе йисЬотсіеп- 
зітсо Іийотсі рггу ка£йеу тсуйаггащсеу зі§ окагуі, отсе рапищсе ЬІ§йу 
рггей осгу тсузіатсіаіі — а ой пісЬ рггег йисЬотсе паикі роі§іпе 
оЗтсіесепіа Кеіі^ц тсзіг^і тсраіаіі. №піеузге іейу га гасЬотсапіа 0£Іа- 

зга зі§. 8І£. Ьтсбтс 4 Іірса 1804. 
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Камінь з загадковими знаками в с. Заздрости 
(Теребовельського пов.). 

Завдяки помочи д-ра Брудзїньского з Микулинець мав я на¬ 
году в міеяди серпня 1906 р. побачити величезний камінь з ці¬ 
кавими знаками, що перед кількаиацять роками побачив в землі 
одвн селянин, орючи в сім місци. В степах варваринських, на¬ 
званих так від села Варвариицїв, на ниві „Шляхотчизна", на 
ґрунтах села Заздрости, теребовельського повіта, лежав сей ка¬ 
мінь довгий час, лиш дещо відслонений, так що знаків на нїн 
не було зовсім видно. Заінтересоване ним було велике як раз 
тому, що в найблизшій околиці нема зовсім каміня, а він, як 
можна було надїяти ся, доходив великих розмірів. Тамошній ста¬ 
роста п. Крушиньский велів в зимі 1904 р. в місяци жовтни 
відкопати цілий камінь і перевезти його на осібних до того 
споряджених санях до села. Вісїмнацять коний перевезли вели¬ 
чезний тягар до села, причім трапилось, що по дорозі пукли 
сані й аж по стягненю їх зелїзними обручами перевезено ка¬ 
мінь до села і полишено перед церквою. Величезний сей моно¬ 
літ став ся відразу предметом подиву селян. Вони зараз доро¬ 
били до нього казку про велитнів, що мали його принести з над 
ріки, віддаленої яких вісім кільоиетрів, де можна дістати ка¬ 
міня. Завдяки тому він в великій пошані і не треба бояти ся 
щоби його хто знищив. 

В місци, де камінь був закопаний, було ще до недавна 
багнище і сій то обставині завдячуємо знаменитий його вигляд 
без найменшого навіть ушкодженя. Довгість виносить майже 
5 У2 м., ширина при однім кінци 121 м., при другім лиш 1 м. 
Грубість ріжна в ріжних місцях і взагалі виносить від 18— 

Записки Паук. Тов. їм. Шевченка, т. ЬХХХ. 9 
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100 цм. Від половини довжини звужає ся він незначно в гору, 

а в найвузшін иісци також найтонший, бо лиш 18 ци. Що 
се був власно його вершок, видно з того, що на 1#85 и. з гори 
вирівняний з переду і з одного боку, коли противно більша до¬ 

лішня часть, яка була в землі, як він ще стояв просто, зовсім 
невигладжена і нерівна. З правого боку, де уміщений оден знак, 
камінь на 1*85 м. з гори вирівнаний і через се як би витятий. 

На вигладжених стінах з переду і правого боку бачимо 
виковані згадувані знаки, числом три, всі знаменито утримані, 
а вже найліпше оден на бічній стороні; в його лініях можна 
почислити майже всі вдареня долота різбяра. В перерізі ви¬ 

ковані лінії півкруглі, х/г 4м- глибокі, а майже 1 ци. ши¬ 
рокі; се вказує на старинність їх, бо давнїйше лиш сим тяж¬ 

ким способом різьбили знаки в камени. Знав перший і другий 
уміщені на передній, а знак третій на правій бічній стіні; пер¬ 
ший, дещо на правий бік висунений, зі всіх найбільший, бо 
на 40 цм. високий, другий у низу першого, більш на ліво вису¬ 

нений, вже лиш 24*/4 цм., а третій, найменший, лиш 6*/2 ци. 
високий. Як бачимо на рис. 1, уміщені вони всі щораз низше, 
і так другий, уміщений у низу першого, висунений о цілу ши¬ 

рину його на ліво, а третій в продовженю у низу другого, і при 
тім вони щораз менші. 

Перший (І) довготи 40 ци. пригадує два елїпсоваті, полу- 
чені з собою просто, колїсцята, з котрих горішнє, з більшим 
діаметром 19 цм., видко отверте, а оба його кінці відкинені, 
одно назад, друге до середини. Долішнє колісце, як би при- 

площене, має в діяметрі 16 ци. Часть його, означена на рисунку 
точками, на камени невиразна, так що колісце можна вважати 
замкненим або отвертии. Проста лінії, що лучить сі дві частини, 
довга на 9 ци. 

Другий (II) знак менший від першого, високий на 24*/4 цм., 
зложений також із двох менше-більше круглястих ліній. Го¬ 

рішня частина творить колесо в горі перерване, з кінцями ви¬ 

гнутими назад і пригадує своїм видом підкову. Діяметр його 
9 цм., а лінія, що лучить його з долїшною частиною, довга на 
7 цм. Долїшна ся частина з діаметром 19 ци. подібна до пере¬ 
верненої букви С. 

Третий (III) вкінци знак, найліпше утриманий, найменший 
одначе, подібний зовсім до переверненої на бік букви К, 14 цм. 
довгий. 

На перший вид знаки сі вдарюють своєю круглястою фор- 
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пою або взагалі' лїнїею кривою, долученою в кождій фіїурі про¬ 
стою. Лиш третий знак має два кінці гострі, а зрештою і йому 
не бракне кривих ліній. Бид їх доказує на якесь значінє, бо 
різьбяр скорше підняв ся би кованя ліній простих, бо лекших 
у твердіш камени. 

Про ціль сього монолїта не можна поки що нічого точного 
сказати; можливе, що се граничний стовп або гробовий камінь. 
До пояснена сього може одначе послужити сей факт, що при 
видобуваню його відкопали глиняну, розбиту посудину з дріб¬ 
ними кістками і зубами якогось дикого зьвіряти. Посудина ся, 
котру разом з кістками віддав мені' староста п. Крушиньский, 
вироблена вже на гончарськім кружку і без ніякого орнаменту. 

При сім варто замітити, що на півн.-захід від села в поли 
близько фільварку стоїть могила, названа народом „Галицька"; 
в ній має бути похоронена—якась княгиня блена, що полягла 
тут в битві з Татарами, як се оповідають тутешні селяне. Ріж- 
ними часами знаходжені на сій могилі старинности переховують 
ся у збірці д-ра Ольпіньского в Теребовлї, що разом з п. Кру- 
шиньскии громадять численні викопані в околиці предмети. 

В. Яиуш. 

Замітка до піснї про ШтеФана воєводу. 

Др. Франко розпочав свої „Студії над народнїии піснями" 
(Записки, т. 75) пригадкою давньої, поза тісними кружками спе¬ 
ціалістів незнаної, української піснї про „Штефана воєводу", 
записаної чеським ученим Яном Благославом ще в р. 1571. Бла- 
гоелав звав її „словенською" піснею і виписав її як зразок 
„словенської" мови для своєї чеської граматики. На жаль з твору 
його зовсім не виходить, щоб він мав ясне понятє про словян- 
ські племінні відносини. Назву „словенський" уживає він раз 
у значінню загально-словянської, другий раз велить дорозумі- 
вати ся під сим іменем то Словаків, то Словінців, то Хорвато- 
Сербів, а навіть Волгарів1); про Русинів знає тілько, що на¬ 
лежать до Словян, але близше про їх землі або мову не гово¬ 
рить нічого, правдоподібно й не знав нічого сказати, а навіть 
руська пісня подана в нього як зразок „словенської". Про сю 

х) До річи замічу, що термін „словенський" уживаєть ся сьогодня 
однаково як Словаками так Словінцями. 
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„словенську" мову, якою зложена пісня, читаємо на переді’, „що 
сей діялєкт не легкий до зрозуміня і Чехам і Полякам... має 
свої ІгЬу а зраду, майстерні в глаголах, у вимові не зовсім 
подібні до тих Словаків, що живуть в угорській землі при мо¬ 
равській границі, та все таки не зовсім несхідні з ними“ (ст. 
341). Се одинока річева замітка про язик пісні. 

Потебня означив сей язик як український і хоч від того 
часу минуло вже ЗО лїт, ніхто не заперечив тому. Др. Франко, 
розумієть ся, стоїть на тім самім становищи, хоч дає деякі кор- 
ректури до пояснень Потебні. Він стараеть ся привязати язико¬ 
вий характер пісні до галицького Покутя, хоч із другого боку 
вказує широку популярність пісні — від Італії по Донщину. 
Хоч др. Франко висловлюеть ся доволі рішучо в обох напрямах, 
я сьмів би зазначити'трудности згодити ся на його погляди. 
Хоч і як інтересна паралєля нашої пісні з московською про 
долю дівчини на Донї, всеж таки далеко ще до того, що взором 
для сеї останньої мала-б бути наша пісня — можливі ще й 
инші висновки. Так само популярність пісні' про Штефана 
у другий бік до Італії здаеть ся мені ще менше доказаною. 
Правда, у Благослава написано ясно (ст. 341), що ся пісня 
„ой Вепаіек", себто з Венеції, тілько на мою думку за Вене¬ 
цією зовсім не треба ходити над Адрійське море. Ся назва 
знана і в инших сторонах, дійсно словянських (в Чехах, Мо¬ 
равії, Познаньщинї і — на Угорській Руси). Яку саме Венецію 
розумів Благослав, годі сказати, можливо, що він мав на думці' 
італїянсьну, а можливо також що якусь вншу. В першім разі 
був би тілько доказ недокладних інфорнацій автора граматики 
(бо він сам пісні не записав, тілько її дістав від якогось Ни- 
кодима). Бути може, що читачі Благослава вязалн сю назву 
„Бенатки" з італїянською Венецією тілько тому, що 4 сторінки 
перед тим автор дійсно говорить про неї (ст. 337), хоч ще 
перед тим (ст. 285) пише про „містра Волдржіха Волєского на 
Бенатках", напевно — чеських. 

Отже з відки принесена пісня ? На мою думку таки з Угор¬ 
ської Руси, докладнїйше — ві словацько-руської етнографічної 
границі'. Сю догадку лідопру отсими доказами: 1) на угорській 
Руси, в шаришській столиці, над Топлею (на захід від Бар- 
дїєва) єсть село Венеція, яке Словаки зовуть мабуть1) також 

х) Говорю „набуть®, бо сю назву знаходимо на Етнографічній картї 
Словаків проф. Нїдерлє, натошісь дуже добрий знавець тих сторін, др. 
Памбель, подає тілько першу назву, а другу зазначає тілько за проф. Юдерлє. 
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Бенатками, хоч тут важно те, як Чех назвав його; 2) розбір 
мови пісні показує, що перед нами не чиста українська мова — 
як хоче Потебня і др. Франко — тілько західно-угорське руське 
наріче, добре пословачене, підмішане діялєктом, який досі під 
назвою „шаришського, бачванського, словенського або східно- 
словацького" знаний етнографам і лінгвістам; 3) сам сюжет пісні 
вказує більше на Угорщину ніж на инший край. 

Живі давнини часами культурні а навіть політичні зносини 
Чех і північно-західної Угорщини могли дуже легко познайо¬ 
мити Чехів з угорсько-руською піснею, тим більше, що вона 
в части належить до дійсної „словенської" себто словацької 
мови. Що до останнього доказу, вкажу тілько на Дунай (хоч се 
може бути тілько звісна поетична фраза) та на можливість при¬ 
йняти пісню не до молдавського або волоського господаря, але 
до семигородського князя, перед 1541 тілько „воєводи", а й 
потім постійно так званого; військо його складало ся переважно 
з Волохів, то й дійсно можна було його звати волоським. Як 
раз у 1571 р. став „семигородським воєводою" Стефан БЯторі, 
пізнїйший польський король. Бін турецький вазах, тож турецькі 
і татарські роти в пісні зовсім на місци. Може бути, що під- 
доптаний парубок, яким був Баторі, мав дійсно якусь сенза- 
цийну любовну пригоду, досить що про нього могла бути зло¬ 
жена така пісня. Щоб пісня мала бути якоюсь політичною але¬ 
горією — трудно думати. Тепер переходжу до найважнїйшого — 
язикового доказу. 

Вже сам Бхагосхав подав, що мова пісні про Штефана во¬ 
єводу подібна до словацької, хоч таки не тотожна; при доклад¬ 
нішім розборі показуєть ся воно дійсно так. Перейдім пісню, 
форма за формою, полишаючи на боці ті, які однакові у східно- 
словацькій і руській мовах. 

Сети — сл. чеяу; на Уг. Руса всюди „чом". 
1е2е§ — рус. 
\уегзі = вереї — рус. 

Ігу — рус. 
8ІО]й — слов. 

Ігеіа — рус. 

ууоіозка — рус. 

лу іигескут (гоіе) — характеристична форма східно-словацька 
(бачванська), де при жін. іменнику мужеський прикметник („два жени"), 

гоіе — слов. 

зегтиій — слов. 
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м? іаіагзкут (гоїе) — слов. 
зігукуи — окінчене слов. 
тгоіозкут (гоїе) — може бум характеристичне для шаришського 

діялекта пропущене приіиенника в, хоч ноже бути звичайний пропуск 
налочутного звука. 

•етуішхіа — ноже бути слов. уе^уойа. 
уу біеіапотоу (гоїе) = в Штефанові — може бути спільна форма, 
йуууойка = дівонька — рус. 
рїабеї — рус. 
ріабисі — слов.'; "хиба б тут допустити похибку вам. ріабибі, тоді 

була-б руська форма, 
те — слов. 
рй)ті — може бути слов. ро]*ті або рус. пуйми. 
аІЬо — спільна. 
Іізі — рус. 
§Іо — рус. 
ті — спільна, 
гебеї — рус. 
йууопісе — слово ие звісне ані в одній ані в другій мові. 
ЬусЬ — рус. 
16 — слов. 
пего\упаф — слов., хоч не виключена й руська форма: неровиая. 
^Є8 — СЛОВ. 

тіїепка — слов., але можливо й: миленька, 
ризіу — рус. 
тпе — рус. 
к<іо — слов. 
Ьийи — рус. 
пбсЬІо — може бути спільна форма (пікіо — ніхто), 
кгазпа — рус. 
\укаї — слов. 
йизепко — рус. 
Так сапо уживане і заи. у, як рй^тії, Іізі і т. ин. харак¬ 

теристичні для західнїх угроруських діалектів. 
В огляду на внсше сказане треба-б змінити язикові пояс¬ 

нена, які подали Потебня і др. Франко. Зовсім не треба при 
формах: стою, шермую, стріляю — додавати буцімто про¬ 
пущене т, бо се правильні словацькі форми і загально уживані 
на словацько-руськім пограничю. Так само не треба ломати го¬ 
лови над відгаданнем форми: в татарскім роте. Форми ме 
побіч м’не також ясні. І^бсіїіо мусить бути таки те саме що 
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руське ніхто, бо зараз дальше слово (те) без сумніву хибно 
нотовано (з «є). IV 2 аІ буде таки в зал, що найбільше ввял, 
але не у зал. З усіх зазначених нами словацьких форм можна-б 
уратувати для Покутя і Гуцульщини хиб такі як: чем£, те; 
всі инші буцім покутські і гуцульські (по др. .Франку) е пра¬ 
вильними формами західнїх Угрорусинів. 

Оба дослідники сеї пісні, Потебня і др. Франко, стараючи 
ся дати реконструкцію автентичного тексту, роблять ще у без¬ 
сумнівно-руських словах і формах доволі поправок і вставок. 
Причина тому ся, що в будові пісні' відгадував Потебня 12- 
стопову будову, хоч окрім двох перших стрічок та останньої 
всі инші доиагають ся тілько 11-стопової будови. Звідси пійшло 
що оба дослідники в 16 инших рядках всували по одному скла- 
дови більше. На мою гадку далеко краще зробити противно, 
себто викинути по одному складови із згаданих трьох рядків, 
хоч, остаточно, се не конче потрібне. Реконструкція д-ра Франка 
має ще окрім метричних вставок, ще три нові стрічки, що 
правда бистро подумані, але зовсім довільні; за те помилкою 
пропущено тут один цілий рядок. Як би тримати ся погляду, 
що пісня має скрісь рівну будову, то — на мою думку — від¬ 
будоване, без перемін у мові, повинно-б дати такий уклад: 

*-»г-*ІГ»»г*.й6о- 

- и * | - и || « - и | V, - о 

Не привязуючи великої ваги до моїх догадок (бо в дїй- 
сности могли тут побіч себе бути 11-стопові рядки попри 12- 
стопових), подаю мою реконструкцию у формі Благослава: 

Бипа]'и, Бипа^и, бот1) зтиіеп Іебез? 

На луєгзі Бипаіи ігу гоіу2) зіоді: 
Репуза8) Іигеска, [а (Ігиііа Іаіагзка] 
БгиЬа3) Іаіагзкі, [а] Ігеіа3) \уо!озка 
У/ Іигескут гоїе заЬІаті зегтирл, 
IV Іаіагзкут гоїе зігуїкаті зігуїаій, 
ТЯГоІозкут гоїе [зат] біеГап чуууіуосіа. 
"\у ЙІеГаполуу гоїе (Іуштка ріасеї, 
[Бууроііка ріасеї] ріабисі ротсМаі*): 
„§1е£апе, 81е£апе, 8іе£ап \уу]'\Уос1а, 

*) зам. сети; 2) проп. їй; 3) проп. гоїа; 4) вам. і ріабисі ро" 
луісіаіа. 
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АІЬо тепе1) рй]ті, аІЬо тб Іізі! 
А зіо ті [оп] гебеї Йіеіап ууу)\уо<іа? 
[Не;)] кгазпа бутсе2), рісшії ЬусЬ [іа] 16, 
[Рй)тіІ ЬусЬ] сіу\уопко, пеготиц ті з'ез, 
Ьізії ЬусЬ [іа] іеЬе, тіїепка ті ]ез“. 
Буттка гекїа8): „Ризіу тпе біеґапе, 
[О]] зкоси Бипа], \ч Біта] ЬІиЬоку, 
АсЬ кбо тпе боріупеї!, ]'еЬо ]'а Ьиби". 
ШсЬіо пе') боріупиі кгазпи буетоііки, 
БорІупиІ бутоопки6) ЗІеГап дуо;)\уосІа. 
І таї буигопки га Ьі1а]и гибки: 
„Бутоойко, бизепко, тіїа®) ті Ьийез.® 

Що са пісня в основі своїй руська — нона ніякого сум¬ 
ніву; що вона яложена на Угорській Руси — дуже імовірно; 
що її записано на словацько-руській теріторії, або нринайменше 
днктанг її походив звідси — на се дав ясний доказ мішаний 
характер язика. 

Отеє кілька нримірів тогож язика, яких можна-б підшукати 
значно більше: . . / 

1) „Прі тройнї твоей" (Етп. 36. IX, 126). 

2) „Скоштовала овоцу райской" (іЬійет, 159). 

3) „Барс плачу ці, свойо руки лаиаюці (іЬій. 124). 

4) Од восюка тріе царі 
Ісус Хрісту несут дарі: 
Ліван, смірно, злато даю, 
Ісус Хрісту вас пі в аю: (іЬіб. 121). 

5) Под дубиною, под зелеиою 
Сі діл голубка а голубіною 
Сіділі во парі, цїловалі ся 
8 біліиі крідлаві обівалі ся. 
Надішол стрілец, застрілїл голубка... 

(Гнатюк, Руські оселі в Бачцї, 49; йор. Верхратський 
Знадоби, Зап. Н. Т. ПІ. т. 44, от. 190). 

6) Коло Іванкі вода тече 
Цо же тебе, тілі, жена рече (Гнатюк, іЬіб. 50). 

х) вам. те; 2) заи. будаопісе; 3) вам. зіо ті гекїа буттка; 
4) вам. те; 5) зам. буггопко; 6) вам. тіїепка. 
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7) „мой міла“ (Етн. 36. IX, 46)1). 

8) „І ВИН 80 с той СВОЙОМ ЖОНО Ма (ІЬІСІ. 56). 

9) Ей чарни очка чом плачете? (іЬій. 57). 

10) Бисока сосна горела, 
Пид ньом мой міла седвела (іЬійею, 77). 

Всі наведені зразки записаніабо в крайніх західній селах 
Угорської Руси в сусідстві с. Венеції, або у бачванських Ру¬ 
синів, що колись жили у Земшшнї. Пісні під 4) і 5) прекрасно 
ілюструють, як руська пісня нагинавть ся на словацький лад 
ніж тамошніми людьии. На чий рахунок покласти всї яркі сло- 
вацизни — годї сказати на певно, часть їх на певно треба 
признати тону, від кого сю пісню записано. 

А тепер надавши язикови пїснї консеквентну руську форму, 
задержуючи тілько явні архаїзни і приймаючи вставку д-ра 
Франка, ножна-б пісню про Штефана воєводу подати ось як: 

Дунаю, Дунаю, чом смутен течеш? 
Ой як же мені' не смутно течи, 
Що дно ми точуть студені криниці, 
А но середині рибоньки мутять, 
На вереї Дунаю три роти стоють: 
Перша турецька, а друга татарська, 
Друга татарська, а трета волоська, 
В турецькій роті шаблями шермують, 
В татарській роті стрілками стріляють, 
В волоській роті сам Штефан войвода. 
В Штефановій роті дівонька нлачеть, 
Дівонька нлачеть, плачучи повідать: 
„Штефане, Штефане, Штефан войвода, 
Або мене пойми, або ия лиши!" 
А што ми он речеть, Штефан войвода? 
„Гей красна дівице, нбймил бих я тя, 
Пбймил бих дівонько, не рбвна ми ес, 
Лишпл бих я тебе, миленька ми ес." 
Дівонька рекла: „Пусти мня Штефане! . 
Ой скочу я в Дупай, Дунай глубокий, 

х) Таке уживанне мужеської форми прикметника при жіночім імен¬ 
нику має бути і в Марамароші. 
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А хто иня дошшнеть, его я буду." 
Ніхто не дошшнул красну дівоньку, 
Донлинул дївовьку Штефан воивода 
І В8ял дівоньку ва білую ручку: 

.х) 
Дівонько, душенько, мила ии будеш." 

О. Томашівський. 

Як писати заіменик ся при дієсловах? 

Український народ від давна належав до ріжних держав¬ 
них орїанїзмів, стремім до ріжних культурних центрів і підпа¬ 
дав під ріжні культурні впливи. Через те не витворило ся в нас 
одностайне духове жите, хоч деколи в поодиноких періодах пе¬ 
ревага одної культури заглушувала всякі впливи инших культур. 
Сліди боротьби тих культур на нашім етнографічнім просторі 
полишили ся до нннї, а найвиразнішої вони на нашій мові і лі¬ 
тературі, починаючи від найстаршої, а кінчачи найновійшою. 

Не вважаючи на те все, було всеж таки щось, що лучило 
нас в одну цілість і надавало нам вигляд одного народа. Тим 
лучником була все література, зразу (і то довгі столїтя) з цер¬ 
ковно-славянською, а опісля з живою народньою мовою. 

Поки в літературі панувала неподільно церновно-славян- 
ська мова, поти й правопись менше-більше була одностайна, 
на скілько не підривали її живі говори, що втискали ся також 
здавна до церк.-славянської мови. Колиж у XIX ст. народня 
мова виперла з літератури остаточно раз на все церк.-славян- 
ську мову, форми правописи розбили ся і до нині не вспіли 
зійти ся. Очивидно, малі правописні ріжницї в в кождій мові 
і в кождого народа і вони мусять бути також у нас; було би 
навіть дивно, яв би їх не було на такім великім етнографічнім 
просторі, який займав наш народ. Боли одначе вони дійшли би 
до того, що творили би зовсім окремі, незалежні від себе пра¬ 
вописи, то се було би непожадании обявом, бо він із часом міг 
би дати також основу до літературного розділу. Проти такого 
обяву треба виступати рішучо, а стреміти до приблизної одно¬ 
стайною правописи. Для того можна навіть перевести дісвусію, 
але не пристрастну і писану по їазетярськи, як се приміром 

!) Тут, може бути, також пропущено один рядок. 
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зробив сього року д. Іван Ночуй Левицький в „Україні'11, але 
спокійну і оперту на наукових підставах, бо лиш тою дорогою 
можна дійти до порозуміня. 

В отсїй замітці хочу розібрати питане, який найраціональ- 
нїйший спосіб писаня заікеникд ся.при дієсловах;, а то не лише 
в огляду на те, що в російській Україні пишуть ся разом із 
дієсловом (сміється) тепер у всіх виданях, але що сей спосіб 
зачинає подекуди входити в уживане також у нас, хоч загально 
пишуть іще ся окремо від дієслова (сміеть ся). 

Один наш учений фільольоі висловив ся так про се пи¬ 
тане : „Разд&льное написаніе „крутить ся“ не єсть безвред- 
ная етимологія, а єсть покушеніе на самий организмг малорус- 
скаго язика; оно єсть уродованіе, кал'Бченіе и преступное иска- 
женіе дорогого для нась достоянія**. „У галичани отчлененное 
написаніе СЯ єсть просто полонизмь и притомь введений со- 
ваБиг недавно1*. „Лишь такі назнваемое „рутенство** требовало 
раздйльнаго написанія СЯ. Теперь, какь извБстно, побуду вг 
Галичині одержали вь етомь пункті рутенство п полоиизмь**. 
Я не думаю вияснювати тут термін „Рутенець**, „рутенство**, 
бо се не належить до річи. Завважу тілько, що всі українські 
політичні партії в Галичині і на Буковині пишуть постійно 
в усіх своїх виданях ся окремо від дієслова. Задля того трудно 
одначе підтягати їх під термін „Рутенцїв**. Сього способу три- 
маєть ся також Наук. Тов. ім. Шевченка у всіх виданях, Ви¬ 
давнича Спілка, Просьвіта і т. д., які також трудно змістити 
в рамцях такого „ почесного “ терміну. На скількож сей спосіб 
писаня є польським впливом, побачимо з дальшого. 

Щоби освітлити справу всесторонно, мусимо наперед знати, 
що то є властиво те ся? 

Форма Ся се четвертий відмінок дефективного зворотного 
заіменика, який звучить у цїлости (в однині і множині одна¬ 
ково) : 

1. — 
2. себе 
3. собі, си, сі, сой, сі 
4. себе, ся, сє, сі, са, се, ша, сйа, си 
5. — 
6. собою, собов, собом 
7. собі 
Як бачимо, то хоч сей заіменик дефективний, не має ні 

родів, ні чисел, — на форми, можна сказати, він навіть дуже 
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богатий, особливо в 3 та 4 відмінку. Чому одначе тілько та 
одна форма ся мав мати такий ирівілей, щоб її писано разом 
із дієсловом, а всі инші ні? Чому ніхто не пробує писати: 
екинувзсебе одіж; купивсобі коня; бивсобою об землю; мавусобі 
злого духа? Чи проти того промовляють инші аргументи, як 
проти СЯ? Чи при вимові слів: „Купив собі“ чути якусь окрему 
ріжницю, як при вимові: „Мив ся“? Чи остатня форма злива- 
єть ся більше з собою, як попередня? Нічого подібного нема. 
Колиж так, то й нема ніякої розумної причини вводити некон- 
секвендію в спосіб писаня ріжних форм одного заіменика і то 
ані з практичного, ані з наукового боку. 

Не може тут також ніхто покликати ся на традицію, на 
спосіб писаня СЯ в церковно-славянських памятках нашої літе¬ 
ратури, раз, що церковно-славянська мова, хоч нам близька, але 
всеж таки чужа, а коли тав, то з якої причини тримати ся нам 
чужих напливів, як вони до того ще й непрактичні; друге, що 
всї теперішні правописи відступили так далеко від правописи 
церковно-славянських памяток, що спосіб писаня СЯ не поможе 
тут богато нї в один, нї в другий бік; третє, що спосіб ужи- 
ваня СЯ в церковно-славянських памятках не такий простий, яв 
на перший погляд здавало би ся, і що він не конечно мусів би 
промовляти за писанєм ся разом із дієсловом. 

Наші церковно - славянські памятки починають ся XI- им 
столїтєм і тягнуть ся аж до кінця XVIII (а декуди й початку 
XIX) столїтя. Переважна і головна їх частина писана кирили¬ 
цею, а лиш невелика процентово писана скорописю, тай то го¬ 
ловно иамятки світські, як грамоти, документи і т. и. Вони по¬ 
чинають ся приблизно ХУ-тии столїтєм, але аж у ХУПІ-ім сто- 
лїтю поборює остаточно скоропись кирилицю. 

У всіх давнїбших памятках пишеть ся заіменик СЯ зви¬ 
чайно разом із дієсловами. Треба одначе зазначити, що у всіх 
тих памятках нинішнє віддїлюванє поодиноких слів від себе 
не знане. Відступи між поодинокими буквами кирилиці майже 
все однакові, але відступи між поодинокими словами або зовсім 
неуживані, або що кілька слів; у кождім разі правила на від¬ 
ступи не було жадного і кождий писар писав тав, як уважав за 
ліпше. Чим старший памятнив, тим відступи — навіть між кіль¬ 
кома словами — рідші. У скорописи зразу лучено також пооди¬ 
нокі слова, хоч правда рідко, але чим близше до нас, тим більше 
розлучувано їх, аж у кінци дійшли ми до нинїшної правописи. 
Так приміром у „Сборнику Святослава" з 1073 р. майже нема 
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відступів між поодинокими словами; за те у „Сборнику Свято¬ 
слава" з 1076, в галицькім євангелію з 1144 р., в лаврентієв- 
ськім списку літописи з 1377 і т. д. подибують ся відступи 
що кілька слів. 1 тав було не лише в нашим рукописам, але 
і в иншим, славянським, грецьким, латинським, Германським і т. д. 
Виводити звідси отже спосіб писаня ся разом із дієсловом не 
можна, бо тоді иожнаб поставити питане: 1) Чому й инші слова, 
лучені в памяткам, не дучити нам тепер? 2) Чому так само не 
роблять инші народи (крім Росіян), котрі знають ся, моч у їм 
памяткам був такий самий спосіб писаня? 

Та коли би впало на впертого, то міг би при добрім шу- 
каню віднайти і в церковно-славянським памяткам СЯ написане 
окремо від дієслова. Так приміром у договорі князя Дмитра (Ію- 
барта) з королем Казиміром із 1866 р. (вірш 1) читаємо: до- 
кончикдюиповинуїо са служькою1)? так само у грамоті про про¬ 
даж монастиря Хонькою Васковою з 1378 (вірш 2) читаємо: 
истдлд са торгуалА2); у грамоті галицького старости Гнївоша 
з 1393 р. (вірш 6): псчедндди са о с«лд3); в луцькім євангелію 
XIV ст.: судить са со ланок» пр'Ьд’ь клгь4); в „Поученію бфрема 
Сирина" з 1492 р.: писдшд си книги сио; дцк приключить са 

кому5). 

Хоч би мто одначе й більше прикладів вибрав, то висновків 
знов із того не можна ніяким зробити. Полишаєть ся тілько 
одно: приглянути ся, як пишуть слово СЯ инші народи в своїм 
новим літературам; щобиж богато не розводити ся, обмежу ся 
на славянські народи. Цитати вибираю тілько з народньої по¬ 
езії, але і в писаній літературі уживають ся тав само. Тут 

2) Пор. Палеографическіе сннмки сь русскихь гримоть преимуще- 
ственно XIV віка. Изданіе С. Пет. Археол. Ияститута подь редакцією 
А. И. Соболевскаго и С. А. Пташицкаго. СПет., 1903. 

2) Тамже. 3) Тамже. 
*) А. Соболевскій, Очерш изь исторіи русскаго язика, ст. 40. 
5) Тамже, ст. 50. 
Хто хотів би в короткій дорозі познайомити ся з ріжними почер¬ 

ками і способами писаня давнїйших памяток, той може користувати ся 
крім знимків Соболевского і Нташицкого, ще отсими: 1) И. И. Срезнев- 
скій, Древніе паматники русскаго письма и язика X—XIV віковь. 
Свинки сь памятниковь. ОІІет., 1898; 2) Палеографическіи изборпикь. 
Матеріали по исторіи южнорусскаго письма вь XV—XVIII вв., изд. 
Кіевской коммиссіей для разбора древннх'ь актово». Внп. І. Кіевь, 1899. 
Багато знимків е також у палєоґрафіях Соболевского, Срезневского та 
Карского. 
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констатую, що у всіх славянських народів, із виїмком Росіян, 
ся пишуть окремо по дієслові, як се стверджують приклади. 

Зачну від Болгар, у яких читаємо: 
Брат’ сі, врати Іо’ань Поповь1); ако яв веру’ашь, пзкачи сі 

горе2); врошета сЬ Дона, разшета сі она; варни ми сі, Доно3); со- 
брале ся Прасковчене, собрале ся, оду мале ся; Ьдоса ся Само дива4); 
зажени са Стефань харень юнакь; искачи са иа високи чардакь5); рав- 
боляль са в младь Стоянь®); обложиль ся е младь Стоянь7); прочуло 
ся е люта зиія8); упдаши ся дели Марко; я вАрни ся, мало дете9). 

У Сербів: _ 

Надви се облак ивпад дуевоуак10); фалила се прелщепа Ана11); не 
клашу се, селе, роду12); опремауте се, Поморавжани; моли вам се же- 
никова маз'ка18); до по ноЬи и прекрстити се; не жути се, мо^ мили де- 
вере14); отвор’те се врата на вакату16); осврЬе се, во^но ле! млад 
пауне1®); дигните се, два ї>евера, бриіеме ви уе17); одби се грана од 
]'ергована; врати се, Смижо, маіка те зове; обрни се, млада Маре, ма]‘ка 
те зове18); одви се Маре од рода; приви се Петру делщн19); бщ'ела 
свило, не покваси се, лишена Маре, не оирази се20). 

У Хорватів: 
Ргоф’і те зе, йіуісє Магу о21); паЬойі зе рііса кгзіаз-огіе22); 

ргезігаіі ве Магу а; пе зігазі зе, Магуа28); ройійе зе йіуіса Магу а24); 
роїоре зе Іайуагі28); ой зігаїюіе зіизаі зе пе тоге, ой згатоіе діейаі 
зе пе тоге26); пе тоїе зе Во§и ^ейіпоте27); а йіге зе Ьгаіи за 
кгіоса28); пе Йеіа зе и пеф'еуи зуеіи29); ргоз^езі се зе зує Іпйуе 
гаупе80); тоїііа зе, ра зе итоШа81); уогіїа зе, уогіїа82); изіапі зе, 
§ге§пік пну'88); пе Ьо^ зе §а, йизо йгада34); §еіа1а зе Нгізіа Во^а 
таіка88). 

2) Бдигарски Народни Шсии, собрани одь братья Миладиновдн, 
Димитрія и Константина. Вь Загребь, 1861. Ст. 1. 2) Т. ст. 6. 8) Т. 
ст. 7. 4) Т. ст. 10. 6) Т. ст. 99. ®) Т. ст. 138. 7) Т. ст. 156. 
8) Т. ст. 166. *) Т. ст. 167. 

10) Срнске Народне Щесне. Скупно их и на сви]ет издао Вук 
Стеф. КарадиЬ. І. Биоград, 1891. Ст. 2. и) Т. ст. 4. 12) Т. ст. 7. 13) 
Т. ст. 16. 14) Т. ст. 23. 15) Т. ст. 24. 16) Т. ст. 27. 17) Т. ст. 33. 
18) Т. ст. 34. “) Т. ст. 35. 20) Т. ст. 37. 

21) Нгуаізке Шгойпе Р^езте. Зкиріїа і ігйаіа Маїіса Нгуаізка. 
І. Іипаске руезте. 2адгеЬ, 1896. Ст. 3. 21) Т. ст. 4. 28) Т. ст. 5. 24) 
Т. ст. 7. 2Ї) Т. ст. 8. 26) Т. ст. 9. 27) Т. ст. 10. 2*) Т. ст. 11. 29) Т. 
ст. 16. 80) Т. ст. 17. 81) Т. ст. 18. 82) Т. ст. 28. 88) Т. ст. 29 . 84) Т. 
ст. ЗО. 85) Т. ст. 35. 
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У Словінців: 
N0 зкиза], ііса, зе г’ тепо1); пе Ьо]іе зе, йеггепа уі; ро іигзк’ 

оЬІесе зе узі^а2); газтща зе, га§;оуогі3); г’ Аіепбісо гагосії зе1); 
віт пафаіа зе пигпо іе6); кгаї МаЦаг де 2епоІ зе6); іат йоЬго зйа 
уоізкще зе7); оЬІекао зе ]Є у іигзкі дуапі; ргіті зе теп га йезпи 
гики, оргі зе па Іеуи поди8); парує зе зіайкот гиЬіуісот9); ргіті 
те зе га Йезпіси гики10). — 

У Чехів: 
8\гісі1а зе Ьуегйа осі іазпа йо іазпа11); пе гтоб' зе дгууу12); 

ріат зе уаз, тіїу рапепку13); исіїу зе Ьои); ореі зкопсіїу зе уат 
гпе15); зій), сЬІаріки, а пе ЬуЬеі зе16); зкІеЬіз зе ]ак орісе17); Ьгаіге, 
розіау зе ті йо рагайу18); пе гІоЬ зе, Ьгаіге19); разои зе згисі, ]е- 
Іепі20); гогЬпеуаІа- зе зуеска па зуєЬо тапгеїа21); исіїу зе іап- 
соуаіі22). 

У Словаків: 

Кейеп $а, биЬаіко23); зоЬегте за уєйпо24); ууйаї за іе25); зЬіе- 
Ьаіи за па йгіуу26); зіо] йа іауог, пеійте за27); іезіїа Ьу за з тоіи 
татіскои28); гуегЬщ за, Мікіозко, з сіетута обаті29); па]"е11і за ко- 
Іезпаби30); руіаіа за дагйіпй раЬоІка81); зпіуаи за ті іедіо посі іаку 
зеп32); габаи за та зруіиуаіі, бо ті іе83); пазои за іат іейеп, бо 
Іауогік гтЬаи34). 

У лужицьких Сербів: 
Рога зе гейпу к Еейпузкоісат35); беійщоз іу зе ууоіє тщо36); 

да йоЬги пос щепі тб]'зо Зе37); а луозіапЗо зе луіазоіе38); а ргазаіі 
зи зе ргазаіі89); щерїас, гиууско, а щезіага] зе40); щепі Йа) зе ге 

х) Бг. К. §ІгекеЦ, Зіоуепзке пагойпе резті. ІуиЬЦапа, 1895 — 
1898. 2у. і. От. 4. 2) Тамже. 3) Тамже, ст. 5. 4) Тамже, ст. 6. 
5) Тамже, ст. 8. 6) Тамже, ст. 14. 7) Тамже, ст. 15. 8) Тамже, ст. 20. 
*) Тамже, ст. 21. 10) Тамже, ст. 22. 

Х1) Сезку Ий, 1904, ст. 78. 12) Тамже. 13) Тамже,. ст. 157. 14) 
Тамже, ст. 158. 15) Тамже, ст. 183. 16) Тамже, ст. 225. 17) Тамже. 
18) Тамже. 19) Тамже, ст. 226. 20) Тамже, ст. 259. 21) Тамже, ст. 297. 
22) Тамже, ст. 310. 

23) 81оу. РоЬІ’айу, 1900, ст. 3 45 . 24) Тамже, ст. 496.‘ 25) Тамже» 
1899, ст. 752. 26) Тамже. 27) Тамже, ст. 3 05. 28) Тамже, ст. 306- 
29) Тамже, 1898 р., ст. 241. 80) Тамже, ст. 426. 31) Тамже, ст. 428- 
82) Тамже, ст. 498. 33) Тамже, ст. 498. 34) Тамже, 1897 р., ст. 746. 

86) Сазоріз Мабісу ЗегЬзкеіе, 1907, І, ст. 56. 36) Тамже, ст. 57. 
37) Тамже, ст. 58. 38) Тамже. 39) Тамже, ст/ 59. 40) Тамже. 41) Тамже. 
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тіш па рокоз1); зейпрте] де дготайи2); діЬа^и де то]е 2уіу5); 
п^епі дргоспе йеіо Іап Іу де4); гатсіе] де, тд тиспе] отсу5); £а 
діє] де рга^е гаіпкпиіеі6). 

У Поляків: 

2тіепі1 і є] зі§ зтаі7); косЬаІат зі§ \у ІоЬіе8); о] сіезгсіе зі§ 
рбкі сЬсесіе9); зіаіа пат зі§ потоіпа10); зіаіа зі§ пат потоіпа11); 
оразг§ зі§ \? гіоіу рад12); руіа]^. ді§ о Ьгаїа13); гогЬіегаі зі§ Кадіи 
2 іусії рі^кпусії когаїі; тоасад зі§ Казіипіи Йо таїкі йо йтооги14); 
а кіо па піа. дро^'ггу, 2а1е]е єі§ Ігаті16); і гатезії зв]' зі§ іагіизгек па 
коїе; Є] зризсії діє йо зіозігу ро з'ейтоаЬпут згпигге; і гогрозіагі ді§ 
отгкосг ро ргатгет гатіепіи16); отос зІ£ Казіи, тобб зі§ йо з\¥е) 
таікі йоти17); і гакосЬаІі зі§ і іак Ьагйго \у доЬіе18); отасаі ді§ 
рап, з% и рапі розсіє19); рггураіггсіе ді§ отгузікіе раппу, ]акіет §о 
ІиЬіІа20). 

Боли маємо отже вже конечно брати анальоїію, то берім від 
більшости народів, а не від неншости. 

Але ми маємо ще й инші мотиви, що промовляють за тим, 
аби СЯ писати окремо від дієслова. 

Яв відомо, між дієслово і приналежне до нього СЯ можна 
в нашій (і не лише в нашій) мові вкладати инші частпцї, яких 
зливати з дієсловом і СЯ не можна, бо вони не творять ніякої 
орїанїчної цїлости. Ось кілька прикладів: 

Захтїло иу сї пичених голубців21). Захтїло гау сі печеного 
леду22). Зварив єні сї на печерицю23). Звір же ся тут на нього24). 
Здорожив єні сї на ні нащо25). Зробило му сї таке, що не до¬ 
веди Господи видїти26). Дочекаеш ти сї ще тьижкої кари27). 
Вклав сми си в клеветню28). 

Сей спосіб втручати між дієслово й СЯ инші частицї, зна¬ 
ний також иншим славянсьвим народам, що можна добачити вже 
й з наведених повисше прикладів. Він також наш питомий 

х) Тамже, ст. 60. 2) Тамже, ст. 62. ®) Тамже, ст. 65. 4) Таиже. 
5) Таиже. ®) Таиже. 

7) Ріейпі Іийи роїзкіедо. 2еЬга1 і \ууйаі Озкаг Ко1Ьег§. Зегуа І. 
ІУагзгаоті, і857. Ст. 3. *) Тамже, ет. 11. 9) Т. ет. 12. 10) Т. ст. 13. 
“) Т. ст. 17. 12) Т. ст. 17. 13) Т. ст. 20. 14) Т. ст. 28. 16) Т. ст. 
29. 16) Т. ст. 34. 17) Т. ст. 43. ,8) Т. ст. 75. 19) Т. ст. 85. 
20) Т. ст. 133. 

21) Др. І. Франко, Галицько-руські народні' приповідки. Т. II, вип. 
І, ст. 161. 23) Тамже. 23) Таиже, ст. 166. 24) Тамже, ст. 168. 2б) 
Тамже, ст. 177. 26) Тамже, ст. 210. 27) Тамже, ст. 243. 2Ї) Тамже, ст. 268. 

Записки Паук, Тов. Ілг. Шевченка, т. ЬХХХ, 
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і давний, юну не ножна його вважати чужій напливом. На 
доказ подаю кілька цитатів із наших старших літературних на¬ 
каток. 

І так: У „Тринайцятьох словах Григ. Богослова* з XI ст. 
читаємо: 

ЖдАї БО СА Д'ЬНЄВИ1). Б'кд'Ь БО СА И СДЛГЬ НШОШТНЮ СБЛЄ- 
ЖИЛГЬ. Не СТ'КІДИШН ЛИ СА2). ІІИТДІ6ЛГК же СА КЛКО3). Не СТ'ЬІЖДХ 
бо сА се глати4). Бона же са таготжі. Покоуш& же СА оуко5). 

Отоврдтив'ьшелгь же са илгк6). Чювь же са оуво7). Ммгкдіие бо 
са ов'кмд*). 

У „Житю Бориса і Глїба" з XII ст.: 
Молю ста сга9). Пишеть бо си10). 

В „Слові о полку Ігоря" з XII ст.: 
Начати же сіа той ігксни по Б'ьілиндлл'ь сего кремени11). 

В галицько-волинській літописи з XIII ст.: 
Оставившпма же ея двіима еннома12). Сніяху бо ся ему18). За- 

творившю же ся Ярополку14). Уверьнувше же ся Даниль15). Загорді бо 
ся бі1в). Бнвшинь же ся имь о врата17). Изнемогль бо ся 64 ходивь 
па войну1*). Изломившу же ся копью и обнажи нечь свой19). Затворила 
бо ся біяста во граді20). Не понивши ли ся21). Клятвою клени ни ся22). 

