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з Років війни

Сатиричні ілюстрації з европейської війни.

Оповіданя, відомости і інформації про

український нарід, про старий край і Аме

рику, богато ілюстровані.

*, Дні.

NІСНОLAS сЕсцNSк

Цїна 80 центів.

1916

З друкарнї ,,Свободи“, 83 Grand St., Jersey City, N. J.
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П0 УПАДКУ ПЕРЕМИШЛЯ.

(Дальші інструкції).

Великий князь Микола Миколаєвич (до ко- Козаки: Послушно приказу! Прізвалї, ваше вин
ків) : сочество !

(Ще козаки не відійшли як великий княз

— Призвать мені тут сейчас команданта пе-|зачав свому підвладному, командантови Шере

миської кріпoсти! Сказать, што має здати ра-і мишля уділяти „дальших інструкцій". 3за две

орт, а я дам йому сейчас дальші інструкції. рий зазирає ще оставша решта російських ґс

нералів, котрі вже бачать, що і їм небаром прий

Козаки: Так точно, ваше височество! деться відібрати „дальші інструкції, — можливо,

що лише на дальшім східнім теренї бою).
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В Б Р 0 Д А Х.

У головній кватирі російської „галицької” армії.

Великий князь Микола Миколаєвич (до ґенерала Іванова): Как ти сьмєл, сукін син, отдать

Лемберґ или Львоф в нємєцкіє рукі? Гаварі, а то прікажу послать тєбя на вєсєлїцу (шибеницю) !!!

Генерал Іванов (припадаючи до колїн великого князя): Пажалуйста, ваше височество, я

ісполнїл точно ваш пріказ! Ви прiказалї на 2 нєдєлї перед бітвой відіслати до дому гармати, то

как же я міг виграти войну?!!

Великий князь (до ґенерала): Но, єжели ти держал ся пріказу, то тєбя помилую! (До

козаків): Казакі, сотня палок ґенералу! Валяйтє!



3 А ПАЛ Р у c c К0 г0 ц А РЯ.

Впєрод, впєрод! за матушку Рассєю!

ВІІєрод сини родїни, подданиє русскаво царя! Только сьмєло впєрод!
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Цар: Пустїть мене на волю, нехай я своїм двуглавим орлом відлечу до дому!

Австрійський цїcap: Вже тужиш за волею? А чому своїм народам її не даш? А чого ти

прилетіїв сюди в чужі краї?

Нїмецький цїcap: Не бій ся! Ми тебе відпровадимо аж до дому. Дорогу знаємо добре, бо

ти її визначив мечем і огнем, як ішов сюди! В короткім часї будеш в Пєтроґрадї! т.

а



ПРИЙШ0В Д0 Г0Л0ВИ П0 Р03УМ.

Микола Миколаєвич: Поки моя армія втікає, поти я безпечний! Нїчого не вдiє неприятель!

нас славити Бога, є куди втікати!



Р00ІЙСЬКА В0ЄННА РАДА.

Микола Миколаєвич: Достойні панове, члени русскої воєнної ради. Доси випробували ми два

способи войованя: наступаючий похід і відворотний похід. Про успіхи обох тих способів не буду

говорити, бо вони є знані. Але ґаспади, час не стоїть, тепер мусимо застановити ся над якимось

три особом войованя!
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В ПlН0bКИХ Б0Л0TAХ.

Микола Миколаєвич (до „русского медведя” — русскої армії):

— Не плач, мій бідний медведю, що ми вже в Пінських болотах. Ще не знати, хто кого

тут закрутить, чи ми Нїмця чи Нїмець нас! Як я доси знаходив способи, то будь певний, що і |

тетпер ще знайду. Тож не скавули, не край мог0 серця.



мЕдитАції Русск0г0 ЦАРЯ.

Цар (до себе): Який той мій стрик Микола Миколаєвич хитрець! Перед війною кричав, що

мусимо зачати війну, аби знищити революцію підчас воєнного стану і тепер каже, що революція

вже знищена. А коли я кажу: Нy то скінчімо війну, най раз вже буде мир! — мій стрийко кри

чить: Не можна, бо знов буде революція. А коли я питаю ся: Хто-ж викличе революцію? —

стрийко холоднокровно відповідає: — Я! -

Тм!? Тут, ніби то він мій стрийко, ніби приятель, нїби дбає про добро Росії, ніби подає

іменї свою приязну руку, а тимчасом се чорна діявольська рука, яка не поміч менї дає, але бомби

кидає менї перед мій престол!!!