В лаврентіевськім списку літописи з XIV ст.: 
Иніте ни ся по даль28). Крестившигь же ся людемг24). Молинь ти 

ся, раби твои25). 

В „Ключу царства небеснаго" Г. Смотрицького з 1567 р.: 
Зешло бн ся еще болше26). 

1) А. Будиловичу XIII словь Григорія Богослова. СП. 1875. Ст. 3. 
2) Т. ст. 13. 8) Т. ст. 14. 4) Т. ст. 16. 6) Т. ст. 27. ®) Т. ст. 29. 
7) Т. ст. ЗО. 8) Т. ст. 31. 

*) Сборникь XII віка Моск. Успенск. Собора. Внп. І. (Чтенія, 
Москва, 1899, кн. II). Ст. 21. 10) Т. ст. 35). 

п) Слово о пглку Игореві, видане О. Огоновського. Ст. 2. 
12) Літописе по ипатскону списку. С. Петербургу 1871. (Галицько- 

волинська лїтопись). Ст. 480. 13) Танже, ст. 484. ,4) Танже, ст. 488. 
13) Танже, ст. 491. 16) Тамже, ст. 492. 17) Тамже, ст. 493. І3) Танже, 
ст. 500. 19) Танже, ст. 512. 2#) Танже, ст. 517. 21) Танже, ст. 526. 
22) Танже, ст. 537. 

23) Літопись по лавр, списку. Ст. ЗО. 24) Танже, ст. 115. 25) Т. 
ст. 246. 

2в) Архивь Ю. зап. Россіи. Ч. І. Т. VII, ст. 238. 
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В „Позорищу мнсленномь8 Ів. Вишенеького: 
Вь прилучившихь же ся1). ІІрисмотри жь ся ту, боголюбче2). 

Посмій же ся самг себі, баснописче8). 

В „Похвалі Балабану8: 
Мнят ти ся неравумна бнти4). 

Чи таких форм належить уживати в літературній нові — 
бо в белетристиці і фолькльорі вони нають повне право горо- 
жанства — се ннше питане; але що вони промовляють проти 
писана ся разон із дієсловом, се не підлягає сумнївови. 

Сюди належить також утворюване будучого часу при по¬ 
мочи форми му (від: іму) зам. буду, отже: хвалити му ся, хва¬ 
лити неш ся, хвалити меть ся, хвалити иемо ся, хвалити мете 
ся, хвалити муть ся. Се помічне слово можна класти в деяких 
околицях також перед дієслово, прим, му казати, мемо жити, 
мете хвалити і т. д.5), що вказує на його незалежність від діє¬ 
слова, з яким воно не творить також орїанїчної цїлости, отже 
й не може разом із ним зливати ся. 

Помічне слово му знане також нашій старшій літературі, 
пр. дїспЗтовітнлііт'к, спирдтишт‘сА6). Вправдї тут дучать по¬ 
мічне слово з дієсловом, але я вже пояснив у горі, що так ро¬ 
блено і з иншими словами, яких нині не лучить НІХТО. 

До сеї їрупи належить у кінци зачислити також творене 
можливого способу (конюнктіву) від дієслів, який повстає через 
додане до простого способу (індікатіву) дієслова частицї би, 
прим, я читав — я читав би. Пасти ця би так само одначе 
жива і рухлива, як помічне слово му, або яв заіменик ся, тому 
приходить воно часто і перед дієсловом, прим, я би читав. 
Коли при можливім способі приходить іще й заіменик СЯ, ТОДІ 
дістаємо форми: Заснїтив би-с сї тут на пни7 8); здав би сї, не 
снив би сї8); здало би сї не едно, та нема відки9); їло би ся 
смачно, а робити страшно10). В літературній мові належить ужи¬ 
вати тілько таких форм, як: їло би ся — де на першім місци 

4) Тамже, ст. 37. 2) Тамже, ст. 40. 8) Тамже, ст. 42. 
4) А. Соболевскій. Похвала ИсагЬ Балабану 1611 г. Кіевг, 1894. 

Ст. 10. 
6) Бг. Е. Одопотсзкі, Зішііеп аиГ йеш беЬіеіе йег гиШепізсІїеп 

Зргасіїе, сг. 147. *) Тамже. 
7) Др. І. Фрапко, Гал. руські нар. приповідки, II, 1, ст. 158. 
8) Тамже, ст. 172. 9) Тамже ст. 173. 10) Тамже, ст. 225. 
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стоїть дієслово, на другій частиця би, на третім заіменик ся, 
а не: їло ся би, або: воно би ся їло, воно ся би їло — хоч 
із белетристики або фолькльору не кожна їх вигнати. 

Та найважнїйший аргумент, який промовляє за віддільник 
писанєм СЯ від дієслова, се — на мою думку — можливість 
пересуваня ся перед дїєслово. Сей сиосіб уживаня СЯ розши¬ 
рений на широкім просторі і в численних говорах нашої мови. 
Вправдї, я стою за тим, аби- в літературній мові не уживати 
СЯ перед дієсловом, але знов же, як можна заказати його ужи¬ 
вати белєтристови, особливо коли він переводить народній 
діяльої? 

Спосіб, уживати ся перед дієсловом, знаний знов усім Сла- 
вянам (окрім Росіян), на що нодаю докази. 

У Болгарів читаємо: 
Сі разлюти Самовила; сі налюти Іо’аиь Поповь1); сі пзиаии 

свекдірва і; тук’ сі ваущи Самовила; и сі пофали Іо’ану; що ти сі 
тебі чииеше8); сі промена, сі паружи; вь тебе ке сі упулееть; какь 
сі вевить на велигдевь3); світь сі їїетарь изобр^ща4); та чуло ли сж 
равбрало, какво сж іе чудо сторило; земя на две препукна5); та са 
стори премлада умряла; па са вжрпа Стефань харень юнакь6); в^р- 
вели що ся влрвели; да ся богу пояоля; дур’ да ся назад повжр- 
нишь7); кога сд назадь вржнахме; мені сл, мале, паднаха; той ии сж, 
мале помоли8). 

У Сербів: 

Петро проси, Ана се нопоси; ти ме узви, неїеш се ^ати9); и тако 
се смиловала Ана10); не я’ се синоЬ нама ваклиБаше; никоме се и не 
З'авльа, но се роду лицем клааа11); шта се едади кров гору зелену12); не 
ку)е га, чим се коби ку^у; он га ку^е, коб се ногом баца; дан да 
З'едеш, а два да се играш13); облак се ви]'е по ведром небу14); али з'о] 
се жао од’іелити15); а у вору у ките се вио16); брзо се стече17); што 
се оно у планини с^аше; што си ми се опевеселио18); кад се с Маром 
сватови враЬаху19); тад’ се |евер од сна разабрао20). 

х) Б&лгарскп Народни Пісни, собрани одь братья Миладпновци, 
Димитрія и Константина. Вь Загребь, 1861. Ст. 1. 8) Т. ст. 2. 3) Т. 
ст. 5. 4) Т. ст. 56. 5) Т. ст. 60. 6) Т. ст. 100. 7) Т. ст. 137. 
8) Т. ст. 138. . 

9) Сриске Народне Щесме. Скупно их и на свидет издао Бук. 
Стеф. КарацаЬ. І. Бпоград, 1891. Ст. 3. ,0) Т. ст. 4. п) Т. ст. 6. 
12) Т. ст. 14. 13) Т. ст. 15. 14) Т. ст. 17. 15) Т. ст. 18. 16) Т„ 
ст. 23. 17) Т. ст. 31. 1в) Т. ст. 38. 19) ї. ст. 40. 20) Т. ст. 41. 
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У Хорватів: 

Беуеі зе з*е риіа гаїеііо1); зеїот зе зе зеїаіа2); ако паш зе Йо- 
райе8); зуако 303 зе йгуо икіапз’аіо4); ргей 1130т зе з*е гагіііо, га пз‘от 
зе ^е гаїііо6); аіі §гті, аі зе гетіза Ігезе; іггойііо ра зе розіїііо6); 
ра зе Ьгхе паїга^ роугаіііа; опа ріасе, зіо зе шоге дасе; і тепі зе, 
Ьгасо, рокіаіуаіі7); сети си зе, Ьгасо, уезеїзеїі; ті сето зе, зезіго, 
зазіапиіі; пе Ьііі зе згесі окгепиіі8); 303 зе &оге опі розіїізе; а и 
^гоЬЦи, дфе зе кора пагой; 3а зе зезат пезіо Йотізііо; паз’уізе Ьі 
щ\Ь. зе рошогіїо9); з'ег зе зііа гойііо пагойа; зує зе зііе уеста пе&о 
ргуе; а ті зто зе іоте йотізіііі; Во& зе ойтаЬ па пзіЬ зтіїоуао10). 

У Словінців: 
Маіз’аг кгаї зе з'е огепії11); йе резк іп о£Іп зе кайі; зе іигзкі 

Ьаза гуезеїї12); паз 8е яазібз’еп іий оЬпбз; гаутап ра узі зе зііпіо; 
гйаз Ьгайе паз з’ оЬгізез'о; ргоі кбпзси зе газйсеуа; зе йеггі Іі па 
16уо зігап; ра Тигкі зе зро&1ейаз‘о18); зе уйеге уапз‘о, гаг^аіа14); кі 
зіа зе 2 пзіт рагосаїа; ргетоспо зе з‘е узігазіїа, зргетіїо зе з‘е зрїа- 
каїа; зе Ььіігез'зі зе оЬгізаїа15); V іигзсі Ьуапі зе пагейі16); іа рагд. 
роі зе 2 Ьепко оЬегпі; к{ зто зе тійуа рогбсаіі17); зе ргоі зипси 
гауегіі18). 

У Чехів: 
Со зе з ІеЬит зіапе19); те іу зе уег20); 3а зе з іеЬои зтиіпе 

Іоисіт21); рийете зе ройіуаіі22}; па роїі зе йагі узєЬо йгиЬи гЬогі28); 
йеп зе пат икгасі24); тоЬ’ Ьу зе з‘еп ргоуаіоуаі25); іесЬ 3а з‘зет зе 
иіек пєз'уіс26); ргесі з*зет зе па пе ууказаі27); пеЬо 3а сЬсі.зе іепіо 
тазоризі гепііі28); гайозі а£ зе геїепі29); зак зе йіуат па ІеЬе80). 

У Словаків: 
Кей за іеп Г02УІЗЄ81); кейу за ітуіз'ез32); уєй за зиску іороГ 

пегогууе пікйа33); со за рогепііі34); т за ти гайизе85^; 2е Ьу за 3а 
га з*ез зупа пейггаїа36); а ргейза за йаупо га тига Йозіаіа37); а ргейза 

*) Нгуаізке Кагойпе Рз‘езте. Зкиріїа і ігйаіа Маііса Нгуаізка. І. 
<Гипаске рзезте. 2а^геЬ, 1896. Ст. 4. 2) Т. ст. 5. 3) Т. ст. 6. 4) ї. ст. 7. 
5) Т. ст. 8. 6) Т. ст. 9. 7) Т. ст. 10. 8) Т. ст. 11. 9) Т. ст. 12. 10) Т. с. 13. 

п) Бг. Каг. ЗігекеЦ, Зіоуепзке пагойпе резті. • Ьз’иЬІз'апа, 1895 
— 1898. 2у. і. Ст. 3. 12) Т. ст. 4. 13) Т. ст. 5. 14) Т. ст. 6. -15) Т. ст. 
13. 16) Т. ст. 15. 17) Т. ст. 19. 18) Т. ст. 20. ' 

19) Сезку Нй, 1904. Ст. 78. 20) Тамже. 21) Т. ст. 157. 22) Т. ст. 
158. 23) Т. ст. 183. 24) Тамже. 25) Тамже. 26) Т. ст. 225. 27) Тамже. 
2В) Тамже. 29) Тамже. 80) Тамже. 

31) Зіоу. РоЬГайу, 1900, ст. 345 . 82) Тамже. 33) Тамже. 34) Тамже. 
85) Тамже, ст. 434. 36) Тамже. 37) Тамже, ст. 495. 
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8а ууйаі1); сЬІеЬГсек за угас!2); аіе та зІоЬойа ^акгіу за пеугасі3); 
з йгібсепсі за йгагі4); коруїот за геЬпа6). 

У лужицьких Сербів: 
А зуресуска зе 30 2»бгіІа6); а 2 бги^іті^е зе ргедгопіїа7); уу6п]є 

зе \уііи рб зууєйє8) ; 2 йез'збаті уу6п|'є зе гоге^йи9); а 2 ууеігаті ууоіце 
зе гогйіци10); іо ту зе іеке супіту11); га Ьіійо уубпі зе гезейасЬи12); 
п]ейаІ зе рдег^е^ іеі г тезіа £пиб18); ІиЬу зе рога йо Йтеога14); кит- 
рап зе Йегі га дитпа16); §аЬ’ зе пат П)еЬуІ пагойії16); §аг зе іа 
йи§а 2 іо^о йеіа зе^йи^о17). 

У Поляків: 
Тат зі§ исіезг§18); іу зі§ гтудезг ууой%, а за йіогаті19); г іпзгаі 

зі§ оіепії20); уу іет зі§ сіезгусіе21); со зі§ Ь^йгіе гіеіепіаіа, сЬос 
о Іггу тіїе22); піесЬ зі§ ро іеп раз зсЬу1§; піе Ь§йгіезг зі§ зсЬуІаїа23); 
зата піе ууіет £Йгіе зі§ йгіаі24); зий зі§ гиіа гогуууа, рапі зупа ро- 
ууца25); йгіеуусгупа зі§ 2І§Иа, ай роіет оЬсіеИа; Казіи зі§ піе Ьо], 
іо ]а Іапек іууоі; йгіеуусгупа зі§ исіезгуїа і Магигот оіууоггуїа26); 
Ьгаіек зі§ йоууіейгіаї, гуЬакот роууіейгіаі27); еі рб^йй зі§ сбгиз роїбі 
йо поууєз котогу28); Казіа зі§ гогЬіега піегогЬіегаі^су29); Казіа га- 
ріакаїа, Іазіо зі§ гайитаї80); со зіе іато] зіаіо, со зі§ йууо^є тІойусЬ. 
уу зоЬіе гакосЬаїо31); піт зі§ дезгсге гойгіпа гз'есЬаІа32); а тої а Не- 
Іізіи, сойсі зі§ тпіе 2І§кІа83). 

Що спосіб уживати ся перед дївсловои не чужий у нас 
наплив, на се вказують наші літературні паиятки, з яких я ви¬ 
бираю виїшки почавши XI, а скінчивши XVIII столїтем, 

У „Тринадцятьох словах Григорія Богослова" з XI ст. 
читаємо: 

Гоаьма СА ЕЛЛИНИ О МЛДрОСТИ ЧЮДНША34). ИмТі ЖС СА кла- 

нАДкТ’к33). Не са непьштлеттк36). И вам'к са гожде молю37). Да 

*) Тамже. 2) Тамже, 1899, ст. 752. 3) Таяже. 4) Танже. 6) Тамже. 
6) Сазоріз Мабісу ЗегЬзкезе, 1907, І, ст. 57. 7) Тамже. 8) Таяже. 

9) Тамже. 10) Таяже. п) Тамже, ст. 58. 13) Тамже, ст. 59. 13) Тамже, 
ст. 60. 14) Таяже. 16) Тамже. 16) Тамже, ст. 62. 17) Тамже. 

18) Ріейпі Іийи роїзкіе^о. 2еЬгаї і тоуйаі Озкаг КоІЬегд. Зегуа І. 
\Уагзгаууа, 1857. Ст. 3. 19) Тамже, ст. 4. 20) Тамже, ст. 11. 21) Т. ст. 
12. 22) Т. ст. 13. 23) Т. ст. 14. 24) Т. ст. 20. 25) Т. ст. 21. 20) Т. ст. 
27. 27) Т. ст. 28. 28) Т. ст. 33. 29) Т. ст. 39. 80) Т.. ст. 43. 31) Т. ст. 
71. 32) Т. ст. 85. 33) Т. ст. 113. 

84) XIII слові. Григорія Богослова вь древнеславянскомь переводі 
по рукописи Имп. Публ. Бпбліотеки XI віка. Критико-палеографическій 
трудг А. Будиловича. СП. 1875. Ст. 3. 35) Т. ст. 4. 86) Т. ст. 5, 
47) Т. ст. 8. 
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са исплтіни1). НичесомЗ же са тако радоуетії. Самомоу са н'ьін'к 
пр'кди намії положити. И сам'к са припирань2). Ник’кто же да 
са не чквдить.8). Да са насучить4). Ібмсуже са виждаі міноги 
раД&ІОШТА. НкІ СА МЬНИТК*). НиЧИМЬЖЄ СА не раЗЛЛІГАТЬ6). Камо 
са сівраштю;7). Не имамі же каво са ставити8). 

В „Житію Бориса і Глїба" 8 XII ст.: 
Ико же са Б"Ь воротилі9). ГіІ чкто са оумножиша19). На¬ 

чаті молити см и милі си имі Д'кити11). И милії вііі си д^ю1*). 
Чьто си ^валиши18). Кесове си отіпоужають14). Коливо си имаиіи 
потроудити16). Поути СА ИТІ116). Яціе си сего не поклюши17). 

В „Слові о пьлку Игореві“ з XII ст.: 

Тоу си копиіємії приламати, тоу си слелили потроучити18). 
Тоу си врата разлоучиста на Брез*к вистрой Каили19). Тіімою 
си поволокоста20). Преднюю славоу сами поунтимі, а заднею си 
сами под'Ьлим'ь. Я чи диво си, Братню, староу помолодити? На 
ннче си годиніи овратиша21). В однім випадку ужите ся перед і по 
дієслові рівночасно: Бежи си половецкии подвизаша си22). Та се 
очевидно помилка. 

В галицько-волинській літописи 8 XIII ст.: 
О начатьи Галича, откуду ся почаль23). Галнчь бо бі ся затво- 

рилі24). Хотящу ся ему поклонити25). Но авь хощу ся остати28). Не 
сміяху бо ся отлучити его27). И всякни ся тебе усрамить28). Фдь, молви 
горожаном'ь, а бнша ся передал^29). Дая имь розумі хитростью, а бнша 
ся билі80). Шварно же ся запрі ему81). А т4ма ся йму утішивати92). 

4) Т. ст. 9. 2) Т. ст. 15. 8) Т. ст. 16. 4) Т. ст. 21. 5) Т. ст. 23. 
•) Т. ст. 25. 7) Т. ст. 26. 8) Т. ст. ЗО. 

9) Сборникі XII віка Москов. Успенск. Собора. Внп. І. (Чтенія 
ві Имп. Обществ'Ь Исторіи и древностей россійскихь при москов. уни- 
верситеті. 1899 годі. Кн. II). Ст. 15. 10) Т. ст. 16. и) Т. ст. 17. 
12) Т. ст. 21. 18) Т. ст. 22. 14) Т. ст. 28. 16) Т. ст. 28. 16) Т. ст. 35. 
17) Т. ст. 36. 

18) Слово о пілку Игореві. Поетичний памятник руської письмен¬ 
ності XII віку. Текст с перекладом и с поясненьями. Видав Ом. Ого- 
новський. У Львові, 1876. Ст. 6. 19) Т. ст. 8. 20) Т. ст. 12. 21) Т. ст. 14. 
22) Тамже. 

23) Л’Ьтопись по ииатскому списку. СПетербургі, 1871. (Галицько- 
волинська лїтопись). Ст. 484. 24) Т. ст. 506. 26) Т. ст. 536. ,6) Т. ст. 
546. 27) Тамже. 29) Т. ст. 551. 29) Т. ст. 563. 80) Тамже. 81) Т. ст. 
571. 82) Т. ст. 573. 
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Б лаврентіевськім свиску літописи з XIV ст.: 
И како ся виють1). И того ся добьють. Но сани ся тучать2). Да 

го ся вваху отх Грекх3). Мн ся допскахонх оружьемь4). Скажеях, 
что ся вдія в літа си5). Еже ся внне зоветх Угорьское®). Да ся ис- 
полнить слово. Донде ся исправить7). ІІонеже ви ся иваяи. Иже ся 
ключитх проказа'). Аще ся вхвадить волкх в овп/Ь9). И на что ся про¬ 
дати. Ради ся бнхомх яли по дань10). А своея ся охабивх11). Уже намх 
нікаво ся діли12). Ащо се ся сбудетх и самх ся крещю18). 

В грамотах із XV ст.: 
И тнхх ся отступаю (1400}Г4)Г Што бн ся шкало (1402)15). Яко 

ся еемо предх шаг оу наших листех записали (1403)16). Коли ся есмн 
голдувалп. Іако ся есвн тогда голдували (1407)17). Коториии ся есвн 
ему ваписали (1411)1*). И што есвн ся вми записали19). Іакожь дово- 
дливо того ся пагь посли своими справлялх (1433)20). Хотя ся бн 
и нашли (1435)21). Где ся снешаетх (сплнваетх?) (143 6)22). Доброволно 
ся завізуючи28). 

В „Письмі супрасльського архим. Сергія Кіибара до київ, 
митроп. Макарія“ з XVI ст.: 

Предх ся взять24). Если бн ся прилучило25). Бо ся тотх одно 
чтеть но утрепи26). Тоже бн ся єну годило27). 

В „Ключу царства небеснаго", Г. Смотрицького з 1587 р.: 
Што ся за таковую несталость предкові всЬхх придало28). Про 

то які ся внше озпайаило. А иж ся важило29). Долго ся розмишляєте30). 
Тнмх ся тнхх шкодливнхх новипх болше будетх являти. Подобао ся 
на васх за тое южх и розгніівалх. Шго ся ему подобало. С правдою 
далеко ся минало81). Такх ся написало, якх ся разувгЬло32). А тому ся 
вабурнею не дивовали. Кгдн ся слабне опирають88). 

*) Дотопись по лаврентіевскому списку. СПетербургх, 1872. Ст. 7. 
2) Т. ст. 8. 8) Т. ст. 12. 4) Т. ст. 16. ®) Т. ст. 17. 6) Т. ст. 23 і 24. 
7) Т. ст. 27. 8) Т. ст. 33. 9) Т. ст. 53. 10) Т. ст. 57. и) 'Т. ст. 65. 
12) Т. ст. 69. 18) Т. ст. 107. 

14) Матеріали для исторіи взаимннхх отношеній Рассіи, Польши, 
Молдавія, Валахіи и Турдіи вх XIV-XVI вв. собраннне В. А. Уля- 
ницкинх. (Чтенія, Москва, 1887, кн. 3). Ст. 12. 1б) Тамже. 16) Т. ст. 
14. 17) Т. ст. 16. 13) Т. ст. 21. ,9) Т. ст. 22. 20). Т ст. 37. 21) Т. ст. 
43. 22) Т. ст. 48. 23) Тамже, ст. 50. 

2‘) Архивх юго-зап. Росеіи. Ч. І. Т. VII. ГКиїв, 1887. Ст. 5. 
23) Т. ст. 8. 24) Т. ст. 11. 27) Т. ст. 14. 

28) Т. ст. 234. 29) Т. ст. 235. 80) Т. ст. 236. 8І) Т. ст. 237. 
82) Т. ст. 238. 88) Т. ст. 239. 
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В „Збірнику москов. синодальної бібліотеки" (2-га йол. 
XVI в*.): 

Што ся равуміета висота небесная1); тута ся явне оказуета; то 
єсть ижемь ся отродиль оть води2). 

В „Позорищу мнсленномь" Івана Вишенського, з XVII ст.: 
Жебн ся спасали8). Если ся не отлучить. Аколи ся сихь не сво- 

бодить4). Ижь би ся единь спась. Да ся о покаянію грішного утіша¬ 
ють. Біси да ся веселять*). Сь евоими ся знаходять6). Что ся церковь 
восточпая вооружила. И ангеломь ся чинить7). Плоти и крови ся не 
свлечешь. Оть которого ся и тіло світить, видити ся не сподобить8). 
Такь ся вь себі иміеть9). 

В „Толковій Псалтири", з 1609 р.: 
В кож’домь нсал’мі ся дочитавши; и їродь црк н пилдт дгкли 

СА зоврдти10 *). 

В „Александріи" з 1697 р.: 
И так ся ско”чило лидонское царствои); иж ся о ині печалуешь12 13). 

В угро-руськім рукописї Ст. Теслевцьового з ХУШ ст.: 
Двца іМОЦНО са ндстрдши718). Яле го все СА стднет през ВОЛЮ 

вжЗю14). Тепер* са нлм ндродид1*). ЕЗДЄ’ГЬ СА годовдтндо в*рємене 
СВОЄІ’016). И НД ТОм СА є ціе ей не стднет* ДОСКІТК17). Бєл’лш СА нд ню 
рдзгн'ккдеттк18). ТніЛКО СА З ВДС КДЖДкіЙ ПИЛНО ПриСЛЗ^дЙ19). Тме 
СА воз/иЬтта лноц'но20). Не с^очет са покорити71). И тдк са роздіс- 
лат нд троє22). Моцно са здпрєт зо в’с'клш силдлли28). Я потолі” 
ЄЦІЄ СА Є/ИВ МДЛО ВОЙСКД бувидит124). 

Я вмисно добирав тут рукописи з ріжних теріторій, аби 
показати, що се загальна проява, а не льокальна, закуткова, яку 
можна збути будь чим. Коли ж при так розповсюдненій прояві 
не пробував ніхто ніколи причіпати Ся з переду дієслова, то 
що може промовляти за причіплюванєм його з заду? 

7) А. И. Соболевскій, Замітки, Кіевь, 1894, ст. 12. 2) Тамже, 14. 
8) Архивь ю. зап. Россіи. Ч. І. Т. VII, ст. 40. 4) Т. ст. 42. 

*) Т. ст. 44. 6) Т. ст. 45. 7) Т. ст. 46. 8) Т. ст. 47. ») Т. ст. 48. 
10) А. И. Соболевскій, Замітки о малоизвістннхь памятникахь 

юго-западно-русскаго письма XVI—XVII вв. Ст. 10. 
и) А. И. Соболевскій, Замітки. Ст. 23. 12) Т. ст. 24. 
13) Др. І. Франко, Памятки укр.-руської мови і літератури, т. IV. 

Рукопис Ст. Теслевцьового (з Угорщини). Ст. 292. 14) Тамже. 15) Т. ст. 
293. 16) Тажже. 17) Тамже. 16) Т. ст. 295. 19) Тамже. 23) Тамже. 
21) Тамже. 22) Тамже. 23) Тамже. 24) Т. ст. 296. 

З&шіскя Наук. Тоз. ім. Шевченка, т. І, XXX. и 
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Про самостійність заіменика ся свідчить найліпше спосіб 
уживана його при приімениках, знаний нинї мабуть лише 
в гірських (карпатських) діалектах, прим, взав ні СЯ кожух 
(Мшанець); таку за СЯ жОнку возьму біленьку, ак гуса1); коли 
на СЯ возьме кошуленьку білу2); пустиш за СЯ бесьідочьку3); 
смотте на са самн4). В давній нашій літературі був він одначе 
доволі часто уживаний, про що можемо переконати са от хочби 
з отсих цитатів: 

В галицько-волинської літописи: 
Данила же возия дядька передь ся8). Далині же возиа на ся шо¬ 

ломі6). Обоймі ловящимі на сят). И врящимі обоймі на ся8). Восхоті 
пояти свесть свою за ся9). 

З лаврентіевського списка літописи: 
И возмуть на ся прутье младое10). И воевати почата сами на ся11). 

Покоривше я поді ся12). Яко неистові на ся философескую хитрость 
имуще18). Сами на ся котору діюще14). 

Не хочеми бнти оу ради смолвн снітію чересі ся15). 

Деколи уживаеть ся навіть ся вам. їенегіву себе, прим, 
мече спід ся16); лахн зо ся зошиарил17). Такий спосіб уживана 
заіменика ся, хочби виключно лише в діалектах, не може ніколи 
промовляти за лученем його з дїееловом. 

Деякі письменники поиликаючись на те, що в деяких го¬ 
ворах мягке кінцеве т дієслова зливаеть са з поставленим по 
ній ся в ця, пишуть постійно: хвалитьця, хвалицьца і хва¬ 
ли цця. Що такий спосіб писана зовсім непридатний для літе¬ 
ратурної мови, видно хочби з того, що та сама особа, яка ска¬ 
зала хвалицьца, не скаже хваливця (і так загалом не говорить 
ніхто), але хвалив ся. Деж у такім разі консеквенція і на що 
заводити в правопись баламуцтва, коли ся, ужите при дїє- 

7) Ів. Верхратський, Знадоби для пізнаня угорсько руських го¬ 
ворів, І, ст. 71. 2) Тамже. *) Тамже. 4) Ів. Верхратський, Знадоби, 
II, ст. 80. 

8) Літопись по ипат. списку (Гал. волинська), ст. 481. ®) Т. ст. 
505. 7) Т. ст. 525. 8) Т. ст. 534. 9) Т. ст. 568. 

10) Літопись по лаврентіевскому списку. СПетербурп, 1872. Ст. 7. 
и) Т. ст. 18. 12) Т. ст. 25. 13) Т. ст. 40. 14) Т. ст. 247. 

15) Грамота 8 1436, вид. Улянвцького. 
1С) Ів. Верхратський, Знадоби, І, ст. 71. 
17) Ів. Верхратський, Знадоби, II, ст. 80. 



МізсеььаїтеА І51 

слові, буде всюди добре, а ця лише часом і не може заступити 
вповні ся? 

При тім треба звернути увагу ось іще на що. В числен¬ 

ним говорам уживають ся инші фонеми за ся, прим, сє, СЇ, си 
і т. д. Еоли би кождий письменник із тим околиць смотїв по¬ 
кликувати ся на свій говір і допускати подібну асімілацію, тоді 
вийшла би ще більша, а зовсім не потрібна замішанина. Вво¬ 
дити народні говори до літературної мови добра річ і потрібна. 
Не всьо одначе уживане в говорам надасть ся до літературної 
мови; про те повинен кождий иамятати і не засмічувати її непо¬ 
трібно. Еоли в літературній мові не уживаємо діалектичним се, 
сі, си, се, са і т. д. то й без діалектичного ця можемо обійти 
ся. Зрештою е багато говорів, в яким кінцеве ть при дієсло¬ 
вам давно затратило ся; там говорять отже: сміє ся, розуміє 
ся, пече ся, задумає ся, нашиє ся, надує ся, намалює ся і т. д. 

Чи й до ним пмати на силу ця, аби тілько сповнити чию ми- 

меру? В иншим знов говорам ть не стратило ся, але ствердло 
на т, пр. вертит ся, курит ся, злостит ся. Перемінювати в та¬ 
ким випадкам ся в ця було би мибою, бож тся не дає ця. 

Що тикаєть ся скорочувана ся в Сь, наслідком чого деякі 
письменники поясняють потребу писати ся разом із дієсловом, 
бо як би виглядало: мвалимо сь (писане анальоїічно до: мва- 
лимо ся), де сь стоїть окремо, то тут належить завважати: 1) 
Инші славянські народи знають скорочене ся і уживають його 
окремо й тоді, а не лучать із дієсловом. 2) Еоли ми напишемо 
навіть: мвалинось (разом), то через те не поповнюємо ніякої 
правописної неконсеквенції. Скорочене ся тратить свою вагу 
і тоді зовсім справедливо треба- злучити його з дієсловом так 
само, як лучино разом: мвалабу (= мвала Богу), мабуть (= має 
бути) і т. д. При сім належить зазначити, що в Австро-Угор¬ 

щині ні в однім народнім говорі ся не скорочуєть 
ся, а в яким говорам скорочуєть ся воно в російській Україні, 
про те не можемо нічого певного сказати задля недостачі від¬ 

повідним жерел. В давній нашій літературі ся також не скоро¬ 

чувало ся. Еолиж возьиемо на увагу, що наша мова загалом 
любить повнозвучні, заокруглені форми, а уникає, на скілько 
можна неповним, із нагромадженими співзвуками, то з того дій¬ 

демо до висновку, що ліпше уживати ся в літературній мові 
в повній формі, ніж у скороченій, а бодай не скорочувати його 
так часто, яв роблять деякі новійші письменники, з виїмком де- 
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яких і 8 гори означених випадків, прим, при раті. ргаез. як: 
сміючись, розлучаючись і т. д. 

Коли вже говорю про скорочуване, то не від річи буде 
зазначити, що й скорочуване іпГ. ргаез. з ти на ть, яке у де¬ 
яких письменників по просту виродило ся в надужите, не ле¬ 
жить у характері нашої мови. В народнїх діялектах Австро- 
Угорщини воно не приходить також ніде — з виїмком посло- 
вачених говорів, де говорять: робіц, ходзіц, скакац і т. д. — 
На скількож воно в рос. Україні є самостійним витвором, а не 
російським напливом, се треба би ще прослідити. В кождім разі 
належить зазначити, що в старшій нашій літературі воно при¬ 
ходить рідко. В. Шнмановський, який присьвятив розборови на¬ 
шої літературної мови в XVI—XVII ст. спеціяльну розвідку1), 
находить такі скорочені форми лише в однім памятнику: Опи- 
санье и оборона сьбору руского берестейского вроку 1596 
(Вільно, 1597). Сей твір одначе, се перевід „Зупойїі Вгяе- 
зкіедо* П. Скарїи, тож сї скорочена можна би брати за поль¬ 
ський вплив тим більше, що він проявляєть ся ще і в инших 
формах. А чим старші памятники, тим рідше можна подибати 
такі скорочені форми. 

Належить зазначити ще, що наш іпї. ргаез. на ТИ (хва¬ 
лити, робити), се спеціальна прикмета нашої мови, яка відріж- 
няє її від усїх славянських мов, в яких іпї. кінчить ся або на 
співзвук (і, і5, с, 6, йі, йі, ть) або хоч і на самозвук, то тим 
самозвуком є середнє і та мягке (полуднево-славянські мови 
і російська), а не таке, як наше и. Такої характеристичної 
прикмети не повинні ми без потрібно затирати. 

Думаю, що по всім сказанім, справа з писанем ся доволі 
вияснена та що від тепер ті, що пишуть його окремо, не бу¬ 
дуть чути в свою сторону епітетів „польонїзм*, „рутенство", 
а що навпаки, хто ще так не пише, почне писати ся окремо 
при дієслові. 

Володимир Гнатюк. 

*) В. Шимановский, Очерки по исторія русскихг нарічій. Чертн 
южнорусскаго пар-Ьчія вь XVI—XVII вв. Варшава, 1893. Ст. 86. 



Наукова хроніка. 
Огляд часописей за р. 1906.1) 

Приступаємо до огляду двадцять пятого, а разом з тим остан¬ 
нього ріпника „Кіевскої Старини": наслідком змінених обставин 
житя журнал в виходом останньої подвійної кннжки (аж в мартї 1907 р.) 
перестав істнувати. При повній сьвідомости того, що реферуємо власне 
останній і до того ювилейний річник, все таки не можемо в нашій ре¬ 
цензії взяти відповідного, так сказати, ювилейного тону. Бже при огляді 
попереднього річника 8 поданих там мотивів ми висказались проти даль¬ 
шого істновання „Кіев. Старини" в такім характері, як досі*. Розглядаючи 
зміст отсього річника (8 книжок), ми ніяк не можемо оборонити ся від 
думки, що журнал буцім длятого тільки і виходив, аби дожити 25-лїт- 
нього ювилею, і в тону хиба ціла його вартість. Причина, яв бачимо 
чисто формальна, воли тимчасои житєвпх підстав для істновання не було. 
Се зрештою, сподіємо ся, буде дальше умотивовано, хочби детальнішим 
розбором поміщеного тут матеріалу. 

Журнал задержав давнїйший поділ на два відділи: статі і звістки 
і бібліографію, хоч і то не завсїди, бо в деяких кпижках (X, XI—XII) 
сього останнього відділу зовсім немає. Поділ по більшій части механіч¬ 
ний, бо багато річий з погляду на свою наукову вартість 8 однаковим 
правом могли б бути поміщені в котрому набудь з тих відділів. З на¬ 
шого огляду як і передтим, виключаємо статі й замітки по етноґрафії, 
дальше кілька невеличких статей і більшу працю д. Доманицького, які 
були вже розглянені окремо в ріжнпх книжках „Записок"2). 

*) Докінченне, див. т. ЬХХУІ. 
2) Розглянені були: Ор. Левицкій, Сговорь малітпнх'ь, страница 

пвь исторіи брачнаго права на Украйні XVI в. (кн І, с. 64—72), За¬ 
писки Наук. Тов. ім. Шевченка, т. 69, с. 194, Н. И. Стороженко, Ди- 



154 Наукова хроніка 

Група статей присвячених історії в погляду на скількіеть і на 
якість представляєм ся дуже скромно, тав що супроти сього названне 
журиала історичний буде що найменше далеко неточним. Всі ті статі 
з виїмком хиба двох, обговорених передтим, належать тільки до XIX ст. 
Може бути, що сїй обставині' належить приписати доволі ділетантське, 
неметодичне оброблений тих статей, бо що йно минулий вік все ще де¬ 
хто уважає для строгої історії „тіпйегкгегіі^*. Йдучи хронольоґічно 
маємо тут передовсім статю д. І. Павловсьвого: „Малороссійское коза- 
чье ополченіе ві 1812 году по архивннмі данннмі* (IX, с. 1—20; 
X, стор. 137—154). Тема сама собою дуже інтересна і річ написана 
справді виключно майже па підставі пе опублікованого досі матеріалу 
8 полтавських архівів,, та все таки вже не нова. Се, власне кажучи, 
тільки поширенпє роввідочки того таки автора, написаної раніше, п. з. 
„Участіе Ж. П. Котляревскаго ві формировапіи козачьихі полкові ві 
1812 г.“ *). Отся історія з формоваинєм українських полків була одною 
з тих численних іллюзій, яких стільки доводило ся переживати україн¬ 
ському народови в його змаганнях „удержати за собою свій вироблений 
власного історією автономний лад. З сього власне користало росийське 
правительство звертаючись за номочію до української людностп в тяжкий 
для Росії 1812 рік, закликаючи ту людність творити козацькі полки для 
підмоги росийським військам проти Французів. За се обіцювано — при- 
найменше на Лівобічній Україні — не тільки звільненнє від плаченая 
т. 8в. оброчнихі статей, але що головне — знесення ненависної рекрут¬ 
чини і привернення давньої козацької служби. Ново сформовані полки 
мали на все остати ся як завязок для будучого козацького устрою. Обі¬ 
цянки опісля, само собою, не додержано, а тимчасом полки все таки сформо¬ 
вано: на правобережі 4, складені 8 міщан і ріжного рода селян (казен¬ 
них, поміщичих і т. д. — на 150 душ 1 козак — разом 3600 люда), 
а на лївобережі 15 таких полків (9 з полтавської а 6 з чернигівської 
ґубернїї — разом звиш 18000 людей), причім тут полки формували ся 

рилло-Мееодіевскіе Заговорщики (кн. II, с. 135—152), іЬід. т. 70, ст. 
229—231. (Тут мусимо справити похибку, яка мабуть через недогляд 
закрала ся до рецензії дра Ів. Франка па сю статю. В рецензії між 
матеріалами, опублікованими Стороженком показано також „лист Гулака 
до Навроцького і лист Навроцького до Гулака". Тимчасом се був лист 
Гулака до Опанаса Марковпча і Маркевича до Гулака). Г. Барані, По¬ 
вісти и сказаній древнє-русской ппсьменности, им'Ьющія отношеніе ні 
евреямі и єврейству, І. Два разсказа Еіево-Печерскаго Патерика (кп. 
III—IV, с. 298-311), іШ. т. 72, с. 190—193. В. Доманицький, Кри¬ 
тичний розслід над текстом „Кобзаря* (кн. IX—XII, також окремою 
брошурою), іЬій. т. 79, с. 228—230. 

*) Кіевская Старина, 1905, кн, VI, с. 309—320. 
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виключно 8 козаків (на 100 душ 4). Автор детально знайомить нас 
а формованпєм кождого такого полка, подаючи при тім на основі неві¬ 
домих досї матеріалів інтересні статистичні дати про загальну скількість 
козацької людности в тім часі (454983 самих козаків) і скількість в по¬ 
одиноких повітах (с. 6—7 і нотка). Не будемо вдавати ся з автором 
в деталі' формованая кождого полка, його еквіповавня і т. д., зазначимо 
тільки, що хоч само рекрутована пішло гладко, то положеннє полків так 
перед як підчас самого походу було дуже нещасливе наслідком вопіючих 
надужить і визиску полкового начальства, складеного а вислужених ар- 
мейських офіцирів і підофіцирів (IX, с. 16—21). Про воєнні справи тих 
полків не богато внаємо, 8 виїмком того, що частина їх творила погра- 
ннчний сторожовий ланцюг на границі мінської, могилівської і київської 
ґубернїй, а решта .була приділена до ріжних корпусів армії, причім якась 
частина, а власне 3-ий чернигівський полк, була ва границею, в західній 
Бвропі (X, с. 139). Указом з 30/ІХ 1814 р. роспущено ті полки по до¬ 
мам, куди вони вернули далеко не в тім числі', в якім вийшли і се теж 
дякуючи опіці начальства. Розумієть ся з пороблених перед тим обіця¬ 
нок не було тепер і помину. Як сказано, тема розвідки незвичайно ці¬ 
кава, жаль тільки, що автор обмежив ся лишень на хьокальних архівах 
і не подбав втягнути сюди иньшого матеріалу, крім офіціальних доне¬ 
сень і переписки. Черев те у нього деякі річи, а головно більш фор¬ 
мальні вийшли навіть дуже докладно, як напр. обмундированиє полків то 
що, а в тїни востають ся або й зовсім поминені ті сторони сеї справи, 
яві для неї мають головне значіннє, яв напр. настрій і вахованнє люд¬ 
ности перед і підчас походу, про що тут заледви згадано, а передовсім, 
яв прийняла людність нещасливий поворот полків і знищенне своїх на¬ 
дій на приверненне старого ладу. Брак відповідного уґруповання ма¬ 
теріалу і подаваннє документів іп ехіепзо надає сїй статі характер 
більш збірки матеріалів чим наукової розвідки. І тільки дякуючи цїн- 
ности матеріалу ми задержали ся над статею більш ніж належало б. 

Те саме менше більше прийдеть ся сказати і про статю Ор. Ле- 
вицького „О положеній врестьяп'ь Юго западнаго края во 2-й четверти 
XIX ст.” (VIII—VIII, с. 231—274). Міркуючи по заголовку і вступі 
статя закроєна на ширші розміри, а тимчасом далеко менше дає ніж обі¬ 
цяє. Се не стільки докладна студія про положеннє селянства на право¬ 
бережній Україні, точнїйше говорячи трьох ґубернїй (київська, подільська 
і волинська), як радше причинки до історії заведення т. зв. інвентарної 
реформи. Автор справедливо обурюєть ся на безглузду політику росий- 
ського правительства в сім краю і вказує па витворену тим способом 
вопіючу яполітичну аномалію”: не вважаючи на те, що Росія добула 
собі ті „провінції” від Польщі тільки при помочи української людности 
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яка неустанною боротьбою проти польського пановання Польщу розва¬ 
лила, невважаючи на те, Росія віддала побідника-нарід на цілковиту 
власність побідженого ворога того народа і заразом ворога росвйського 
пановання. І все те діяло ся дякуючи „сьвятости* прінціпу кріпацтва. 
Черев те обставини складали ся так фатально, що як раз по вдавленню 
польських рухів проти росийського пановання (в тім випадку повстання 
8 1881 р.) українська закріпощена масса, яка головно помагала нрави- 
тельству до вдавлення сих рухів, в нагороду за се попадала ще в стра¬ 
шніше положенне, бо до „нормального11, так сказати, закріпощеная долу¬ 
чала ся ще пімста в боку володіючого польського елементу ва помаганне 
селян правительству. На сен стан річий звернув увагу київський ґене- 
рал-їубернатор Бібіков (від 1838-р.), який при иомочи адміністрації зі¬ 
бравши кілька інвентарів, як согриз йеіісіі страшного економічного гнету 
польської шляхти над селянством і заручивши ся підмогою митрополита 
Філарета, добив ся у центрального правительства заведення інвентарної 
реформи в 1847 р. Що 8 усеї статі найцїкавійше, то власне „Записка11 
митр. Філарета і донесення в справі повинностий, які відбувають селяни 
папам — надіслані Бібікову від ґубернаторів, а особливо від радомисль- 
ського справника Рузи і ин. (VII—VIII, с. 259—268) і від проскурів- 
ського повітового стряпчого Савченка (с. 268- 273). Стільки нро зміст. 
На жаль статя носить доволі припадковий характер, як мабуть і при¬ 
падково натрапив автор на сам матеріал, яким і вдоволив ся. Не 
бачимо і сліду охоти у автора зібрати дещо більше і звести се в яку 
небудь статистичну систему звісток про положенне селян по околицям 
чи полосам такої обширної території й укласти якісь загальніші висновки. 
А тав розвідка все таки виходить пів-популярною статею. Та найва- 
жнїйше те, що автор бере сю справу як боротьбу між „русским“ і поль¬ 
ським елементом і хоч подекуди вживає побіч назви „русский11 і „укра¬ 
їнський11, то очевидно не робить найменшої ріжнпцї між одним і другим, 
що теж не додає вартости його науковій термінольоґії. 

Як репйапі до сеї справи наведу замітку І. Паеловського п. з. 
„Внвові полтавскигь поміщикові для управленія конфискованпнми ииі- 
ніямп ві волннской губерній11 (VII—VIII, с. 79—80). Правительство 
придумуючи над ослабленнем польського елементу на Волині закликало 
в 1840 році полтавських дворян (а певно і з иньших Губерній) для 
управи конфіскованими у повстанців маєтками. При тім жадало ся, „чтобі 
они (адміністратори) бши одного віропсповіданія сі крестьяпаии, ко- 
торне поручаются имі ві адиинистрацію и чтобн оті оной устраненн 
бали лица, которьія могли би притіснять крестьяні за принадлеж- 
пость кі православной церкви или ослаблять союзі сі нею 
тіхі, которне сі нею возсоедцаилнсь“. І тим способом хотіли розвязу- 
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вати таке складне питаннє! До замітки додана статистика тих маєтків, 
з скількістю селян в кождім. 

Тому самому часови і в прінціпі тій самій справі — боротьбі ро- 
сийського правптельства проти польського елементу, а властиво проти 
школи, яка дякуючи Чацкому йшла в напрямі польонїзації краю — 
присвячена дальша з ряду статя тогож автора: „Изх жизни учебншх 
заведеній Юго-западнаго края вь 1840-хь годахх" (III—IV, с. 421— 
432; V—VI, с. 72—87). В часах реакції 1840—50 рр. правительство 
всюди звернулось проти школи, уважаючи її гнївдом всякого „вольно- 
думства" і поробило в ній відомі реформи, що довело до дуже сумних 
результатів. Правдивою катастрофою були ті реформи для „південно за¬ 
хідного" краю, до чогопгричйнили ся запутані відносини, які наступили 
по повстанню з 1831 р. і та безглузда політика правптельства, якої 
воно держало ся і в земельній справі. І так правительство розгромивши 
насамперед школу (закрите в 1831—2 р. 245 середних і низших шкіл, такеж 
закрите в 1838 р. повозакладеної висілої школи в Київі), піддало останки 
старих і повозакладені школи „реформі" з 1828 р., в основу якої лягли 
прінціпи православія, самодержавія і „русскої" народности. Спеціальною 
цїлию сеї школи покладено погашенпє в ній духа польської традиції, 
защенленого тут Чацким, і влиттє двох паціональностий („русскої" і поль¬ 
ської) в одну. Для успіху сього завдання поставлено школу під догляд 
поліції і — 8 рації спеціальної льоґіки правительственпої політики — 
під догляд місцевої шляхти польської, котра розуміеть ся не дуже то 
спочувала згаданим завданням школи. Можна собі тепер уявити поло- 
женне школи, її учепиків і вчителів серед такої залежности від двох су¬ 
перечних собі факторів. І в самій річи з обох боків посипались на школу 
доноси, в яких одна сторона обжаловувала школу за те, що знова хоті¬ 
ла б мати в школі* друга. Автор подає кілька таких доносів і слідств 
ними викликаних, хоч на жаль такі звістки маємо з двох тільки, чи 
з трьох гімназій (ровенської, камінецької і немирівської). Матеріал тут 
теж чисто припадковий і належно не використаний. Наслідком сього ви¬ 
творились такі невияосимі обставини, що все учительство просто боже¬ 
воліло 8 жаху посилаючи нераз куріозні донесення властям (доиесенпє 
директора немирівської гімназії Кульжинського). А треба знати, що серед 
того нещасливого вчительського перзоналу було чимале число Українців. 

Як причинок до історії тодішнього настрою в сїм краю може послу¬ 
жити замітка О. Л. „Нештатная тревога" (V—VII, с. 11 — 12). З початком 
1840 р. немалий переполох серед адміністрації викликало донесенпє ро- 
венського земського справппка ґен.-ґубернатору Вібікову, що підчас 
„контрактів" в Дубні', внатнїпша польська шляхта, яка по більшій части 
живе за границею, продає па ґвалт свої маєтки. Звістка показала ся 
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фальшивою. Вертаючи до статї д. Іевицького скажено, що через нена¬ 
станне вживавне автором терпіну „русскій® на означеннв напр. народ- 
ности осіб, які брали яку небудь участь в обговорюваних ним подіях, 
не все можемо гнати приналежність національну даних людей, а тим са¬ 
мим не знаємо, на скільки українське громадянство (в особах своїх ре¬ 
презентантів) було в тих подіях ваанґажоване. 

Підчас коли відвічний хозяїн українських земель український на¬ 
род опипив ся на тій земли в ролі закріпощеного раба, то його землею 
могли користуватись на дуже догідних умовах, а головне не будучи за¬ 
кріпощеними, всякі зайди, навіть неповноправні Жиди. Сьому питанню 
присвячена невеличка статейка І. Павловського: „Кг исторіи евренскпхг 
земледільческихі колоній вь половині XIX ст.® (XI—XII, с. 589— 
597). Правительство Нпколая І бажаючи притягнути жидівську людність 
до управи вемлї, видало в тій справі цілий ряд розпоряджень, але 
найбільш подрібяо було се питаннє розроблене в виробленій жидівським 
комітетом і затвердженій царем 19/VIII 1852 р. інструкції. Отся власне 
статейка і переповідав вміст тої інструкції. В західних Губерніях до¬ 
зволений був перехід в хлібороби навіть тим Жидам, які стояли на черзі' 
військової служби, котрої по переході* вже не відбували, але під умо¬ 
вою, що перейдуть цілими родинами. На лївобережі могли переходити 
тільки по скінченню рекрутського нобора. На сїмю давано 20—40 дес. 
вемлї, котрої одначе не можна було анї продати анї віддавати в аренду. 
Крім того на одну родину видавано 175 р. безпроцентової ножички, 
платної в 10 літах. Такі переселенці' мали право жити по всім Губер¬ 
ніям. Автор крім сього включив в свою статейку ще екскурсин иро т. 
зв. „коробочний сбор®, якнй тільки черев те й поміщений, що для сього 
знайшов ся матеріял, хоч безпосередно в порушеним в статї питаннем не 
вяжеть ся. Ми все таки воліли б мати вамісь статї цілу інструкцію, 
хоч би й без коментаріїв. Коли вже мова про Жидів, то не від річи буде 
тут зацитувати поданий тим же невтомним перешукувачем полтавських 
архівів цікавий документ для характеристики тодішніх Жидів. Се 
„Жалоба еврейскаго раввина в'ь думу о несоблюденіи євреями об¬ 
рядові® (V—VI, стор. 20). Така куріозна жалоба була подана ра- 
біном Іцком Оршапским 10/ИІ 1836 р. в полтавську городську думу, 
а дума на одному 8 засідань... наказала Жидам сповняти точно свої обряди. 
Далі йде замітка Вл. Короленка „Признаки украинской колонизаціи на 
Уралі® (VII—VIII, с. 476—482), де автор опираючи ся на тім, що 
в 1736 р. на заклик росийського правительства заселяти горішний Яік 
відгукнуло ся двох козаків „черкасской породи® Іван Ізюмськии і Андрій 
Черкасов, дальше добачаючи у теперішних поселенців тої области 
призиаки української мови, — кладе гіпотезу, що пе тільки Ізюм- 
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еьвий і Черкасов, але також їх товариші мусїли бути Українцями. 
Заміткою сею й кінчить ея ґрупа статей по історії. Всї ті статї — 

сама дрібнота, в методичного боку публікації доволі примітивно зліплених 
фраґментів ріжного матеріалу, менше або більше цікавого — а над усім 
тим на жаль — убогість ідей і брак висшої творчої думки. 

Не багато краще — з погляду на внутрішну вартість, з виїмком 
одної-двох статей, хоч що до загальної скількости їх більше — пред¬ 
ставляєм ся ґрупа літературно-історичних статей. Приємно серед тої 
ґрупи відбиває інтересна розвідка драїв. Франка: „Откровеніе св. Сте¬ 
пана, студія над одним маловідомим апокріфом* (VII—VIII, е. 377— 
405). Розпадаєть ся вона на дві частині', з котрих перша служить ін- 
формацийною статейкою над розвоєм студій над апокріфічною літерату¬ 
рою вагалом, а в українській науці спеціяльно. Друга частина присвя¬ 
чена властивій темі зазначеній в заголовку, де автор опублікувавши сла- 
вянсьвий текст сього апокріфічного откровепія докавує, що се власне 
перша частина гнаного в літературі т. зв. Лукіяпового листа, в якого 
в латинськім і грецькім тексті доховали ся тільки дальші частини. 
В статі „Землякь н предтеча Гоголя* (III—IV, с. 285—298), яким має 
бути письменник 8 кінця XVIII і початку XIX в. Василь Трофнмович 
Наріжний, д. Данилов не тільки, що яе дає нічого нового, щоб не було 
вже гнане, але навіть на підставі внаного не доказує того, чого хотів. 
Поробивши доволі великі, яв на маленьку статейку, виписки в творів 
згаданого письменника і саме не з тих, які дотикають України, 
автор переходить до висновку, що „всЬмг извістенг факти вліянія На¬ 
ріжна™ на Гоголя* (с. 298). Длячого ж власне було сю статю писати, 
коли автор не міг до того внаного факту додати нічого нового, а нав¬ 
паки те вже досі відоме затемнив? В. Мировець старанно ввів до купи 
усе, що досі' було надруковане про „співця власного горя* в статі 
„Життя і твори Віктора Забіли* (V—VI, с. 88—110). Біографія неща¬ 
сливого поета написана, як сказано, дуже докладно, хоч без якого не- 
будь ширшого погляду і мало додає нового до досі відомих вже фактів. 
Новий матеріал, на який автор часто покликуєть ся становлять прислані 
йому а(1 Ьос спомини Ганни Барвінок про Забілу, хоч на пашу думку 
при користанню сим матеріалом треба бути обережним маючи на увазі', 
що спомини сі писані геть то вже пізно, і сю обставину, що Куліш 
в останніх літах вороже ставив ся до Забіли. При статі передруковано 
усі твори поета (с. 117—177). Дві дальші статі, які приходить ся нам 
занотувати, а власне Ол. Пчілки „Николай Ильпчь Стороженко* (II, с. 
231—256) і С. Свириденка „Иамяти Н. Я. Рудченка* (II, с. 312- 320) 
написані з приводу смерти тих двох людий — так з погляду па харак¬ 
тер згаданих людий як і на становище супроти них авторів посмертних 



160 Наукова хроніка 

згадок можемо разом обговорити. Д. Пчілка займаєть ся оглядом науко¬ 
вої спадщини Сторожеяка, причім непропорціональпо богато місця при¬ 
свячує так Стороженковим як і своїм власним студіям над Шекспіром, а д. 
Свиредепко дає розгляд поетичної, своєю дорогою —слабенької таки, спад¬ 
щини колишнього українського етпоґрафа і белетриста почасти, а по¬ 
тім високого урядовця Рудченка. Хто були сї люди? Оба з роду Укра¬ 
їнці', оба поробили потім великі карієри, оден як учений, другий як уря¬ 
довець — але що зробили вони для нас? Рудчепко бодай дещо написав 
по українська і видав пару етнографічних збірок, але потім нро Україну 
геть чисто забув, але що зробив Стороженко?—мав платонічні українські 
симпатії і тільки всього. Тепер би запитати, що вони повинні були вро¬ 
бити — та автори некрольоґів не тільки сього не роблять а навпаки, не 
тільки що роврішають їх від о б ов явку супроти свого рідного, склада¬ 
ючи все на ті ославлені „обставини", але палять їм фіміями і анекту- 
ють їх по смерти для України. Еажучи правду првкро читати такі пане- 
ґірики нї за що нї про що. Пора вже обмежити до тіпітит-а вагу тих 
„обставин", які все таки може рівноважити почуте обовязку, і тоді' не 
прийдеть ся анектувати собі діячів аж но їх смерти. Такий же некро- 
льої присвятив В. Науменко „Памяти В. Л. Беренштама" (II, с. 357— 
375). Хоч Беренштам належить до типу вищезгаданих, тільки тут вже 
иньше діло. Беренштам був більш громадський діяч, через що трудпїйше 
сконтродювати, що він міг, а що повинен був дати спеціяльно для 
України. При тім же до нього, як до чоловіка родом чужого, не можна 
мати претенсій; коли хочби тільки почував себе Українцем і бодай 
що пебудь для нас зробив, так спасибі і за те. 

Більшої уваги заслугує безперечно глибоко придумана і закроєна 
па ширший розмір велика критична статя Л. Старицької Черняхівської 
п. з. „М. М. Коцюбипскій, о пить критическаго очерка" (IX, с. 83— 
123, X, с. 269—330). Авторка на вступі дає таку, сказати б, дефініцію 
Коцюбинського: талант і чоловік. Через те вже і її статя відповідно до 
того розпадаєть ся на дві частини, з котрих перша присвячена талап- 
тови письменника, а друга тому в його творах, що вона означила сло¬ 
вом : чоловік. При оцінці' таланту авторка держить ся виключно старого 
пріпціпу, що раз який пебудь твір не видержить естетичного розбору, 
через те саме він вже не варт історичної критики, він не діло таланту. 
Значить авторка оцінює даного письменника, так сказати, „вн4 вреиени 
и пространства". Та сам прінціп се ще нічого, тільки спосіб переведення 
його в практиці' рішучо авторцї не вдав ся і фатально відбив са на тій 
— ще раз кажемо — глибоко задуманій студії. Дїло в тім, що авторка 
перш за все розбила талант на психіку, як душу, і артистичні 
способи, якби тїло, отже головно мову. Тепер же кожду з тих частий 
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не то що розсіяла, а просто хеиічно розложила на множество елементів, 
котрих ми навіть не беремо ся вичисляти. Виходить таке, що по за тими 
складовими частями згинув сам талант. Потім взявши на поміч всякі 
науки і штуки, від анатомії нервової системи почавши, а скінчивши на 
малярстві чи музиці — своєю чергою розложених на ріжні складові ча¬ 
стини — попереджав кождий елемент таланту довгими науковими екскур¬ 
сами, висновує наукові дефініції, в рамки яких вкладає даний елемент 
таланту, пробуючи тим способом його вартість. На нашу думку спосіб се 
більш ніж хибний, і все одно нї до чого довести не може, бо не всякий 
з тим згодить ся, що дана_ прикмета таланту підходить під означену 
авторкою дефініцію. Се можемо сказати тим смілїйше, що сама авторка 
в одному місці’ своєї розвідки говорить: „душа живая пе можете удовле 
твориться математическим'ь разсчетом'ь*, що в парафразі’виходить: живий 
талант не дасть ся замкпути, а тим самим пояснити математичними, чи 
якими иньшими формулами. Таке ставлепнє справи відбило ся в другій 
частипї студії при класифікації оповідань Коцюбинського на більше 
і менше вартні, причім авторка держала ся своїх дефініцій і па пашу 
думку декуди видала хибний осуд. Зрештою друга частина студії стоїть 
на висоті задачі, а ціла статя як перша серіозна проба оцінки одного 
з наших найвизначнїйших письменників варта близшої уваги й признання. 

Нотуючи „Отчеть о присужденіи премій Н. її. Костомарова за 
лучшій малорусскій словарь* (V—VI, с. 191—230) передрукований з ака¬ 
демічного видання, ми розумієть ся не можемо вдавати ся в розгляд сеї 
основної рецензії на словарь „Кіев. Старпнпа. Зазначимо доволі’ прикрий 
докір редакції словаря, що в словара видно брак матеріалу з деяких 
частий нашої території, особливо з Галичини, і сьвідоме іґнорованнє вар- 
тости галицьких словарних видань, на що редактор словаря д. Грінчепко 
в своїй відповіди на згадану рецензію („Необходимое поясненіе* VII— 
VIII, стор. 74—78) заслонив ся браком часу на використанне сих мате¬ 
ріалів. 

Статя Ор. Левицького: „Новьій храмь вь старому украинском'ь 
стилі* (XI—XII, с. 598—610) компілятивна річ про український цер¬ 
ковний стиль кінчає властиво відділ наукових статей. З споминів маємо 
тут її. Сокальського „їїзь воспоминапій о харьковскомь университеті 
конца 40-хх годовх* (V—VI, с. 63—71) — невеличка згадка про побут 
царя Николая в харківськім університеті* в 1850 р. і характеристика, 
доволі не користна, деяких тодішніх професорів, між тим і брата поль¬ 
ського поета Міцкевича. Та вже ніяк не можемо собі пояснити, по що подано 
величезні я Воспоминанія и автобіографія одесскаго протоієрея Николая 
Ивановича Соколова* (І—XII). Анї сама особа автора, анї його „воспоми- 
нанія* не мають абсолютно нїякісенького значіння анї для української 



162 Наукова хроніка 

історії анї науки. Автор в походження Великорос, родив ся і перебув 
в великоруських Губерніях свій молодечий ВІК, 8 виїмком кількох лїт 
в київській академії, хоч і про той побут в Київі не вміє нїчого ціка¬ 
вого сказати. З хвилею коли йому надано посаду в Херсоні, від коли 
справді мігби записати дещо 8 українського житя — уривають ся його 
спомини. Примітка редактора тих споминів д. Л. М. держана в такому 
тоні, що пригадують ся нам давні добрі часи писання замість характе¬ 

ристик, од і панеґіриків. 
З відділу: Документи, извістія и замітки занотуємо дещо цїка- 

війше. І так маємо тут замітку Камапїна: Таинственпий кресть вь с. 
Молчанахь (Ямп. у. Под. губ. III-IV, с. 74—77), дальше статейку В. 
Модвалевського: „Кх характеристик* отношеній между монахами мгар- 

скаго монастиря и лубенскими козаками вх 1649—1661 гг.“ (III—IV, 
с. 61—68). Статейка написана на підставі тут таки поданих (з копій) 
5 універсалів виданих ріжними гетьманами монахам мгарського монасти¬ 
ря на їх жалоби, що козаки нарушують монастирські маєтности. Статейка 
порушує цікаве питаннє, а власне, що монастирі були перші, які по 
прогнанню Поляків дбали закріпити за собою ирава володіння землею. 
Загалом монастирі потім як державці мали серед підданих найгіршу 
славу — порівняти погану репутацію про монахів того таки монастиря, 
яка задержала ся і досі в переказах людности *). Своєю дорогою, подані 
тут універсали більш того, що фальсифікати, як напр. поданий під № 2. 
Щоб переконати ся впстарчить хочби прочитати і поглянути на дату. Крім 
сього маємо ще кілька заміток і документів подапих В. П—ком, що від¬ 

носять ся головно до історії українського духовенства в 18 в. 
В минулому році „Кіевская Старина*, як вдавало ся—під напором 

нових житєвих обставин, пробувала давати публіцистичні статі на пекучі 
питання біжучої хвилі, чим почасти можна було поясняти убогість нау¬ 
кового матеріалу. Та в сьому році по за передрукованнем 4 більших 
уривків з старої праці' Драгоманова: „Историческая Польша и вели ко¬ 

ру сская демократія", котра все таки має тепер вже більше історичне вна- 

чіннє, журнал в тім напрямі нїчого більше не дав. Правда, крім вище 
вгаданого подана тут іще статя П. Одинця „Кх вопросу обх укра- 
ипскомх народничестві, опнтх программннхх вопросовх для изученія 
украинской національной идеи* (VII—VIII, с. 338—376), але вона крім 
доброї волі автора основуеть ся па незрозумінню і непорозумінню від 
заголовка почавши. Чого тут тільки нема! І історія, і трактат про на¬ 

ціональність загалом, а українську спеціяльно з доданням дуже суинїв- 

*) В. Милорадовичх, Лісная Лубенщина (Кіевская Старина, 1900, 
IX, с. 290—293). 



Наукова Хроніка 163 

ної вартости дефініцій. Поніж точки програми національно-демократич- 
ної партії (?), в якої імена автор говорить, повсувано в найбільшім не¬ 
ладі' квестіонарі про ріжні питання національні, соціальні і т. д. і по¬ 
леміку з пньшими партіями, де автор доходить нераз до куріозних ви¬ 
сновків (напр. с. 356). При тій нагоді автор не забув застерегти ся 
проти „образованія исскуственнаго церковно-славянско-польсно-галицкаго 
нарічія, для многихь не внносимаго по своей дйланности* (с. 371), та 
вилаяти „безобразний язнкь*, „какнмь часто говорять и пишуть наши 
патріоти* (с. 364),—до котрих ш. автор очевидно себе не зачисляє і свою 
статю з обережности пише по росийськи. Над тим хаосом панує повпий 
брак гнання у автора про се, про що взяв ся писати, а власне про 
українську справу. Напр. про Галичину і Буковину 8нає тільки сказати, 
що тут є теж національно-демократична партія і „руське товариство 
историчне вь Чернівцяхь и имени Шевченка вь Львови“ (с. 370), при¬ 
чім, як видно з укладення наведеної фрази „товариство имени Шев¬ 
ченка* ледви чи може дорівняти черновецькому. Шкода, що автор пе¬ 
ред написаннєм своєї статї не прочитав хочби декільки статей проф. М. 
Грушевського про українські справи, а тоді може б так легкодушно не 
написав своєї, яка хиба тільки може відстрашити від студій над україн¬ 
ськими справами. 

В рецензій згадаємо Л. Жигайла на альманах „Багаття* (II), С. 
М. на II вии. описи рукописів бібліотеки „Имп. Общества Исторіи 
и Древностей Россійскихь (III—IV), В. Д—го на український деклама¬ 
тор „Розвага*. З белетристики маємо преміовану на конкурсі „Кіев. 
Стар.* повість М. Чернявського „Весняна повідь*, написану на 
тлї останніх подій в Росії, М. Кропивницького драматичний твір (чи 
„твора* як написано) на 4 дії п. з. „Розгардіяш* і 5 дрібнїйших нари¬ 
сів Яновської, Пахаревського, Григоренка, Будяка і Ротаря. 

Тим ми й кінчаємо наш трохи за довгий огляд. Се стало ся просто 
через те, що в річнику сливе нема нічого такого, що з огляду на 
внутрішну наукову вартість можна б висунути на перший плян і тим са¬ 
мим зазначити наукову вартість цілого річника, поминаючи менше вартні 
річи. А так прийшло ся нотувати рішучо все тут поміщене. 

Релятивно річ беручи, не упадок, а власне . дальше істнованне 
„Кіевскої Старини* з тими самими ідеями, напрямом і науковою стійні- 
стю треба уважати певного рода шіпиз-ом. Останні річники шановного 
журнала кидають трохи не гарне сьвітло і на українську науку, яка 
саме останніми часами де інде поробила великі кроки наперед, і підри¬ 
вають добру репутацію самої „Кіевскої Старини*, яка хоч не стояла 
вповнї на висоті' своєї задачі, то все таки мала свій сьвітлий період. 
Той сам факт обєктивно для історика українського відродження інте- 
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респпй як доказ того, що в міру розвою українства на всіх полях, в міру 
того, як появляли ся нові люди—двигачі нових ясних ідей, усе старе, що 
представляло старі погляди, які нераз через свою неясність і нерішу¬ 
чість затемнювали українську ідею — те старе рішучо хилить ся до 
упадку і ніякі зусилля не в стані його піддержати. І. Д. 

Етнографія заступлена в сім річнику Кіевскої Старини слабо, вовсїм 
відмінно, як попередного року. Крім двох невеличких статейок, надру¬ 
ковано ще кілька маленьких заміток-;-отеє й усї причинки до етногра¬ 
фічної літератури. Перейдемо їх по черзі*. 

Праздникь пасхи вь селі Косареві, дубенскаго уізда, вольїпской 
губерній, Вячеслава Каминскаго (III—IV, с. 299—320). З титулу можна 
би падїятп ся, що д. Камінський подасть тут опис великодних свят із 
усякими подробицями. Та в статейці* нічого такого нема. На вступі бід- 
каеть ся автор — по приміру багатьох иньших аматорів-етноґрафів — 
на вимиране пісень, хоч вони вимирають уже ціле столїтє і все таки 
істнують. Далі* дає тексти пісень, яких записав разом аж 20 в однім 
селі! На мого думку таке мале число пісень можна пояснити не тим, що 
вопп вимирають, а просто том, що автор не вмів за ними пошукати. 
Думав би хто далі, що се все гаївки, коли їх співають на Великдень. 
Тимчасом показуєть ся, що гаївок е ледви 6, а решта звичайні любовні 
пісні, які з обрядовими не мають нічого спільного. Автор завважує при 
тім, що більшість тих пісень співають не тілько на Великдень, але 
включно аж до „Троицнпа дна“, не зазначує одначе, котрі пісні* нале¬ 
жать до більшости, а котрі до меншости. На мою думку тоді* співають 
тілько гаївки (отже меншість), а иньші то хиба оттак собі, з доброго 
дива, а не тому, що то Великдень. Загалом треба сказати, що статейка 
не дуже вбогатила нашу етноґрафію. 

Символика птиць и растеній вь украинскихг похоронних^ причи- 
таніяхг, Владиміра Дапилова (XI—XII, с. 611- 628). Отся хоч не ве¬ 
лика, але дуже інтересна статейка тому, що автор стараєть ся в ній 
звернути увагу дослідників фолькльора на мало розроблений ще предмет, 
а при тім не літає по облаках мітольоґії, як то звичайно робили його 
попередники, але тримаєть ся сильно ґрунту реальпости і на сій підставі 
коментує наші похоронні голосіння (заводини), що визначають ся незви¬ 
чайно богатою символікою і паралелізмом. Правда і в піснях подибуєть 
ся велике богацтво сих поетичних прикрас, але не в такім значнім числі*, 
як у голоеїнях. Про се можна переконати ся навіть із тих нечисленних 
цитатів, які наводить автор, колиж він видасть голоеїня окремо, над 
чим тепер заходить ся, тоді’ кождому стане се зовсім ясною річею. 

Замітки в еїм річнику є ось які: 
О колядках'ь и щедривках'ь вг Черниговской губерній, сообщ. 
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Йвані Абрамові (І, 5—11). Д. Абраиов подає тут колядку, що вачи- 
паєть ся словаки: „Славен, славен, молодець N. ї\т.“ і надрукована 
у Драгоианова (Истор. П'Ьсни, 22), а записана Кулїшем, але тілько 
в відривку та доказує, що її нема що називати „Князь и снновья его 
на уд'Ьлахі*, бо в тексті не згадуеть ся про удільних князів. Крін того 
подає він іще 6 иньших колядок, ніж вики відривок: „Ой сїв Христос 
тай вечеряти*. 

Заговори оті бешнш записані ві д. Ново-Александровкі, Бах- 
мутскаго уЬзда ЕкатерУ губ. (І, с. 12—13). Тут подано не дуже ко¬ 
ректний текст заговору, невідоко, ким записаний. 

Еще о колядкахі и щедривкахі ві Черниговщині, сообщ. С. Рклиц- 
кій (II, с. 22—23). Автор противить ся думці І. Абрамова, немов би 
в колядці, згадуваній повисше, не було натяку на князя і його синів 
на уділах. Він запевняє, що натяк є, та що вичислювані в ній назви 
міст пе уложені припадково, але зовсім сьвідомо. При тім наводить та¬ 
кож текст одної колядки. 

Кі народной демонологія, сообщ. В. Каминскій (V—VI, с. 9—11). 
Д. Канівський подає в сій замітці віруваня про ходженє небіщиків но 
смерти, про збитки, які вони роблять живим, та про способи, як їх по- 
збути ся та приневолити, аби не ходили більше, до чого уживавть ся 
мак, просо і вироби зі стали. Ся коротенька замітка д. Камінського да¬ 
леко вартнїйша, як статя, вгадувана висше. 

Маленькі додатки до матеріалів, записаних в с. Отаках, В. Ябло- 
новського (V—VI, с. 15—20). Тут подає д. Яблоновський 4 пісні — 
поскладані властиво в окремих коломийок — та 8 приповідок. 

Соні Пресвятоб Богородпцн (по списку начала 18 віка), сообщ. 
А. Шрамченко (IX, с. 10—12). Тут надруковано сам текст, без усяких 
приміток і пояснень. 

Яв Сатана вбірав закони по вемлі (изі народньїхі усті), под. І. 
Бєнковський (IX, с. 15 — 17). Хоч д. Бєнковський зазначуе на початку, 
що се оповідане „з народ. уста, то в ньому нема нічого народнього і за 
таке не можна його ніяк уважати. 

В сім річнику надруковано також кілька рецензій на етнографічні 
внданя, а між ними простору рецензію на збірник пісень д. Еварниць- 
кого, про який і в нас була свого часу мова. В. Г. 

Университетскія игв&стія (київські) в сім році принесли по 
історії староруських часів тільки дві статі: Ясинского: „Село* и „вервь* 
Русской Правди (III, с. 1—23), обговорену в Записках в т. І^СХУІ 
і Кулаковского „Новие домисли о происхожденіи имени Русь* (VI, 
стор. 1—10), що одначе не можна назвати навіть самостійною робо¬ 
тою а радше рецензією одного екскурса в сій справі в праці 

12 Заивскк Наук. Тов. ім. Шевченка т. Ї/ХХХ. 
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Марквардта: ОзІеигореізсЬе иші озІазіаІізсЬе ЗігеіГгііде. Проф. Ку- 
лаковский не доходить до жадних позитивних висновків в сім питанню. 
Для нас важнїйша статя II. Козловського: 0. М. Ртищевь. Исто- 
рико-біографическое изсл4дованіе“ (І, II, VI, XI), котру відкладаємо 
до окремого розгляду. Т. Флоринскин в невеличкій пращ п. з. Славя- 
нофильство Т. Г. Шевченка (VIII, с. 1 — 28) і доповненню до неї 
(X. с. 1) ввив ся довести, що наш поет був славянофнлом і то бодай 
чи не московської марки. Статя крім того, що покивує слабе обзна- 
йомленнє автора з писаннями Шевченка і ще гірше їх цитовапнє, не має 
вартости1). Не богато нового приносить праця Чудакова: „Отражепіе 
мотивові народиой словесности вь произведедіяхь Н. В. Гоголя* (XII, 
с. 1—37), мабуть теж не скінчена в сім річнику, і теж не богато краще 
представляєть ся статя по фолькльору А. Сонпї: „Горе и доля вь на- 
родной сказкЬ" (X, с. 1-64), куди автор втягнув вправдї доволі бо¬ 
гато етнографічного матеріалу українського, але далеко не вичерпав ці¬ 
лого його богацтва2). Цінним оглядом проф. Перетца: „Новне труди по 
источников'Ьд'Ьнію древне-русской литературн и по палеографія (IV, с. 47 
—102, XII, с. 105—124), де автор реферуючи ріжві описи рукописів 
пильно нотує між описаними українські, таким же оглядом пок. Голу- 
бовского історичних праць по староруській історії вичерпують ся інте¬ 
ресні для нас статі сього річника. Треба крім того ще згадати про 
продовженвє подавапих Довнаром-Запольским матеріалів для історії вот¬ 
чинного землеволодіння в Росії (IV, с. 161—192), продовженнє проф. 
Антоновичем опису монет нумізматичного київ, музея, врешті офіціальних 
справоздань про стан центрального архіву і університетської бібліотеки. 
Нїяк не можемо похвалити розбивання редакцією „Изв'Ьстій" навіть не 
дуже то великих праць па кілька річників, що тільки слїдженнє за по¬ 
одинокими працями значно утруднює. 

Записки шшераторскаго харьковскаго университета тільки 
в рубриці „Л'Ьтопись харьк. университета" дали для нас дещо більше 
інтересне. На перше місце належить поставити М. Носалевича „Мате¬ 
ріали для исторіи студенчества харьковскаго университета за сто 
л4гь (1805—1905, кн. І—IV). Автор задав собі доволі значного 
труду скласти на основі архівного матеріалу статистичні таблиці' 
студентів сього університету за кожний рік від 1805 до 1905 р. 
До сих таблиць додана орієнтаційна статейка, де автор поясняє ме¬ 
тоди, яких держав ся при укладанню матеріалу в ріжні Групи, і звертає 
увагу на велике значілнє того матеріалу для історичних дослідів. Се 

') Про неї див. Записки т. ЬХХІУ. 
2) Про неї див. Записки т. ^XXV. 
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було б зовсім справедливо, коли-б автор при укладанню своїх таблиць 
не пропустив був одної річи, якої брак зменшує вартість поданого ма¬ 
теріалу ледви чи не о половину. А власне при укладанню таблиць не 
подбав, щоб вияснити, ява скількість Українців була ніж студентаии. 
Се ножна було приблизно зазначити подаючи воли не поодинокі місця, 
то бодай територію, з якої набиралась найбільша скількість студентів. 
Прецінь харківський університет був в своїм часі одним 8 огнищ укра¬ 
їнського національного відродження, а тут про се анї слова, хоч при 
тім автор не забув вгадати про „езрейскій студенческій вопросі" (І, 
с. 10). Через те, що не видно ввязку університету в територією на якій 
він находить ся, тратить не тільки історія краю, але й самого універси¬ 
тету. Праця в сїм -річнику не кіпчаєть ся. До історії університету 
належить ще Загурского: „Указатель сочиненій, представленими окон- 
чившимн курсі юрвдическаго факультети имп. харьв. университета ві 
періоді оті 1822 г. по 1891, для полученія степени кандидата" (II. с. 
33—66) і йогож на ширший розмір закроєна праця: Опьіті исторіи 
юридическаго факультета пмп. харьк. университета", з якої поки що 
в сїм річнику поміщена перша частина (III—IV, с. 1—16). З статей 
загальнішого змісту згадаю Лєзіва: „Очеркі изі жигни и литературной 
дЬятвльности князя В. 0. Одоевскаго" (І—IV), яка розпочала ся дру¬ 
кувати ще в попередньому річнику, і Нетушила: „Очеркі римскихі го- 
сударственннхі древностей" (І-IV). Як причинок до історії початків 
визвольного руху в Росії з кінцем 1905 р. може послужити також про¬ 
токол засідання університетської Ради 19/X 1905 р. (І, с. 1—24). За¬ 
галом орґан харьківського університету як і київські „Университетскія 
иввістія" роблять доволі прикре вражіннє убогістю або таки повним 
браком праць, безпосередно присвячених українознавству. І. Д. 

Труди Біевской Духовної Академій. Довша статя проф. Н. 
Петрова: „Кіевская Академія ві царствованіе императрицнЕкатерпнн IIа 
(1762—1796 гг.) (липень—падолист) написана ва підставі матеріалів, 
зібраних для видана: „Акти и документи, относящіеся кі исторіи Еіев- 
ской Академійв (один том сього видана вже вийшов). Автор визначує, 
що за панованя цариці Катерини II київська академія, разом з цілою 
Україною, підпадає централїзаційним змаганям росийського иравитель- 
ства, тратить останки свого давнього виїмково-упривілейованого стано¬ 
вища і стає подібна до ииьших росийських наукових заведень. До такого 
знівельована київської академії на вворець великоросийських наукових 
закладів підготовила її вся її попередня історія, починаючи від Петра І, 
але сей процес був прискорений за Катерини II завдяки особистій упо¬ 
добі цариці', особливо-ж через особисті, неприємні для неї вражіня, яві 
вона мала в податках свого панованя від представників України вза- 
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галї £ особливо від представників київської академії, — як пр. проте¬ 
сти ростовського митрополита Арсепїя Мацїевича в справі відобраия 
монастирських маєтків, петиції козацької старшини через гетьмана Розу- 
мовського про привернене всіх прав і привілеїв України і т. д. В роз¬ 
витку рефорнацийних змагань Катерини II що до української церкви, 
духовенства і київської академії автор зазначуе три стадії: І) проби 
росийського правительства перевести реформи в жита української цер¬ 
кви й духовенства, завзята опозиція українського духовенства проти тих 
проб і змагане оборонити свої права; 2) заходи правительства зломити 
українське духовенство, особливо монаше, і приготовити його до принятя 
тих реформ; 3) переведене реформ. Сї три стадії сходять ся з управою 
трьох митрополитів київською епархієкгна Катерини II, а саме: Арсепїя 
Могилянського (умер 1770 р.), Гаврила Кременецького (ум. 1783 р.) 
і Саму їла Миславського (ум. 1797 р.). Відповідно до тих стадій автор 
ділить історію київської академії ва панованя Катерини II на три епо¬ 
хи, по митрополитам, і розглядає її по тим епохам, як що до зверхніх 
так і внутрішніх справ, подаючи звістки про зверхні переміни і про вну¬ 
трішній лад академії, про виклади, удержане учеників і т. д. Загалом 
статя докладна і написана на підставі документів. 

„Обгяснительнне параграфа по исторіи западио-русской церкви", С. 
Т. Ґолубева (грудень). Предмет статі — виданя львівських друкарень 
в XVI—XVIII ст. В 1904 р. вийшла праця Криловського п. н. „Львов- 
ское Ставропигіальное братство", де в останнім роздїлї подано реєстр цер¬ 
ковно- славянських книг, надрукованих в братській друкарні від її вало- 
женя до 1772 р. Професор київської Академії Тітов в рецензії тої пра¬ 
ці, опираючи ся на архіві київської Лаври, зробив додатки до того 
реєстру, вказуючи 18 видань буцім то пропущених Криловськнм. Отже 
проф. Ґолубєв полемізує з проф. Тітовим, доказуючи, що він не дає до¬ 
датків, а тільки робить помилки. Проф. Тітов основує свої додатки ва 
знайденім ним в архіві Лаври реєстрі старих друкованих книг, що ужи¬ 
вали ся колись в церквах київської єпархії. Але проф. Голубєв доказує, 
що той реєстр не заслугує довіря, бо його звістки часто хибні, а крім 
того коли в нїм і вказане місце видапя книг, то не подана докладно 
назва друкарні', а звісно, що у Львові в XVII в. крім братської дру¬ 
карні були ще й ииьші (разом 8). Таким способом автор розбиває веї 
шіркованя проф. Тітова про ті додатки і доказує його незнане ва полі 
біблїоґрафії. 

„О составі помістнаго собора Всероссіиской церкви", 0. Мищенка 
(січень). Вияснюючи склад собора на основі канонічних постанов і прак¬ 
тики византійської й російської церкви, автор між иньшим звертає увагу 
також па склад соборів, які були па Україні і зазначуе їх особливості!: 
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широку участь представників від сьвітських людйй. З сього приводу 
автор каже, що в цілій церковній історії видно орґавїчну участь клира 
і сьвітських людей в дїяльностн церковних соборів, і тільки відповідно 
до вождочасних обставин представництво сьвітських було державно-прави- 
тельственве або громадянсько-народне. Останнє й було використане укра¬ 
їнським народом, особливо козацтвом і братствами. Ю. О. 

Кіевскія Епархіальньїя В&домости: Судьба нравославія и рус- 
скон народностн на западнихг окраипахь, свящ. М. Стельмашенка (ч. 7 
і 8) — статя загального змісту, подає історичний огляд боротьби „Рус- 
скихь" і Поляків в західній Руси і доходить до виводу, що Поляки по¬ 
винні переконати ся, що їх вітчина — Мала і Велика Польща, а не сей 
просторий край, де-почало ся державне житє і громадянський розвиток 
„русскаго" народу. В біблїоґрафії (ч. 14—15) подана реценвія на 
працю П. Житецького: ,0 переводахь Евангелія на малороссійскій 
язики", Спб. 1906. 

Вольїнскія Епархіальньїя В&домости: Митрополиті Литовскій 
Іосифь ОЬмашко — возсоединитель западно-русскихі уніатові сі пра¬ 
вославною церковью, 0. Делекторского (ч. 1—2): характеристика 
Йосифа в звязку з історією України, а особливо унії. О церковно- 
приходскихі братствах!., свящ. А. Лотоцкаго (ч. 24) — з приводу тепе¬ 
рішніх дискусій про устроювапє парохіяльного житя подана історична 
звістка, як розвивали свою діяльність в старині церковні братства і на¬ 
ведений зміст „братських артикулів" з 1700 р., знайдених в церкві села 
Блудова Острожського повіту. МЬстпне благочестивне обнчаи и уста¬ 
новленій у православних^ на Волнни, свящ. В. Струминського (ч. 17) 
— докінчене статі, початої минулого року. - 

Православная Подолія, місячник, який виходить від 1906 р. 
разом з ґазетою „Подолія" замість „Подольскихі Епархіальннхі 
Відомостей, — в сім першім річнику Подільське Церковне Історично- 
Археольоґічне Товариство помістило тут в числі 2 „Програмну для 
собиранія зтнографическихі свЬдіній, касающихся ІІасхи н ближайшаго 
кі ней времеви" і „Программу для собиранія ппсанокі и вншивокі*. 
Матеріали для біографій Архієпископа Анатолія Мартиповскаго, подав 
Л. С. М. (ч. 9). Разом в короткою біоїрафією сього громадського і лі¬ 
тературного діяча (вмер вій 1872 р.) подані його листи до Прибиль- 
ського, його товариша й земляка, який жив у Кишиневі (листи належать 
до 1865 р.), а також лист (з 1878 р.) архимандрита Віталія Гречу- 
левича до свояка архиепископа Анатолія Мартиновського в справі ви- 
даня творів його дядька. В кількох книжках сього виданя уміщені про- 
повідп ріжних авторів українською мовою. Після оголошена маніфесту 
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в 17 жовтня 1905 р. се перша проба в росийській періодичній пресі 
друкувати проповіди українською новою. 

Занотуємо заразом, що Подолія, щоденна Газета, ява виходить 
в Каиенцї Подільській, принесла в 1906 р. між иньшим отсї статі: „На¬ 
мити українського патріота8 (Романа Сембратовича) в ч. 7. — „Намити 
Т. Г. Шевченко8, С. Д. в ч. 46. — „Забитая могила поета8 (Петра Ив. 
Ніщинскаго, | 1896 г.), свящ. М. Любинскаго в ч. 127. — Зпизоди 
изь времени польскаго возстанія 1831 г. вг с. Маньковцахг Лптип- 
скаго уізда (по разсказамг старожилові)8, В. П—ваго в чч. 248 
і 254. __ .. 

Полтавскія Епархіальньш Відомосте: Звскурсія вь область 
дерковной старини, Г. Филянського (ч. 1) — поверховаий нарис бачених 
автором старинннх церков і їх внутрішнього уладженя в Миргородськім 
повіті. Церковно-историческое и статистическое описапіе церкви п при¬ 
ходи ві с. Середнякові Гадячскаго уізда (чч. 7—10) — продовжеие 
статі, початої 1905 р. В сім році описані весільні обряди в сім селі. 
Нужди и пожеланія, заявленния Переяславскимі духовенствомі вь Ека- 
терининсвую воммисію, Вл. П. (ч. 8): в сій короткій статі оповідаеть 
ся, як в Еатерининській комісії „о сочиненіи проекта Новаго Уложеніи8 
було усунено духовенство і як Синод запропонував декотрим архи- 
ереям предложити на письмі бажаня і потреби духовенства. В 1768 р. 
духовенство Переяславсько-Бориспольської єпархії прислало Синодовп 
дві вияви: одну від чорного духовенства, а другу від білого. Остання 
була докладнїйша і висловляла бажане, щоб були збережені в повній 
силі' й цїлости старі українські права, звичаї і вольности, а виступала 
проти наміреного тоді заводженя нових порядків на Україні. Сі заяви 
надруковані в 43 томі „Сборника Имиераторскаго Русскаго Историческаго 
Общества8. Переяславская семинарія ві первнхі 47 лігь своего суще- 
ствованія (1738—1783) — статя написана на підставі даних архіви 
синоду і київської та полтавської консисторії, але наслідком скуиости 
матеріалів маємо тут тільки відірвані звістки. Монастирскія земля на 
Украйні ві XVI вікі, А. Пясецкаго (ч. 13): статя подає на основі 
друкованих та архівних жерел перечислене земельних маєтків українських 
монастирів. Отношеніе духовенства Переяславской єпархій ві XVIII вікі 
гсь обученію своихі дітей ві семинаріи, В. П. (ч. 15) — тут подані 
з архіви Переяславської консисторії за 1772 р. звістки про те, як ду¬ 
ховенство ховало своїх дїтий, не хотячи посилати їх до семінарії, і яких 
способів уживало духовне начальство, щоб відшукати сьвященичих синів, 
які повтікали з семінарії. На сьвящеників, які ховали своїх сивів, на¬ 
кладано грошеві кари в висоті 11/2 карб, за кождий місяць, відшуканих 
учеників били ловами в консисторії і т. д. Кі исторіи церковно-приход- 
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ской жизни Мвобережной Украинн ві XVIII вікі, Вл. П. (ч. 16): Віки 
XVI—XVII були сьвідками інтензивного релїґійно-національного руїу на 
Україні, церковно-парохіяльне жите було тоді' в розцьвітї, братства і па- 

рохіяльні організації розвивали свою діяльність, за те ХУЛІ вік був 
уже часом упадку еього церковно-парохіяльного жятя; автор, вкавуючи 
на се, розглядає отсі прояви церковно-парохіяльного житя: участь па- 
рохіян в виборі сьвящеників, їх становище в справі осьвіти і парохіяль- 
пої школи та опіка над шпиталями. Для ілюстрації подано декілька фак¬ 

тів з друкованих та архівних матеріялів. 