1



У ЛїКАРЯ.

Хорий: 0й, болить! Не витримаю!

Лїкар: Чекай ще хвильку, ще лиш кілька вирву! Найтяжше, аби вирвати той, що ти його

звеш Бресть Литовський!

Хорий: 0й, не витримаю! А чим я буду їсти?!

Лїкар: Не жури ся, будеш їсти мамалиґу! Тепер цїла біда була через обжирство! Ти пожер

був цїлі народи, а зтого болїли тебе і зуби і черево! В серединї була нестравність, так звана

„революція”. А як не будеш мав зубів, то хоч і буде лакімство, але не буде обжирства, бо не

буде чим їсти. Тодії також не буде в тебе нестравности і все буде в порядку! Ще напишу тобі

рецепту, що найлїпше тобі тепер буде сидїти в Москві, бо на півночи в Пєтроґрадї холодно, мо

рози, вітри, а ти потребуєш відпочинку. Вітри могли би тобі голову урвати, або бодай струтити

корону! Мусиш тепер дуже на себе уважати! Також добре буде тобі, що будеш далеко від моря,

бо вода буде тебе ломити!

Хорий:, 0й, кров, кров!

Лїкар: \ "ого, нїчого! То людська кров, яку ти пив! То болить, але треба терпіти! Ті на

роди більше те, ли, як ти з них випивав кров! Тихо, тихо! Ще хвилька, а все буде добре!
*
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покійно до дому, поза ті кляті

с", S tr—«

2в те0- - -

ненаситі вовки нїмецькі вже 0статне Медве

а дві половини! „Серце моєкі стоять тепер на наше нещастє
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ЦАР НА фР0НТї.

/

Цар: Стрийку, стрийку! Я не бачу нашої армії!

Микола Миколаєвич: Що з тобою, хлопче?!! /

Ти хочеш бачити се, чого я не виджу!?!

Цар: Але стрийку, може ми не на фронтї? |
- км 1

Микола Миколаєвич: Будь тихо! Чекай, наш

фронт прийде до нас! Він посуваєть ся скоро!

Чи не бачиш, як я трясу ся, вижидаючи приходу

нашої хмари, нашої сили?!!!

Цар: 0 так! Я чую твій неспокій!

|
й

й
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Микола Миколаєвич: 0в-ва-а!!! А то що?!! Я гадав, ща я хоч тут вже безпечний, а ви і

тут за мною? 0в-ва-а!!!



В БРОДАХ.

Генерал Янушкевич: Вставайте, Ваше височество, поїдемо дальше!

Микола Миколаєвич: А все вже готове до утечі?

Янушкевич: Гляньте, що все стоїть готове, в порядку!

Микола Миколаєвич: Попів бачу, а де війско, гармати, табор?!!

янушкевич: Прокляті Германци забрали, Ваше височество!



„ГР13НЕ ПЕР0”.

цар: Доси уживав я лише свого грізного оружя, але виджу, що се нічого не помагає. Та

Греція і Румунія своїм опором змушують мене, щоби я ужив проти них ще свого грізного пера.

Але се вже" раз, се „ультіматум”, кажу вам, се „ультіматум”, чортові сини, зрадники

ав'я Н0 B8...

IIII
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Царська потвора однаково давить і дусить і мучить і московський нарід, і український нарід,

| і фінляндський нарід.
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Цар: Боже мой, Боже мой, вскую мя оставил єси?! Я виповідал війну, щоби піддержати

самодержавє, а вона менї валить його таки на моїх очах!!! А, гей!!!..

Війна: Я не валю, я лише пробую, чи самодержавє ще само держить ся...

Мі 2rттS



Р І Ч Н І Ж Н И В А Ц А РЯ Н А В I й Нї.

Батюшка: Царю, на яку памятку ти велїв висипати могили з людських черепів?

Цар: На памятку першої річницї нашої освободительної війни! 4

Батюшка: Сумно, дуже сумно, царю! *

Цар: Я потішаю себе, що там богато згинуло революціонерів і по війнї буде спокій у моїй

Державі.

Батюшка: Побачимо, царь!

|



Московські газети з Пєтроґраду, столиці Росії, нарікають, що Українції у Злучених Держа

вах ведуть велику аґітацію проти Росії. Болить московських чорносотенців, що відси сьвітло па

де на царську злочинну роботу в Европі. 4-е



- « -

- - -- - --------- “ «--, -

“trст

Цар: Називають її Мало-росія, а пястук у неї більший нїж моя достойна корона!