Черниговскія Епархіальння ИввЬстія — тут тільки одна 
статя: Черниговско-Ильинская чудотворная икона Божіей Матери (ч. 8) 
— подані звістки пре-ею ікону, намальовану 1658 р. Григорієм Дубен- 

ським, прозваним в монашім житю Геннадієм, а також ровкавано про 
чуда, які були в тій церкві. 

Херсонсвія Епархіальньїя ВЬдомости — Нисьиа бнвшаго 
Херсонскаго Архієпископа Гавріила Розанова кь протоієрею Серафиму 
Серафимову (ч. 10 і дальші), листи з часу 1848—1850 р., 8 дуже цін¬ 

ними увагами видавця, дають дуже цікавий матеріал для історії й ха¬ 

рактеристики тодішньої духовної верстви. 

Таврическій Церковно-Общественний Вйстникть, видане, яке 
виходить від 1906 р. замість давнїйших „Таврическпхь Епархіальнихь 
Відомостей", в першім річнику подає: Архієпископі Анастасій (Брата- 
новскій) и его проновідническая дйятельность, М. Шведова (ч. 35) — 

статя написана в приводу столїтя (в 1906 р.) смерти сього архиепи- 

скона, родом з міста Баришівки, Переяславського повіту в Полтавщині. 
Братановськвй відомий як представник нового періоди проповідництва, 
коли покинено схоластичні теорії і проповідь стала більше живою, за¬ 
держуючи ся на морально-практичних питанях. Братановський був над- 

ворним проповідником у Петербурзі, опісля, 1797—1805 р., білоруським 
єпископом, вкінці перенесено його в Астрахань, де він і вмер 9 грудня 
1806 р. 

Курскія Епархіальньїя Відомосте — в статі А. Танкова 
н. н. „Зам’Ьчательная церковно-археологическая находка“ (ч. 46) пода¬ 

ний вміст документів, які дарував д. Трунов курському історично-архео- 

льоґічному мувееви, а саме витяги з стовпців білгородського розрядного 
стола з двома планами міста Білгорода та його кріности з кінця XVII в. 
На сих планах є види кріности, митрополичого собору, другої церкви, 

брам і башт кріности і т. д. Автор уважає сі види дуже цікавими й важ¬ 

ними для місцевої археольоґії. Укази Преосвященнаго Іосафата Гор- 

ленка, єпископа Білгородскаго и Обоянскаго — тут надруковано кілька 
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розпоряджень сього єпископа, що внер 1754 р. і вважаєть ся місцевою 
людністю сьвятвм. 

Холмская Церковная Живнь, яка почала виходити в 1906 р. 
в заложенєн окремої холмської єпархії, подала: Изі исторіи Холмской 
єпархій, О. Кораллова (чч. 5, 6, 10, 11, 17 і 19) — подані звістки про 
заходи перших холмських уніатських єпископів коло заведена унїї і на¬ 
ведені деякі документи про уряджувані єпископом Атанасіем ІІакостою 
(1619—1625) соборчики. Кь исторіи нижній Холмской епископской ка- 
еедри и архіерейскаго дома при ней, 6. Кораллова (ч. 9)—наведена за¬ 
писка в актових книгах єпископа Атанасія Пакости з 1619 р. з вичи- 
сленєм ланів, хуторів та иньших маєтків єпископської катедри. Нісколько 
словь о пріелотв'Ь Холмскихі уніатскихь єпископові ві иервой четверти 
XVIII в., 0. Кораллова (ч. 1) — автор сеї статї, кустос музея холм- 
ського братства, робить кілька додатків і поправок до праці В. ІІло- 
щанського: „Прошлое Холмской Русп по архпвннмі документамі XV— 
XVIII вв.“ Поправки гроблені на основі кнвги актів холмського духов¬ 
ного суду, яка зберігаеть ся в братськім музеї. Открьітіе православной 
Холмской єпархій 8 сентября 1905 года ві связи сі краткимі обзоромі 
иеторическихі судебі Холмской Руси п Подляшья, 0. К. (ч. 2 і дальші) — 
се історія Хоямщнни, старанно написана тимже кустосон холмського 
братського мувея. Ся праця вийшла й окремою книжкою, з рисунками. 
Бнлое и настоящее Холмской Руси, Г. О. (ч. 1) — короткий нарис істо¬ 
рії Холмщини. Базиліане и ихі значеніе ві ділі латиппзаціи упій, Г. 
О. (ч. 9) — короткий, поверховий нарис, без поданя жерел. 

Гродненскія Бпархіальньїя Відомости: Базиліапскій ордені 
и его значеніе ві западно-русской уніатской церкви сі XVII и начала 
XVIII віка до Замойскаго провинціальнаго собора 1720 г., прот. Н. 
Диковського (чч. 24—25 і дальші) — се продовженнє статї, початої ще 
1904 р. В сїй части говорить ся про організацію ордена в початках 
XVIII в. Згадаємо ще статї: „Кратная исторія Гродненскаго края“ (ч. 
1- 2) і „ДревнМшее населеніе Гродненской губерній", Д. М. (ч. 18). 

В орґанах чисто білоруських єпархій занотуємо заразом: 
Могилевскія Бпархіальньїя Відомости: Борколабовскій свято- 

Вовнесенскій женскій монастнрь, свящ. 0. Жудро (ч. 7) - се докладна 
історія сього монастиря, заложеного 1641 р. Богданом та Оленою Стет- 
кевичами, при діяльній участи ігумена кутеінського монастиря Йоіля 
Труцевича. Стеткевичі забезпечили сей монастир також фондом. Назва 
сього монастиря звісна з найденої тут борколабовської хропїки, виданої 
кілька разів: перший раз П. Кулїшем в „Матеріалах^ для исторіи воз- 
соединенія Руси", т. І, а опісля проф. Довнар-Запольськнм в київських 
Университетскихі Извістіяхі" 1898 р. ч. 12. Могилевская духовная 
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семинарія во время Архієпископа Анастасія Братановскаго (1797—1805), 
Пл. Горючко (ч. 7 і дальші) — продовжене статі, початої 1905 р. В сій 
части поданий огляд навчаня, проґраи і підручників. Базиліанскія шко¬ 
ли, Анатолія Малевича (ч. 12 і дальші) — на підставі друкованих і ру¬ 
кописних (архіва Почаївської лаври) даних зроблений тут докладний 
огляд про розширені в XVIII в. василиянські школи в Західній Руси та 
про навчане молодїжи в нпх. Бібліографічна записка про видане київ-' 
ської духовної академії під редакцією проф. свящ. 0. Титова: „ІІамят- 
никн православія и русской народности вь западной Россіи вь XVII— 
XVIII вв.“, а саме про І том в 3 частях (акти до історії ваграничних 
монастирів київської епарxії''XVII -XVIII вв.). 

Полоцкія Епархіальньга Вйдомости: Изь прошлаго єпархій. 
Витебская духовная семинарія (1806—1906 гг.), Д. Довгялло (ч. 4 
і дальші)—тут подана історія семінарії, яка спершу (1806—1839) була 
грено-католицька, а від 1839 р. аж до наших днів православна. Ю. <7. 

З загальних росипських часописей ВЬстншсь Европьі умістив 
статю проф. Кочубинського про Шафарнка та його росипських кореспон¬ 
дентів; згадує також сей славіст про Українців — Бодянського і Ку- 
лїша, хоч не застановляеть ся бливше на виясиенню українського сла- 
вянофільства (V, VI). Корсаков надрукував свої спомини про істориків 
Костомарова і Соловева (IX): тут цікаві деякі дрібні вказівки, але 
в сумі вови не зміняють і не доповнюють наших відомостнй про петер- 
бурський період житя і дїяльности Костомарова. 

В часописі Русская Мисль вгадаємо статю С. Русової „Кь 25- 
літію украинскаго театра“ (XII). З рецензій зазначимо в прихильністю 
до українських бажань написану замітку про публіцистичні статі проф. 
Мих. Грушевського (IX). 

Шр’ь Божій та Русское Богатство не дали цікавих для нас 
статей чи матеріалів. 

В часописи Журнал'ь Министерства Народнаго ПроевЬще- 
нія — згадаємо 8 відділу славістики програмову статю Ілїнського „Зна- 
ченіе и місто науки о церковно-слав, язнкі" (І). Кульбакін відповідає 
критикам своєї праці про історичну фонетику польської мовп — ІІорже- 
зінскому і Л. Василєву (XII). Істрін розглядає погляди па Палею— 
Шахматова і Істоміна і викликає тим статю Істоміна по томуж спір¬ 
ному питанню про Палею (II і XI). Між статями 8 історії нової ро- 
сийської літератури зазначимо статю ІІеретца (VI): се одна з серії ста¬ 
тей присвячених аналізу напрямків росийської літератури з початку 
XVIII в.: автор стежить перехід тем західно-європейського романа та їх 
обробленнє на новім ґрунті. З статей історичних зазначимо статю Геп- 
пепера про Константський собор; автор застановляеть ся на відносинах 
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між Польщею та орденом і на внутрішнім безладю в самім ордені* (XII). 
Богословський умістив розвідку про прнкази (московські) в. кн. Литов¬ 
ського і кн. Смоленського (VIII): сї нрикази обіймали смоленські та ли¬ 
товські землі завойовані царем Олексієм Мих. в першу польську війну: 
автор розглядає їх діяльність, визначуючи подекуди помилки поперед¬ 
ників. Занотуємо також юридичного змісту статю Нольде про план коді- 
фікації статутового права за часи Сперанського (VIII—XII): цікаві вка¬ 
зівки про студіованнє та переклад Статута і в звязку з тим зазначені 
деякі подробиці з наукової дїяльности історика Даниловича. З рецензій 
та заміток завважимо деякі — Батюшкова па твір Жуковпча (І), Г. на 
книжку Стороженка про Стефапа Баторія (X), А. С. на збірник актів 
виданий Київською Духовною Академією (V), Радченка на виданне листів 
Головацького зроблене К. Студинським (VI) — остатні замітки цікаві 
натяками на певні українські наукові відносини. В відділі педагогічнім 
треба зазначити замітку Чернишева прхгтгедаґогічні статі Ушинського не 
передруковані в збірнику творів сього відомого педаі!оґа-Українця(ХІІ). 

Кілька років назад міністерство просьвіти заходило ся коло пере¬ 
гляду та поширення шкільних програм історії росийської літератури, і ся 
нова програма викликала критичні статі Архангельського та Істріна; 
окрім загальних уваг методольоґічного змісту і спеціальних поправок до 
викладу історії росийської літератури, треба зазначити критичні уваги 
наприклад про вираз „кіевскій періоде", про хронольоґічні межі сього 
періоди, про вплив української літератури на північну, московську 
в XVII в., які цікаві також і для українського читача. Зазначу нарешті* 
ту сторінку в статі* Істріна, де сей вчений каже про „вполнй справед- 
ливое, по моєму мнінію, требованіе введеній малорусскаго язьїка — т. е. 
исторіи и лптературьі — кь среднюю школу тамь, гді зто соотвітству- 
еть м4стности“ (VI, 95). 

Варшавскія Университетскія Изв£стія і далі* друкують мікро¬ 
скопічними дозами статю Фплевича: „Изь исторіи Карпатской Руси II 
(1848 — 1866)“ в кн. І—II. Се здаєть ся певна система, бо за сей рік 
знов в подвійній першій книжці маємо оден аркуш далі. Ученьїя За¬ 
писки Юрьевскаго Университета дали теж мало для нас цікавого. 
Згадаємо статю Грунского „О происхожденіи пмнерфекта древне-церковно- 
славянскихь памятниковь" (II). Завважимо також як цікавий приклад 
чулости солідного університетського видання до проблем реального житя 
статі Миклашевського „Земельная реформа и организація труда“ (IV). 
Ученьїя Записки Каванскаго Университета друкували великий 
курс історії „русскаго права" Н. Загоскина; занотуємо в нїм сторінки 
присьвячені розгляду теорій про давнин побут (ЇМ. ЇХ) та відділ про 
право київського періода (К X), Ол. Г. 
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З органів духовних академій Богословсвіи В^стникть дав обго¬ 
ворену шнршо статю Покровского. Христіанское Чтеніе за сей рік 
дало дві статі проф. Жуковича, обговорені ширше в Біблїоґрафії, а по 
за тин іще зазначино: О м'Ьрахь кь сохраненію памятниковь церковной 
старини, проф. Н. Покровского (цьвітень). Автор дає історичний пере¬ 
гляд тих заходів вадля охорони церковної старини, які роблено в Росії 
ще від часів Петра І, які одначе й доси не дали майже ніяких результа¬ 
тів. Старовини скрізь не бережуть як слід і вона нищить ся. Автор, не 
пропонуючи від себе ніяких окремих заходів, висловляе тільки бажане, 
щоб духовна власть, особливо єпархіальна, переняла ся сьвідоностю 
високої ваги паняток церковної старини і пекучої потреби оберігати її 
як найбільше. Із статей по великоросийській історії можна згадати: 
Освященннй соборь вь Москві вь XVI—XVII вткать, І. Лихницкого 
(січень—май) — подані канонічні права й організація „освященнаго со- 
бора“, як орґана начальної управи в російській церкві. Сіверио- 
русское приходское духовенство вь конці XVII віка, В. Верюжского 
(липень—вересень). Православное Обоврініе не дало нічого для нас 
інтересного. 

Серед історичних часописей на перше місце виступила нова 
часописи — Бьілое. Спеціальна ціль сього історичного видання — 
осьвітленне виввольнвчого руху в Росії за XIX вік. Добре відомі, що 
українські інтелігенти брали діяльну участь в російських революційних 
гуртках та партіях, черев те в сих матеріалах з історії російських гурт¬ 
ків та партій ми можемо знайти цікаві вказівки для характеристики 
українського суспільного житя, але тепер — беручи справу вузче — ми 
зазначимо лише матеріали для історії української інтелїґенції. Передо¬ 
всім треба зауважити цікавий матеріал про Кирило-Метод. гурток: се 
устав та правила, вже відомі в скороченню і ранїйше — в закордонних 
виданнях, та 2 прокламації: до Українців — перша, до братів Поля¬ 
ків і Великорусів — друга (X. 2); дещо належне до сїєї справи — в до¬ 
кументах про арешт Шевченка — питання йому на допиті (К 8). Шев¬ 
ченківські матеріали в архивів урядових, до останніх часів не приступ¬ 
них для загалу, се вперш видані — уривок 8 поеми „бретик® (№ 6) 
і передмова до задуманого нового видання „Кобзаря" з весни 1847 р. 
(К 8), далі документи про арешт Шевченка, між иньшим питання на 
допиті в цьвітнї 1847 р. (№ 8): сї питання з одного боку з’ясовують 
психольоґію слідчих, а в другого боку відповіди дають деякі вказівки 
про тодішні київські відносини та внайомости моета. Зазначимо ще вперш 
вповні надрукований в Росії вірш Некрасова на смерть Шевченка (ЇМ. 31). 
Для характеристики українського суспільного житя богато літ пізніше, 
автобіографія Драгоманова (ІЧ. 6, український переклад в книжці ІІавлика 
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про Драгоманова, Львів, 1896). Для осьвітлення відносин Драгоманова 

до російських революціонерів — лист Желябова з 1880 р. (X. 3) та 
деякі иісця в споживах О. С. Любатовича про внайомість з Драгомано- 

вии в Женеві (И. 5, 232—235). 

Згадаємо ще статю Щеголева „Семен Олейничук" (Л. 4), перекла¬ 

дену в Л.-Н. Вістнику 1906 р., се сумний житєпис Українця, поділь¬ 

ського селянина; він думав спеціальним памфлетом ввернути увагу уряду 
та суспільства на важкий стан українського селянства в кріпацтві, але 

був арештований в 1849 р. і загинув в вязницї. 

Русская Старина містила ріжні спомиии з 60-х ровів минулого 
столїта і в сих споминах, де говорить ся про петербурське житє тих ча¬ 

сів, ми знаходимо цікаві вказівки, наприклад про Костомарова па тлї 

тодішніх наукових та суспільних течій (напрГІК, 658; XI, 444). З ста¬ 

тей згадаємо 0. Лотоцького „На повороті" — начерк суспільного ста¬ 

новища духовенства в Росії XVIII—XIX вв. (XII), обговорений в За¬ 

писках т. ІіХХІХ. 

Русскій Архивть подав деякі дрібні матеріали з українського 
житя з XVIII- XIX вв. Тітов надрукував апонїмпу замітку про побут 
Запорожців в Турції з приміткою, що знайдена ся замітка в паперах 

Волинського з написом Кулїша: а се, коли хочете гнати, доставив ота¬ 

ман Гладкий, иже вивів козаків-запорожцїв із Турещпни (VIII). Л. дав 

замітку, коротеньку і поверхову, про славянських поселенців в Новоросії 

8 рр. 1804—1817 (в архива новоросс. генералі губернатор, управл.). 

Для історії масонських лож на Україні' дещо дають листи з урядових 
архивів за рр. 1819—1824 (XI). Для біоґрафії Костомарова мають 

вначіннє згадки про покійного історика під час його перебування 
в Саратові в споминах арх. Никанора (VII) та кілька листів з листу¬ 

вання Костомарова з Іваном Аксаковим 8 р. 1861 (XII, витяги 
з сих листів були вже надруковані Барсуковим в його праці про 
Поїодіна). Занотую ще коротеньку згадку Ю. Бартенева про історичні 

повісти Костомарова 8 булого московського побуту: кипепо сю замітку 

з приводу оцінки наукової дїяльности И. М. Павлова: легко вгадати на 

чиїй стороні симпатії прихильного до минулих московських часів редак¬ 

тора історичної часописи (IV). 

Историческій В'Ьстник'ь дав лише деякі дрібні замітки в сього¬ 

часного житя українського. Згадаємо передовсім статю Уманова-Каплу- 

новського про М. Л. Кропивницького (V). Дещо цікаве фактичне знай¬ 

демо ми в вимітках про недавні події на Україні 1904 — 1905 рр., але 

треба памятати про спеціальне осьвітленнє, відповідно загальному на¬ 

прямку видання (II, IV, V, VI). Між рецензіями згадаємо про замітку 
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Яцнмпрського 8 приводу 2-го видання Очерка проф. М. Грушевського 
(VIII). 

Чтенія вт. Обществй Исторіи и Древностей Россійских'ь 
умістили в однім з своїх томів атляс до капітальної праці Е. Е. Голу- 
бвнского „Исторія русскоп церкви": се збірник малюнків з сфери 
церковної архітектури, церковної одїжи і т. п., з пояснепнями; разом 
в тим наведено тут цікаві порівняння з практикою візантийського 
церковного житя (II). Рождественский надрукував архівні матеріали 
про побут в Москві патріарха антіохіиського Макарія: матеріали сї 
дають цікаві вказівки про дипльоматичні зносини тодішнього москов¬ 
ського уряду з грецьким сходом (IV — 219). Соколов умістив свій ка¬ 
пітальний катальої бібліотеки Товариства: в коротеньких замітках 
про поодиноки рукописи б дещо цікаве і для україпознавця, але сї за¬ 
мітки подекуди занадто коротенкі і через те не можуть вдоволити чи¬ 
тача; вгадаю, що в сю бібліотеку увійшла і частина паперів Волин¬ 
ського (1 — 216). В додатках до „Чтеній" надруковано справовдання 
про присудженне премій ймення Г. 0. Карпова і в отсих справозданнях 
ми знаходимо ширшу рецензію проф. Голубова на працю Харламповнча 
про школи (IV — 219). Од. Г. 

Зі статей поміщених в ИввЬстіях отдйленія русскаго явьпса 
н словесяости имн. Академій Наукгь чотири були вже давнїйше 
обговорені: А. Кримського про старий київський говорь (Зап. т. - 78), 
М. Сумцова про літературні звичаї українських письменників XVII ст. 
(Зап. т. 76), І. Свєнцїцкого про зносини карпатської Руси з Росією 
в пер. нол. XIX ст. (Зап. т. 77) та 0. Грушевського про М. Максимо¬ 
вича (Зап. т. 76). Окрім сих маємо ще деякі розвідки на українські 
теми: Ф. Корша критичні замітки по поводу статї проф. Меліоранского 
про турецькі елементи язика „Слова о полку Ігореві® (1 кн.); Ф. По- 
кровского відривок Слова Іларіона „О законі і бл аго дати “ по рукописи 
XII—XIII ст. (з бібл. Академії Наук.) (З кн.). З розвідок близьких 
українству вгадаємо: А. Веселовского про Русь і Вальтпнів саїп про 
Тідрека Берського (3 кн.); се перерібка його давпїйшої студії про сю-ж 
саїу (ЖМЕШ. 1896). Розвідка Г. Кунцевича про Ябеду В. Капниста 
дає критичний огляд видань комедії (3 кн.). З поміж дрібних текстів 
і заміток А. Яцинирського інтересна „канта" канянець-подільськвх се- 
минаристів з р. 1831 при відданню їх у рекрути (2 кн.). З загально- 
словянських фільольоїічних праць замітнїйша С. Кульбакина про сло¬ 
венський наголос (4 кн.). О. Т. 

Русскій Филологическій Вістнтеь (т. ЬУ і БVI) не дав нї 
одної статі по українській фільольоґії, тільки декілька уступів в одній- 
другій статї. І так знаходимо деякі місця, що належать до українського 
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явика у В. М. Ляпупова — „Лингвистическихх заміткахх* (т. ЬУ) на 
працю С. М. Кульбакнна по історії польського язика (Сборникх Отділ. 
рус. яз. и слов. Акад. Наукь т. ЬХХІІІ за 1903 р.). Проф. А. И. Со- 
болевекій присьвятив 3-ю „Замітку вх облаети русской діалектологи* 
(т. ЬУІ) свому давнішньому спорови з В. Гнатюком про Бачванськпх 
Русинів, модифікуючи свій давнїйший висказ (Зтн. Обозр. 1898, Лі 4), 
буцім то се Словаки і признає доказам Гнатюка в його полеміці з проф. 
Пастрнеком на стільки стійности, що колишні руські переселенці (ХУШ 
в.) в Керестурі і Коцуру задержали своє первісне імя „Русини1*, хоч 
цілком пословачили ся. Д. К. Зелевинх у статі „О говорі оренбург- 
скихх козаковх* (ЬУІ) згадує і про українські примітки в сім говорі, 
чи там про долю мови харківських і черкаських (з Дону?) виходцїв 
в Оренбурський край. З иньших праць звертає нашу увагу кінець біль¬ 
шої розвідки А. С. Орлова — „Исторія обх Азовскомх взятій и осад- 
номх сидініи отх турскаго царя Брагима*; автор користуєть ся масою 
українських паралель. А. И. Яцимирскій дав обіцяне продовжене своїх 
історично-палеографічних заміток: „Молдавскія грамоти вх палеографи- 
ческомх н дипломатическомх отношеніяхх* (ЬУ). В сій праці цікаві для 
пас згадки про вплив литовсько-руського і почасти українсько-поль¬ 
ського актового язика па молдавську канцелярію, богата фразеольоґія 
актів ва деякі звичаї при озпачевю границь (затильники хлопцям на 
межі, присяга сьвідків на кусок межі в церкві). Що до правописи ба¬ 
чимо в молдавських грамотах виміни і> — и, ьі — и, що значно зву¬ 
жує палєоґрафічний крітерій при означуваню рукописів українського по- 
ходженя. З історично-літературних причинків інтересні для нас В. А. 
Францева — „Кх біографій Миклошича* (ЬУ) і „Світлана* В. А. Жу- 
ковскаго і „\Уіесг6г 8. Ашіггеіа* Ст. Витвицкаго*. В першім причинку 
подано латинський лист Ф. Міклошича до кн. Шірінского-Шахматова 
1851 р., в якім автор „Ьехісоп-а Ііпдиае зіотепісае уєієгіз сііаіесіі* 
просить князя піднести один екземпляр словаря царю. Мівїстер звер¬ 
нув ся в Академію з запитанем, чи словар васлугує сеї відзнаки. Від¬ 
повідь Академії обняла критику Востокова, який вказав на те, що 
хоч Міклошнч користував ся досить обмеженим і припадковим матеріалом 
— то все таки варта того, щоби сповнити його бажане. Словар одначе 
не був предложений цареви. Другий причинок (ЬУ) обходить і україн¬ 
ську літературу, бо говорить ся в нїм про польську перерібку балляди 
Жуковского „Світлана* польським стихотворцем Вітвіцким, що в обо¬ 
рону ориїіиальностп свого твору посилав ся на українську народну пі¬ 
сню — 8 якої навіть мав ввяти 5 стихів: „2с1е ту ту сугктуі тоїойес, | 
Ба]іе регзіей і тоіпеб. | Мпі туіпсгаі’ зіа зіт тоіпсот, | ОЬгосгаі’ 
зіа регзіейсот, | II ргезіоїа 2 тоїосі’сот*. Проф. Францев справед- 
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ливо сумнїваєть ся, чи була така пісня, вказуючи на велике споріднене 
навіть сих „українських* стихів з розміром „Світлани41. Для історії 
апокріфа подає Г. А. Ильинскій — Асіа Рііаіі з Орвельської тріоді 
ХШ в. (ЬУІ). У віддїлї біблїоґрафії стрічаємо кілька заміток і про ви¬ 
дана Наукового Т—ва і ваяву редактора проф. Карского „что не слі¬ 
дуєте стіснять употребленіе малорусскаго нарічія, таке каки оно вмі¬ 
єте несоинінньге признаки ЖИ8Н6НН0СТИ и способно современеме стать 
литературниме явнкоме, годпиме и для нуждьі науки* (ЬУ, ст. 357). 
В тім самім, томі знаходимо коротку посмертну згадку про Ф. Дя- 
чана, галицького уроженця, проф. грецької фільольоґії в варшавськім 
у—ті. В Галичині Дячан-Розношинський дав критику на граматику 
Осадци і сам зложив „Методичну Граматику*. Згадаємо нарешті, що 
в „Педагогическоме Отділі“ ЬУІ тому появила ся цікава, одначе одно- 
сторонна, статя В. И. Чернншева — „Закони и правила русскаго про- 
изпошенія. Звуки, форми, удареніе*. 1. С. 

Живая Старина по однорічній перерві почала знов виходити 
з дещо зміненим виглядом: крім статий і сирих матеріалів, подаєть ся 
тепер досить широко бібліографія і рецензії, а надто ведеть ся етногра¬ 
фічна хроніка. Вправдї критичний відділ не ведений систематично і не 
подає оглядів чи то самої росийської, чи загально славянської, чи між- 
народньої етпоґрафічної літератури: з усього подаєть ся по трошки, але 
з часом може виробити ся систематичність у тім напрямі, воли редакція 
поставить більшу вагу на сей відділ та привнасть його велике иначінє 
для етнографічної науки. Як майже кождого року, так і сього побіч ста¬ 
тий і матеріалів, прпсьвячених численним народам росийської держави, 
подибуємо дещо також і з української етноґрафії. Окрім обговореної 
в попередній книжці „Записок* дорожніх записок І. Абрамов подав іще 
коротеньку статейку п. н. „Городецкій музей* (вип. IV, ст. 249—254). 
Се коротенька інформація про український музей барона Ф. Р. Штайп- 
ґеля, заложений в селі Городку, Ровснського повіта, Волинської ґубер- 
нїї. Хоч музей не дуже великий, то цінний тим, що обмежений на тері- 
торію одної Губернії, може швидше сконплєтувати ся, як иньшип. І дійсно, 
в музею вже багато предметів, які належать чи не до унїкатів музеаль- 
них. Увесь музей поділений на такі відділи: 1) Природописний (ґеольо- 
ґія, міперальоґія, палєонтольоґія, фльора і фавна). 2) Географічний (мани, 
пляни, фотографії народнії типів і місцевостий і ин. 3) Антропольоґіч- 
нии. 4) Археольоґічний (передісторична і історична археольоґія). 5) Ет- 
ноґрафічний, присьвячений матеріяльній стороні народнього житя. Вкінці: 
6) Бібліотека, з окремими відділами для рукописів, старих друків і но¬ 
вих книжок. Музей упорядкував відомий український археольої М. Ф. 
Біляшевський. Матеріали д. Яковлева обговорені в попередній книжці. 
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Крій того маємо ще статейку: „Міросозерцаніе пашихь простолюдиновь- 
малороссовь" Ів. Савченка (вип. II, ст. 105—108), де подані деякі народні 
віруваня про небо, ввізди, сонце, місяць, хмари, вітер, грім, блискавку, 
веселку, метеори, вовків і мурашки та оповідане про сотворене землі 
1 перших людий. Матеріали записані в селі Соловіївцї, Радомиського по- 
віта, Київської Губернії. З иньших статий належить зазначити отсї: 1) М. 
А. Большаковь, Община у зарянь~(вип. І—IV, ст. 1—54, 167—188, 
221—236 і 281—296). 2) А. Миллерь, Прошлое и настоящее Сеистана 
(вип. III—IV, стор, 237-248 і 297—308). Крім того подано в сім 
річнику ширші некрольоґп Адольфа Бастіяна і Фрідріха Ратцеля та 
огляд наукової дїяльностп І. Бодуена-де-Куртене за 40 літ із нагоди 
ювилею. В відділі матеріялів уміщено багато заміток головно з росій¬ 
ського фолькльору, які не мають ширшого інтересу, з виїмком „часту¬ 
шок8, яких надруковано нову збірку. Етнографічна хроніка має хви¬ 
левий інформацийний характер, тому про неї нема що тут говорити. 

В. Г. 
Зтнографическое Обозрініе минулого року не принесло нічого, 

що дотикало би української етнографії хочбн й посередно, коли поми¬ 
немо коротеньку замітку М. Сперанського п. 8. „Одинь изь старнхь 
рукописвнхь сборниковь снотолковавій и пісень" (ч. 1—2, с. 98—101), 
в якій автор подає коротко опис збірничка (зрештою нецікавого) та пе¬ 
редруковує з нього дві відомі пісні: 1) Ой полола дівчина пастернак, 
та вколола поженьку на бодяк, яка тут починаеть ся так: Ой у Ніжині' 
па валу, да полола дівчина лободу. 2) Ой на горі да женці жнуть. 

Із статий загального змісту є одначе багато інтересвих, як: Изь 
воспоаинапій зтнографа, С. К. Кузнецова; Кь вопросу о „Золотой Бабі", 
кп. Н. С. Трубецкого; Народная вірованія вь церковной живописи, Дм. 
Ив. Успенскаго; велика статя з просторим квестіонарен: Кь вопросу 
о почитаній огня. Введеніе вь програмну для собнранія свідіній о по¬ 
читаній огня у русскихь крестьянь и инородцевь, сь приложепіемь про¬ 
грамна, В. Н. Харузиної і ин. Досить добре заступлені також відділи 
місцеляней і біблїоґрафії. В. Г. 

З польських часоппсей загального характеру: 
ВіЬКоІека тсашатгзка подає в історичнім відділі майже виключно 

розвідки з історії Польщі по розборах; згадаємо Стан. Смольки, 
2 &усіа тіпізіга ЬиЬескіе^о, Ш. Ашкенази, Оте гогтотуу ту Вєітує- 

йег2е, його ж УУаІегуап Ьиказіпзкі, Ал. Рембовского, Аіехапйег І 
і ріепузгу зе^т кгоіезітуа копдгезотуедо, Януша Івашкевича Ілітуа 
ту рггейегїпііі луіеікіеу туоупу 1812 г. До історії України знаходимо 
статю Л. Куб а лі Бтуа розеїзітуа ту г. 1654 (т. IV, стор. 532—558) 
— про польські посольства до Порти і Криму; розвідка ся повинна 
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бути обговорена окремо. їаксамо повинна бути провірена статя К. Бар- 
тошевича 2 тчаїкі о аиіопоті^ даіісуізка, (т. II, с. 486) — в тут ва- 
нітки до руської політики 1860 р. — ї. Снульекпй подав звістку про 
долю протестантської кольонїї XVIII в. в Залїщиках і в сусідніх Фи- 
липцях — Огнівко роІзкісЬ ргоіезіапіот? па Викошпіе. Богато ва- 
ступленин суспільний відділ і в самій В. Бібліотеці і в додатку п. 8. Ргаса, 
але все належить до Польського королівства; до Галичини тільки 
замітка А. Рембовского Зргатоа геїогту дтіпу туіеізкіеі ту баїісуі. 

З праць друкованих в краківськім місячнику Ргей^іягі роїзкі до на¬ 
шої історії належать лишдра Л. Боратиньского Когасу і \Уаіукап, 8 котрої 
було вже справозданнє в Записках (т. ЬХХІУ). З иньшого згадаємо ре¬ 
цензію Ал. Брікнера на Чермака Бгіе^е Роїзкі п. з. О Роїзсе ріег- 
туоіпєі, нарис дра В. Пілята Зосуоіодіа згіикі і продовженне розвідки 
дра В. Ковїцкого Йту. ЗеЬазІуап, зішіушп роготтаауусге 2 сІ2Іе]б\у 
згіикі тоїозкіе]. 

Рггвугойпік паикотту і Шегаскі — подав статю Фр. Равітп Ґа- 
вроньского Розеїзітуо Віепіетезкіедо ой зшіегсі В. СЬтіеІпіскіедо Йо 
итоууу Ьайгіаскіе^ — ноже буде обговорена окремо. Статя Б. Барвін- 
ського, 2удтипІ Кіеззіиіотуісг, кзіаі§ зІагойиЬзкі (біографія до 1432) 
війшла в моноґрафію сього ж автора Жиґинонт Еейстутович, що була 
рецензована в Записках (т. ЬХХУ). З иньших робіт варта осібного об¬ 
говорення розвідка М. Ґойского, УУгаз’етпе зіозипкі Роїзкі, Ьііжу і 2а- 
копи ту ІаІасЬ 1399—1404. Решта статей не дотикає України. 1. Нрч. 

Елуагіаіпік Ьізіогусгпу иав у сїм році переважно біблїоГрафічно- 
крптпчнпй характер, більша частина відділу „розвідок" — се критичні 
студії і замітки. Найважвїйша з них велика критична студія проф. О. 
Бальцера по поводу нового нарису історії устрою Польщі дра 
Кутжеби і полемічна відповідь останнього обговорені у нас окремо в бі¬ 
бліографічнім відділі'. Подібний характер має також статя проф. А. Брік¬ 
нера про норманський початок Руси1), тілько ріжниця в тому, 
що студія проф. Бальцера визначаєть ся великою ерудицією, обєктивно- 
стю і на скрізь науковою методою, натомісць критика проф. Брікнера на 
німецьке виданне І т. „Історії України-Руси ‘ проф. М. Грушевсьаого не 
може хиба мати до сього претенсії. Не говорю того тому, щоб норманїзмови 
ие признавати взагалі ніякої наукової вартости, противно, я думаю, що 
він ще прийде до свойого, на якийсь час страченого, становища, — 
одначе певно не поставить його па ноги проф. Брікнер, аиї його кри¬ 
тична метода. Сей учений, в обсягу історії літератури вповні авторитет¬ 
ний, поставив собі від якогось часу спеціальну мету: переходячи на не 

х) Бо^таї погтайзкі, ст. 664—679. 
З&аиохя Наук. Тов. ім. Шевченки т. ЬХХХ. 13 
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своє поле в одного боку нищити здавна пригнані правди (прии. кирияо- 
нетодіївська справа), ів другого лонати конів в обороні вагрожених „єре¬ 
тиками" доїм. Сей розділ симпатій та антипатій розумієть ся иае свою 
систему, яву годі нагнати мотивами чисто науковими. Сей характер ви¬ 
ступав недвозначно й у сій критиці. Полишаючи на боці оригінальні 
раззиз-и і густі „дотепи" автора й иньші подібні більше формальні боки 
його статі, зазначимо тілько коротко фактичні вимітки до норманського 
питання. 

Чому „Бвропа іґноруе" росийських антинорнан'істів ? — питає кри¬ 
тик і відповідав вираз, що тому причиною їх ненауковість, „упередженнв 
і шовінізм". А зараз дальше кидаіГсїй „Европі" в очи повну іґноранцію 
величезної росийської наукової літератури і ставить у велику заслугу 
проф. Грушевсьвому, що повавав „Европі" масу річей їй незнаних. Отже, 
спитаємо, що властиво єсть причиною іґноровання Евроною антинорманї- 
стичних поглядів, їх ненауковість, шовінізм і т. ин., чи може правдива 
іґноранція. До того — хтож то ся „Еврона" ? Розумієть ся Німці, а вже 
нроф. Брікнер хиба сам вдорово розуміє (по анальогії з собою), чому їх 
симпатії не по стороні антинорманїстів... 

Дальше питав критик: чому проф. Грушевський не подумав над сим 
фактом, що й у Росії ніякий фільольоґ-славіст не приступив до антинор¬ 
манїстів? Розумієть ся, критикований автор і тепер не послухав ради 
проф. Брівнера, знаючи добре межі ріжних сфер самостійного досліду 
у фільольоґів 8 одного та істориків І8 другого боку. Звідки мають гово¬ 
рити перші про сформована Київської держави ? Натомісць історик зов¬ 
сім здаєть ся на фільольоґа як приходить ся прим, означити національ¬ 
ність Ігоревих послів у Царгородї. Щож отже фільольоґи мають робити 
в обозі норнаиїстів або антинорманїстів? Певно не богато гнапдеть ся 
таких, що пійдуть слідами проф. Брікнера. - 

Критик зазначає виразно, що норманїсти часто грішили і самі 
дискредитували свою теорію; він мусів теж читати анальоґічні слова 
проф. Грушевського про... антинорманїстів (йезсЬісМе, 668); отже чому 
раз-у-рав виїздить в Ілозайсвим, як буцім би не було иньшого, окрім 
проф. Грушевського, антинорманїста ? 

При оцінці віродостойности жереи показує критик дивну само¬ 
вільну арбітральність. Раз у нього читаємо: „чи може тверезий дослід¬ 
ник приймити на ееріо казочку (Ьа^есхк^) Нестора"? (мова про покли- 
канне Варягів); другий раз уже „Несторова повість поясняє знаменито 
фільольоґічні висновки"; третій рав питав в досадою: „Та чого ж би 
Нестор видумував" ? (мова про ввісний похід Володимира 981 р.). Зразки 
сеї методи стрічають ся раз-у-раз. 

З одного боку признає критик повну невдачу норнаиїстів у захо- 
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дах вивести від Норманів всї давні' подробиці житя, віри й мови, вка¬ 
зуючи що в сій останній ледви 3—4 слова дійсно норманські; в дру¬ 
гого боку розмірам держави Германариха признає дійсність на основі 
численних ґотських елементів у словянських мовах. Чом отже їоти мали б 
бути щасливійші Норманів? І чи дійсно нема иньших причин язикових 
впливів як завойованнє? Хиба того не скаже критик. 

Один інтересний аргумент віродостойности „Нестора*: „ніхто ні¬ 
коли не протестував против його повісти, хоч знано їі прецінь вже 
в XI в.“ Сам же проф. Брікнер в окремій розвідці назвав прим, історію 
з Понельом і Пястои чистою видумкою та чомусь не спитав себе, чом 
ніхто не протестував хочби від поч. XII ст. Таких правд ргоріег рго- 
іезіаііопет отіззат можнаб назбирати повно. 

Невність не опускав критика ніколи, все висловлено дуже ‘катего¬ 
рично. Прим, „щоби норманізм не виголкупав назви Русь, Іо Ьа]‘ка тое- 
гпіпа; се чужий термін, фінський для Шведів; від Фінів прийиили сю 
навву Словяне... Що ми нічого не знаємо, ввідки Фіни взяли назву 
Руотсі, то нехай сим журять ся не норманїсти, але фільольоґи* і т. д. 
Цікавий я, що на сю певність сказав би такий дослідник як Маркварт 
(Магдиагі), якого висновки що до навви Руси має якраз „Европа“ за 
останній вислов науки? Мабуть також почислив би ті^сігу Ьа]есгкі (11а 
§Г2есгпусЬ йгіесі, тим разом польських (хоч він ворманїст). 

Що сказати на такий аргумент: „І несподівано сей наівиий, совіс¬ 
ний, правдивий нонах видумує на апостольського Болодимира, що то внук 
варяського заволоки! Як що Нестор мав іскорку національного почу¬ 
вання, чи був би сповнив таку єресь ?“ і т. ин. Отеє дізнаємо ся перший 
рав, що Іарсіазсу тиіукоше над Дніпром (так називав Полян критик) 
дивили ся на варяжських вояків як на заволоків, та що в XI ст. було 
на Руси сильне исгисіе пагогїодуе, певно перебране з Польщі, де воно 
позволило вивести польську династію від простого хлопа, в иньших краях 
від свинопаса то що... 

Критик дивуєть ся, як можна ,Несторови“ закидати штучну комбі¬ 
націю про варяський початок Руси; а вараз потім признав, що у „Не- 
стора“ подибуємо дійсні комбінації, прим, про прихід Словян 8 над Ду- 
ная; тілько для сеї комбінації має він зарав витолкуваннє: вона була 
„майже конечна в огляду на біблійний переказ". Чи дійсно біблія веліла 
лїтописцеви уміщати первісних Словян над Дунаєм? — вільно спитати. 
Біблія дала б йому таке саме, а може й більше право, вивести Словян 
8 Кавкава, або ввідки будь ів сходу та полудня. А яв для достовірно- 
сти літописи доконче потрібний фільольоґічний авторитет, то й надду¬ 
найська словянська правітчина ноже мати таку поміч (хочби вгадати про 
грецькі та латинські елементи в українській мові), а археольоґи та етно- 
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льоГи часом навіть думають про можливість поратупку для сеї літопис¬ 
ної теорії. 

У критика всі замітки йдуть із легкої руки; нрпм. ІІорфіроґенет 
„умів оба ряди навв (Дніпрових порогів) без похибки вичислити". Без 
сумніву, сам проф. Брікнер не вірить тому; будь-що-будь се зразок не- 
вгамованости критика. За те він зручно підхопив дійсно напслабшип 
пункт у цілій антинорманській теорії, себто імена перших князів: Олега, 
Ігоря та Ольги. Справді, словяпство їх більше пїж сумнівне; але з сього 
ще не мусить виходити, що вони норманські, їх можна виводити ще 
в иньших діялектів, а вкінці — вони ще не конче рішають про ґепеву 
київської держави. 

Спиню ся ще на однім арГу менті~проф. Брікнера. „А отеє факт, 
якого проф. Грушевський, приймаючи своєрідну еволюцію, також не ви- 
толкуе. Про Дніпрових Словян зовсім глухо в історії до IX в.; сидять 
сі мужики у постолах, Поляне, Деревляне, Радимичі і т. ин. найспокііі- 
нїйше у сьвітї, хвалять богів і платять податки, хто тілько від них за¬ 
жадає. Напрасно, бев попередньої школи, яку нпр. козаччина перебула 
у Татарів, настав повна вміна „декорації"; „Русь" розбиваеть ся по 
цілім Сході і т. ин... Замітка, па око, бистра, одначе при близшій роз¬ 
вазі показувть тілько банькою з мила. Передусім неправда, буцім до IX 
ст. над Дніпром зовсім глухо (сам критик рад би посунути навад норман¬ 
ські походи), словянські племена при Чорнім мори звісні у війнах ще 
в V і VI ст. І як можна говорити, що наддніпрянські племена до IX в. 
не мали достаточної воєнної школи? Скити, їоти, Гуни, Хавари і богато 
иньших мали б бути гіршими учителями ніж Татари? І коли ж саме 
Татари навчили українських мужиків воєнного ремесла, в XIII і XIV в., 
як над ними панували, чи може опісля, як стали їх приємними сусідами? 
Хиба проф. Брікперови не ясно, що кожднй, хочби й найсмирнїйший 
з роду чоловік ставши ногою на чорноморськім степу в давні часи, 
мусів переробити ся на воєнного розбишаку, або безслідно згинути... 

Оборона доґми іде в парі з деякою неконсеквенціею критика. В тім 
самім зошиті Ктсагіаіпіка, рецензуючи одну працю про словянські руни, 
висказав він здивованнє, чому доси не вдало ся 8пайти руеової памятки 
в Київщині; жаль, що того здивовання не висказав він у статі про нор¬ 
манську доґму, а знав би, як то тяжко підпирати теорію не самою тілько 
фільольоґією. 

Критик міг мати в руках дуже добрий аргумент за норманїзом (на 
мою гадку найважпїйший в усіх против т. ск. еволюцийної теорії анти- 
норманїстів), а се відомий соціольогічний закон, який не знає державних 
початків без завойовання. На жаль проф. Брікнер полишав сю правдиву 
доГму зовсім па боці, бо тоді з непобореною конечностю мусів би спро- 
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вадити над Варту тихже самих Норманів і дати тему до нового „ Потопук. 
Та він мабуть 8а обережний, щоб норманську доґму розтягати і на своїх 
земляків і викликати бурю на свою голову за Ьгак исгисіа пагойотое$о. 

беть отже доґми, в які одні мусять вірити, а другі — як схочуть... 
Загалом, проф. Брікнер не дуже сильно підтримав норманську 

„доґму*, не дав їй анї одного нового арґумента, так що теорія „Пові¬ 
сти* не полишавть ся дійсно нічим иньшим як доґмою, в яку, хочеш — 
вір, не хочеш — не вір. Та мабуть проф. Брікнер розумів її инакше. 
Певно, пора взяти ся до основної ревізії питання про початок київської 
держави і прибливити *ся хоч трохи бливше до історичної правди, але 
в тім напрямі такі доґматики як критик не богато причинять ся до її 
висвітлення, подібнл_як іантинорманські сектанти. В кождім разї проф. 
Грушевський не належить анї до сих анї*до тих. На мою гадку, напе¬ 
ред треба б розрубати в сїм питанню дві зовсім окремі річи, яких по¬ 
лу ченне спинюе обєктивний дослід, а се зовсім окремо трактувати ролю 
Норманів в давній Руси, а зовсім окремо ноходженнв назви „Русь*. 
Проф. Брікнер зрозумів сю трудність І8 виясненнем сього імени поруч 
Норманів, але своїм звичаєм тріпнув рукавом і вискочила готова нова 
„доґма“, що початок наїздів Норманів треба посунути взад о ціле ото¬ 
літе. А що ся „доґма* не дуже то годить ся в загальною сумою звісток 
про норманські рухи, про се байдуже. 

Залагодивши ся 8 норманською доґмою, поспішив критик до поль¬ 
ської доґми. Сеж, звісно, не що иньше, тілько польськість червенських 
городів перед 981 р. Проф. Грушевський дав дуже відповідне поясненне 
знаного місця у літописи, беручи його як відгомін пізнїйших війн ва сї 
городи і тим способом привернув рівновагу між знаними історичними 
звістками про ті часи. Проф. Брікнер хоче одначе доконче ратувати 
польський зіап ріетоіпу розіайапіа (зіс!). Він не має відваги пійти 
слідом 8а популярними польськими підручниками і признати червенські 
городи провінцією Мєшка І, тілько видумує теорію, що „була се мало- 
польська (зіс!!!) самостійна дільниця, не підбита ніким, анї Чехами анї 
Полянами, і не тяжко було Володимирови сю вільну територію займити 
собі*. А знаєте, який аргумент має на се критик? Отеє такий: „фільо- 
льоїа разить прим, назва Белза, города, що лежить недалеко червен¬ 
ських... в руських устах мусїла би бути що найменьше Болз*. Забув 
тілько дати маленьке поясненне, що значить се слово „беле* ? Певно не 
розлупає сього горішка при всій своїй фільольоґічній учености. Чомусь 
також ясно не говорить, яку то територію розуміє він тут. Лїтопись вга¬ 
дує виразно тілько про Перемишль і Червень, а ортодокси в родї проф. 
Брікнера анектують сюди звичайно цїле Побужє і Поднїстрове. Яким 
правом — Господь знає. Не роздумує також критик над важним пи- 
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таннем, що стало ся з тою польською людностю. Вона очевидно му сіла 
бути вже католицькою в р. 981, Володивнр набуть на силу увів східній 
обряд, католицька церква певно протестувала, думала про реванш, 
а в результаті в політиці польських княвїв і королів виробила ся сильна 
традиція про первісну польськість Галичини і вони при анексіях покли¬ 
кують ся на се і т. ин. А яв про все те панує гробова мовчанка і весь 
зіап розіайапіа опираєм. ся виключно на півно добаченій мало ясній 
згадці руського літописця, то й пощо боронити сього стану! 

Для характеристики методи лрдф. Брікнера згадаю ще про вакид 
проф. Грушевському ва те, що збуває „як казку" згадку літописи про 
лядське походженне Радимичів і Вятичів, „хоч і я (себто критик) в ляд¬ 
ський початок обох сих племен не вірю ані хвилини". Иньші замітки, 
неньше важні, або немотивовані, полишаю на боці. 

Загальна оцінка книжки проф. Грушевсьвого при тім усім дуже 
прихильна. Читаємо тут: „Твір п. Г. єсть прекрасним сьвідоцтвом уче- 
ности і всесторонностп руського автора. Величезну літературу предмета, 
археольоґічну, історичну, фільольоґічну опанував зовсім, передовсім ро- 
сийську, дотепер закриту для Европи під семи печатьми; він просто 
викликує у нас вдивованнє своїм очитаннем, знайоностю найбільше спе¬ 
ціальних, дрібних, нераз забутих росийських і німецьких праць. З тим 
кавочним вачитаннєм йде в парі бистрість ума, самостійний осуд, виро¬ 
блена метода — все в мірі вовсїм незвичайній; європейської опінїї 
автор не потрібуе бояти ся ані трохи — вона може вискавати ся про 
нього й його працю тілько прихильно... Відкладаючи отже як найбільше 
рішучо антинорианські забаганки шан. автора (пора дати спокій сим 
дитинствам!) признаємо в цілій повноті гарні прикмети його твору, який 
імпонує розмірами, ерудицією, всесторонностю дослідів, з якого і ми мо¬ 
жемо богато й добре поучити ся. Так само просторою, основною, бистрою 
працею про польську історію, на жаль, не можемо до тепер похвалити 
ся! Коби примір її вплинув і на наших істориків, щоб ми на сьому поли 
не остали позаду ва Русею". 

Праця А. Копистянського про Михайла Жигмонтовича була 
вже обговорена на иньшім місци (Записки, т. 75). А. Прохаска дає два 
пояснення до литовської історії1), а то про апоставію Мендоґа, 
піддержуючи против Лятковского факт повного вірвання 8 християнством, 
та про автентичність надань Мендоґа для Ордена, доказуючи їх 
правдивість против сумнівів ріжних істориків. Замітки С. Старжиньского 
про галицькі стани були вже обговорені в біблїоґрафії „Записок" (т. 75). 

Проф. В. Брухнальский підіймив ще раз справу походження та 

]) Бтоа оЬіаЗпіепіа йо йгіе^6\у ЦІдуу, 58—73, 
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вначіння назви Пяст‘). Про сю фіґуру в польській історії були вже 
ріжні здогади, часто дуже бистроумні, одначе поза більше або неньше 
гарними методичними прикметами в результаті оставали ся на тім самім 
місци, якого девіза: і^погашиз. І розвідка проф. Брухнальского, ви¬ 
значна ерудицією автора і деякими інтересними спостереженнями, вручна 
у своїй методичній конструкції, всеж таки по її прочитанню не можемо 
звільнити ся від думки: справа розяснена ще в одного боку, але хто се 
таки був „Паст®, чи він дійсно якась історична індівідуальність — про 
се напевно сказати годї. Автор внайшов пункт виходу у розвідці Цїшев- 
ского про „аталикат" і вводить відносини межи королем Попєлем і хлі¬ 
боробом Пястом до звісного в етнольоґії посвоячення, вваного аталика- 
том (термін уведений в науку М. Еовалевськии, 8 турської мови). Най- 
вартнїйше одначе 8 усеї розвідки то вкаваннє на близьку звявь леґенди 
про подорожних-гбстей у хроніста Ґалля з французькою лєґендою про 
св. Ґерманїка; ся близькість кидала б деяке сьвітло на походженнє 
автора хроніки. 

С. Закшевский доказує, що Оттон, маідебурський про¬ 
бощ 8 літ 1207 — 1225, не був, як піддержує проф. Бальцер, 
з польського княжого роду, а в чеського т. 8В. Теобальдовичів *). 
Фр. Буяв подав реферат про історичну картографію 8 на¬ 
годи історичного атляса українських вемель А. Яблоновского3). Наперед 
подана часть інформацийна про німецьку історичну картографію, а даль¬ 
ше представляв ряд заміток і дезідератів до будущого історичного атляса 
Польщі. 

З шізсеїіапе-ів одна статя була вже окремо згадана, а се Бр. Ло- 
зїньсвого про домінїкальні часи й акти (Записки, т. 75). З нив¬ 
ших вгадати треба причинки А. Прохаски до біографії Самуіла 
Ґрондского4). З судових записок сяніцького ґроду й веметва вихо¬ 
дить, що він походив 8 шляхти сяніцької землі і там жив до 16'55 р. 
Вкінці вамітимо документ про перехід корпуса Ген. Дверніцкого 
у Галичину 1831 р. 

У відділі реценвій та справовдань — не скажу, щоб дуже систе¬ 
матичнім — в українських праць бачимо тілько обговорених одну Б. 
Барвінського, одну Ів. Еревецького, а в росийських однїсеньку статю 
Каманїна. Як у попередніх роках так у сім вів Е. Барвіпський подвійну 
бібліографію, загальну й польську. С. Т. 

3) Ріазі, 442—450 і 627-664. 
*) Ріазі сгу Ргуетуйіійа, 451—482. 
У) \¥ зргатое кагіодгайі Ьізіогусгпез, 483—497. 
4) Месо о Затиеіи бгасігкіт, аиіогге Нізіогіа ЬеІИ созасо роїо- 

пісі, ст. 498 — 501. 
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Рг2Є£Іа,<1 Ьізіогусгпу (варшавський) приніс дві розвідки до історії 
даввьої Русо. Перша 8 посмертної спадщини Мавсивілїяна їумпльо- 
вича Вогуз Коїотапотуісг, кгбіетуісг ууедіегзкі (т. II, с. 5—19) обго¬ 
ворена вже в Записках т. ЬХХУІ. Друга розвідка Владислава Ще- 
клїка Кгекота Ьуіпозб Іедаїбту Ьеопа IX раріе£а па Низі 1054 г. 
(т. III, с. 162—176) дає нову інтерпретацію одного документа в анна¬ 
лах Баронїя. 6 там звістка, що папські посли, вислані до Константино¬ 
поля в справі Керулярія, вертали до Риму черев „сіуііаз Киззогит“; 
звідти післали акт екскомунїки в Царгород. Автор докавув, що доку¬ 
мент говорить не про Русь, лиш правдоподібно про якусь місцевість 
коло Константинополя: мабуть Кїшзіоп (нині Кешан); з „сіуаіаз КЬи- 
зіопит“ зробила ся „сіуііаз Киззогит*. Кс. Щеклїк, як чоловік прав¬ 
дивої науки, не витримав, щоби не дати Руси XI в. епітета „па роїу 
ЬагЬагхугїзка* (с. 164). До історії руської церкви зачала ся друкувати 
статя Рунбольда в Полоцька КаШ Когзак, теїгороіііа Кизі — 
не докінчена в сїм річнику. Дуже сумаричний ввід фактів до біографії 
славного „£епіе КиШепиз-а" Станіслава Ожеховского дав Тадїй Смо- 
лвньский \Усгезпа тІобоЗс Зіапізїатуа ОггесЬотузкіедо. Але нового, 
щоб пас інтересувало, тут нема нічого. Мати Ожеховского була, як 
звісно, донька руського попа (т. П, с. 207); сам він вчив ся з початку 
в Перемишли, може й в руській школі: „рагепіез те ех зе огішп 
босІогіЬиз вгає сі з аЦие Ьаііпіз егисііепсіит ігабібегипі®, каже сам 
про себе (с. 210). Але чи під грецькими докторами ножна розуміти ру¬ 
ських вчителів — се питання. В своїх подорожах по Европі Ожеховский 
вчив ся і по грецьки. Підчас побуту в Липську 1531 р. підписує ся 
Киззиз (чи НиіЬепиз, с. 354). — Владислава Смолєньского Згкісе 
2 йгіе^бту згІасЬІу таготуіескіе] говорять в однім розділі про кольонї- 
зацію українських земель Мазурами (т. II, с. 343—351), але не багато 
і не повно. Замітимо ще корисний огляд дра С. Кутшеби Зкіаб зе]тп 
роїзкіедо 1493—1793 (т. II, с. 43, 179, 309). І. Ерч. 

Шайошойсі пшпігтаіус2по-агсЬео1о§іс2пв (Лз 65-68) містять 

у сім році пять більших праць і кілька заміток; деякі праці почали ся 
1905 р. і ще не мають кінця. Занітнїйші ось які: Маіегуаїу бо іптуєп- 

іагугасуі гаЬуІкбту згіикі і киїїигу ту Роїзсе, зібрані дром Ф. Коперою. 
Подібна праця була-б і у нас дуже бажава — щоб хто уложпв інвентар 
памяток штуки і будівництва, що скоро загибають. Дуже сумлінну пра¬ 
цю В. Костшенбского О бепагасЬ Зіотуіап гетапусЬ ууеп<1у|зкіті, за¬ 
чату ще в 1901 р., му сіла редакція перервати задля снерти автора; продов¬ 
жувана від 1904 р. вона закінчила ся тепер. Найбільша і найцїкавійша 
праця — се В. Віттиґа, 2пакі ріесг§іпе (^тегкі) тіезгсгап ту Роїзсе 
ту XVI і гагапіп XVII ту., де автор, подібно як Вл, Лозїньский для 
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Львова, вібрав для вивших міст печатні знаки з ріжних міщанських до¬ 
кументів. На підставі дослідженого матеріалу виключає автор, що міщане 
хотячн ввійти в круг шляхти, майже вавсїди зміняли наперед свої пе¬ 
чатні внаки і пізнїйше відкливуючись на будім то якісь цісарські надана, 
вкручувались у шляхетський стан. Для улекшеня сього переходу приби¬ 
рали вони собі знаки подібні до шляхотських гербів, тав що на перший 
погляд не відріжняли ся вони богато від шляхотських. Такі повільні 
метаморфози сих „Смерків* вважає автор умисними, щоб лекше втиснути 
ся в ряди шляхти. Ся остатня не робила міщанам великих перепон, щоб 
обезсилити сильне міщанство і найвиднїйших 8 поміж нього придбати для 
себе. Документи, зібрані переважно г книг краківського міщанства, подає 
автор альфабетичним порядком по особам. З поміж львівських міщан по¬ 
дибуємо купця Альнпека Зибульда, пушкаря Леопарда Герля, купця Ст. 
Шольца, львівського Вірменина Криштофа Вашитовича і міщанина Се- 
бальда Вурцеля; 8 перемиських Войцеха Добре Слово старшого і молод¬ 
шого, Ароиа Майснера, міщан Ст. Ридловича, Яна Цеґелка і Ст. Бри- 
кевича, кушніра Фр. Саву (на печатці лев ввернений на ліво) і вкінці 
міщанина Захайко (печать — на ренесансовін щиті цьвіт лелії); з сам- 
бірських міщан Март. Маречковича, Воиц. Ткача і Тому Русина (на ре- 
песапсовім щиті стріла, вістрєм у гору, з долу заломана в право, в хре¬ 
стом по лівім боці; вкінці ще два міщани з Потилича, Юрек і Васько — 
перший приложив печатку з неввісним зпаком, получеинн в 3-ранеинин 
хрестом, другий положив герб Стшемє з буквами І. В. Крім сих праць 
є ще одна К. Болсуновского про глиняні писанки, знайдені 1903 р. 
Хвойкою і Маваракі коло села Борки в Полтавщині. На підставі инь- 
ших предметів, знайдених при них, кладуть іх на VI, а найдальше VII в. 
по Хр.; автор вважає їх прототипом нинішніх писанок, що взяли ся 
з поганського, старословянського культу природи, сьвяткованого за по¬ 
воротом весни, заміненого пізнїйше на християнські Великодні свята. 

Б. Януш. 
Ратфпік Шегаскі видаваний львівським товариством ім. Міцке- 

вича минулого року вадля крізи, яку перебуло товариство наслідком 
спору ізза Третякової книжки про Словацкого і задля сецесіі з това¬ 
риства його найліпших співробітників представляєть ся досить слабо. 
Для нашої літератури нема нічого хоч би лише посередно цікавого. За¬ 
значу хиба рецензію проф. Брікпера на статейку д. В. Перетца про Ео- 
ховського і його вірші з часів козацьких війн. Проф. Брікнер не при¬ 
знає тій статейці вартости головно тому, що д. Перетц не узгляднив 
власне головних творів Коховського, ані прозових ані віршованих. 

І. Ф. 
ІДІСІ, росі гесіаксуц Ібгеїа КаїїепЬасЬа. З 1906 р. перейшов 
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орґан львівського етнографічного товариства знов під нову редакцію, але 
се не вплинуло засадничо на зміну дотеперішньої його проґами; через 
те я 3 не подаю загальної Зого характеристики, не бажаючи повторяти 
того, що вавпачував уже давнїЗше. Крій обговорених у попередній 
книжці Записок статиЗ ШнаЗдра, Сулїша і Севіньского, до нашої етно¬ 
графії належить іще „рецензія* дра М. Янїка на І т. „Коломийок". 
Вона не виймає в цїлости навіть одної сторінки друку (без вацитованих 
пісень) і на неї не варто було б .ввертати уваги, якби її автор не ста¬ 
вав на високі котурни та не рішав наукових питань без усяких доказів 
та якби не визначав ся країною несумлінністю, коли не чим гіршим. Бо 
як назвати те, коли автор каже, що назву міста Коломиї „тоудатоса оЬ- 
Іайпіа сгіегета Ьіроіегаті" а „озіаіпіа рггуротіпа \\ту\Уос1у піеЬо- 
з/сгука кз. Б§Ьо{д,скіе£о і їасійзкіе Іисиз а поп ІисепДо" (ст. 342), 
яв я виразно говорю (ст. ХЬШ): одні виводять її... другі і т. д. 
а на кінци визначую: „Се все гіпотези, яві ледви можна воли 
перевести на докази“. Думаю, що тут виравно зазначено, що я не 
годжу ся на жадну з них. Неправда також, мов би я свою вбірку опи¬ 
рав „па ДатупіеізгусЬ розгикшапіасЬ (зіс І) \Уасїаіуа г Оіезка, 2. 
Раиіе^о, КоІЬег^а, Ноісгигаскіедо і па тдгіеіи гарізкасЬ по^згусЬ®, бо 
кождиЗ, хто вміє читати, ноже вичислити докладно процент передрувів, 
який супроти нових матеріалів зовсім незначний. Ніде не свавав я також, 
що що до краси коломийкам „піе догбіуштіз, ріебпі іппусЬ ріетіоп 
зІотагізкісЬ, а кгакошакі піе то§а і& г піті т? рогоугаапіе. КаДгі- 
ту гагпа]отіс зі§ ге гЬіогаті ріейпі зегЬзко-сЬотаскісЬ, зїотоай- 
зкісЬ (зіс!). а сЬобЬу зІстаскісЬ. Роїзкіе „сиДге сішаїісіе, змує^о піе 
гпасіе" ДаїоЬу зі§ ту оДтугоІпут зіозипки оДпіеЗб До лууДалусу коїо- 
туз’ек*. Я навів тілько цитат В. Валєсвого, де вій норівнує коломийки 
з враковяками і привнає першим що до краси висшість. Тав само навів 
я цитат В. Залесвого, в якім він виказує, що в краковяку збила ся вся 
снла польської народної поезії (тому иньші її роди бідні в порівнаню 
в українськими), черев що число кравовяків, по його думці', далеко 
більше від числа коломийок. Знаючи доволі добре етнографічні 
збірки пісень і маючи в руках вбірку коломийок, я набрав перевонаня, 
що коломийки переважають числам анальоГічні піенї (коро¬ 
тенькі, а не всі загалом) пньших славянсь'вих народів, а тим 
самим кравовяки, яві в того боку не можуть навіть рівняти ся з коло¬ 
мийками. Того переконана я не позбув ся й нині і прошу дра М. Янїка 
доказати менї противне з цифрами в руках, ииавше мені зовсім не заім¬ 
понує його знане сербо-хорватсьвих, словянсьвих (зіс!) та словацьких 
збірок. Даремно також видаєть ся йому „піезіусЬап^ рггезаД^ рода\у§Дка 
о зеікасЬ шеІоДуі коїоту]‘ко\уусЬ“, бо про велике число сих мельодій 
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ноже переконати ся 8 отсих книжок: 1) ЕоІЬегд, Рокисіе. 2) Др. Ів. 
Колесса: Галицько-народні пісні 8 мельодіяни в селі Ходовичах. 3) В. 
Шухевич, Гуцульщина. 4) О. Ровдольеький — С. Людкевич: Галицько- 
руські народні нельодіі. А треба ввати, що в тих збірках не вичерпаний 
ще ввесь иатеріял. Що всі ті нельодіі ріжнять ся від себе лише дріб- 
ниии відтінками, се зовсім зрозуміле; коли б ріжнили ся сильно, в такін 
раві' не були би колоннйкани. Не хочу вкінци переконувати рецензента 
про „дІ^Ьокойб ту£1і“ в коломийках, коли про те не переконали його 
ні самі тексти, ні його вемляк В. Залеский; не хочу також переконувати 
його, що „рокгетгіейзіуго теїойуі, іакіе гасЬоігі ті^Дгу кгакоттіакіет, 
ко!отуік%, зіотоаскіт сгагйазгет і егезк^, ро1к%в, то таке, як 
споріднене між мною і ним, бож оба ми по Христї (чи по Адані) брати, 
зверну лиш його увагу—як спеціаліста від словацького фолькльору, що 
чардаш чисто національний мадярський танець (на що вказує вже сама 
його навва), а не словацький, тому не може вказувати „саїкіет піега- 
ттосіпіе згсгеротто-ріетіеппе рокгетейзЬго* між мельодіями коломийки, 
краковяка і т. д. Факт, що Словаки танцюють чардаша, не робить його 
словацьким тав само, яв і польським, хоч не один Поляк потрафить собі 
його тупнути. Загалом мушу зазначити, що коли ся „рецензія" перший 
важнійший твір етнографічний д. Янїна — бо иньших, де би він/аисту- 
пив більше самостійно не доводило ся нені читати — в такім раві він 
дуже нещасливий і ве приносить ні трохи йому чести. Перекручувана 
і фальшована не поплачують в етнографії, тому ліпше вавчасу перенести 
ся на иньше поле. 

З иньших праць належить іще отсї зазначити: 1) ВгопізІатг 
Оизіахуісг: О дбгаІасЬ роДЬаЬіо$6гзкісІі. "\Уга£епіа і зрозіггеіепіа 
1исІ02па\УС2е (вин. і, ст. 3—34). Ся статя більше белетристична, як ет- 
ноґрафічна, замітна тим, що в ній робить автор ріжні закиди польським 
верховинцям і то такі, які звичайно польська преса робить тілько Ру¬ 
синам (без ріжницї), як: лінивство, осналість, непорядність, глупоту, 
темноту і т. д. Розуміеть ся, що автор не входить у причини тих прояв, 
а шкода, бо в них могло би покивати ся, чи самі верховинці завинили 
ту свою заосталість, чи хто иньший. 2) ЗіапізІат? Сга]а: 2аризіу 
(вин. і, ст. 35—56, II, ст. 122—137). Автор подає в сій статі цікаві 
матеріали, вибрані 8 записок С. Удзелї, які належать до запуст 
і мають переважно іронічно-сатиричний характер. Вступ автора не опер¬ 
тий на дослідах, але на вдогадах, тому не можна йому пригнати варто- 
сти. 3) Ег. Ви^ак: Б\уа з\уіа<1есІ\та. о гтизгапіи луогпусЬ До г^а- 
Дапіа рогтобіу (вип. І, ет.^82—84). Сі документи важні тому, що ствер¬ 
джують сотий рав повноту шляхетської анархії в давній Польщі, ява не 
перевела ся й до нині, тілько стиснена силою чужих держав, меньше має 
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■ змоги вибухати на верх. Анальоґічний випадок трафив ся ще не давно 
— перед двома-трьома роками — у Львові, де директор одної держав¬ 
ної школи номяв вівванє, принесене вовьним, запхав йому за карк, а опі¬ 
сля 8 його самого вивинув за двері. Справа була оголошена в часопи¬ 
сах, а потім затушована, як багато иньших іще гірших. 4) Мікоіа і 
КуЬотузкі: БуаЬеі у? тоіеггепіасЬ Іийи роїзкіедо (вип. III, ст. 212 
—232). Подана тут досить цінна вбірка матеріалів до денонольоґії, на 
жаль видана зовсім ненауковим способом, яв переважна частина поль¬ 
ських етнографічних збірок. Поодинокі оповідана не лиш ніяк не упо¬ 
рядковані, але навіть не відділені від себе; один мотив оповідаеть ся 
за другим, якби се була одна цілість, хоч оповідана досить ріжнородні. 
5) Іап Ругек: Ріозпкі йоіпіегзкіе (вип. II, ст. 233—249). Автор по¬ 
дає тут збірку вояцьких пісень і коротку їх характеристику. З огляду 
на слабе наукове оброблене пісень, а вояцьких особливо, статі' сій хоч 
невеличкій, треба признати вартість. Шкода тілько, що автор у фольк- 
льорнім орґанї (а не популярнім, або дїточім) не приводить повних 
текстів пісень задля їх фрівольности. Якже властиво можна студіювати 
ті твори не маючи їх у повній формі ? І не вжеж польська суспільність, 
виховувана на всяких „Восіапас1і“, НегоМасЬ Ро1зкіс1і“,• „ЙтідизасЬ0 
і т. д., могла би обурювати ся на шерсткі, вільні, а деколи може й трохи 
брутальні пісні фолькльорного видана? Чи аж тав далеко мало би ся¬ 
гати удаване обурене? В. Л 

ДгсЬіт Шг вІауізсЬе РЬіІ0І0£Іе (ХХУШ В.) дав значне число важ¬ 
них для славіста праць і заміток. Вкажемо тільки найважнїйші з поо¬ 
диноких Груп. Для фільольоґів напцівавші статі самого редактора проф. 
ЯЙча „Еіпіде 8ігеіііга§еп“ (І, пор. т. ХХШ): с. 7 про клясіфікацію сло- 
вяпського дієслова відповідно до пнів теперішнього часу первісних і зложе¬ 
них дїєсловів; в с. 8 говорить автор про ітрі. -’Ьахг, -кхг, а нако- 
нець в 9 про сигматичне М. 6нша — бнш&шти (івбрєрбд, ціЛЛіор, 
уероцерод), яке відповідає литовському Ьйзіи... Ьйзіїе. В тім самім томі 
находить ся і рецензія Яґіча на В. М. Ляпунова — „Форми свлоневія 
вч. старословянском’ь язнкі, І, Склоненіе именг“ (Одесса 1905), в якій 
рецензент виказує автору неможливість розясвити всі явища старосла- 
вявської відміни при помочи одних тільки гіпотез Фортунатова. До сеї 
істерико-фільольоґічної Групи належать ще замітки проф. Вондрака і Ля¬ 
пунова про київські листки і празькі глаголицькі фрагменти^-, Проф. 
Штревель дав деякі причинки до славянського порівняного словаря. 
Кпрпло-Мотодійському питаню посьвятив редактор II—Ш вош., в який 
віишли праці славістів Ламанского, Брівпера і Франка: Уііа Сугіїїі, 
ТЬезеп гиг СугіИо-МеШоДіапізсЬеп Ггаде і Веііга^е киг Оиеііепагіік. 
А дальше рецензія М. Решетара на працю Вільперта — Ье ріііиге 
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сіеііа Ьагіїіса-ргітіііуа сіі Зап Сіетепіе, в якій вчений дослідник хри- 

стіянської штуки доказує, що гріб і відкриті коло ного стінні фрески 
в долішній части римської церкви св. Елииепта належать до апостола 
Славян Еирила. З тим самим Кир.-Метод, питанєм лучить ся ще рефе¬ 

рат дра Еідріча про сдавянську службу у Поляків на підставі праць 
Щенсьняка і Соболєвского. Рутенїста зацікавить хиба рецензія Левиць- 
кого на польський переклад „Слова о полку Игоревй* Б. Лепкин; ре¬ 

цензент впкавує перекладачеви похибки і вольностн, звісні одначе вже 
і з иньших заміток, та рецензія акад. Веселовского па Брікнерову істо¬ 

рію російської літератури. Проф. Брікнер дав в статі Роїопіса огляд 
новостеи історично-літературних за останні 4 роки. Для етнографа Аг- 
сЬіу приніс таки не мало, причинків, особливо рецензій, як проф. ЯГіча 
на Лецеевского — 2пакі гипісгпе, проф. Мурка на працю дра Чурчіна 
„Біе зегЬокгоаіізсЬе Уоікзроевіе іп йег ЗеиізсЬеп Ьііегаіиг* і Ю. 

Полівки „ПиззізсЬе УоІкзтагсЬеп іп йеиізскеп ЙЬегзеІгипд" Анпи 
Маєр. З самостійних праць цїкавші: М. Гастера — КитапізсЬе Веі- 

Ігйде гиг зІауізсЬеп СбІІегІеЬге — румунські перерібки Еромера, Гва¬ 
ніні, а може і дещо в Синопсіса; Мілана Шуттляя — Васіпак ипсі Ко- 

ІепЗа іп беп ипдагізсЬеп Оиеііеп в додатком Оскара АшботІ (зош. 
ІУ) та проф. Еалужняцкого — Vоікзеїут оІо^ізсЬеп АІІгіЬаіе Йез Ьеі- 
Іідеп Еугікоз, з широкими паралелями із неславянськнх, особливо візан¬ 

тійської літератури. Вкінци згадати належить статю В. Фляйшганса — 
Біе аііезіе ЬбЬшізсЬе ЗргісЬдубгІегзатт1ип§' на підставі двох празьких 
рукописів ХІУ і XV в. Сопгайі Тгірагіііі, та зачату працю Матіча — 

Ргозрег Мбгітее’з Музіійкаїіоп КгоаІізсЬеп Уоікзііейег. І. С. 
З поміж матеріалів принесених в сім році ТбгіепеЬпі Таг-ом нема 

нічого, щоб належало безпосередно до нашої історії; загальнішу вартість 
мають тілько: причинки до вибору Франца II Раковці на сени- 

городського князя, зібрані І. Еішом, і матеріали до історії між¬ 
народній вваємин в ягайлонських часах, подані Б. Івані. 
Ся остання збірка має декілька документів до угорсько-польських та 
молдавських відносин. Ще менше принесли нам ВгагайоЬ з розвідок ва- 
гальнїйшого характера; згадаємо хиба працю І. Еіша про вибір кн. Ф. 
Раковці на семигородського князя. В бібліографічнім відділі 
подано огляд 51—56 тт. наших „Записок*. Так само й ЕЙто§гарЬіа 
не подає нічого 8 житя Угорської Руси. С. Т 

Часописи обговорені в сїм томі: 
Еіевская Старина. 

УнИВерСИТеТСКІЯ И8ВІСТІЯ (київські). 
Записки императорскаго харьковскаго увпверситета. 

Труди Еіевсной Духовной Академій. 
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Кіевскія Епархіальния Відомосте. 
Волннскія Енархіальння Відомосте. 

Православная Подолія. 
Подолія. 

Полтавскія Епархіальния Відомосте. 
Черяиговскія Епархіальния Извістія. 
Херсонскія Епархіальния Відомосте. 
Тавричесвій Церковно-Общественннй Вістникі. 

Курскія Епархіальния Відомосте. 

Холмская Церковная Живнь. 

Гродненскія Епархіальния Відомосте. 
Могилевскія Епархіальния Відомосте. 
Полодкія Епархіальния Відомости. 

Вістникх Европи. 
Русская Мисль. 
Журналі Министерства Народнаго Просвіщеній. 

Варшавсвія Университетскія Извістія. 
Учення Записки Юрьевсваго Университета. 

Учення Записки Казанскаго Университета. 
БогословскШ Вістникх. 

Христіанское Чтеніе. 
Бнлое. 
Русская Старина. 

Русскій Архивх. 

Историчесвіи Вістникх. 

Чтенія вх Обществі Исторіи и Древностей Росоійскихх. 

Извістія отділенія рус. явика и слов. импер. Академій Наукх. 

Русскій Филояогическій Вістникх. 
Живая Старина. 

Зтнографическое Обоврініе. 
ВіЬІіоІека \Уаг52а\узка. 

Ргге^ідй роїзкі. 
Рггетуойпік паиксту і Шегаскі. 
Клуагіаіпік Ьізіогусгпу. 
Рггедіфі Ьізіогусгпу. 
\Уіа<іотойсі питігтаїусгпо-агсЬеоІозісгпе. 
Раті§1пік Шегаскі. 
Ьші. 
АгсЬіу ійг зІауізсЬе РЬіІоІодіе. 
Тбгібпеїті Таг. 
Згагасіок. 



БіблїоґраФія 
—(рецензії й справоздання). 

РгоГ. Бг. \¥1а<1ітіг Міікотгісг — Озіеигора (ЛЛГе11§ге- 
зсНісМе Ьегаизде^еЬеп уоп Напз Г. Неїтоіі, V В., Ьеіргід и. \Уіеп, 
1906, ет. 416—596, вел. 8°). 

Підручник всесьвітної історії по плину Гельнольта мав бути просто 
епохальний, як що було вірити шуинин заповідай про нього. В резуль¬ 
таті: рагІигіеЬапі шопіез еІ паїиз езі гМісиїиз тиз. Поминувши 
кілька інтересних партій, величевна більшість то дуже дешевий продукт. 
Здавалось враву, що нова, уведена видавцеи схема, прослідкувати все- 
сьвітню історію по Географічним теріторіям і культурним епохам, дасть 
справді дещо нове й цінне; в дїйсности підручник приніс сій схемі 
зовсім незаслужену компроиітацію. Вина, розумівть ся, не в основній 
гадці, ані не тав дуже у самого видавця, як радше в нещасливім доборі 
учасників праці, між якими єсть люде, що не мають достаточноі квалі¬ 
фікації написати можливий підручник для нивших вляс середвих шкіл, 
не то поважний, хоч популярний, але з науковою маркою, як було пер¬ 
вісно вадумано з сим виданнем. Та й видавець не без вини. Яв можна 
цілу Східню Европу трактувати як одну Географічну й культурну тері- 
торію? Се гначить, мати дуже слабе понятв про її історію. В резуль¬ 
таті дістали ми політичні огляди двох східно-європейських держав, 
Росії та Польщі. Написав їх професор східно-європейської історії в чер- 
новецькім університеті, якого імя трохи відоме бібліографам, мало до¬ 
слідникам історії. І ся його праця вийшла поп ріиз иііга. Ось вравки 
її наукової вартости. 

„В Европі нема ніякої Географічно й історично важнїйшої лінії як 
ся, що біжить від гирла Дунаю вздовж карпатського^вала, чеської пів- 
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нічної границі до Карковошів і Рудав1), дальше по Лабі, яка тут пере¬ 
биває сей гірський кут, а вкінці від неї згинаючи ся до сходу доходить 
до Балтийського иоря. Вона ділить Бвропу на дві ріжні частини, два 
ріжні сьвіти. Усї ті краї і держави, що лежать на захід від сеї лівії, 
творили і творять по части ще сьогодня власну Групу, відокремлену ці¬ 
лість, яка ріжнить ся від східної половини*1 (417). Сю гадку розвиває 
автор блнвше: західні краї входили наперед у склад римської держави, 
опісля розвивали ся їх держави на римських основах, „прилучали ся 
добровільно або примусом до німецької держави", яка переймила рим¬ 
ську політичну мисль, „і виступають супротив східної половини (Бвропи) 
як цілість з нахилом і вавданнєм — посувати ся до сходу". До- сього 
прилучаєть ся ще їх релігійно-церковна і культурна відрубність. Иньше 
діло в краями на схід від сеї граничної лінії. „До двох тисячок літ 
були тутешні племена не знані середземно-морському культурному сьві- 
товн... Східня Бвропа мусїла бути ще тілько відкрита" (417). 

Ну щож, чи се не глибокоумний. фільоеофічно-історичний погляд на 
європейську минувшину? Автор, думаємо, не вівьме нам за зле, як що 
виведемо 8 його теорії декілька льогічних висновків, прим. 1) Валахія, 
Еспанїя, Бельгія і Норвегія — се історично „відокремлена цілість"; 
2) Римлянам не вдало ся „Гезіеп Гизз ги їаззеп" у Ернмі; 3) Чорно- 
гора роввивала ся на „римській основі*; 4) Греція (добровільно чи при¬ 
мусом?) прилучила ся до німецької держави; 5) в історію понапускав 
хтось видумок, що буцїм то колись Еельти, Ґермане і Словяне посували 
ся до заходу і полудня, що буцїм то Французи напирали на Німців, 
Поляки на Українців, або Москалі на Фінів і т. ин., бо в дїйсности 
ціла західна Бвропа „як цілість мала нахил і вавданнє" переходити від¬ 
криту автором деиарвацийну лінію; 6) дві тисячки літ (від коли ?) куль¬ 
турний сьвіт знав про Швецію, Данію може й Ісландію, околиці Кечке- 
мета, а „за заслоною" були чорноморські степи і т. ин. Таких виснов¬ 
ків, по всяким правилам Арістотелевих сілльоГівмів можна б витягнути 
в двоє і троє стілько — до схочу, і всі вони завдяки щасливо відкри¬ 
тому автором секретови перевидають до гори ногами все те, що ми при¬ 
викли мати ва непорушні фундаменти історичної науки. 

Наш автор скромний чоловік, сам усіх ідолів не ровбиває, позво- 
ляє читачам користувати широко своїм винаходом, він тілько на себе 
бере працю нившого степеня, але все таки робить велику прислугу науці. 
І так варав у другім уступі вияснив вів як на долони, що яких 3000 літ 
сьвіт робив скандальну похибку називаючи Чорне море по грецьки „пон- 
тос евксінос", а се має бути „понтос евксейнос" (418). Тутже зараз 

*) Так в оригіналі (Ьіз гит Ніезеп- ипй Егг^еЬігде). 
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маємо нове важне відкрите, що „як Геродот хотїв писати свої Історії, 
ввернув ся до грецьких купцїв над Чорнии морем*. Автор відкрив ма¬ 
буть теж нову рукопись з неввісним твором історичним Геродота, а саме 
історію СХІДНО-європейських народів („...<ЇОГІІ£ЄП Убікегп, йегеп СгЄ8сЬІ- 
сМе ег ки зсЬгеіЬеп ипіегпаЬт*). Чекаємо нетерпеливо першого ви¬ 
дання... І знов, ЬаЬепі зиа Гаіа ІіЬеІІі І Щось 20 лїт тому вийшла була 
у Львові маленька брошурка п. з. „Сляванська держава перед 2000 лїт*. 
Автор її (0. Партацький) доказував у ній з усею повагою професора 
учительської семінарії, що Геродотові Свити то Словяне взагалі, а Українці 
спеціально. Та щож, и ев’Ьт'ь его не повна. Теорію (остаточно не нову) 
висьміяно і забуто. Та аж тепер знайшов ся учений, що оборонив честь 
невинної історичної правди. Досліди Цайса, Міленгофа, Вс. Мілера, То- 
машва й цілого лєґіопа наших учених внайшли ся від разу в коши, 
а скитські Словяни воскресли на славу собі і проф. Мильковичу. Дивно 
тілько, чому не зробив сеї прислугу і Сарматам. Вам, читачі, певно дуже 
хочеть ся знати, якими то аргументами звоював професор з Черновець 
науковий сьвіт? Отеє вам вірно передане розумованне: „Коли (Геродот) 
оповідає, що Скити рів-у-рік жертвували худобу, головно конї, що вони 
при емерти короля вибивали 60 коней, то пригадуєть ся нам, що й у пів¬ 
нічних Словян та Литовців кінь був святий, і вони його держали у хра¬ 
мах, і що около 1000 р. син ОДНОГО ПОЛЬСЬКОГО КНЯ8Я в однім південнім 
монастиря дарував святому свій меч і білого коня. Про меч же оповідає 
Геродот, як він високо почитаний у Скитів, яв на нього й иньшу збрую 
присягано та жертвовано. Так само у Поляків стояв меч у високій по¬ 
нести ; на Руси заприсягали в X в. умову в Византією на свої мечі... Про 
похорони у Скитів оповідає Геродот, що вони на королівськім гробі на¬ 
сипали землю, як могли найвисше — се звичайні у всіх словянсьвих 
землях тодіїе або дотііе. „Скитський край бідний на дрова*, каже Ге¬ 
родот. „Коноплі' ростуть у них і дико і посіяні, з них роблять одїнне*: 
се дїєть ся й нині. „Вони не купають ся у водї*. „Вони не держать 
невільників*: і се було переважно у Словян*. Чи ж не добре підперто 
теорію про словянство Скитів? 

До сього улюбленого винаходу славної демаркацийної лінії повер¬ 
тає автор ще раз в уступі про „Географічні умови (ВейіпдіЬеіІ) ровдїлу 
східної Бвропи від західної*. Маємо тут богато всяких нових річей. Між 
ИНЬШИМ говорить про те, ЩО відокремленість (АЬ§ЄВсЬІ033ЄпЬеІІ) східної 
Бвропи вміцнила ся (десь у XIII в. чи може ще півніише) розвоєм византій- 
ської держави, як культурно-релігійного осередка (420); вабув тілько автор 
поправити своє відкрите вроблене три сторінки перед тим і повести демар¬ 
каційну лінію вамість від гирла Дуная — від Адрійського моря. Ну, але 
що впачить така дрібниця при таких далеких і широких перспективах, 

Здокскл Наук. То*, іи. Шамекжа, т. ЬХХХ. 14 
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в яких розпливаєть ся виклад проф. Мильковича. Раз Польща мало що 
не попсувала чудової теорії його, на щасте „та ґеоґрафічна границя по¬ 
казала ся сильнїйшою від стремлїнь народів" і тілько тій лінії Поляки 
мусять дякувати, що колись „Польща вирвала ся 8 обіймів Німеччини 
(іЬігї.). Правдива містерія історичного процеса! Не меньше глибокоумне 
вияснене причини натиску Заходу на Схід: „Захід чув у собі напиране 
пересаджувати на Схід вахіцну мисль" або що „надмірність кулі тури 
і сили пхала до сходу" західні народи, „де очевидно кожда праця мала 
приносити користь". Доси історики мали те переконанне, що людей тягло 
на схід бажанне вигідно жити невеликим коштом, аж наш учений виказав 
як на долини, що се як раз противно: людей свербіли руки 8 недостачі 
працї і тому лавою сунули на схід, 8 трудом таскаючи на плечах повні 
міхи „культури". 

Дотеперішні історики дошукали ся всяких ниток історичних проце- 
сів, а одна нитка таки була закрита від дотеперішніх дослідників, аж 
відкрив її проф. Милькович. Вона така: історія народів залежить від 
того, як лежать на собі ґеольоґічпі верстви, чи горизонтально, чи скісно, 
чи може прямовісно; у східній Европі „лежать усюди тілько горизон¬ 
тально*.. Така сама й істор.я тих народів, що тзт жили. Усе має на собі 
внак масовости, браку переміни (АЬтсесЬзІищ*), знак упорности і не- 
порзшности ума, 8ако<теиїлости духового сьвіта" (421). Щасливий уче¬ 
ний не даром син східної Евроип, я на його місци дав би рішучо опа- 
тентувати сей иродукг йег ВеЬаїтип^ ипсі ІІішапсІеІЬагкеіі йез беізіез, 
Йег ЗіаггЬеіі <їег £еізіі£еп \¥еи(ап5сЬаиип£). Або чи не гідне автора 
ось яке місце: „коли на Заході одна мисль ловила другу... жило ся иа 
Сході (прим, в Чернівцях) довгі віки малими думками, не замітивши на¬ 
віть, що й вони поводи гниють" (іЬійеш). 

Окремо автор говорить про „8ВЯ8И і ріжпицї межи Росією і Поль¬ 
щею", переповідаючи на всі лади те, що перед тим. Т^т ледви знайдеть 
ся одна гадка, які не вдарила б читача своєю... скажім — ориґінальністю. 
І так довідуємо ся тут вперве, що початок руської держави був на Вал- 
даю, що на полуднє від нього тягнеть ся „непроглядний степ", на пів¬ 
ніч „негостинний край". За якісь гріхи тут посадив Бог Русь і вона 
„оточена двома ворожими культурі краями (Заіітеп), була довго віддї- 
лена\ід західньої культури, незпана, сама собі була сьвітом". По дов¬ 
гім часі, видко, Русь спокутувала свій гріх і Бог визволив її з закля¬ 
того місця, позволив її поплисти долі Дніпром і роспочати другу добу 
своєї історії — Дніпрову (423). 

Перший раз довідуємо ся теж, що Дніпро був на Руси богом 
(423); що Поляки жили в басейні Лаби (424); що торговельний рух на 
Вислї розвинув ся під кінець XVI ст. (після прилучення Ливонїї); що 
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Москва розвивала ся в XVI і XVII ст. тілько на північ, а до полудня 
нї (495); в XIX ст. роснйська держава досягала до Карпатів (іЬісІ.). До 
знаменитих фільософічних міркувань належать се, що головною уиовою 
культурного розвитку — се традиція і камінь, в східній Европі ка* 
меня нема (!), цегли не уміють робити, деревляні вироби гниють, а разом 
І8 ними східно-європейська культура (425—6). 

Дальше переходимо до „східно-європейських народів у старосла- 
вянських (і) часах". Тут автор обмежив ся вичисленнєм кількадесяти імен 
племен, що мали жити у східній Европі (навіть із „Повісти вр. літ" не 
всі) і говорить ось як: „Ми сьогодня не в силі подати оселі всіх тих 
племен, ані теж означити, чн всі вони були Славянами" (427). Як другий 
Сократ хотів автор проголосити: помимо величезної літератури про пе¬ 
чатки славянства він не знав нічого більше як те, що нічого не внае. 
Рагйоп! Автор трохи певнїйший Сократа, бо говорить рішучо, що певна 
словянскість одних тілько Радимичів (ІЬісІ.). З другого боку проф. Миль- 
кович з повним пієтизмом ученого історика трактує популярне славянське 
(!) оповідання (Ьі1«3е1еп зісЬ шііег <3еп Зіауеп Задеп) про трьох славних 
братів Лєха, Чеха і Руса, оповіданнє, яке так несправедливо віпхнуто 
вже давно до польських читанок для першої кляси народнїх шкіл. Рову- 
мієть ся тут автор не оригінальний, за те він перший (принайменьше 
в науці не чувати було про иньгаого) вивів блискучий доказ, що імя 
Лєх, Лях то вовсїм те саме що Волох, "ІУІсЬ, ВІасЬ і т. ин. (429). Отже 
й від фільольоґів заслужив собі автор неабиякого признання! 