Цар: А що там такого? Може знова їхати на фронт?

Робітник: Так, вийди но раз на фронт перед нарід!

Цар: Нарід?!! Чого нарід може від мене хотїти?

Робітник: Волї !

Цар: Я не вийду!

Робітник: То ми ідемо до тебе!



ЦАР МИК0ЛА.

— Я отворив думу і пустив її, щоби ходила, а вона надула ся, як би хотїла мене з'їсти!!!

Файна менї забавка! Міністри дали менї її в руки і казали: „На, маєш, бав ся!” А вона така

страшна, немов би мене хотїла вбити! Що я з нею зроблю? Як я її тепер замкну? Хто менї поможе?

Чи вистарчать міністри, чи треба буде аж кликати війско?



*

В ХАТї Р00ійськ0г0 ЦАРЯ.

(Цар бавить ся думою, то замикає, то отворяє, як йому подобаєть ся, поки дверцята не

примкнуть йому руки. Аж тоді він покине забавку).



Цар: Я бавив ся шибеницею і вязницею, а

тут тота дума менї перешкаджає! Салдате, зроби

з нею порядок!

Салдат: Мельдую послушно, що дума вже бу

де смирна і не буде мішати ся до нїчого, що

робить Ване царське Величеетво!

*
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ЦАР і думм.

Дума: Царю, царю, чого ти хочеш від мене? Що хочеш ти менї заподїяти?

Цар: Нїчого, — лише, аби ти мовчала і дала менї отсю мошонку!
т.
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Цар (співає):

Десять лїт я водив свою думу за ніс,

І вона так послушно ходила!...

А тепер мене з заду вхопив якийсь біс

І я стою

Чи не

, немов би до землї приріс,

чари та дума пустила?!!...

з і

—
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Цар: А гей, думо, що ти собі думаєш, що вуси смикаєш імператорови всея Росії? Видно, що

тобі не лише уста але і руки треба скувати?!...

Дума: Я нїчого злого не думаю: я лиш думаю, як би то увільнити ся від тебе. Ти можеш

менї скувати і руки і ноги, але не скуєш думки і дума все буде свою думу думати, поки не ви

думає та не переведе в дїло...

Обс82 о)



Цар: Здавало ся, що така сильна підстава мого престола, а вона валить ся!

Бійте ся Бога, ратуйте, бо як впаде підстава, то і престол зі мною завалить ся, або буде

такий низенький, що нїхто перед ним страху не буде мати!

ик,
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аж за океаном — в Америцї! І се-ж не брехня, бо моя ґазета „Новое

Цар: Я гадав, що я вже знищив українську пропаґанду, перейшовши Галичину і Буковину,

і
р

а вона — бачу — виростає

Время” про се пише.
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ПРОБ0ВАНЄ СИЛИ.

Австрійський цїсар: Тьхі! Перемишль! — Тьхі! Львів! — Тьхі! Лю

блин!— Тьхі! Холм!

Нїмецький цїcap: Чекай, я лїпше вдару! Я згори!— Гоп! Лібава!

Австрійський цїcap: 0вва, я ліпше бив!

Нїмецький цісар: Ану, диви ся тепер! — Топ! Варшава. *

Австрійський цісар: Но то було добре! Тепер відпочиньмо трохи і

биймо дальше !

(З боку стояли: Анґлїя, Франція і Сербія. Спочатку спокійно дивили ся,

але як побачили, що оба хлопи добре бють, почали шлакати. Найгірше розпла

кала ся Франція (по серединії). Втерла вона сльози в подолок і стала крича

ти: Дивіть, дивіть на тих завадіяків! Вони нібито бють шо голові Миколу Ми

колаєвича, а бідний цар вганяє як варят. Він бідний більше терпить як сей
на долї, бо не лише тонить ним, але бє його також в голову. Ои, йому бідно

му ще корону струтять і голову скрутять). — 2 —
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ГУД БАЙ!

Коли прийшов осїнний час Сказав так грімко се з гармат,

У поле, лїс і гай, Що аж затряс ся гай,

Прусак сказав: Кидай сeй край, Аж вдарив відголос з Карпат

Бо він не твій, — ґуд бай! До русских ух: ґуд бай!

Червона Русь, червона Русь,

0кровавлений край,

Тепер ми йдемо назадгусь* v ** ч. 17 -----



До дому!