В уступі про житє старих Славян виймемо на науку читачам ось 
який зразок, який боїмо ся навіть перекладати: „"ІУег іш аІІдешеіпеп 
уот зІаууізсЬеп КесЬІзІеЬеп, уоп зІауізсЬеп беЬгаисЬеп йатаїідег 
2еіІ зргісЬІ, ІаизсЬі зісЬ пиг зеІЬзі, ^егайе зо, ууіє ууєг уоп еіпет 
£ІеісЬгеі%еп детеіпдегтапізсЬеп ВгаисЬе гесіеі. Ез тизз йЬегаІІ 
Vе^5сЬіе<іепЬеі^еп ререЬеп ЬаЬеп. Еіп Vо1к ЬіїсЗеі зеіпе Регзбп ІісЬ- 
к е і 1 аиз, ууєпп ез пісЬІ Ьіозз еіууаз аЬууеісЬепйе Вепеппипдеп їйг 
(ііезеІЬеп СсЄ£ЄпзІап(іе, Ве^гііїе и. з. уу. Ьаі, зопйегп ууєпп ез Йіе 
Оіп§е тії апсіегп Аидеп апзсЬаиІ ипй аисЬ пеие Ве^гіЯе, пеие Еіп- 
гісЬІип§еп ^езсЬаНеп Ьаі. Бепп Йагіп зріе§е11 зісЬ Йіе рЬіІозорЬізсЬе 
АпзсЬаиип^ <3ез Уоікз, зеіпе §еізІІ£е Таїіркеіі. Еіп Веізріеі плад <3аз 
уегсЗеиііісЬеп. Аіз (Зіе Зіаууеп тії Неп бегтапеп посЬ еіп Vо1к Ьіі- 
(Зеїеп, тйззеп зіе еіпеп <3ет йеиізсіїеп \¥огІе Ваг аЬпІісЬеп Катеп 
Мг (Зіезез Тіег деЬаЬі Ьа!)еп; <3епп посЬ Ьеиіе ууігй еіп ВіепепгйсЬІег 
зІаууізсЬ Ьагіпік (Вагепуу&сЬІег?) депаппі. Аіз зіе аЬег, зеззЬаІІ &е- 
ууопЗеп, (Зіе ВеоЬасЬІип^ тасЬІеп, <іазз (Зег Ваг §ет НопІ£ Ігіззі, 

'паппіеп зіе іЬп пасЬ (ііезег Еі§епзсЬаІІ Нопі^ігеззег (уоп те<3 = Но- 
пі$: тегїоуііЗ о<іег те<іууі<3, роїпізсЬ шє<32ууіє<3£ ; уді. г. В. <3аз (ЗеиІзсЬе 
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\Уоґі АтеізепГгеззег). Мап капп зісЬ уогзіеііеп, хуєісЬєп ЗсЬайеп йа- 
гааіз йіе Вагеп \уоЬ1 ап^егісМеІ ЬаЬеп тйззеп, \уєпп тап зіе зо Ье- 
паппіе; Йіе Нопід- ипй Меі-Ег2еп£ип§ ізі пасЬ йеп Оиеііеп ЬеігасМ- 
ІісЬ демгезеп. Зсіїоп йигсЬ Йіезе Вепеппип£ аЬег геідіе зісЬ йаз зіа- 
луізсЬе Уоїк аіз уоп йеп апйегп уегзсЬіейеп йепкепй (435). І так 
дальше в сїм напряиі і сенсі... 

На обох перших розділах вичерпуєм ея уся оригінальна і глибоко- 
уина ученість автора1), бо все те що оповідавть ся в дальших (3. По¬ 
чатий Руси; 4. Русь у XI—XIV вв.; 5. Польща до 1385 р.; 6. При- 
балтийські провінції до 1386 р.; 7-. Польща до поч. XVI ст.; 8. Росія 
до Петра В.; 9. Польща до 1648 р.; 10. Козаки; 11. Кінець Польщі; 
12. Росія від Петра В.) не виходить анї своїми розмірами анї своїм ха¬ 
рактером поза підручники для середяїх-шкіл; хиба ріжниця в тому, що 
добрі шкільні книжки мають усе на меті популярний виклад останніх ре¬ 
зультатів історичної науки, тимчасом у нашого вченого нема анї сліду 
блнзшого познайомлений на то з жерельною а прямо в новійшою моно¬ 
графічною літературою, взагалі зі східно-європейською історіоґрафіею 
новібших часів. Поверховність, підношеннє маловажних річей, а поми- 
нанне епохальних моментів, інертний спосіб представлення попри зма- 
гаяне до СеізІгеісЬегеі, а все повне кардинальних блудів, що складають 
ся на яркий обрав всесторонньої іґноранції. Переходити крок за кроком 
півтори сотки сторінок і показувати ай осиїоз „науковий" характер ро¬ 
боти проф. Мильковича — буде занадто невдячна праця. На бажанне 
автора можемо се зробити. На сьому місци вязанка примірів: 

При ґеоґрафічній характеристиці Східної Бврони говорить автор 
про два височинні вали ввдовш неї — річн які сьогодня належать до 
наукової археольоґії (420). Литовці супроти Словян — се Убікег апйегег 
Назве (429). Повість временннх літ — се „КиззізсЬе СЬгопік" йез зо- 
£епаппіеп Кезіог (427). Олег завоював около 900 р. Хорватів над 
Внслою (439)! Похід Руси 914 р. на Каспійське море був за малолїт- 
ности Ігоря, „коли його жінка Ольга вела управу" ,(440)! В р. 944 був 
побідоносвий похід Ігоря на Византію (440). Еомічно, як автор поважно 
оповідав про іскоростенських голубців і воробцїв (441). Володимир В. 
вробив обіт охрестити ся, як здобуде Корсунь і дотримав слова (443), 
за те нема згадки про прилученнв Червенськнх городів, так само б за 
Ярослава М.! Ростиславичі Володар Теребовельський і Василько Пере- 
миський (450)! Ще в XII ст. єсть на Руси Печеніги (451). Болеслав 
Сьнілий убив Станислава з невідомих причин, але не з тої причини по- 

]) Хиба ще подібне вакшченне цїлости про звявь між природою 
вемлї і абсолютизмом (591—3). 
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кинув Польщу (465). Галицька Русь за Казииира В. належала но поло¬ 

вині' до Польщі й Угорщини (489). Нейиовірно, що в оповіданню про 

Кавимира Ягайловича не згадано ані словом про нешавські статути 

1454 р. (498). Усе те, що па сім нісци говорить автор про польський 
сойм, не має ніякого сенсу. „До 1721 р. ніякий росийсьвай князь не 

напував на березі балтийського моря" (521). Війна за Лнвонїю у XVI в. 

воветь ся у автора „першою північною" (522), хоч історія так зове 

тілько війну у половині XVII в. По Яві' Собескіи „наступила подвійна 

елекція: одна партія вибрала Станислава Лещиньского, Пяста, підпира¬ 

ного Швецією і Францією, друга електора Фридриха Авгуета Iй (531). 

Трибунали в Польщі були в Люблпнї, Пйотркові, Бильні, Гродні і Луцьку 

(533). Повстане Костки Наперсного було в р. 1648 (546). Мавепа пе¬ 

рейшов до Шведів 1707 р. (548). Січ зруйнував 1775 р. Потемкин 

(548). В р. 1734 протектором Авгуета III була тілько Росія. (554). 

Петро В. був дуже радий, як йому Порта обявила війну 1711 р. (561) 

і т. ин. Усе те тілько ЗіісЬргоЬеп, подібні приклади можна збільшити 

до вподоби. 

Схема й уклад праці не то не має ніякої' наукової підстави, вони 
грішать ще повним неупорядкованнєм фактів, частим повторюваннєм, хиб¬ 

ним розніщеннєм матеріяла і т. ин. бсть такі приміри, що богато фактів 

з росийсі кої історії внайти можна тілько в польській, а з польської в ро- 

сийській; внутрішні справи вгадані при державній політиці, і на виворіт. 

Часто говорить ся про справи як буцім то знані, тимчасом або зовсім не 

було про се мови, або наступає аж півнійше. Зразків на сю прикмету 

авторової методи хоч міхами горни. 
Автор стоїть на общерусскім становищи; у нього одна Киззіапсі, 

одні Киззеп на сьвітї, чи се князь Святослав, чи Николай II. Ну, се 

не дивувало б нікого; є ще й такі люде на сьвітї... За те інтересно, що 

проф. Милькович в закінченню (594— 6) кинув болотом на всю Росію чи 

пак на весь „газзізсЬез Уоїк" за те, що він ворог культури (киїїиг- 

Іеіпсіїісії)... Ще якби то була згадка про указ 1876 р., а то про се ані 
чичирк. 

Вкінці ще одно. Проф. Милькович сокрушав недавно копіє ва ні¬ 

мецькою формою Кіете зам. Куєте-. Видко, що симпатія ся зродила ся 

у нього аж по виданню сеї книжки, бо тут консеквентно пише Куєте. 

Так само воював він против тотожности Антів й українських племен, бо, 

мовляв, нема доказу на постійність наддніпрянських осель від VI ст., 

тимчасом у себе говорить про Копііпиііаі йег Вєубікегипд Озіеигораз 
від часів скитських (419). Егкіагеп 8іе тіг, ОгаГ Оегітіоиг, йіезе 2теіе- 

зраІЬ йег Каїиг! С, Томагиівський. 
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Бг. Лап Ьесіеуетузкі — Капу і гипісгпе ротпікі 
зіотсіагізкіе, Львів, 1906, стор. 207. 

Яві нечисленні і як мало ще достовірні сї словянські руни, а пре¬ 
цінь автор знайшов у них предмет до написана досить обенистої книжки. 
Велику її частину ьаймає інформацпйне введене в науку про руни вза¬ 
галі, і вона властиво має найбільшу вартість в цілої праці; решта на 
жаль не оперта на сильних підставах. Не богато писало ся в словян- 
сьвих літературах про руни, а й се що єсть, в більшій части лиш проби 
провіреня наперед їх автентичности, заперечуваної зараз при появі якоїсь 
псевдословянської рунічної памятки. І справді вагадочно появлялись сї 
рунічні паиятки; їй не легко можна було доказати оригінальність, тин 
більше, що від часу до часу виринали иньші, ноторичні вже фальсифі¬ 
кати, яві одначе у досить численних ^некритичних археольоґів початку 
XIX в. знаходили віру, буцім то дійсно словянські і правдиві. Досить 
буде переглянути лиш працю одного подібного вченого, Воляньского, що 
на кількох таблицях помістив найріжнороднїйші памятки з написами ніби 
рунічними як Рурин, Олег (!) і т. и., а прильвіцькі фіґурки вважав ав¬ 
тентичними і добачу е навіть в одній 8 них подібність до Христа. Не 
менш фантастичним, але великим аматором подібних старинпостей був Ян 
Потоцкий. Він утішений знайденем другої партії прильвіцьких божків, 
видав вначним коштом їх альбом і очевидно мав їх за вовсїм правдиві. 
Др. Лєцеєвский вважає вовсїм справедливо сї „боги* і камені 8 Нових 
Стшелєц за підроблені, але решту, як і камені мікоринські, брактеат 
в села Вапна (в Повнанщинї), фіґурку леднидьку і иньші ва автентичні 
старославянські памятки і приписує їх навіть ріжним словянським наро¬ 
дам. Сих буцїн то рунічних памятників знає автор равом десять, 8 чого 
чотири мають бути польські, два чеські, оден словацький, два росийські 
і одсн український. Перший між польськими описує автор брактеат 8 села 
Вапва в ііознанщвнї. 6 па пїн напись, котру німецькі вчені навивають 
ґерманською і читають „8АВАН“, а др. Лєцєєвский польською і читає 
її як „ХАБАРУ*. Останню руну, по думці автора, треба читати як V/, 

а не як г, як се роблять німецькі рунальоґи. Коли однакож оперти ся 
на рисунку сего брактеата у дра Лєцєєвского (фотографію дістав автор 
від управи шузея в Берлині, де переховуєть ся сей памятник), то ніяк 
не можна остатньої (від правої до лівої руки) руни читати за V/, а лиш 
ва руну г, подібну до нашого Я. Коли дійсно значіне ееї руни так змі¬ 
нить ся, то випадало би инакше читати сю напись; при тім треба завва¬ 
жити, що перша руна є властиво 8, а автор читає її 2 тому, що вона 
має мати в долі незвичайиий (хоч і не досить завітний) хвостик. 

Другим з ряду — краківський медаль, що має представляти 8 одного 
боку мужчину в шанцї, з рунічною паписею побіч. Її читає автор „\Уі- 



Біблїоґрафія 203 

іапйг Кг2езі<ж“, що мав значити ввитявь христовий". На відворотнім 
бодї е також людське лице 8 написею „Б’тсса Мсу сапісшек", себто 
„Діва мати чоловік". Мужеське лице в шапці вважав автор портретом 
князя (а власне Мєчислава), а друге на противнім боці* жіночим, що 
одначе не конче мусить мати жіночий характер. Медаль сей мав би бути 
памяткою заведена христіянства в Польщі. Гадка дуже принадна, але 
ліпше бути обережним і вадалеких висновків не робити, бо памятка ся 
не дав ніякої певности що до своєї автентичности і на певно не в 
автентична. Дальша фіїурка лвдницька не ліпша краківського медаля 
що до автентичности, а не уступав місця ввісним фальсифікатам т. зв. 
каменям мікоринським. Автор веде довгу апольоґію їх певности і силувть 
ся усунути здавна нагромаджені всілякі сумніви і спірні осуди, але не 
годен всіх їх відперти. Одним 8 поважнїйших закидів, роблених автентич¬ 
ности сих каменів, вістав ся подібність людської фігури на однім з них до 
прильвіцького фальсифікати звісного під назвою „Рготсе". Задля сеї по- 
дібпости читали напиа на мікоринськім камени таксамо як на прильвіць- 
кій фіїурцї, себто „ІІрове". Др. Лецвєвский, відпираючи закид Естрай- 
хера бере лиш саму назву (Прове) і уважав її неможливою, бо бога 
Прова зовсім у Словян не було, а назву треба розуміти як Ироне, себто 
Перун. Коли згодитись на се, то як пояснити, що така сама напись 
зпапшла ся зовсім незмінена на камени мікоринськім, побіч рисунку майже 
на волос подібного до тогож божка? Напись сю (на камени мікор.) чи¬ 
тав др. Лецвєвский „2іКЕТУА]Яа, що відповідав нашому „жертва". Як 
згодимо ся па таке відчитане, то таксамо треба читати сю напись на 
прильвіцькім божку, а в такім разі, що значила б вона там при другім 
рунічнім слові, читанім „бельбог"? Коли сей прпльвіцький божок та¬ 
кож і по осуду дра Лецєєвского фальсифікат, то і напись немає ніякої 
вартостп, а прецінь знайшлась вона на мікоринськім камени, а се хиба 
не промовляв за його автентичностю. 

Другий мікор. каміиь, викопаний дещо пізнїйше, мав на собі рису¬ 
нок коня з рунічними написами. В рисунку еїм добачувалп деякі дослід¬ 
ники подібність до коня на фіїурі, підозрілої автентичности Святовида 
зі Збруча і не брали також сього каменя ва автентичний. Така схожість 
в рисунку може бути припадкова, але инакше представляв ся річ, коли 
алегоричне ввачінв і спосіб вображеня коня пригадує иньшу вже ввісну 
різьбу. На гробовій таблиці* буцїм то короля Болеслава Сьмілого в мо¬ 
настирі Оссое, єсть гарно вирізьблений самітний кінь; він якби чекав на 
свого пана, що побіч спочивав сном вічним1). Різьба на камени мікор., 
буцїм також надгробнім, пригадув і рисунком і думкою як раз висшв 

*) Рисунок і опис див. Тудойш'к іііизігстапу, 1900, ч. 42. 
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згаданий обрав на гробі польського короля—черця. Др. Лецвевский 
сьніло бере сї два капенї як автентичні бев уваги на всї підозрілі об¬ 
ставини. 

Друге нісце но польських (?) рунах ванниають чеські камінні на¬ 
гробним 8І Скальська і драгельчицька урна, що від давна вже відки¬ 
нені були як беввартні і неавтентичні, так що і не годить ся богато про 
них говорити. Крій того подав др. Лецвевский ще росийські руни (?) 
також на глиняній урнї і двох черепах в села Алеканова, Рязанської 
їубернїї, що скорше могли би бути названі орнаментом. 

Спеціально цікаве для нас відкрите автором українських рун, та¬ 
кож на глиняній урнї, в села Чехів, Брідського новіта. Руни сї вичислює 
автор до т. зв. галувкових, дуже рідких на півночи і навиває україн¬ 
ськими, що не ноже бути вірним, бо урна ся походить з тих часів, коли 
земля наша васелена була иньшими народами. 

Тав намагав ся др. Лецвевский відчитати всї рунічні панятки, 
буцїм то славянські й автентичні, але по нашій думцї праця ся ва скора 
і не оперта на ніякім точнім і певнім матеріялї. Як доси, то нема най¬ 
меншого докаву, що вказував би на знане рунічного письма у Словян 
і всякі висновки в сім напрямі є що найменше нередвчасні. 

Богдан Януш. 

Е. Е. Голубинскій — По поводу переетроя В. И. Ла- 
манскимь исторіи діятельности Еонстантпна философа, 
первоучптеля Славянсваго (Иввістія отд. русскаго язика и сло- 
веспости Имп. Академій наукг, 1907, тома XII- го, книжка 2-я, стор. 
368-380). 

В „Журналі Министерства народнаго просвіщ." ва 1903—4 роки 
друкував російський учений В. И. Ламанский свою працю п. з. „Сла- 
вянское житіє св. Еприлла кагсь религіовно-зпическое нроизведеніе и какь 
историческій источникь". Ся праця свого часу вробила не мале, хоч 
і не вовсїм корисне вражінв в кругах славістів1). ІІроф. Яґіч подав із неї 
просторі витяги в своїм АгсЬ. Шг зІауігсЬе РЬПоІодіе і нераз вислов¬ 
лював про неї печатно свій суд. Широкі і смілі комбінації автора ви¬ 
кликали опозицію, якої остатнім внравои являеть ся й названа висше 
статя Е. Голубінского. Властиво ся статя навязуе не безпосередно 
до праці В. Ламанского друкованої в Журп. мін. нар. просв., а до авто¬ 
реферату, предложеного В. Ламанским віддїлови Академії про свою 
працю. 

Е. Голубинский вупиняеть ся ось на яких пунктах житія Кон- 

х) Про неї див. „Записки" т. БVIII, бібл. ст. 6—7, . / 
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стантинового, яких історичну невірність підносить Ламанский: промовчу¬ 
ючи чудеса, поміщені в житію, досить буде вгадати про приписаний 
Константиновп філософу переклад якоїсь гебрейсьвої граматики, якої ще 
й не було в IX віцї, в 8-ох частих, про неточне подане його місії до 
Сарацинів ніби то на рік 851 вамісь 855—6, про прочитане Константи- 
ном напису на ніби то Соломоновій чаші, про якої істноване в Констан¬ 
тинополі мовчать богаті середньовікові звістки про ріжні такі памятки 
і рідкости. 

Супротив сих вакидів Ламанского підносить Голубинский поперед 
усього невірне ровуміне тексту житія. І так про гебрейську граматику 
сказано в житію: „Дошедь до Еорсуня научи ся ту жидовсгМ бесіді 
и книгами, осмь частій граммотикія преложь и оті того разумь болій 
вьсяріишЛ Навіть яв би сї слова дійсно значили переклад гебрейсьвої 
граматики на грецьку мову, то й тоді в них не було би нїчогісїньвого 
такого, що ваставляло б підозрівати неавтентичність житія. Чи була 
в тих часах гебрейська граматика, чи не була, се ще питане; може де 
инде й не було її, а в Корсуні, де жидівська кольонїя була дуже давня 
(проф. Ґолубінский покликавть ся тут на леґенду про херсонських свя- 
щенномучеників, признаючи їй доказову силу до початку IV віку — на 
мою думку доказ вовсїм не тривкий, коли легенда повстала аж у VI або 
VII віці), могла вона появнтн ся під впливом якоїсь спеціальної по¬ 
треби. Та тверджене Ламанского полягає на незовсїм вірнім толвованю 
слів житія, в якому вовсїм не говорить ся виразно нї про який пере¬ 
клад. Одно те, що в гебрейській граматиці нема вісьмох частий мови, 
а менше; а друге: не видно мети, для якоі би Консіантин перекладав 
таку граматику па грецьку мову. Результат його студій над гебрейською 
мовою був такий, що він „болій разумь вьспріим'ь", то значить основ- 
нїйше зрозумів гебрейські книги, а задля сего не було потреби ніякого 
перекладу. При тім же слово „преложитп“ крім значіня „перекласти" 
значить також „виложити", вияснити. На се проф. Голубинский дає 
влучний доказ із старої Кормчої книги XII в., де слово „предожиша" 
відповідає грецькому «арів-доо — вияснили, доказали. На мою думку ще 
близше стоїть таке пояснене, що в тексті житія слово „преложь" відпо¬ 
відає слову „приложь": Константин читаючи жидівські книги вникав 
в їх зиачіне на основі тих граматичних правил, яві були вироблені 
грецькою граматикою, і се позволив йому війти глубше в зрозуміне та¬ 
кож гебрейсьвої мови. 

Проф. Голубинский просто дивуеть ся другому закидови д. Ламан¬ 
ского що до невірної буцїм то хронольоНї житія, яку подано для сарацин¬ 
ської місії Константина. Закид опертий не на жадних позитивних даних, 
а лише на тім припущена), що Константин уложив славянську авбуку не 
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для Мораван, а далеко вчастите для малоазійських Славян, до яких 
властиво йшла його місія. Очевидно і се припущене не має ніякої фак¬ 
тичної основи. Треба би додати ще, що византійських місій до Сарацин 
коло р. 850 було кілька, одні до малоазіатських провінцій, а одна аж до 
Баґдаду, і Константин міг брати участь у котрій будь ів них. 

Дуже влучно обороняє нроф. Голубінсьний оповідане житія про 
відчитане гебрейського напису на т. вв. Соломоновій чаші в Константи¬ 
нополі. Що про таку чашу не вгадують посторопнї жерела, се ще ні¬ 
чого не значить, бо й так не маємо повного катальоґа цінних предметів 
скарбниці св. Софії; що Константин вумів відчитати на ній гебрейський 
напис, се доказув, що він внав гебрейське письмо; що такі чаші бували 
з чародійними єгипетськими та гебрейськими написами, се також відомо 
і відомий старожидівський звичай вороженя з чаші, тав що підозрівати 
тут вірність оповідана житія нема ніякісінької підстави. 

Далі' нроф. Голубинский переходить до другого основного питана 
піднятого Ламанским, а власне того, коли й для кого Константин ви¬ 
найшов славянсьву азбуку і яке вначіне мав сей винахід. Уважаючи мо¬ 
равську версію ва цілковиту і ще й недотепну байку д. Ламансний стоїть 
на тім, що Константин винайшов ту авбуку для малоазійських Славян, 
на що нема апї тїни доказу. ІІроф. Голубинский признав також повну 
безпідставність тої леіенди, по якій Константин уложив авбуку для най- 
бливших собі македонських Болгар, леґенду, яку ввявувано в фактом 
охрещеня болгарського царя Бориса. Автор виясняв вначіне винайденя 
азбуки для Мораван і стоїть на тім, що се винайдене було важне не 
тим, що підносить житіє, тоб то самим видуманем авбуки, але тим, що 
поклало основу славянського богослужебного язика і тим самим дальшого 
розвою Славянщини. Такий погляд можна погодити і з поглядом 
автора житія, та оба вони не нарушують історичаости житія. 

Щож до малоазійських Славян, то нроф. Голубинский рішучо до¬ 
казує неможливість такої місії' Константина в тих часах. Так само рі¬ 
шучо відкидає Голубинский теорію Ламанского, що Константинова місія 
до Хозар мала місце не на устях Волги 858 р., а 861 р. на середнім 
Диїпрі, в Київі, рік но першім нотованім вивантийськиии літописцями на¬ 
паді Руси ва Константинополь. Пр. Голубинский не згоджуеть ся бачити 
в тих Русах київську дружину Аскольда і Дира, яких 860 р. ще не 
було в Київі (бо прибули аж но р. 862). 

Отеє головні уваги нроф. Голубинского про висловлені нроф. Ла¬ 
манским теорії. Годі не признати, що ті теорії були кинені досить легко¬ 
душно і що правда в значній мірі на боці пр. Голубинского. Та про те 
годі довше жмурити очи й на сю обставину, що житіє Константина має 
в собі елементи неавтентичні, пізпїйші вставки та ретушована і що ка- 
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теґоричний осуд проф. Голубинского, що житів, належачи перу ученика 
Константинового і написане ще при житю Методія дійшло до нас вовсїи 
не зіпсоване і мусить бути признане яе вповні гідна віри біографія 
Константина, — сей осуд сьогодні не дасть удержати ся в повній силі. 

Ів. Фраико. 

Г. Бараць, О библейско-агадичеекомь елементі вь 
повіетяхь и скаваніяхь начальной русской літописи 
(Україна 1907 р. кн. Ш, ст. 362-382, кн. ІУ, ст. 41-60, кн. VI, ст. 
314—346). 

Д. Барац дуже остро судить нашу найстаршу лїтопись, особливо 
її найстарші части аж до смерти Володимира. „Навіїь у найстарших 
і найліпших її копіях _-=■ висловляєть ся він — текст її, не вгадуючи 
вже про иньші форми попсована, вивпачаєть ся „сбивчивостью и пере- 
мішанностью ивложенія вь тавой степени, что ми на каждой почти стра- 
ниці встрічаемь елементи, представляющіе собою буквально илетеницу 
безсвявннхь словь, лишенннхь вь своей совокупности малійшаго смн- 
сла или дающихь смисль противорічащій здравому розсудку либо по- 
ложптельнимь исюрическимь данпнмь" (Ш, ст. 363). Вій певний, що 
текст літописи вимагав „очистки и перегонки", а для сього треба вжити 
„всіхь способовь историко-филогической и вь частности дивинатор- 
ной критики" (тамже). Що се за критика, д. Барац доказує власним 
прикладом і ми не без деякої цїкавости читаємо її зразки. 

Перший такий зразок, се розбір літописної лєґенди про подорож 
апостола Андрія до Київа і Новгорода. Недоладність і історична невір¬ 
ність сеї лєґенди була вже в давна відома історикам, що займали ся 
нашою початковою лїтописю і деякі в них, яв Голубінськпй та Мали- 
шевський, займали ся нею близше. Голубінський толкуьав її раціоналі¬ 
стично: амбіція літописця вимагала того, щоб наш край був відвіданий 
хоч одним апостолом, а ще до того український юмор заставив літописця 
підняти на сміх Новгородців за їх звичай парити ся і хвистатц ся 
в бані, так що аж еьв. Андрій буцім то здивував ся, мовляв: був у Ки- 
їві апостол, благословив гори і поставив хрест, а прийшов до Новго¬ 
рода і побачив таке диво, як ті банї, то й здивував ся і оповідав про 
се аж у Римі. Малишевський не входячи глубше в річ додав до уваг 
Голубінсьного те, що звичай горячих бань узятий Новгородцями від 
Норман. Д. Барацу, ровумієть ся, не подобають ся оба сї оповідана. 
Він порівнює уступ про подорож ап. Андрія на Русь з подорожами Ки¬ 
рила і Методія і бачить, що руський літописець черпав із панонського 
житія Мефодія. В тім житію нажеть ся буцім то: Епископу Мефодію, 
яастольнпку Аньдроникову, учащу вь Испавіи (Панни, Паноннп) йде вь 
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Варяги. И вхсхоїй поити вх Римі. И ириде вх Римх и испов'Ьда елико 
научи и елико виді. И слншавше се Римляне дивляхуся". Знаємо вже 
звичай д. Бараца цитувати по Малишевсьному, а не з дї&сних жерел, 
отжеж скажено йому, що весь сей цитат виссаний просто з пальця, що 
нічого, подібного в житію Методів нема, що нї в якім житію ІІанонїя не 
мішаеть ся в Іспанією, що Методіево житіє нічого не впав про його по¬ 
бут у Венеції, а тим меиьше називає Венецію Варягами. Значить, усе, 
що далї говорить д. Барац стоячи на тім, що не Андрій 8 Петром були 
на нісцї Київа, а Кирил і Методів, се проста нісенітниця. Кирил і Ме- 
тодій були сучасні Аскольду і Дпру, се можна допустити, але щоб Ме¬ 
тодів, як твердить Барац, мав доплисти до Київа Дніпром і благосло¬ 
вити пусті гори і віщувати, що тут повстане „мати городам руським", 
се друга нісенітниця, бо Київ уже тоді був значним містом і центром 
широкої торговлї. Покликаючи ся при кіицї сього розділу на Данай¬ 
ського, якого фантазоване про Кирила і Методія дуже заімпонувало йому, 
д. Барац виставляє дуже сумне сьвітло своїй власній крвтичности. Те, 
що він далї на основі сего цитату і иньших так само видуманих забав- 
ляєть ся грою слів Испании, Синопии, се пуста вабавка, а не наука. 
Так само приписувати Мефодію Олегові слова про Київ „се буди мати 
градомх Русьскимх" нема ніякісінької підстави ані потреби. Правда, він 
оговорюеть ся (кн. Ш, сї. 376), що сі і подібні слова взяті „изх ка- 
кого то недошедшаго кх памх житія солунскихх братьевх", але такий 
поклик має таку саму основу, як і самі цитати. 

На довершене він виводить староруську лєґенду з Біблії (Кн. Бн- 
тія гл. 28), де оповідаєть ся про мандрівку Якова до Гаррана і його 
сон, який йому явив ся і повторив йому обіцянки дані Аврааиови, по 
чім Яков пробудивши ся поставив на тому місці камінь і назвав його : 
се дім божий. Як бачимо, оповідане зовсім не подібне до нашої лє- 
ґенди. На скілько льоґічио думає наш автор, показуєть ся 8 того (ПІ, 
ст. 380), що доказ про гостину Кирила і Мофодія на Руси він бачить 
у отсьому цитаті найстаршої літописи: „А Дніпрх течеть вх Понтьское 
море, но нему же, якоже ріша, училх св. апостолх ОнхдрМ, братх ІІе- 
тровх". Так логічно, якоже рїша: „У городі лобода, а в Київ! дядько". 

Більше пощастило д. Барацу 8 новгородськими банями, яких опис 
він найшов у Арабів Аль Бекрі та Масуді, та догадуеть ся, що ті 
Араби цитують еспанського жида Ібрагіма ібн-Якуба, що коло р. 960 
був у Мерзебурзї, де бачив болгарських послів, а коло 965 р. вложив 
опис своїх подорожні. Чи вірна його догадка, чи нї, в усякім разі він 
настоює на тім, що сей епізод міг дістати ся в нашу лїтопись тілько 
при помочи якогось жида, що знав також арабську мову. Правда, до- 
словний цитат ів Аль Бекрі не зовсім сходить ся 8 оповіданем нашої 
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літописи, бо арабський письменник замісь дивувати ся тій муці, яку пїби 
то задають самі собі новгородські Славяпи парячи ся в банях, підно¬ 
сить власне гігієнічний бік сої процедури, значить, опис бань був коли 
не зовсім, а все таки - в значній мірі власним концептом нашого літо¬ 
писця. Д. Барац признає се, але сплкуєть ся бодай урятувати кінцеві 
фрази літописного оповідана: „А. то творять во вся дни, не мучими ни- 
кимже, но сами ся мучать; а то творять не мнву себі, но мучепье" — 
як наскрізь гебрейські. Нехай йому й будуть! 

На думку Бараца оповідане про новгородські бані зовсім не нале¬ 
жить до лєґенди про хід св. Андрія по Руси, а до оповіданя Гуряти 
Роговича (по думці д. Бараца краще б було назвати його Гуріем або 
Горіоном Торговичем) про похід Новгородців на Югру. 

Як відомо, в Лаврентієвій літописи зараз по поучеию Мономаховія 
іде оповідане (вид. Міклошіча гл. ЬХХХІ, стор. 159—160), що почи¬ 
наєте ся ось як: „Се же хощю сказати, иже слншахь прожде сихь че- 
тнрехь літі, иже сказа ми Гоурита Роговичь Новгородець глаголи 
сице: ико послахь отрокь мой вь Печероу, люди, иже соуть дань да- 
юще Новугородоу, и пришедшоу отрокоу моемоу кь нимь оть тоудоу йде 
вь Югроу, Югра же єсть гавнкь німь и сьсбдгать сь Самоидию па по- 
лоущьвнхь странахь". Д. Барац конструує собі сей текст ось як: „Се 
же хощю сказати, яже слншахь преже сихь 4 літь, яже сказа ми Гюря 
Торговичь Новгородець, глаголя сице, яко послахь отрокь свой вь... 
люди, иже суть дань дающе Новугороду. И поиде по Дніпру горі 
и прийде в Словіни, идеже нині Новьгородь, и виді ту люди сущая, 
како єсть обичай имь, и како ся мьіють вь бані“. Відси отрок іде 
в Печору і там висловлює своє зачудоване па Новгородців і т. д. Сей 
нонсенс — видаєть ся Барацу — був основою оповіданя Гуряти: він, 
Новгородець потребував аж отрока свойого висилати [з Київа?] по Дні¬ 
пру до Новгорода, щоб там відкрив новгородські бані! Ну, літописець, 
хоч що б можна сказати про нього, не був такий дурний, щоб давати 
свому оповіданю таку форму. Всї_ дальші міркуваня д. Бараца про те, 
що й само оповідане про народи заклепані Александром за непрохідними 
горами, взяте з жидівської Гаґади, хоч літописець без сумніву впав 
і використав апокріфічне „Слово" Мефодія Патарського, стоять на тій 
самій висоті доказової сили. 

Думаю, що можу увільнити себе від аналїзованя дальших уступів 
праці д. Бараца: традиція про Кія, про хазарську дань, традиція про 
Володимира й Рогнїду. Скрізь тут недокладність цитованя, самовільне 
натягане тексту і ійбе їіхе виводити все з біблійних або тальмудичних 
текстів (Володимир і Рогнїда — Прекрасний Іосиф і Асенеть). Праця, 
як бачимо, не вважаючи на вірний інстинкт автора, шукати жерел нашої 
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літописи в постороннїх тогочасних літературах, у деталях грішить фан¬ 
тастичністю та бракои критичної аетоди і тою „дівінаторпою* критикою, 

як вірно назвав її автор, ява в найпростішого тексту потрафить вро¬ 
бити ріжними штучками те, що їй вабажавть ся. Ми бачили се в тих 
причинках, які подав д. Барац для критики Печорського Патерика, тай 
сї нові причинки до критики літописи не можемо поставити вище. 

Іван Франко. 

Бг. Пияіауе СоЬеп, СгезсЬісЬІе <іег Іпзсепіегип^ 
іт ПеізіІісЬеп ЗсЬаизріеІе <іез Міиеіаііегз іп Ггапк- 
геісЬ. Іпз БецізсЬе йЬегІгадеп уоп Бг. Сопзіапііп 
Ваиег. Ьеіргі^ 1907, етор. 256. _ 

Книжка пожиточна і потрібна для кождого історика театру, неввп- 

чайно богата вмістом зачерпненим не лише в давнїйших праць, але та¬ 
кож із рідких рукописів і архівних жерел. Хоча в титулі' сказано про 
сану Францію, про те вміст книжки узгляднює так само детально Ні¬ 
меччину, Аиґлїю, Італію. Автор, Бельгієць, уважав інсценізацію середньо- 
вікових містерій ва відбиток ідей і обичаїв тих віків, отже ва важний при¬ 
чинок до пізнаня середньовівової цівілїзації. Енижка ровпадавть ся на три 
части, в яких перша (8 розділів) трактує про найстаршу, лїтурґічну 
драму, друга (в 4 розділах) про драму на переході в церкви на ринок, 
а третя, найбільша часть (8 розділів) про містерії і все що належить 
до їх інсценованя. Не треба одначе думати, що се інсценоване автор 
трактує тісно-технічно; навпаки, він розбирав і виясняв всї дотичні пи¬ 
тана в їх повнім обємі, отже початки даної драматичної форми, її роз¬ 

ширене, її авторів і акторів, її довговічність чи недовговічність, її пу¬ 
бліку, а вже тоді' переходить до опису машинерії, декорації, костюмів, 
до музики, що була нерозлучною товаришкою драми і до орґанїзації 
театральних дружин. .Одним словом, автор дає надзвичайно живий обрав 
того, чим була середньовівова драма в західній Евроні, спеціально її 
впливу на розвій міст і промислу. Застановляючи ся над літературним 
характером француських містерій він справедливо завважує, що вони, 

хоч прожили в нечуваним поводженем 8виш сто лїт, не дали одначе для 
літератури анї одного визначного твору, розростили ся більше в шир, 
ніж у глуб, і се й було головною причиною їх упадки та пізнїйшого за¬ 
бута. В книжці розсипано надто богато цікавих малюнків, нотаток в роді' 
вказівок для акторів, рахунків за кошти вистав і т. и. Як сказано, кни¬ 

жка потрібна для кождого, хто займаєть ся театром, навіть і тепе¬ 

рішнім. Ів. Франко. 

/. В. Г. Ляскоронскій — Русскіе походи вь степи 
в ті удйльновічевое время и походг кн. Витовта на та- 
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тарх вх 1399 р. (Журналх Мин. Нар. Просв. 1907, III—V, с. 1—37, 
273—312, 1—45 і осібно). 

Автор переглядав політику князів, головно київських і переяслав¬ 
ських супроти степовиків і походи в степи, починаючи від X віка і кін¬ 
чаючи битвою на Калцї. Виходячи головно від 8вісної праці* пок. Году- 
бовского (Печеніги, Торки, Половин), він хоче дати ряд поправок до 
його поглядів на політику княвїв, до детайлїв самих походів, особливо 
— до їх історично-топоґрафічної обстанови (означити місця, згадані 
в наших джерелах, напрям кождого походу), вкінці* до історії турецької ко- 
льоиїзації на Руси. Сї поправки, хоч зроблені без повного познайомлення 
8 літературою, з досить дивними в джереловій праці* покликами па чужі пра¬ 
ці замість самих джерел, — мали б інтерес, як би не повна довільність 
і фантастичність сих виводів. Автор ставить здогади зовсім незалежно від 
джерел; відкидаючи виводи попередніх дослідників, тому що вони давали 
забагато значіння лїнґвістицї, „которая, безх сопоставленія и подкріп- 
ленія доводами изх другихх научньїхх дисциплинь, врядх ли можетх 
дать вполні научньїя основаній для рйшенія тіхх илп другихх спор¬ 
ивша вопросовх, какх ато прекрасно доказано извістннмх французскимх 
ученнях археологом^ Г. де-Мортиллье“ (не похвалив ся б пок. Мортілв 
таких учеником!), він обходить ся дуже добре не тільки без лїнґві- 
стичних, але й яких небудь підстав, або пускав таку фільольоґію пави- 
воріть, що міг би привести в розпуку й шеньш вибагливого чоловіка ніж 
пок. Мортілв. Се кінець кінцем відбирав охоту у читача серіозно раху¬ 
вати ся з виводами автора й застановляти ся над його гадками, хоч між 
ними безперечно в дещо й інтересне (напр. автор хоче довести, що битва 
з Татарами стала не па азовській Калцї, а на Килченї, допливі Са¬ 
хари і т. и.). 

Та коли в тій першій частині автор ще показує якесь обзнайом- 
леннв 8 джерелами і літературою, то від другої частини його праці, 
присьвяченої Витовтовому походу 13.99 р., а ліпше сказати: політиці* в. 
кн. литовських на Чорноморю, — хиба р)ками розвести. Автор показує 
таку „байдужість" що до джерел, літератури, такий брак обзнайомлення 
з тодїшнею політикою в. кн. Литовського, навіть 8 найпростїйшими фак¬ 
тами його історії, аж не вірить ся, що маєш до діла з чоловіком з нау¬ 
ковою кваліфікацією. Навіть прочитавши уважно ті праці, які послужили, 
вдавть ся, головними (а може й одинокими?) „джерелами" для нього, не 
повинний був він писати такого, як напр, читаємо на с. 20, що „при 
литовскихх князьяхх, начиная отх Гедимина1) и Ольгерда, мьі 

х) Розстрілюю слова тут і нивше я сам. 
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видимі яаботн, направленння па защиту порубежннхх, окраинннхх со 
СТЄШ.Ю границь южной Русп“. Витовт, маючи план вивести укріплену 
лінію на степовім пограничу від Подоли до Дніпра, „сі отою цілію сна- 
чала зовоевнваетх всю Подолію, з а т 4 м х земли, лежавшіе даліе кх вос- 
току, — Звенигородх и Черкаси. А чтобн еще лучше обставить зти 
пограничнш землп, Витовтх виділяєте часть Подолья... и отх- 
даетх ее нікоему Шпптку (Зріїко), сх обявательствомх защи- 
щать ее отх степнякові и держать подх рукой вооружепную силу" (с. 
22). „Такі какх поводові кх открнтію непріявненннхх дійствій между 
Витовтомх и Темирх-Кутлукомх’) билх уходх изх степей Тохтамнша 
и поселеніе его орди вх пред'Ьлахх кіевской земли, то, конечно, Темирх- 
Кутлукх долженх билх прежде всего наказать Тохтамиша и воввратпть 
назадх ускользавшихх изх подх его власти татарскихх виходцевх вх 
Русь" (с. 27). 

Автор, очевидно, не має ніякого понятя про татарську політику 
Вптовта, про литовсько-татарські відносини. 

Шкода, що поважний науковий журнал дає на своїх сторінках при¬ 
тулок таким „науковим" працям, як сей еляборат „спеціаліста від укра¬ 
їнської історії", д. Ляскоронського. М. Грушевський. 

Бг. Зіапізіатлг КиїггеЬа — Нізіогуа изігоуи Роїзкі 
XV гагузіе, Львів, 1905, ст. 261, мала 8°. 

Озтгаїй Ваігег — 2 ротетойи потребо гагузи Ьізіо- 
г у і изігоуи Роїзкі (Клуагіаіпік Ьізіогусгпу 1906, ст. 1—57, 398 
-441). 

Зіапізіаду КиїггеЬа — Кііка кигезіуі г Ьізіогуі 
изігоуи Роїзкі (К\у. Ьізі. 1906, ст. 589—626). 

Озмгаїй Ваігег — О кііки кигезІуаеЬ зрогпусЬ г Ьі- 
зіогуі изігоуи Роїзкі (Кто. Ьізі. 1907, ст. 1—58). 

— РайзІ\уо роїзкіе тр ріегтрзгет зіейтдгіезі^сіо- 
Іесіи ХІУ і XVI \у. (Ктр. Ьізі. 1907, ст. 193—291). 

В польській історичній літературі відчувано вже від давна недо¬ 
стачу підручника для історії устрою Польщі, хоч в останніх десятилїтях 
вроблено не мало для розяснення певних боків і питань політично-су¬ 
спільної конструкції польської держави. Сій недостачі бажав зарадити 
доцент краківського університета др. Еутшеба 8 оголосив висше названу 
кпижку, призначену більше для цілей практичних та оріватацийнпх, при¬ 
знаючи ся згори, у передмові, до нерівностей 8 огляду на те, що чимало 
ще боків предмета недостаточно що оброблено у монографіях. Огляд 

г) Автор ініціатором кампанії уважав Темір-Кутлука. 
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історії устрою Польщі стрічає на самім вступі вначпі трудности, го¬ 
ловно питаннє про схему тогож історичного процеса. Досн в поль¬ 
ській історичній науці не було повної згоди, які моменти політичного 
житя брати ва зворотні, епохальні, які фактори піддержували еволюцію 
політично-суспільної структури, а які спиняли їх і т, ин. 

Дру Кутшебі прийшлось передовсім поладнати з сим питаннєм. Опи¬ 
раючи ся в части на гадках попередників, в части на власнім студіо- 
ванню, подав автор ось таку схему: 1) Початковий період, до половини 
X в. (період родової орґанїзації); 2) І період княжого права до ви¬ 
дання перших привілеїв у користь суспільства при кінци XII в.; 3) II 
період орґанїзації суспільности до смерти Бавимира В. і кошицького 
привілея; 4) III період становий до Люблинської унїї і першого безко- 
ролївя; 5) IV період шляхетської републики до реформ розпочатих в часі 
останнього безкоролївя; 6) V період реформ, не скінчений, перерваний 
упадком держави 1795 р. Кождий період (І—V) обговорений по однаковому 
плану, в двох боків: устрій суспільний і державний. На початку кождого 
періода подана вагальна історично-фільософічна характеристика його. 

В тому самому році (1905) появив ся у ЗргатдгогДата-х Акайе- 
тіі итіе^іпозсі нарис професора львівського унїверситета О. Баль- 
цера, в польській і німецькій мові, п. 8. „Історія устрою Польщі"1). 
Сей професор, без сумніву, найбільший авторітет для історії польського 
права і на нього здавна покладано надію, що з під його пера дістане 
наука першорядний курс устрою Польщі. Та названий його нарис викли¬ 
кав деяке здивуванне своїм вступним обясненнєм і своїм дуже схематич¬ 
ним характером2). Дійсно, автор не вискавав зраву ясно, чому поспішив 
ся видати огляд своїх університетських викладів по лїтоґрафічним ви¬ 
данням студентів, повним похибок, закриваючи умисно те, чого не зга¬ 
дано в тих виданнях. При тому всьому одначе годї було суннївати ся 
що до мотивів. Проф. Бальцер почув себе очевидно неприємно заскоче- 
ним підручником дра Еутшеби, в якім богато схожого (попри окремішно- 
сти) в курсом його, будь-що-будь приступним для кождого ще від 
1896 р. в лїтоґрафованій формі, та др. Кутшеба зовсім не згадує його 
анї на вступі анї в кінцевім огляді літератури. Проф. Бальцер бажав 
очевидно станути на сторожі власного авторського права й оголошеннем 
витягу зі своїх викладів задокументувати се, що в них. можна мати ва 
літературну власність автора, принайменьше від 1896 р.* що деякі по¬ 
гляди висказав він скорше авїж др. Кутшеба3). Се виходить вже зовсім 

х) Обговорено в „Записках", т. ЬХХІІ. 
*) Див. рецензію проф. М. Грушевського в „Записках", 1. с. ст. 210. 
3) 3 відповіди дра Б. виходить, що й він не зрозумів причини того 

комунїката, а тим неньше взяв її до себе. 
Запігокж Наук. Тол. ік. Шевченка т. ЬХХХ. 15 
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ясно 8 його дальших полемічних статей у Ктоагіаіпік-у Ьізіогусгп-ім 
(прим. 1906, ст. 2; 1907, ст. 13). 

Схема історичного огляду у проф. Бальцера ось яка: 1) Вступний 
період до пол. X в.; 2) І період княжого права, до поч. XIII в.; 3) 
II період самоуправи станових сусиільностей, до 1505 р.; 4) III період 
шляхотської ренублики, 1505—1788; 5) IV період перемін, нерозввнений 
в причин упадку держави. В усїх періодах автор підчеркув обопільні 
відносини межи суспільним і державним елементом. Як бачимо, між обома 
схемами велика подібність, часом аж до самих назв, хоч із другого боку 
єсть і значні ріжницї. Подібности єсть і дальші, в укладі предмета і ха¬ 
рактеристиці поодиноких прояв. 

Незадовго опісля появила ся простора статя проф. Бальцера 8 на¬ 
годи книжки дра Еутшеби, де не тілько піддано критиці його висновки, 
але й дано немало місця для результатів власних студій і поглядів та 
розвинено ширше те, що в першім комунїкатї було тілько ледви зазна¬ 
чено. Тут підчеркнув автор незвичайну подібність власної схеми до схеми 
дра Кутшеби, яка йде аж до таких самих характеристик поодиноких пе¬ 
ріодів. Дальше переходить критик ріжницї в обох схемах, піддержуючи 
власні погляди. За йізсиіаЬІе має проф. Бальцер тілько починанне 
останнього періода від 1764 р., виказуючи одначе й його слабі сторони 
(кардинальні права з р. 1768). Натомісць иньші епохальні межі дра 
Кутшеби відкидає. Так отже привнае право першенства іммунїтетовим 
привілеям 1211 і 1214 рр. перед привілеєм 1180 р. Ще енерґічнїіше 
виступає автор против II і III періода дра К., піддержуючи власний 
поділ (ва Бобжиньским) па 1505 р. Критика проф. Бальцера визначаєть 
ся ерудицією і бистроумностію, в ній він, без сумніву побідив против¬ 
ника, але тілько його власне становище, яке буцім то оперте на прав¬ 
ничій систематиці розвоєвих форм, а оперує незручно історично-політич¬ 
ними моментами державного житя. Проф. Бальцер застерігаеть ся на 
однім мігци ясно, що він не думає гменьшати значіння подій 1370 
і 1569 рр., тілько шо вони не мають безпосередньої ввязи 8 головними 
формами польської політично-суспільної конструкції. Становище критика 
ясне, хоч таки не можна згодити ся на се, буцім то згадані дати в роз- 
вою усагроєвих форм маловажні. 

На нашу гадку роди 1370 (чи там 1374) і 1569 (чи 1572) се такі 
важні моменти в розвитку польської держави, що їм годі відобрати епо¬ 
хальне вначінне. Др. К. не аргументував добре сього поділу, підбираючи 
тілько факти в розвою внутрішніх відносин, забуваючи, що характер вга¬ 
даних моментів, раг ехсеїіепсе політичний, все таки повний далекосяг- 
лими впливами на внутрішню формацію політично-суспільного житя. 
Хиба що приймити дві зовсім незалежні від себе схеми, одну для полі- 
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тичного житя держави, другу для еволюції її устрою і не признавати 
обопільних впливам великої вартости. Та мабуть того не хотїли б ска¬ 
зати оба противники. Рік 1370 тїсно вяжеть ся з 1385 — чи сьому 
останньому не можна признати епохального значіння і для еволюції 
внутрішніх відносин (елєкція й її наслідки)? Або рік 1569. Се рішучо 
виключене, щоби хто міг науково вияснити повну безплодність польського 
державного орґанїзма в часі 1572—1764, не ввявши під розвагу її основ¬ 
ної причини — польсько-литовської унїї. Навіть із т. вв. унїонного пе- 
ріода (1386—1569) деякі прінціпіяльні суспільні форми не можуть бути 
ґепетично прояснені без огляду на сей політичний момент, як прим, упа¬ 
док (фактичний і правний) міст, повне і безвихідне закріпощеннв селян¬ 
ства і т. ип. Як се зрозуміти, що суспільна еволюція в Польщі до XV в. 
розвивала ся по всій анальоґії до західно-європейських суспільностей, 
а після того стає свого ради ипісшп в Европі? Певно, час коло 1500 
р. зовсім не маловажний і всі арґументи за ним, як епохальним, що їх 
наводить проф. Бальцер, дуже солідні, але се тілько констатованнє прояв, 
а не їенетичне їх розясненнє. У проф. Бальцера бере верх правнича 
систематика над еволюціонізмом історика. Воно у історика права може 
повинно так бути, всеж таки в результаті приходимо до гадки, що всі 
три дати мусять бути погоджені 8 собою, себто треба їх ставити побіч 
себе, а не понад себе. 

Розправивши ся в справі поділу історії устрою Польщі, переходить 
проф. Бальцер до детальних виміток, визначуючи поодинокі річеві хиби 
і недокладности автора, та аргументуючи свої погляди, а вкінці виявив 
цілий ряд методичпих і загальних недостач книжки. Інтересно, що оба 
автори, хоч не зовсім ясно, дають півнати свій погляд, що в польській 
історії не було ніколи „нових часів* у значінню західно-європейськім. 
Зазначую се тому, що тепер часто в польській історіоґрафії найновій- 
шого напряму говорить ся сьміло про середньовічну і новітню польську 
історію — погляд подиктований хиба шкільною схемою та вамітним те¬ 
пер змаганнем до білення польської минувшини. 

На простору критику проф. Бальцера відповів у тійже часописи 
др. Кутшеба. Справу схеми порушив тілько на кінці', маючи сю справу 
за другорядну. Обороняє доволі вручно свій поділ, хоч у нічім не вби¬ 
ває аргументів проф. Бальцера, з причини — як висше визначено — що 
свї справи безапеляцийно рішити годї, кожде рішеннє буде до певиого 
степеня субєктивне. Тут рішеннє залежить від становища дослідника: 
з пункту погляду на устроєві форми держави самої Польщі (без уваги 
на Литву і Русь) правда буде по боці проф. Бальцера; натоміспь 
8 огляду на загальну еволюцію політично-суспільних форм, їх характер 
і перенесеннє нова етнографічну Польщу треба висунути на перед мо- 
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менти, зазначені дром Кутшебою. На жаль автор, обороняючи зпачіннє 
рр. 1370 і 1569 стоїть не на властивім стаповпщи, а буцїм то на тім 
самім що й проф. Бальцер, тимто не можна назвати його справи вигра¬ 
ною. В иньших питаннях боронить автор свойого погляду про те: 1) що 
перед Казимиром В. нема ще понятя одноцїльної польської держави; 
2) що в р. 1399 не було нїякої нової елєкції Ягайла в Польщі; 3) що 
екзекуція церковних засудів належала до старостів аж від 1433 р., а не 
як хотїв критик — 1424 р.; 4) що конституція №Ьі1 поуі сформуловала 
тілько становий йе ]Чіге шляхотський сойм, і таким єсть він пізнїйше 
і т. ин. Рішучо повів ся авторовп тілько п^нкт 3). 

Відповідь др. К. викликала друту полемічну статю проф. Бальцера, 
де йому і ще одному авторови недвозначно вже викинув недозволене ко- 
ристанне чужою авторською власнісгю, рішучо ударяє на полемічну ме¬ 
тоду дра К., а дальші піддає критиці поодинокі части його репліки, 
беручи в поміж своїх перших заміток деякі (другорядні) назад, як хибні. 
Заперечує правний характер ленний Польщі до Німеччини перед 1000 р.; 
доказує, що Ягайло по смерти Ядвіґи (1399) був формально потвердже¬ 
ний в характері польського короля про себе і своїх потомків; початок 
велико-польських соймиків треба класти на поч. XV в., не па половину; 
право ІіЬегиш уєіо не прислугувало сенаторам тілько послам і т. ин. 

В сираві поділу піддержує очевидно свої- погляди, виступаючи 
проти думки, буцїм то схема не мала вартости тілько як методична й 
дидактичне питаннє. Спеціально розбирає критик факти на умотивовапнє 
епохальности 1569 р., доказуючи, що вони або маловажні, або є тілько 
евенами давно початої еволюції, або вкінці хпбні в своїй основі. 

До справи поділу, значіння моментів 1370, 1505 і 1569 р. для 
історії устрою Польщі повертає проф. Бальцер ще окремо, в більшій 
статї про польську державу в перших сїмдесятилїтях XIV і XVI вв. 
В вїй обговорює він головно ось які питання: 1) чи дійсно аж около 
1370 р. сформував ся в Польщі середньовічний суспільний порядок; 
2) чи справді* %о Казимира В. не було понятя польської держави як цї- 
лости, а назва Роїопіа означала тілько Великопольщу; 3) чи дійсно ра- 
домський вакон 1505 р. не вводив нічого нового у політично-суспільний 
устрій Польщі; 4) чи справді польський сойм до 1572 р. мав тілько 
вдасть рішати про субєктивні права шляхти, себто був йе ;]’иге інстіту- 
ЦІ6Ю виключно шляхотсько становою ? 

З широкою ерудицією і великою силою льоґічного розумованпя 
розбирає тези дра К. і доказує, що в історії творення станів р. 1370 
не має ніякого спеціального значіння, се твореннє почало ся па широку 
скалю ще в кінця ХЩ ст.; що від часу коронації Пшемислава II назва 
Роїопіа означає не саму Великопольщу, хоч ще довго бачимо останки 
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окремішности поодиноких провінцій (анальоґія з Австрією); що консти¬ 
туція №Ьі1 поуі приносила дійсні нозости і давала польському соймови 
значно ширшу компетенцію, аніж самі станові справи шляхти, хоч — 
розуміеть ся — сойм через те не став зовсім інституцією анальоґічною 
до парламентів нових віків; численні цитати 8 історії соймового гаконо 
давства до 1572 р. підпирають сей погляд дуже вимовно; усе разом ве¬ 
лить у моменті 1505 р. глядіти дійсної епохи в розвитку політично-су¬ 
спільного устрою, ровумієть ся, не відбираючи обом моментам 1370 і 1569 
нічого 8 їх далекосяглого політичного значіння. „Хочби й не було инь- 
ших причин, щоб радомську конституцію мати за реформу першорядної 
ваги, то вже сам факт далекосяглого обмеження королівської власти 
вистачав, щоб їй признати перше місце серед перемін в устрою Польщі, 
щоб її мати за епохальний факт* (249). 

Др. Кутшеба відповів на другу з порядку критику проф. Бальцера 
полемічною статею (К\у. Ьізі. 1907, 587—90), обороняючи одначе го¬ 
ловно другорядні справи. В однім — другім дрібнішім питанню рація 
мабуть по боці дра К., всеж таки в битві ва головні прінціпіяльні точки 
побіда рішучо за проф. Бальцером. Таким способом невеличка популярна 
книжка дра Кутшеби викликала критику, обємом значно більшу самої 
книжки, а науковою стійностю бев порівняння сильнїйшу. 

С. Томашівський. 

Бг. Ш. Айат Згеї д.§о \узкі— Д^ггозі райзітоа рої- 
зкіе£о \у XV і XVI ту. Роїзка па рггеїотіе ууіекбуг Згей- 
пісЬ і попуск, Львів, 1904, ст. Х+404, 8°. 

Ся книжка повстала з популярних викладів автора, який навіть 
застерігаєть ся против згрегасілуа паикотуе§о, тому мусить бути оціню¬ 
вана як популярно-науковий твір. Автор не зовсім відпекуєть ся від тен- 
депційности, а головна провідна гадка його се прослідити, „чи поль¬ 
ська суспільність переходила разом з иньшими європейськими народами 
процес новочасного переображення..., чи може дійсно, як дехто хоче, 
польська історія показує від початку нових віків схибленнє і виколїеннє 
з дороги приписаної і визначеної загально-історичним розвитком... чи 
дійсно на кілька віків перед упадком в Польщі завмер творчий і само- 
бережний інстинкт кождого (? мабуть : нашого) народа* (2—3). 

Фактичний бік праці поминаємо вовсїм, скажемо тілько, що рідко 
стрінути історичну книжку 8 такою масою фактичних помилок як отся; 
критика зазначила се вже в части (пор. рецензію пра ІІрохаски у К\уаг- 
іаіпік-у Ьізіогусгп ім) тілько далеко не повно. Інтереснїйше було б до- 
аідати ся 8 книжки, як автор рішає висше подану ділємму. Та на ділі 
питаннє полишило ся нерішене, хоч поставлене. Все таки 8 розкинених 
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заміток видко недвозначно, що автор рішучий противник поглядам про 
омертвінає польської суспільности в обговорюванім часі. Одначе доказів 
не подає майже ніяких; те, що згадує, можна однаково підпирати ріжні 
погляди. Що наиважнїйше, то ніхто не вкавував політичного омертвіння 
Польщі до 1572 р., тілько як рав після нього, а тілько основ і жерел 
гхядано в польсько-литовській увії. Отже автор навіть не діткнув, як 
треба, сього питання. Діла праця має характер апольоіії Ягайлонської 
Польщі, пагойотуе§о йисЬа, роїзкіед киїїигу еіс., при звичайнім ужи¬ 
ванню иньшо'і міри для справ польсько-руських, а иньшої для німецько- 
польських. Взагалі се плитка публіцистика історична, більш нічого. 

О. Т. 

іГ' А. Покровскій — О соборах^ Юго-Западной Руси 
XV—XVIII вікові (Богословскій Вістникь, 1906, вересень). 

Автор розвідки, маючи на увазі* будучий собор росийської цер¬ 
кви, хотів навести „кілька цікавих історичних даних з жити много- 
страдальної правобічної України, які могли б послужити цінним історич¬ 
ним матеріалом для правильнїйшого рішена спірного в наші часи питана 
про склад будучого церковного собора і роль на ній єпископа, клиру й 
народу". З початку статї автор говорить про історичні умови, серед 
яких жила Україна під польським і литовським панованвм, і характеризує 
роль тих релїґійно-полїтичних ґруп людности, що були головними діячами 
історії, себто правительства, висшого духовенства, низшого клиру і пра¬ 
вославного народу. Дальше говорить ся про ті суперечки, які викликала 
серед українського народу унїя, про боротьбу православних та унїятів 
і пояснюеть ся знячіне братств та козацтва в тій боротьбі. Опісля по¬ 
дані звістки про церковні собори в XV—XVII вв., починаючи від собора за 
Витовта в 1415 р., і кінчаючи собором 1640 р. в Київі за Петра Мо¬ 
гили. Переходячи до блившого огляду соборів України, автор обороняє 
тезу, що на тих соборах були не тільки єпископи, але також представ¬ 
ники низшого духовенства (чорного і білого) і православного народу. 
Особливо вамітне збільшене представництва від народу на православних 
соборах, бо така була традиція русько-православної церкви і так вихо¬ 
дило 8 історичних обставин, коли то висша ерархія часто шукала ласки 
у польського правительства та ішла в розріз з інтересами українського 
народу. Через те, коли собори скликало правительство з якоюсь метою 
шкідливою для народу, то все так крутили, щоб виключити з собора 
сьвітських людий. Коли пр. задумана була церковна унїя, люди, що 
прихиляли ся до унії, скликали собори так, щоб на них було як 
найменше представників від сьвітських людий і білого духовенства, 
бо представництво сьвітських людий і білого духовенства обмежу- 
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вало самоволю єпископів і являло ся захистом православія перед 
унїбю. Такий був собор, скликаний звісним львівським єпископом Геде- 

оном Балабаном 28 січня 1595 р., коли той єпископ спочував унії; під 
актом того собора нема ні одного сьвітського підпису. На київський со¬ 
бор 1629 р., скликаний 8 ініціативи короля Жаґимонта III, щоб підго¬ 

товити православних до примирена 8 унїятами, умисно не випрошено 
Запорожців, але вони, дізнавши ся про скликане собора, післали на імя 
митрополита Йова грамоту, в якій писали: „хоч ми й не дістали від 
Вашої милостн так важаного послаеія, одначе, живучи в православній 
вірі, в якій ми родили ся, для того, щоб мати докладні звістки, що там 
(себто на соборі) робить ся, посилаємо двох наших товаришів: Андрія 
Логоду і Сопрона Оосимовича*. Ті представники козацтва, прибувши на 
собор, відіграли там визначну роль, ударемнюючи пляни уніатів. 

В загальнім виводі про значіне соборів України в періоді 
розділеної київської митрополії автор говорить, що ті собори зробили 
велику прислугу справі віри й української національности: вони в’вди- 
нили розкинені сили православної ерархії, братств, монастирів і цілого 
народу з князями і панами на передї, піддержали православіе і дали 
відпір унії. За часів унії в скликуваню соборів була заінтересована пра¬ 

вославна сторона, яка опирала ся на широке представництво всеї на- 

родпьої маси. А уніатська сторона, йдучи ва приміром католицької цер¬ 
кви, представляла всю повноту церковної власти одним тільки єписко¬ 

пам і тому не спочувала соборам, а коли і скликала їх, то воліла скли¬ 
кати собори тільки 8 єпископів або ще й 8 незначною участю представ¬ 
ників від чорного духовенства, а по части й від білого, але без народних 
представників. Ю. С. 

<уїї. Н. Жуковпч* — Брестскій собор* 1591 года (по 
новооткрнтой грамоті, содержащей д 4 я н і я его) (Извістія 
отд. рус. язика 1907, II, с. 45 — 71). 

Між рукоппсями по однім 8 єпископів північної Росії, переданими 
до бібліотеки петербурської академії, знайшла ся дуже цікава річ: ори¬ 

гінальний протокол соборних ухвал берестейського собору 1591 р., з під¬ 

писами й печатками владиків. Протокол дуже богатий змістом і дає сьому 
соборови визначне місце серед владичих синодів XVI в. Особливо інтересні 
постанови в справі друку книг: собор обложив владиків певними сумами 
грошей, уставлена була видавнича комісія і заборонено без відомосте 
і дозволу владиків друкувати в брацьких чи иньших друкарнях які не- 

будь книги (очевидно — релігійного змісту). До річи: проф. Жукович 
на підставі згадки в інструкції 1594 р. виводить, що вже на соборі 
1590 р. була ухвала в сїй справі й розложепі були оплати на владиків; 



220 Бшйоґгафія 

минї здаєть ся, що тут може бути мова власне про сю постанову 1591 р. 
(слова: дйу4 у па ріегтазгут зупосігіе іо ті^ігу зоЬ^. розіапотіі Ьуіі 
можна толкувати: „на давнїйшім синоді"), тим більше, що постанови 
1590 р. знаємо, і в них про се нема нічого. Друга моя замітка — проф. 

Жукович констатує, що в постановах 1591 р. ще нічого не натякає на 
унію, і толкує се тим, що митрополит ще не був втаємничений в вій. 
Я б уважав можливим добачати в деяких постановах габезпечуваннє 
себе владиками-конспіраторами від можливих неприємностей. Такий 
характер може мати і постанова про владичу цензуру над брацькими 
друкарнями, і ще більше — постанова, що листи, винесені від патріарха 
„на заочную повесть", „без очевистоє н ясное иередь соборомг роспра- 

вн* не матимуть ваги і значіння. Постанова дуже далекосягла, супроти 
патріаршої юрисдикції й власти просто революційна, тим більше, що під 
„собором" постанова очевидно ровуміє собор владиків руських. З дрібниць 
треба поправити „Гологорскь" на с. 46 — се Гологори, а „Гологорска" 
ніякого в Галичині не було й нема. М. Грушевський. 

С. Л. Пташицкій — Йвані ведоровг. Изданія острож- 
ской библіи вь свя8И сг новими данннми о посліднихг 
го дах і его жигни. Спб., 1903, ст. 20, іп 4°. 

Ся статя, надрукована в малоросповсюдненій часописи „ІІечатное 
Искусство" і випущена також осібною відбиткою, досі не була приното- 

вана в нашім журналі, й се робимо тепер, хоч з онівненнєм, 8 огляду на 
інтерес її для нас. С. Пташицкий, що вже від довшого часу ваймаєть ся 
біоґрафією Івана Федорова, в сій розвідці відправною точкою бере факт, 
що в деяких примірниках Острозької біблії перша секстерна видрукована 
хоч тим самим островьким письмом, але ииакше вискладаним; в иньших 
8Н0в вісім секстерн (л. 133—180, пророки Езекіїль — Малахія) надру¬ 

ковані письмом хоч подібним до островького, але безперечно відмінним; 

при тім остання секстерна має ще иньший варіант, так що л.' 180 має 
аж три варіанти. Сі спостереження автор ввязує в фактом, що Федоров 
по повороті до Львова мав дефектні біблії, і частину тих дефектів уже 
по смерти його купив Мамонич; сі біблії, як виходило б, додруковували 
ся і у Львові, і в Бильні. Зрештою автор не рішає сих питань катеґо- 
рично, а тільки висуває їх, як інтересні натяки на факти українського 
і білоруського друкарства. Між пн. вказує на істнованнє друкарні Федо¬ 

рова в Еонстантинові і записку 1599 р. про „академію Еонстантинов- 

ськуа в Еонстантинові. 
Виданнє прикрашене прегарними факсімілє Острозької біблії рі- 

жного складу. %[. Грушевський. 
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Проф. П. Жуковичь — Архієпископа Мелетій Смо- 
трицкій вгь Бильні вь первьіе МІСЯЦЬ! послі своей хиро- 
тоніи (Христіанское чтеніе 1906, цьвітень, май і червень). 

Після звісного приверненя патріархом Теофаном висілої православ¬ 

ної ерархії в 1620 р. Бильна в перших часах стала головною ареною 
нападів на православіе в боку унїятських церковних властий і польського 
правительства. Тут, у Вильнї, в монастирі св. Духа оселив ся один 
8 поставлених патріархом Теофаном єпископів, Мелетій Смотрицький, що 
був перед тим і опісля головою братства св. Духа. На нього і вилен- 

ських братчиків і були звернені всї ті напади. Тоді розширено слухи, 
що патріарх Теофан самозванець, шпіон турецького правительства, що 
поставлені ним єпископи незаконно присвоюють собі ерархічні уряди, що 
вони зрадники вітчини і т. д. . Сим слухам, очевидно, вірили і против¬ 

ники православія, і виленських братчиків, що стояли в обороні* Смотриць- 

кого, польські власти вважали зрадниками вітчини, арештували їх, са¬ 

джали в тюрму, судили і т. д. Обі ж сторони — православні і унїяти, 
вели літературну полеміку, а крім того подавали жалобу в ріжні суди, 

головно в Литовський трибунал, то в його велике то в мале коло, при 
чім сї дві інстанції видавали як найбільш суперечні осуди 8 приводу 
спорів між унїятами і православними. Автор названої статі подає докла¬ 
дно хід тодїшнїх подій, що наступили зараз після посьвяченя православ¬ 

них ерархів, і представляє хід судових та літературних спорів, опираючи 
ся на документах архіва західно-руських уніатських митрополитів, що 
тепер в синодальнім архіві, при чім покликуєть ся часто на І т. вида¬ 
ного „Описанія документові того архіва. Ю. С. 

•'^Проф. П. Жуковичь — Запорожскіе гетманн Боро¬ 
давка и Сагайдачний вьсвоихь послід нихь церковпьгхь 
и политическихь ділахь (іЬій., серпень і вересень). 

Ся статя дає веначе продовжене висше названої статї про Мелетія 
Смотрицького. Вн}трішня боротьба православних і унїятів, що вибухла 
зараз після приверненя православної висшої ерархії, в 1621 р. наслід¬ 
ком тогочасних політичних подій, на якийсь час замовкла. Польська дер¬ 

жава стала готовити ся до боротьби з Турками, що весною 1621 р. ру¬ 

шили на Польщу і стрінули ся з польським і запорожськіш військом 
коло Хотина. Автор власне описує як внутрішні так і внїшні події того 
часу, особливо приготованя Поляків до війни, розказує про те, як вони 
закликали запорожських козаків брати участь у війні, про наради коза¬ 

ків з представниками церковної православної ерархії, про висланне козаць¬ 

кого посольства під проводом Петра Сагайдачного до короля в релїґійно- 
церковних справах, а саме їь справі затверджена поставлених патріархом 
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Теофаном православних ерархів і. т. д. Автор задержуєть са дальше на 
подіях Хотинської війни, слідячи на основі тогочасних виписок та істо¬ 
ричних сьвідоцтв за всїми деталями тої крівавої боротьби Турків і По¬ 

ляків та вияснюючи ту важну роль, яку в тій війнї відіграли запорожці 
під проводом свого па ново вибраного гетьиава Сагайдачного. Автор 
стараєть ся також вияснити причини, чопу бувшого гапорожського геть¬ 

мана Якова Бородавку, що привів запорожців на театр війни, покарано 
смертю в найгорячійший час боїв, що тягли ся більш місяця. Вкінці 
автор говорить про останні дві гетьмана Сагайдачного, коли його раненого 
привевли до Київа, де він і вмер 10 цьвітня 1622 р. Статя написана 
на основі жерел друкованих і по части рукописних. Ю. 0. 

\УасІат(г г Роіока Роїоикі, Одгбй Ргазгек, т*гу<іа- 

піе гиреіпе Аіекзапйга Вгйскпега. Том І, стор. ХХХІІ-ф- 

586, Т. II, стор. ХХУ+549. 

Отся величезна збірка „фрашок8, т. з.. анекдот та дрібних опові¬ 

дань Вацлава Петоцкого, польського поета XVII в. і автора „Хотин - 
сьвої війни8, подає у нерве повний текст твору, про який богато гово¬ 

рено в історії польської літератури, з якого друковано впривкн, але 
який доси в цїлости не був опублікований. Вацлав Потоцкий визначав 
ся безмірною плодючістю; ще за свойого житя вія сам своїм коштом ви¬ 
дав величезні поеми „Аг^епісіа8 — віршова перерібка французького 
прозового ромапа Барклая, та „Зііогеі8, римований „НегЬагг згІасЬІу 
роїзкіе;)8 і т. и., але безмірно більше творів у рукописах, яких і доси 
ще не опубліковано в повні, та можливо, що й не опублікують вїколи. 

Оглядови тої рукописної спадщини В. Потоцкого проф. Брікнер при- 

сьвятив простору працю в „ЗргатгогдапіасЬ8 краківської Академії, 

а отеє коштом львівського „Тотгаггузітга. (31а роріегапіа паикі роїзкіеу8 
видав вайважнїйший його твір, який сам автор назвав „Одгбії, аіе піе- 

ріешопу; Ьго&, аіе со кгок іо іпз2Є£0 гЬоіа; кгат гогіісгпедо §а- 

Іипки; ггесгу, ротейсі, рггудскіу, ройоЬіейзЬга, рггуИайу, кібге уе- 

Йі піе Ьуіу, Ьуб то§їу... і йагіу г ройиіаїуюі Ьег загкагтода рггуіа- 

сіо!у“. Ся збірка містить у собі в теперішвїм обемі 1830 оповідань, по- 

учень, фацецій, жартів, історичних та побутових образків, жартливих ли¬ 

стів до приятелів і власних споминів автора, надрукована так, яв її 
упорядкував автор і дав переписати в своїй канцелярії, з його власно¬ 
ручними поправками. Первісно вона обіймала певно не меньше 2000 „фра¬ 

нт8, але якась злобна рука повидирала немало карток рукопису, осо¬ 

бливо там, де були напади і кпини на католицьке духовенство. 
Полишаючи на боці велику вартість сего твору для польської лі¬ 

тератури, назначуємо тут, що „О^гбі8 Потоцкого має но малу вагу та- 
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кож як жерело для історії побуту 8 історії українського народа в дру¬ 
гій половині' XVII в. Потоцкпй належав до дрібної так вваної „сяніць- 
кої“ шляхти, жив і обертав ся серед Русивів, на ного очах перейшли 
козацькі війни, хлопські розрухи, розбійницькі напади, що 8нївечили за¬ 
роди польського аріанства, і всї ті сцени, малюнки та оповідана щедро 
розсипані по бевмежипх грядках його „Огорода". Правда, він шляхтич, 
але се не перепиняв йону говорити Остру правду панам* маґнатам про їх 
внущане над підданими. 

Сгшетуат зі§ па зуує зіиді. Сгпіехуазг? \УіЙ2§, рапіе, 
1 пазіцріїі іакіе, дакі дпіету, кагапіе. 
Іийей ууудпаї роййапусЬ. СЬсезг йгіууасгуб (ііиіе^, 
Цретупіат, іеб йо гоки £айеп піе йозїийу. 
№е теза, їе рокі Іийгі, роіу дггесЬоуу Ь§йгіе ? 
Исгуп копіес дпіетуоууі, \ч16і уу^йгійїо ггг^йгіе. 
8гкой§, тохуізг, ггоЬИі? Ьесг сі§ т§кзга сгека, 
Кіейуб га роййапуті сгеїайй роисіека. 
Ргбіпо, піеЬойе, гай§ рггуї'асіеізкз, сЬлдгаїіб, 
вйу йгууа щЬаб затеши, ту ріеси рггуз'йгіе раїіб. 
№е туіезг, йєй зІид% і Іу тазг рапа пай зоЬ$, 
Кіогу кіейуЬу зі§ Іак тіаї оЬсЬойгіб 2 іоЬ^, 
Іакоти згкой§ сгупізг, і га ка£й% кагаб, 
№е зіаіо, сЬобЬу сі§ сЬсіаІ ро йуїсе ирагаб. 

Нема що й говорити про те, що нова такими поважними упіняе- 
нями широко гуляв авторова сатира й іронїя. 

Біа С2Є£0 Іегиісі сгаркі позг% ЬоЬгге? 
Іа Іак гогитіет, хузгузіко ихуайууузгу йоЬгге, 
2е Іо 2хуієг2§ озоЬщ іпо іпзге той%, 
Иа роїу гіетіа іуде, а па роіу ууой%. 
2 одопа кагр, Ьо гахузге токпіе, ]’е1еп ху ті§віе, 
Рггейпіе дако и хуііка, гайпіе поді д§зіе. 
Так іей сЬоб йо гакопи Іегиііа тукгосгу, 
Шоху$ тіезгка ту копхуіксіе, уу йїуієсіє одоп тосгу. 
Рггойет йо піеЬіезкіедо, Ьіощс той§ 2 ЬоЬга, 
Б%йу, з%йет гіетзкіедо Іггутаі^с зі§ йоЬга. 

Та ось кілька проб із його віршів про сучасні історичні події. 
8 приводу втеки польського війська під Пілявцями Потоцний ппше: 

ШеууЙ2І§сгпе йаіоууапе^ тузротіпапіе ггесгу: 
Іако паз рііахуіеска исіесгка каїесгу — 
Сгіуету. Ва, іуїко зата сгіуе діохча, 
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ІпзгусЬ сгїопкот? піезіеіуй ишагіа роїо\\га. 
Ройоїе, ІІкгаіпа, 2айпіергге и сгагіа, 
2доїа па тдгзгузікіе зігопу Когопа ойагіа. 
Потоцкиі ве Геніальна натура, але великий талант, систематична 

голова. Вів обіймає широкий обрій, але йому брак концентрації, бачить 
добре дрібниці, але не годен обняти цїлости. Оттим то йому не вдало 
ся лишити но собі якийсь більший, закруглений твір; \Уо,)па СЬосіт- 
зка, по над вартість вихвалена деякими польськими критиками, більше 
моралізація ніж епічна поезія. Власне в отсих дрібницях, що складають 
його „0£гбсІи, він показав ся великим майстром польського слова. 

І. Ф. 

Митрофановь — Политическая д ія т е л ьн ость 
Іосифа II, ея сторонники и ея враги (1780—1790). СПб., 
1907, ст. УІ+784, 8°. 

Новійші росийські історики показують, богато інтересу до певних 
питань всесьвітньої, чи там європейської історії, вибираючи головно певні 
епохальні моменти її, не зовсім без анальоГії до новійших еволюцій ро- 
сийсьної сусиільности. Австрійська історія майже не принаджувала їх, 
буцімто за мало маючи моментів з універсальним значіннем. Погляд хиб¬ 
ний без сумніву, тому з усею приеиностю можна повитати велику працю 
д. Митрофанова, якої заголовок виписаний у горі. Треба пригнати, що 
сей росийський історик дає нам першу загальну монографію про діяль¬ 
ність Йосифа II, якої доси не було. ■ При тім усім се продукт вповні 
науковий і займе визначне місце в монографічній літературі про „осьві- 
чений вік*. Автор — як сам говорить — працював над своїм твором 
майже вісім літ. Сього вимагав дійсно сам предмет, ного широка основа, 
величезна сила матеріяла, опублікованого тілько в незначній скількости, 
та сама необробленість теми. Авторови прийшлось збирати і використо¬ 
вувати цілу масу рукописного матеріали, кореспонденції цісаря, дипльо- 
матичних реляцій, урядових декретів, розпоряджень, рефератів, цереписки 
між поодинокими дикастеріями, протестів, полїцийиих донесень, протестів 
станів і февдальних інституцій, дальше велику мемуарну літературу, Га¬ 
зети, памфлети за і против реформи і т. ин. Оглядови і характеристиці 
жерельного матеріяла присвятив автор першу частину праці — себто 
окрему розвідку, в якій показав богато критичного змислу в оцінці же- 
рел; при сім бачимо кілька дуже влучних характеристик авторів, з окрема 
дипльоматичних репрезентантів. 

Сама студія поділена на девять глав; з ннх перша присвячена 
характеристиці особи Йосифа II, друга Його зверхній політиці, а всі 
ипьші займають ся поодинокими напрямами реформаторської' діяльности 
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його: адмінїстрацийній реформі (III), військовій (IV), фінансовій та еко¬ 
номічній (V), судовій (VI), становій (VII), церковній (УШ), вкінці ре¬ 
формі на поли народньої осьвіти і цензури (IX). Кожда з тих глав про 
реформаторську діяльність розроблена по певній постійній схемі: наперед 
представлена й характеристика реформи, опісля становище супротив неї 
прихильників і противників — головно сих останніх. Противники — то 
не так поодинокі люде як уся громадна опозиція против реформ, ведена 
з ріжних мотивів, національно-політичних, соціальних, релїґійнпх, го¬ 
ловно таки тими кругами, яких соціяльно-економічні привілеї нарушували 
в чім небудь змагання цісаря. Сі части праці д. Митрофанова, що по¬ 
дають сі опозицийні стремлїння сучасників, творять без сумніву головну 
вартість усеї книжки, подекуди як новість, загалом як суцільне зобра¬ 
жень опозиції. 

Взагалі автор показав богато гарних прикмет ученого у своїй кни¬ 
жці, як велика обєктивність у трактовапню предмета,, старанне мотиву¬ 
вати свої погляди, вдержливість в осуді* і конклюдованяю, старанність 
в підбиранню головних моментів, оріентацийний змисл і т. ин. Знанне 
тодішньої епохи європейської історії справляє, що автор не стісняє обе¬ 
режно викладу, але й тут і там подає ширші перспективи. 

Попри сї гарні прикмети книжки не можна одначе не ви діти і де¬ 
яких хиб. За найголовнїйшу треба мати певну нерівність у трактовапню 
предмета; одні сторони політичної дїяльности цісаря/розведені ширше 
й обговорені докладнїйше, иньші вагальнійше, часом майже поверховно. 
Прим, відносини Йосифа II до Франції і Німеччини обговорені докладно, 
відносини до Росії, Польщі й Туреччини не-вміру коротко; коли до 
перших має автор богатий дипльоматичний матеріал, то прп других об- 
межаєть ся головно до кореспонденції Йосифа II; дивно також, чому автор 
постарав ся простудіювати реляції чужих послів 8 Відня, а майже вовсїм 
поминув реляції австрійських послів з заграничних дворів і, що важнійте, 
інструкції для них від цісаря. Зі всього видно, що автор зовсім не ко- 
ристав І8 віденського Наиз- НоІ- иші Зіааіз-АгсЬіу-а, вдоволяючи ся 
виданим матеріялом. Так само історія церковної реформи цісаря не може 
обійти ся без матеріалів із дипльоматичних відносин його до Риму, а того 
також нема в сїй праці. Другим приміром такої яерівности служить ось що. 
Говорячи про реформаторську діяльність цїсаря дав автор позір на 
окремі ґрупи габсбурських країв: т. вв. німецькі краї (куди зачисляє й 
чеські), Бельгію, Угорщину, Ломбардію й Галичину, одначе присвячує їм 
нерівну увагу, а вже Галичина більше хиба принагідно згадувана. Се 
без сумніву найслабший пункт в цілій праці, тим більше що Йосифин- 
ськиии реформами в Галичині навіть із наукового боку інтересно вай- 
дшти ся близше. Вівьмім главу про селянські реформи (може найкращу 
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в цілій книжці) — кілька виписок із реляції Губернатора, от і все майже. 

Церковна реформа (спеціально руська) не вгадана анї одним словом... 

Нерівність бачимо навіть межи поодинокими главами, бо коли одні можна 

наввати гарно викінченими монографіями, то другі хиба нарисами (прим, 

про шкільництво). 

На мою думку і форма викладу має свої хиби, які тїспо звязані 

в попередньою нерівностю. Авторова схема не дозволяє слїдити рефор¬ 

маторських заходів уряда в поодиноких краях і суспільностях, їх впли¬ 

вів і розбудженої, відповідно до обставин, реакції, за те приковує нашу увагу 

до центрального пункту, звідки затемнюєть ся образ історичної боротьби, 

а виступає на перший план сама^додя того або иньшого цїсарського роз¬ 

порядження. Через те саме н представленпє опозиції мало діференціоване 
по своїм основним мотивам, а виходить як щось ціле, хоч у дїйсности, 

як се зазначує остаточно і сам автор, на сю опозицію складали ся дуже 
ріжнородні мотиви. 

Се були б основнїйші ваміти; річевих похибок, окрім дрібних Іар- 

зиз-ів, частих друкарських похибок то що, не видко. Автор сам мав оче¬ 

видно свідомість про деякі недостачі своєї працї і назвав її тому „по¬ 

сильним* опитом**; всеж таки не вагаємо ся анї хвилини признати за 

нею характера поважного наукового твору. С. Томашівський. 

Українсько-руський Архив. Видає істор. фільосо- 

фічна секція Наук. Тов. ім. Шевченка. Т. Ш. Матеріали 
й вимітки до історії національного відроджена Галиць¬ 

кої Руси в 1830—40 рр. Додаток: До історії москвофіль¬ 

ства в Угорській Руси. Зібрав і пояснив Михайло Тер- 

шаковець, у Львові, 1907, ст. ХУШ4-308, 8°. 

Матеріали, оголошені д. М. Тершаківцем, належать до передкон- 

ституцийних часів і поясняють перші кроки галицьких Русинів (по прн- 

лученю до Австрії), ставлені на літературнім та політичнім поли. Увесь 

матеріал відповідно до того можна розділити на дві головні Групи: 

1) Причинки до історії цензури. 2) Причинки до історії політичних ру¬ 

хів. Автор не перевів такого поділу і подає всї акти в хронольоґічнім 
порядку, але се очивндно не стоїть на перешкоді нікому виробити собі 
суцільний погляд на обі справи. 

Що до змісту видрукованих актів, то треба признати, що вони 
дають таку ярку характеристику тодішніх часів і тодішніх проводирів 

галицьких Русинів, якими були майже виключно самі духовні ві святим 

Юром на чолі, що й найліпший артист не вміг би їх яркійше предста¬ 

вити. Всі нитки тодішнього галицько-руського культурного і політичного 

ждря сходили ся в Юрі. Без його відомости не могло ніщо стати ся, 
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бо краєве і центральне правптельство васягало у нього опінїї майже 
у всіх справах, нераз навіть дуже дрібних і маловажних. А Юр, уважа¬ 
ючи собі се ва велику честь, сиявував ся бути майже в кождій справі 
теЬг рарзіїісЬ, аіз йег Рарзі зеІЬзі. Тому кождий рух, чи то в літе¬ 
ратурі, чи політиці', старав ся він убити в зароді, а спокійне вонюче 
багно мертвеччини та особисті гонори се був ідеал його вмагань. Дохо¬ 
дило до того, що само правительство нусїло припиняти ріжні розгони 
Юра, бо инакше всі закони, приписи, постанови і т. д. могли обернути 
ся в чистий абсурд. Найвимовнїйшим доказом сього може послужити істо¬ 
рія цензурована граматики Й. Лозинського. Перший галицько-руський 
цензор в руки Юра, крплошанин Венедикт Левицький, а11еге§о митропо- 
лїта Мих. Леввцького, людини з деспотичною вдачею, а безхарактерної, 
упертої і наскрізь темної, цензуруючи граматику, повикидав із неї цілий 
ряд уступів, але не 8 тої причини, щоби вони загрожували суспільним 
переворотом або розпадом австрійської держави, лиш тому, що вони не 
годили ся 8 фільольоґічнпми поглядами цензора! Аж висші інстанції му- 
сїли виказувати безпідставність такої заборони, бож критика пращ не 
належить до цензорських задач. І граматика Лозинського вийшла 8 друку, 
але кілько творів не побачило сьвіта через Вен. Левицького, починаючи 
від Шашкевичової „Зорі6, а кінчаючи на молитвослові Йос. Левицького, 
в якім пильний ценвор віднайшов навіть геґелїянїзм, побіч иньших стра¬ 
ховищ, як: ваведенз кількох нових вначків до кирильської авбуки, ужи¬ 
ване иевнаних виразів і т. и. І хто знає, чи в нас запанувала би була 
в 50—60 р. ота страшенна тарабарщина, що ще по трохи тягнеть ся й 
до нині, якби перший ценвор не був із засади скошував усяку живійшу 
літературну прояву. 

А на політичнім поли було ще гірше. Тут доноси йшли ва доно¬ 
сами, доносчики виринали за доносчикаии. Доносив кождий, хто міг і що 
міг: товариші на товаришів, внайомі на знайомих, підвладні на старшину, 
старшина на підвладних — і так у кружок. Доношено нераз без усякої 
реальної підстави, опираючись на вдогадах, або й то нї, оттак для спорту, 
може з привички, а може — хто внае для чого? Психольоґію таких лю- 
дий трудно зрозуміти звичайному чоловікови. Перед, ровуміеть ся, вели 
й тут духовні з митрополїтом на чолї. Але рекорд осягнув богослов 
Дмитро Мохнацький. Чоловік, обдарений буйною фантазією, умів опові¬ 
дати такі несотворені річи, що само правительство мусїло заперечувати 
їм, як заперечувало цензурним поглядам Вен. Левицького. Для прикладу 
вистане навести хоч би те, що він говорив про М. Шашкевича. М. Ша- 
кевич — по його оповіданю — брав що року в духовної семінарії від¬ 
пустку на 2—3 місяці ніби для поратованя здоровля, хоч був зовсім 
вдоровий, і виїздив до Бродів. Де дївав ся потім, не гнав ніхто, але по 
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повороті' бренькав він усе рублями, які не один бачив, що грав із ним 
у карти. В иньшіи місця навиває він М. Шашкевича просто платним 
аґентом росийського уряду! Його ж зовсім невинний буквар навиває під¬ 
ручником для руських народних шкіл, уложеним у росийськім інтересі! 
І се все говорить про того чоловіка, що перший почав писати народньею 
мовою в Галичині' та через те стягнув на себе стільки неприємностий, 
що вони перед часом загнали його до гробу! 

Осьтакими цяцьками пересипані всі' документи. І переглядаючи їх, 
ми не тілько не дивуємо ся, що в обговоренім часі проявляло ся слабке 
національне житє, а радше дивуємо, ся, що воно загалом проявляло ся. 
І якби пізнїйше не скинено святоюрської вмори з плечий на силу, то 
наш нинїшний національний розвій був би ще далеко стояв по ваду. 

В. Гнатюк. 

Г. Яковлевь — Пословицн, поговорки, крнлатня 
сло в а, пр иміти и повірья, собранпия вь слободі Са- 
гунахь, Острог, у. (Живая Старина, 1906, ст. 89—104, ст. 131— 
142, ст. 165—184). 

Автор подає вправдї вступ до статі і говорить у ньому про ріжні 
річи, але про найважнїйшу не вгадує: до якої національности належать 
сагунські козаки. Матеріали писані також по росийськи і лише декуди 
пробивають ся між ними українські фрази, реченя, приповідки, а в описі 
весїля пісні, в чого видно, що козаки Українці. Чи вони говорять од¬ 
наче двома, чи одною мовою, чи матеріали зібрав сам автор, чи може 
поприсилали їх письменні козаки, чи матеріали записані так, як надру¬ 
ковані, чи змінені і на скілько — про все те зі статі не можна дізнати 
ся ні слівця. За те знаємо, що місцеві мешканці майже всі письменні, 
труднять ся торговлею, але на погляд автора не культурні, а то ось із 
яких причин: 1) Багато між ними талановитих музикантів, але всі вони 
грають на балалайках і цимбалах, які самі собі роблять, і все відкри¬ 
вають Америку, а не досконалять ся в сім напрямі. 2) сь позтичес- 
кпм'ь творчествомь діло тоже обстоить не лучше®. Вправдї вони тво¬ 
рять багато стихотворів і „подражаній0, „но зти стихотворенія 
жалки по конструкцій и по сюжету0 і представляють лише римо¬ 
вану прозу. Врешті: 3) Між ними є ґаветні коресподенти. їх кореспо- 
денції друкують навіть, але се властиво лише репортерські замітки. 
В них .ніть ничего обобщающаго, ніть широкаго горизопта, вьідви- 
нуть лить голий факть и поставлень одиноко, бевь свяви сь другими, 
безь освіщепія сь боліє общей точки зрінія0. Ну, воли лише такі при¬ 
чини некультурности Сагунівщв, то можна їм простити їх, бо мабуть 
і між найкультуриїйшими народами вони загальні по селах. Мабуть да- 
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леко ще той час, коли всї селяне будуть кінчити найвисші школи і зай¬ 
мати ся красними штуками, а властиво „штукою для штуки". Тому ми 
не потрібуєио тим на разї журити ся. В. Г. 

Еагітіегг і Тагіеизг Мокісмузкі — Зргатооггіапіе 
2 хчусіесккі ойЬуЧеі коєгіет котізуі г. 1904 ту свій 
Ьайапіа згіикі Іийонгеу. (Зргатуогйапіе котізуі йо Ьайапіа Ьі- 
зіогуі згіикі ту Роїзсе, Краків, 1907, том VIII, вош. І—II, стор. 199 
—228). 

Се остання праця нок. Каз. Мокловсвого, автора „Штуки люко¬ 
вої", довершена його братом Тадейом, перша, хоч і дуже побіжна ще 
проба подати характерні прикмети поодиноких найвиднїйших типів га¬ 
лицьких деревляних церков. 

Дорога, на котрій пороблено досліди, тягне ся прямою лінією від 
сходу на захід через середню Галичину і Поділе; мали вони на цїли 
подати загальний характер народнього будівництва і штуки в нашім 
краю, вібрати як найбільше типів, котрих, як знаємо, у нас дуже бо- 
гато. Зібраний матеріал поділений на дві ґрупи: церков, дзвінниць, ко¬ 
стелів і сільських будівель. При дослідах над церквами, дзвінницями і т. 
п. ввертали автори увагу передовсім на поземний нарис, конструкцію, 
загальний вид з надвора і в кінци на найвагальвійше положене в те- 
ренї. 

Всіх церков взагалі дослідили автори вісїмнацять: в Чергавівцї за 
Косовом, в Соколівцї (Косів), в Рівнім (Вуковина) недалеко Черганівки, 
в с. Пійлі (пов. Калуш), в м. Войнилові (пов. Калуш), побудована в 1609 
р. належить до найстарших у нас; в м. Доливї, в с. Білій Чортківській, 
під Чортковом, в с. Новосїяках нід м. Рудками, в с. Вощанцях і Ни- 
кловичах (пов. Городок), в м. Судовій Вишні, у м. Мостисках, в с. Ма- 
лові (пов. Мостиска), в с. Маткові (пов. Турка), що своїм поземним ви¬ 
дом належить до типу найбільш в нас розповсюдненого, а лиш сильве- 
тою своєю належить до характерних виїмків 8 банями, перетвореними 
в накопирчені вежі, 15—18 м. високі, в м. Турцї, в с. Ставати (пов. 
грибівський), в Тиличу (пов. новотарський) і в с. Шляхтовій під Ща- 
вницею. На підставі сих і давніших своїх дослідів подає автор коротку 
характеристику церковних типів 8 огляду на вид поземний і вертикаль¬ 
ний. Ся часть обговорюваної праці найцїкавійша, вона силкуєть ся вве¬ 
сти яснійте сьвітло в неясне питане про систематику предмету. Висліди 
автора подам тут коротко. 

До рідких належать церкви 8 грецьким хрестом в поземній основі, 
в раменами, закінченими простокутно, пятибанні, пр. церква в с. Ям- 
ницї, недалеко Станиславова, побудована при кінци ХУШ в. Загально 

Зціпиш Внук. Тю. їм. Шевченки, т. ШХ. 16 
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на Гуцульщинї панує тип церков у формі грецьких хрестів з раменами, 
простокутдо відрізаними, однобанні. Баня підносить ся над найбільшим, 
середнім квадратом, а рамена покриті дахом, 8 двома окапами, зі зло- 
маним вершком, подібно як на гуцульських хатах. Церква збудована 
звичайно зі смереки або ялицї, стоїть найчастіше на виднім шісци, об¬ 
ведена парканом, в однім розі стоїть дзвінниця. 

Найстарша з гуцульських церков — делятинська, побудована була 
в 1790 р. і вона то, на думку авторів, стала прототипом для всіх ивь- 
ших пізнїйше побудованих. Для порівнаня 8 нею описує автор буковин¬ 
ську церкву в с. Рівнім. Має вона поземний вид відмінний від гуцуль¬ 
ського; середня її частина е многобоком, до котрого від сходу і заходу 
припирають два квадрати, а над тромагсими частинами розіпняті на ви¬ 
соких тарабавах три банї. Иньший тип дають церкви на грецький 
хрест 8 раменами, закінченими простокутно, окрім пресвитерії, закінченої 
половиною восьмибоку. Відмінні дещо однобанні церкви з раменами, за¬ 
кінченими половиною восьмибоку, окрім простокутвого бабинця, спора¬ 
дичний примїр в с. Дійлї в пов. калуськім. В деяких церквах бічні ра¬ 
мена -грецького хреста змаїїли на негамітні каплички; межи ними б дві 
відміни: перша має пресвитерію і бічні каплиці закінчені меогобічно 
(церква св. Юрия в Дрогобичи), у другій каплички відрізані просто¬ 
кутно (в с. Тиличи). Між церквами зовсім без бічних рамен хреста (а та¬ 
ких найбільше), істнують ось які відміни: 1) всї три части квадратові 
з одною або трьома банями; 2) середня чаеть і бабинець квадратові, 
а пресвитерії закінчені многобічпо, також із одною або трьома банями; 
3) пресвитерія і бабинець закінчені половиною многобоку, з банею над 
середньою частиною; одинокий звісний примір сих останніх в/к. Войни- 
лові (пов. Калуш). Церкви наведених типів мають дзвіннпцї засновані 
окремо; в деяких разах вони присунені до бабинця, і або вільно, або 
тїсно 8 ним сполучені. Окремий тип церков такий, що на місци бабинця 
стоїть дзвіннична вежа. На галицькій Україні є два роди дзвінниць, тому 
і між церквами, де дзвінниця стала ся частиною церковної будівлі, 
бачимо дві відміни. В першій злука церкви і дввіннищ дуже орг¬ 
анічна; тип сей найчастїйшпй є в Самбірщинї. Друга відміна — 
се дзвінницї 8 хрестостовповою конструкцією, високі з нахиленими сті¬ 
нами, закінчені „маківницею“; їх тип зачинаєть ся в Сяніцькім, а кін¬ 
чить ся в с. Шляхтовій, побіч Щавницї. Злука тут не орґанїчва, заасїди 
маркована накритєм з ґонтів. В рисунках маємо дзвінницї з Гутаєва к. 
Болехова, Чорткова, Стр. Камінки, Ясеницї (пов. Самб.) і Йорданова. 

Крім церков досліджено і кілька деревляних костелів; про кос¬ 
тел в с. Гривалдї (пов. новотарський) і недалекім Коростенку по¬ 
відають, що були вони колись руськими церквами. Взагалі фотоґрафіч- 
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них знимок і плинів церков і дзвінннць є тридцять три, крій сього є дещо 
в иеьших сільських будівель, побіч нало вже інтересних загальників про 
сю справу. Б. Япуги. 

Зрга-№02с1апіа дгопа с. к. копзегту аіог 6\ч баїісуі 
тузсЬойпіе;), Львів, 1906, ч. 41—51. 

Два зошити під наведеним заголовком продовжають даввї „Теки“, 
тілько що вмевьшені в обвиі. Цілий перший вошві ванятий протоколом 
відчинена крипти під фарним костелом в Жовкві 1905 р.; присутні кон¬ 
серватори вробили фотографічну зниику в середини крипти і поземний 
нарис її. 

В другім зошиті подана звістка про фрески, відкриті в Дирекції 
скарбу, давнїйше євуїцьній колегії, обняті мальованими чорними рамами, 
між тим три портрети Ст. Яблоновского (ї 1702), Ел. з Ґостонеквх Се- 
вявскої (•}• 1624), Дим. Солїковского (ї 1603) і незвісного близше му- 
щини. В дальшім справоздааю обговорено справу відновлена і побіль¬ 
шена вірменської натедри у Львові, що належить до найбільш велича¬ 
вих сього рода монументальних будівель. Порушено також справу ла¬ 
тинської катедри, костела єзуїтів, Волоської церкви, церкви св. Юра 
і костела кармелітів у Львові, як також церкви Василіян в Бучачи, 
церкви і дзвіннищ в Добромили і Яворові, іконостаса вкуликівській цер¬ 
кві, ввалищ Ската манявського, церкви в Товстім і костела домінїканів 
в Тернополя. 

Конст. Вл. Пшибиславский здає справу в консерваторського свого 
обїзду в жовтни 1906 р., з відкрити неолітичної оселі в с. Кошилівцях 
(пов. Залїщики). На весні 1906 р. при копаню двірського огороду най¬ 
шов робітник мальовану глиняну посудину,^ а в нїй фіґурку, прикриту 
крашеною мисочкою. Рівночасно на ниві зв. „обіз“ знайшли ся ще ивьші 
посудини і черепи передмикенського типу, фіґури барана і свинї випа¬ 
лені в глини, камяві жорна і численні звірячі кости. В недалекім селі' 
бучацького повіта в Бобрівнпках, при розшпрювапю цвинтара стрінули 
на черепи посудин, кремінне ядро (писіеиз), стрілки і ножики, одну 
кість і горішпу частину переломаної глиняної до червоностн випаленої 
фіґурки. Фіґурка ся пригадує зовсім своїм видом подібні нахідки 
з Більча і Городянці над Дністром, найдені в неолітичних становищах 
передмикенського типу, однакож не показує ніяких слідів крашеня, як 
і ивьші тут найдені глиняні вироби. Все віддано у музей академії наук 
в Кракові. 

З поміж комунїкатів інтересні звістки про передісторичне, блисше 
пезвісне цвинтарище в с. Королинї (пов. Мостиска); про образ з церкви 
в с. УстіявовШ, мальований в 1691 р. Матвієм Устияновськин, з ориґі- 
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пальною концепцією страшного Суду; Про відкрите городища на горбку 
ніж багнами в с. Городищу під Тисненицею і про иогияи в с. їїшенич- 
никах коло с. Вільшаноцї. Б. Януш. 

Веіігаде гиг тег^іеісЬепйеп ЗадепГогзсЬипд. Уоп 
Озкаг ЮйЬпЬагсіі. І. ЗіпШиїзадеп. (Аиз Зег 2еіІзсЬгШ. йез Уе- 
геіпз Гйг Уоікзкипйе іп Вегііп. НеЇЇ 4, 1906). Ст. 369—396, 8°. 

Біблійне оповідане про потопу сьвіта цікавило все уии народа; 
топу належить чи не до найпопулярпїйших оповідань сьвітового фоль- 
кльору. Вандруючи одначе від народа до парода підлягало воно ріжнин 
амінам і перерібкам, за якими слідити не лише цікаво, але й хосенно для 
порівняного фолькльору. Тай не можна скавати, щоби воно не ввернуло 
на себе увагу дослідників; досить назвати тут інева пише німецьких 
учених (Р. Андре, А. Германа, Ф. Шварца, Г. Увенера, М. Вінтернїца), 
які говорили про нього в окремих статях. І коли до сеї теми вертає ще 
рав др. 0. Денгарт, то не на те, щоби повторяти відомі вже річи, але 
щоби поодинокі моменти осьвітлити в иньшого становища. Головна вага 
його праці лежить на етіольоґічних переказах, привязаних до оповідана 
про потопу сьвіта, які виясняють усе якесь явище природи. Ось яві 
мотиви переходить він у своїй праці: 1) Чорт і Ноєва жінка (яв чорт 
дістав ся на корабель при її помочи). 2) Ной і муха (муху сотворив 
чорт для пакости Богови, який сотворив пчолу). 3) Ной при будові ко¬ 
рабля (чорт робить йому вбитви). 4) Еіт і миш на корабли. 5) Заткане 
отвору в корабли, вробленого чортом (у ріжних видах). 6) Потвора на 
корабли. 7) Велит на корабли. 8) Висилка птахів із корабля (чому крук 
кричить: труп! труп!). 9) Носоріг і Гриф (фенікс). 10) Звізди в ввяви 
8 потоиою. 11) Риби в часі потопи. 12) Мотиви, що виступають або по¬ 
одиноко, або лише у деяких народів. До всіх сих мотивів підобрана ши¬ 
рока бібліографія, в якій використана також дотична славянська літера¬ 
тура, що рідко буває у неславявських учених. Маленьке балаиуцтво за¬ 
ходить деколи в термінольоґіею: икгаіпізсЬ, ИеіпгиззізсЬ, гиззізсЬ, під 
якими приходять гбірки Чубинського, Рудченка і т. д., але тут здаеть 
ся не автор винен, лише ми, що уживаємо так багато виразів на одно 
ионяте. Отся статя — се лише виїмок із великої пращ автора, яку 
певно привитають фолькльористи дуже радо, тому належить бажати, щоб 
вона появнла ся яв найшвидше. В. Гнатюк. 

І^асїату ^їкотузкі — 2агуз §ео£гаїіі гохитохче]. 
ЧУусІапіе III, Варшава, 1907, ст. 703, 8°. 

Книжка складає ся з ґеоГрафії космічної, картографії, ГеоГрафії 
фівичної; опісля наступає описане частий сьвіта, 8 Европого на кіпці. 
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Европі східній присьвятав автор 206 сторін (597—703). Ся частина 
книжки обходить, нас найбільше, тону ми подано про неї кілька ваиіток, 
тин більше, що сей підручник поручила галицька рада шкільна і для учи¬ 
тельських кандидатів1). 

Північні сточища Карпат і „Польську низину* навивав автор перехід¬ 
ною країною ніж східною Европою і західною. Свій погляд підпирав: 
переходон Польської нивини в полуднево-східній части в височину По¬ 
дільську (с. 598); витратою характеристичних прикнет Польської нивини 
до ваходу а злу кою її ві сходон (599); переходовий характером орга¬ 
нізмів (602); гідрографічною переходовостю (602. 603); кліматом (606, 
663); фльорою (607); етнографією. Сини данини хоче автор надати тій 
країні певну Географічну індівідуальність. Переглянувши сю переходову 
територію побачимо, що автор вачислив до неї: Підгірв, Подільську ви¬ 
сочину ; низини: Краківську, Сяндомірську, Мавовецьку, Поліську і Під- 
ляську, височину Шлесько-польську, низину Велико-польську та оверини: 
Велико-польську, Куявську, Поморську і Пруську. 

Кожда в тих територій нае одначе своєрідні окремі прикмети, тому 
годї вводити їх в одно. Така гірська система яв Карпати творить і в оро¬ 
графічного і ГеольоГічного погляду окрему Групу і не можна відби¬ 
рати їй права на Географічну самостійність. Так само не ножна запере¬ 
чувати індівідуальности Шлесьво-польсьній височині, ізольованій із усїх 
боків, тим більше, що й ГеольоГічна будова дав їй самостійність. Подібно 
і нивини рів та поозеря, витворені місцевими та хотяй і посторонними 
чинниками, перетворені силою льокальних впливів здобули тин самостійне 
пятно, тому , не ножна їх зачисляти до перехідних країн. 

Автор підпирав свій погляд такни аргументом як етнографія, а се 
вряджує методичну хибу автора. ҐеоГрафія занимає ся чоловіком лише 
стільки, скільки його жите залежить від фівичних чинників і обставин 
його околиці. Тому трудно підпирати якусь тезу чисто ґеоґрафічну та¬ 
кими аргументами і вони можуть пошкодити стійности самої тези, яка при 
помочи дійсно слабих аргументів могла б таки держати ся. 

Описуючи прямовісну будову Сарматської нивини вгадує автор про 
два пояси височин, яві перетинають східно-європейський низ в напрямі 
рівнобіжників, таІ звані Уральсько-Балтийсьвий та Уральсько-Карпат¬ 
ський. Сен погляд на плястику великого східно-європейського низу дуже 
старий і нині закинений. Вже Птольоией вказував на те, що в винїшнїй 
північній низині знаходять ся великі гори, які він назвав: топз Аіаи- 
пиз і гаопіез НурегЬогеі; на них були жерела Дніпра (ВогузіЬепез), 

*) Рггерізу <їоіус2$се е^гатіпбуг ктоаіійкасуі пусЬ йо згкбі Іийо 
ттусЬ розроШусЬ і -ягуйгіаїоідгусЬ, Іот XII, ст. 77. 
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Дону (Танаїс) і Волго (КЬа), котрі плоли то. до моря Балтийсьвого 
(ропіиз Уепеїісиз), то до Чорного (ропіиз Еихіпиз). Такий погляд 
перетревав до року 1752; тоді видав французький ГеоГраф Бух иапу 
Росії, на котрій бачимо так звану Східно європейську височину, на же- 
релах Дону, Волги і Дніпра. Ту височину лучпть він двона хребтами 
з Карпатами і Скандинавією, вовсїм так яв наш автор (с. 649). Такий 
погляд на плястиву великої вивини вишили оволо 1830 рову німецькі 
Географи Рон і Сідов, що занісць височини на мапах Буха подали хребти. 
На їх погляд тягнув ся північний Балтийсько-уральсьвий хребет від 
панського півострова по жерела Печори, а полудневий карпатсько-ураль¬ 
ський від підніжа західних Карпат. по_ скрут Волги повивше Саратова. 
Сей погляд заперечив Пуш1); він на підставі орографічних і ГеольоГіч- 
них крітерій виказав, що Карпати не стоять в ніякій ввязи, анї ґеольо- 
гічній, анї орографічній, з низом східньої Европи. Дійсну пластику спід¬ 
ньої Европи викрили досліди військового штабу та нові Геольоґічні об¬ 
сервації. Доказано, що даввїйші теоретичні погляди на морфольоГію 
східньої Европи були безосновні. Вони виказали, що від жерел Двини 
і Волги до полудня простирає ся по долїшний біг Дону і Донця висо¬ 
чина, отже про якісь хребти не може бути бесіди. Такий стан річи 
представив Петерман в атлясї. Штілєра (Зііеіег), видавім в році 1866; 
також в виданю „Методичного атласу Сідова" в р. 1861 на мапі Росії 
Фрідріхзена не бачимо уже жадних хребтів. В тім самім дусї писав 
Реклю (Кесіиз „Ьа Тегге", 1877 р., „6ео£гарЬіе ипіуегзеїіе" 1880 р.) 
і Ваґнер (УГадпег, ЬеЬгЬисЬ йег СеодгарЬіе, 1883, т. II, ст. 390). 

Нові мани Росії, оперті на найновійших дослідах, подають вірно 
пластику східно-европемського низу, за атласами Штілєра, Реклю, Сі- 
дова, ВаГнера, тілько, розуиієть ся, вони точніші і прецпзнїйше вико¬ 
нані. До них зачислимо фізичну варту Ілїна (Фізична карта європейської 
Росії), гіпсометричну Тілльо (Гіпсометрична карта западної части євро¬ 
пейської Росії, 1:2520000), на її підставі вменшену, мапу Дінера (Реі- 
Іегтаппз $еодгарЬізсЬе Мі11еі1ші£еп, 1890, ст. 156: С. Біепег, вепе- 
гаї V. Тіїїоз НурзотеігізсЬе Кнгіе (і. еигор. Киззіапрз), мапу Шоваль- 
ского (у збірнім творі „Россія"). Наукову вартість карти Тілльо харак¬ 
теризують та ощняють 51385 гіпсометричних помірів,' які Тілльо ужив 
до вображеня ороґрафії Росії. Про плястику терену, спеціально про пи¬ 
тане, яке обговорюємо, висказуєть ся Дінер тав: „Тим способом загнїз- 
джені та заворінені в Географічних підручниках понятя і назви „ураль- 
сько-балтийського" та „уральсько-карпатського" хребта усунено маною 

‘) РизсЬ 6. З., Котге рггусгупкі <іо деодпогуі Роїзкі. 2 г^корізи 
ЦитасгуІ КазсЬшапп. Раті^іпік йгуодгаіїсгпу т. У, ст. 46. 
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Тілльо раз на все; здаеть ся, що понятя про уральсько-карпатський 
хребет лупать ся з розкладом чорноземних територій Росії; з орогра¬ 
фічного погляду понятє таке не має найменшої підстави; не істну.є та¬ 
кож і другий хребет північний уральсько балтийський, який би лучив 
Ураль з надбаятийсьвими пооверямив. А книжка д. Налковского видана 
в р. 1907 і 

Тверджене Налвовского, буцім то хребет Львівсько-люблинський, 
(звичайно зовуть його подвійним: Люблинсько-томашівський. і Львівсько- 
томашівський), влучений ів Шлезько-польською височною, також не оправ¬ 
дане з огляду на нові ґеольоґічні досліди, роблені Вольфом, Гілльером, 
Тіце, Ломнїцким і Дунїковским. 

Взагалі автор не все тримав ся тих самих прінціпів при обговорю- 
ваню певних територій; раз держить ся морфольоґії, а відкидав ґеольо¬ 
ґічні взаємини (при арґументованю перехідного характеру північно-кар¬ 
патських країн1 ст, 598), то гнов бв більше на ґеольоґічні відносини, не 
привнаючи морфольоґічпих (при питаню про звязь Карпат із Альпами, 
ст. 598, які морфольоґічно не стоять в ніякім посвояченю). Треба було 
вибрати і стати отверто на якихсь критеріях, а принайменьше- згадати 
про иньші звяви, а не промовчувати їх. 

Згадали ми тут про головні хиби в книжці Налковского, не 
визначуючи дрібних промахів в назвах, датах, ґеольоґії, в висказах та 
високих порівнанях ороґрафічних, чи гідроґрафічних відносин поодиноких 
країв. Тих недостач нема одначе в літературі, яку автор вичислив у вступі 
(І—XI), тому їх треба взяти як „оригінальність® автора. Вкінці й етно- 
ґрафічні інформації автора не стоять на висоті нинішніх дослідів, як 
звістка подані ппм про податки Руської держави, творене т. зв. руських 
народності і т. ин. (669, 683, 670). „Европа® Сіверса (Зієуєгз) має 
в тім напрямі ліпші відомости. В, Іеринович. 

Видання й статі обговорені в сім томі: 
V/. Міікотгісг — Озіеигора, 1.905. 
І. Ьесіе]е\узкі — Кипу і гипісгпе ротпікі зїотайзкіе, 1906. 
Е. Голубвнскій — Но поводу перестроя В. И. Ламанскимь исторіи 

дкятельност^ Константина философа, первоучителя Славянскаго, 1907. 
Г. Бараць — О бибдейно-агадическомь злементі вь повістяхь 

и сказавіяхь начальной русской літописи, 1907. 
6. СоЬеп — ОезсЬісЬІе йег Іпзсепіегип£ іт ОеізШсЬеп ЗсЬаи- 

зріеіе йез Міііеіаііегз іп ЕгапкгеісЬ, 1907. 
В. Ляскоронскій — Русскіе похода вь степи вь удільновкчевое 

время и походь кн. Витовта на татарь, 1907. 
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8. КиіггеЬа — Нізіогуа изікуи Роїзкі то аагузіе, 1905. 
О. Ваіаег — 2 ротоойи потоедо гагузи Ьізіогуі изігоз'и Роїзкі, 

1906. 
8. КиіггеЬа — Кііка ктоезіу) г Ьізіогуі изігози Роїзкі, 1906. 
О. Ваігег — О кііки ктоезіуасЬ зрогпусЬ г Ьізіогуі изіго^и Рої¬ 

зкі, 1907. 
— Райзітоо роїзкіе то ріегтозгет зіейтйаіезі^сіоіесіи XIV і XV 

тоіеки, 1907. 
А. Згеїадотозкі—Л¥ггозі райзітоа роїзкіе^о то XV і XVI то., 1904. 
А. Покровскій — 0 соборахі Юго-Западной Руси XV—XVIII вв. 

1906. 
П. Жуковичі — Бреетекій соборі 1591 года, 1907. 
С. Пташицкій — Йвані бедорові. Изданія острожской библіи ві 

свяви сі новши данннии о посліднихі годахі его жозни, 1903. 
П. Жуковнчі—Архієпископі Мелетій Смотрицкій ві Бильні, 1906. 
П. Жуковичі — Запорожскіе гетманн Бородавка и Сагайдачний 

ві своихі посліднихі церковннхі и политическихі ділахі, 1906. 
\\т. Роіоскі — О^гбсі Ргазаек, І, II. 
П. Митрофанові — Политпческая діятельность Іосифа II, 1907. 
М. Тершаковець — Матеріали і замітки до історії національного 

відродження Галицької Руси в 1830—40 рр., 1907. 
Г. Яковлеві — Пословвци, поговорки, крилатня слова, привіти 

и повірья ві слободі Сагунахі, 1906. 
К. і Т. Мокіотозкі — Зргатоогсіаше г тоусіесгкі оіїЬуіеі то г. 

1904 то сеіи Ьаіїапіа згіикі Іиіїотое], 1907. 
Зргатоогйапіе дгопа с. к. копзегтоаіогбто бйіісуі тозсЬодпіе^, 1906. 
О. БаітЬапіі — Веіігаде гиг уегдІеісЬешіеп За^епіогзсЬипд, 1906. 
Ж Иаїкотозкі — 2агуз §ео§гайі гогитотое^, 1907. 



КНИГАРНЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА Ш. ШЕВЧЕНКА 
у Львові, ул. Театральна, ч. 1 

має на складі між иньшими отої книжки. 

Адріян. Аїрарний процес у Добростанах. 
Антонович В. Польсько-українські відносини XVII от. 

„ Чари на Україні. 
Барвінський В. Досліди з поля статистики. 
Бодянсьний О. Українські казки, зі вступом і поясненнями 
Боровиновський Л. Маруся, теж. 
Брайтепбах В. Біольоїія в XIX в. 
Будвиновський В. Хлопська посілість в Галичині 
О. Вайсмаер. Про туберкульозу . 
Берн М.. Біблія, студія. 

„ Євангеліє, студія. 
Верхратський Ів. — Начерк соматольоїії. 

„ Знадоби для пізнаня угро-руських говорів, т. 1—2 по . 
„ Про говор долівський. 

Вівнер Ю. Жита ростин у морі. 
Гнатюк Вол. Словацький опришок Яношік в народній поезиї . 

„ Русини Пряшівської єпархії і їх говори .... 
„ Словаки чи Русини?. 
„ Нип^агісо НиЙіепіса. 
„ Пісенні новотвори в укр.-р. народ, словесности 
„ Угроруські духовні вірші. 

Гру шевський М. Історія України-Руси, т. І, II, III і IV вид. 2, по 
„ т. V див. Збірник іст.-філ. секції. 
„ Люстрації королївщин в руських землях XVI в., т. І—IV — 

див. Жерела. 
„ Виїмки з жерел до історії України-Руси: ч. І, до пол. XI в. 
„ Розвідки й материяли до історії України-Руси, II—V 
„ Останні романи Г. Сїнкевича .... 
„ Вступний виклад 8 історії давньої Руси . 
„ Хмельницький і Хмельнищина .... 
„ Звенигород галицький. 
„ Похоронне поле в с. Чехах. 
„ Описи Ратенського староства .... 
„ Хронольогія подій Галицько-волинської лїтописи 
„ Чи мавно автентичні грамоти кн. Льва? . 
„ Економічний стан селян в Львівській королївщинї XVI в. . 
„ Звичайна схема „русскої" історії й справа раціонального укладу 

історії східнього словянства •.. 
„ Етноїрафічні катеїорії й культурно-археольоїічні типи в сучасних 

студиях східньої Европи. „ Спірні питання староруської етноїрафії . . ... 
„ Справа українсько-руського університету у Львові 
„ Справа українських катедр і наукові потреби українства . 
„ Про давні часи на Україні (коротка історія України 8 ілюстр.) 
„ Матеріали до історії суспільно*полїтичних і економічних відно¬ 

син на Україні*. 
3. їінтер. Історія їеоїрафічних відкрить у XV—XVI ст. . 
Драгоманів М. — Листочки до вінка на могилу Шевченка 

„ Рай і поступ 2 вид. 
„ Микола Ів. Костомарів .... 
„ Літературно-суспільні партії в Галичині 

Козаки 
Драгоманів М.4 Листи до їв. Франка і инших, т. І. 

„ Шевченко, українофіли й соціалізм 
Еїан Е. Економічне положене руських селяп на Угорщині 

Корон 
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0*40 
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2*00 
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0-20 

0*30 
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0*60 
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100 
0-16 
1*80 
0*30 
3-40 
200 
0*26 



Короп 

Енїельс Ф. Людвік Фаербах.0*50 
Енїельс Ф. Початки родини, приватної влаоности і держави . . .1*50 
Етноїрафічний збірник т. І— IV, УІІ—X і XII по 3*— кор., т. V, VI 

ХШ—XV ХУІІІ-ХІХ по 400 кор., т. XI.6-00 
бфремов С. Національне питане в Норвегії.0 30 
Жерела до істориї України-Руси, т. І. — Люстрації королївщин в землях 

Галицькій і Перемишльській.. 4*00 
„ т. II: Люстрації королївщин в землях Перемишльській і Сяіюцькій 4ЧЮ 
„ т. III: теж — в вемлях Холмській, Львівській і Беїзській . . 5*00 
„ т. IV: Галицькі акти з р. 1648—9   . 4*00 
„ т. V: теж — ер. 1649 —51 .. 4 00 
„ т. VII: — Люстрація королївщин 8 р. 1570 . 4*00 

Жите і Слово, вістник літератури істориї і фолькдьору, рік 1 і 2 по 10, 
рік 3 по.5*00 

Заклинський Ром. — Чи можна Федьковича Косованом звати? . . 0 І0 
Заневич — Знесене панщини в Галичині.1*00 
Записки Наукового Товариства імени Шевченка т. І—XXII, XXV—XXX, 

XXXIII, XXXIV, XXXVII—ЬХХХ'ЕоТОО, т. XXIII—IV, XXXI—II, 
XXXV—XXXVI по 5-00, комплети І—XX по 48*00, І—Ь по . . 120*00 

Збірник фільольогічної секциї т. І: Т. Шевченко, хроніка його житя, т. І., 
нап. О. Кониський, 3*—, на ліпшім папері 4*00, в оправі . . 5*00 

„ т. II: Розвідки М. Драгоманова, про українську народню словес¬ 
ність і письменство, т. І. 3*00, на ліпшім папері .... 4*00 

„ т. III: Розвідки М. Драгоманова т. П 3*00, на ліпшім папері . 400 
„ т. IV: Т. Шевченко, хроніка його житя, т. II., нап. О. Кониський 4*00 
„ т. V: Про говор галицьких Лемків, нап. І. ВерхратськиН . .5 00 
„ т. VI: Посмертні праці М. Дикарева.4*00 
„ т. VII: Розвідки М. Драгоманова про українську народню сло¬ 

весність і письменство, т. III. . . 4*00 
„ т. VIII—IX: Кореспонденція Якова Головацького в літах 1850—1862 7*00 

Збірник історично-фільософічної секції т. 1—IV ронійшли ся (Історія Укра¬ 
їни- Руси, нап. М. Грушевський, вид. друге, див. М. Грушевський) 
т. V: Матеріали до історії духового житя Галицької Руси ХУШ— 
XIX віку.400 

„ т. VI і VII: Історія України-Руси, нап. М. Грушевський, т. IV. 4*50, 
на ліпшім папері .... ..... 5*50 

„ т. VШ і IX: Історія України-Руси, нап. М. Грушевський, т. V . 7*50 
„ т. IX і X: Історія України-Руси, нап. М. Грушевський, т. VI . 7*50 

Збірник математично-природописно-лїкарської секції, т. І, П, III і IX 
по 3*—, т. IV—УШ (кождий в двох окремих випусках) і IX—X по 
2*00, т. XI. .5-00 

„Зоря", письмо літературно-наукове, р. II і V по 6 00, р. VI і IX по 10*00 
„ лїтерат.-наук. ілюстроване, річ. XIII, XV—XVIII по . 12 00 

І сто рична біблї отека: 
т. І. С. Качала — Коротка історія Руси.2*40 
т. II. М. Костомаров — Дві рус. народности й ин. статі .' . 4*00 
т. III. і IV. Д. Ідовайськпй — Княжий період України-Руси . 6*80 
т. V. М. Смирнов, М. Дашкевич, І. Шараневич — Гал. Русь . 3*00 
т. VI. Антонович Вод. і Ідовайський Д. — Істория вел. кн. ли¬ 

товського .3*20 
т. VП. Іван Линниченко: Суспільні верстви Галицької Руси 

XIV—XV в. .?*20 
т. VIII. Розвідки про церковні відносини на Українї-Руси XVI— 

XVIII вв.2*00 
IX—XII. М. Костомаров — Богдан Хмельницький . . .12 80 
ХІИ. М. Костомаров — Гетьмановане Виговського і Ю Хмель¬ 

ницького .3*20 
XIV—XVI. М. Костомаров — Руїни. . 8*40 
XVII—ХУШ. М. Костомаров — Мазепа і Мазепинцї, В. Анто¬ 

нович. Останні часи козаччипи на Правоберожі . . .6*60 



XIX. Розвідки про народні рухи на Українї-Руси в XVIII в , 
XX. Шульгин — Начерк Коліївщини. 
XXI і XXII. Розвідки про селяньство па Українї-Руси в XV— 

XVIII ст. 
XXIII. і XXIV. Розвідки про міста і міщанство .... 

Іпїрем Дж. Історія політичної економії. 
Кавцкі Кароль, Народність і її початки. 
Калитовський Ом. Др. — Матеріали до літератури апокрифічної . 
Кельнер Л. Др. — Історія педаїогії. 
Кареев М. Фільософія історії. 

я Фільософія культурної й соціяльної історії. 

Колесса Ол. Др. — Юрий Косован-Федькович ... . 
Кониський О. Листи про Ірландію . . .. 
Конрад и. Національна економія. 
Костомарів М. — Руська історія в житеписах ч. II і III по . 

„ Письмо до ред. Колокола. 

Кримський А. Мусулманогво і його будучність. 
Левицький Нечуй І. — Сьвітогляд українського народу . 
Левицький К. Др. Німецько-руський правничий словар 

„ Руська Правда. 

Літературно-науковий Вістник, річна передплата 16*00, повні 
1899—1906 по 16 00, книшки V—ХИ 8а 1898, з додатно 
чатих у попередніх книжках статей .... 

Ляссаль Ф. Про суть конституції. 
Масарик Т. Ідеали гуманносте . . .... 
Ж. Масперо. Старинна історія східних народів, т. І . 
Л. Маячанець. Про шлюб на Українї-Руси в XVI—XVII ст. 
Матеріали до українсько-руської етнольоїії т. І, Ш і VI . 

„ т. II, IV—V і VII (містять моноїрафію проф. Шухеві 
Гуцулів) 

я т. VIII. 

річники 
м розпо- 

ича про 

Миколаевич Я. — Опис каменецького повіту 
Міцкевич А. До галицьких приятелів, ві вступом і поясненнями 
Огоновський Ом. Др. Історія руської літератури, т. ПІ. 8*00, т. IV. 

„ ЗіиЙіеп аиі (іеш СгеЬіеІе сіег гиіЬепізсЬеп Зргасіїе 
Олехнович В. Раси Бвропи. 
Онишкевич Г. — Руська бібліотека т. III . 
Памяткиукраїньско-руської мови і літератури, т.І. Апонріфи старозавітпі 

я „ я» „ т. П і III. Апокріфи но¬ 
возавітні по. 

„ т. IV. Апокріфи і леїспди 8 українських рукописів 
„ т. V. Памятки полемічного письменства кіпця XVI і поч. XVIі в. 

ІІавдик М. — Про читальні . 
я М. П. Драгоманів, его ювілей, похорон, автобіографія і спис творів 
я Якуб Іаватович. 

ІІартииький О. — Старинна історія Галичини. 
я Словянська держава перед двома тисячами літ .... 
я Провідні ідеї в письмах Т. Шевченка. 
я Скандинавщина в давній Руси. 
„ Слово о полку Ігоревім. 
„ Темні місця в Слові о полку Ігоревім. 

Правнича часопись, річник IV—V по 6 00, VI, VII — X по . 
Правнича бібліотека т. І вин. 1, т. II вин. 1 і 2 . 
Правнича і економічна часопись, т. І—Ш по 3*00, т. IV—V і VI—VII по 

4 00, т. VIII—IX по . . . . 
„Правдаа письмо літературно-наукове 8 1873, 76, 77, 79, 89—96 по 

я ер. 1878 2*00, річн. XIII 8 доповненем. 
ІІулюй І., Непропаща сила. 

„ Нові І перемінні 8ВІ8ДИ . . . ?% • • • ... 
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Корон 

Раковський І., Вік вашої землі.0*10 
„ Вулькани .  0*30 

Рудеидький С. — Українські козаки в 1626—1630 р.100 
„ Руські землі Польської Корони при кінці XV в.0*80 

Сеньобб Ш., Австрія в XIX ст.0*80 
„ Міжнародні революційні партії . . . ... . . . 0 40 
„ Церква й католицькі партії в XIX ст.045 

Ф. Сірко. Тарас Шевченко і його думки про громадське шите . 0 60 
Спис творів Ів. Франка за 26 літ його літературної діяльносте . . 1*00 
П. Стороженко. Історія західно-європейських літератур до кінця XVIII ст. 4*40 
Стоцький С. — Буковинська Русь.2*40 
Студинський К. Др. — Лірники, студія.0*40 

„ Пересторога, історично-літературна студія . . . 2*00 

Тен Г., Фільософія штуки . . ..1*00 
„ Нариси І8 старинного сьвіта. . 0*66 

Терлецький О. Москвофіли й народовці.0*30 
Томашівський С. Народні рухи в Галицькій Руси 1648 р. . . .2 00 

„ Податкові ухвали 8а Казимира Ягайловича в Польщі . . . 3*00 
„ Київська Коваччина 1855 р.0*10 
„ Маруся Богуславка в українській літературі . ... 200 

Уайт Д. А., Розвій їеоґрафічних поглядів.0*30 
„ Розвій астрономічних поглядів.0*46 
„ Розвій поглядів на лихву.0*30 
„ Розвій поглядів на вселенну.0*90 
„ Ровмови 8 Л. Толстим. ... 0*30 

Українсько-руський Архів. Т. І: Др. Іл. Свенцїцкий, Опис рукописів 
Народного Дому.4*00 
Т. II: Др І. Франко, Громадські шпихлїрі в Галичині 1784—1840 р. 4*00 

Українсько-руська бібліотека т.І, 600, II, 4*00, IV, 3*00, оправні о 1*20дорожші. 
Уманець і Спілка — Словар росийсько-український т. І—IV . . . 12*00 
Фер Л. Будда і Буддізм.0*80 
Ферріер Е. Дарвінізм.  1*30 
Флямаріон К. Про небо ....  2*00 
Франко Ів. Нарис історії фільовофії. . . 060 

„ Наші коляди.0*40 
„ Іван Вишенсьвий.2 00 
„ Про панщину і її знесене 1848 р.0*60 
„ Хмельнищина 1648 —9 р. в сучасних віршах .... 2*00 
„ Слово о Лазареві воскресеніи. . 0*50 
„ Апокріфічне евангелие Псевдо-Матвія.0*30 
„ Шевченко героєм польської революційної лєґенди .... 0*40 

Др. А. Форель. Гігієна нервового і духового житя.2*40 
„ „ Про алькоголїзм.0*30 
Е. Фрас. Нарис їеольоїії.1*60 
Е. Цеклер. бзуіти. 0*75 
Целевич Ю. Др. — Історія Скиту Манявського . .... 2*40 
Цедевич О. Причинки до зносин П. Дорошенка з Польщею . • . 0*40 

„ Участь козаків в Смоленській війні 1633—4 рр.100 
Е. Шірер. Політична історія Палестини.3*50 
ІЦурат Чернеча република на Афонї.020 

„ „Чернець** Т. Шевченка, студія.0*20 



ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА Ш. ШЕВЧЕНКА 
український науксрий журнал, під редакцією М. Грушевії XVII рік, 

виходить що два місяці' книжками по 15 аркушів. 

Передплата в Росії 6 руб. иа рік, поодинокі книжки по 1 руб. 50 кой. 

Посилати передплату на адресу: Львів (ЬетЬег§), Австрія. Супіньского 17, 
Наук. тов. ім. Шевченка (Йеусепко-ОезеІЬсЬаіі. бот ЛУіззепвсЬайеп). 

ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТОК 
МІСЯЧНИК ЛІТЕРАТУРИ. НАУКИ Й СУСПІЛЬНОГО життя 

в році 1908 виходить в двох виданнях, львівськім і київськім. 

Міст іть белетристику оріґінальну й переклади — повісти, оповідання, 

•грами, поезії, статі з української історії, літератури, суспільної економії 
й иньших областей знання; огляди літератури, науки й суспільно-полїтпчного 

життя; дрит^ку й біблїоґрафію. 

За редакцію львівську відповідає Володимир Гнатюк. 

Редакція її адміністрація у Львові, ул. Су пінського, ч. 17. 
(ЬешЬег£, 8ир:л*кя£а*9е, 17. Аигещег Ніг ЬіПегаІиг іти ЛУЬаепвсЬаЇЇ.) 

За виданнє київське відповідають як видавець Мих. Грушевський, як 
редактор Фотій Красицький. 

Редакція й адміністрація в Київі. ул. Прорізна, ч. 20. 

В році 1908 журнал буде побільшений до 12—16 
аркушів на місяць і передплата буде на рік 18 кор. 

Передплата на виданнє львівське, плат .а у Львові за 1908 р виносить. 

В Австрії з перег.іЛг.ою нгі пів року 12 кор., на цілий рік 18 кор. 

В .іньших європейських державах (крім Рос5?) переді лага виносить 23 франки 
в Америиї 4*50 долярл, і може бути тілько річна 

Річна пеоедпла~а може бути оплачена в трьох ратах: 3 січня н. ст. 6 кор., 
, з квітня н. ст. 6 кор, 3 серпня н. сг. 6 кор. По порозуміню з адміністрацію 
можна сплачувати рати іакож в иньших термінах, але все з гори. 

Нові передплатними на 1399—1907 р. дістають ус*» ікиши, почавши від 1 о і за ціну 
16 нор. 1-го річника (1898) перші чотири книжки вичерпані: за Сі.іу 12 кор-:. (а РУбу мс'чка 
дістати кн. 5 12, з додатком початку статей, що їх продовженя і., і стять ся в сих кі жках. 

ПООДИНОКІ К'.лЖКИ коштують 2 кор. 

З двох перших здекомплєтов&нпх р‘чинків прод: :оть ся поодинокі книжки 
по 40 сот. 

Книжки висилають ся раз иа місяць; хто Надсилає передплату по виході 
книжки, лктае належні книжки при найблизшій розсиліг. 

На зміну адреси треба присилати 50 сотиків; при тім треба подавати 

все ке .тише нову, але й стару адресу. 