-



М00КАЛЬ-САЛДАТ 3ДАЄ РАП0РТ ПЕРЕД ВЕЛИКИМ КНЯ3ЕМ МИК0Л0Ю МИКОЛАЄВИЧЕМ

ПР0 СВ0Ю Д0БИЧУ НА НїМЦЯХ. -

Великий князь Микола Миколаєвич: Што-ж ти, Ваня, сукін син, мать твою... пріньос?

Салдат Ваня: Мельдую послушно, што я здобув нїмецьку пекольну машину, какою вони так

страшно стреляють на мір хрещений, що тисячами гине!

Великий князь Микола Миколаєвич: Дурак ти московський, мать твою сотило, сукін син,

свиняча морда, хаме кацапський. Какую-ж ти єрунду нєсьош?! Кт0 тєбя учіл, што ето пєкольная

машіна?! Вєдь поп твой ілї офіцир!?! Што-лї? Ета машіна косіт траву, ґлупий кацап, а нє мір

крещений!! Панятно?! Получiш пятьсот палок, таґда научіш ся, што ето єст, сукін син! Пашол

вон к чорту, сабака!!!!!!
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0ПЕРАЦІЯ Х0Р0г0 ч0Л0ВІКА.

Гінденбурґ: Тихо, господине, операція вам поможе. Ви набавили ся недуги в мазурських

03ерах.

Гещендорф: Так, так, господине, ви замочили ся в мазурських озерах, а потім пійшли в Кар

пати і там перестудили ся. Може операція вам поможе!

Со32 )



БРАТ НА БРАТА.

Козацькі потомки у війсках чужих держав, мусять воювати проти себе. Брат убиває брата.

Ріжниця тільки в тім, що один має на собі російський війсковий мундїр, а другий австрійський.

Колись, вже тому далї буде півтораста лїт, як наші предки козаки по зруйнованю Сїчи-Матери

Москалями втікали за Дунай під Турка, то співали, що „за все добре під Турком жити, лиш

одно не добре, що на віру бити”. Болїло їх, як Турок посилав їх проти православних Сербів.

Тепер же се повторило ся. Знов іде брат на брата. Але пiслав його не Турок-бісурмен, а цар

православний і відзнаку дає українським ж0внїрам в його царськім мундїрі за те, що за царську

справу вбивають своїх братів.

Там горять церкви і села українські в Галичинї, тут брат лежить убитий. Цар дає убий

никови відзнаку. Він чує се, що убив брата. Убив він його не зі своєї волї, а з царської і болить

його се дуже, а ще гірше болить його, що цар кат дає йому свою відзнаку за послух злочинному

царському наказови.

Така гірка доля козацьких потомків в теперішну хвилю.

Але прийде час, що і се знущанє скінчить ся.



2

vАкsдму

П 0 Л ь 0 В А Н Є Н А М Е Д В Е Д Я.

Нїмецький цїсар (дзвонить і кличе до своїх ґенералів: Більова, Гінденбурґа і Макензена):

А гей, вже готовий окріп, давайте медведя. Як не можете ще зловити великого, то покищо да

вайте малого !



СПІЗНЕНА „РЕф0РМА”.

Цар: Слухайте, ґенерали! Ми заміняємо Нашу корону за меч, котрий Ми дали Нашому стрий

кови в Старих Бродах яко признанє за занятє Галичини.

Генерал Рузский: Царю, а чи ти желаєш собі також, щоби великий князь засїв на твоїм

престолії?

Микола Миколаєвич: Того хочу я!

Генерал Рузский: Царю! Я бачу, що ти спізнив ся зі своєю реформою і вона тобі вже нічого

не поможе! Тепер вже пізно скидати корону, а брати меч. Тепер вже мусять прийти нові великі

реформи.

Цар: Але-ж та корона і так летить з моєї голови!!!

і нані і
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„Дві Мик0ли" в доP03ї до дому.

..Гуд бай

Цар Микола (під пахою Миколи Миколаєвича):

Стрийку, що той проклятий німецький орел від
нас хоче 2

Микола Миколаєвич: Тихо сиди, бо нас задзьо

бає на смерть!

Цар Микола: Чую біль, але менї здаєть сЯ,

——- що я в твоїх руках певний, лиш бою ся за корону.

Микола Миколаєвич: Тихо будь! Своє спасенiє

завдячу й не так моїм рукам як моїм ногам.

— Цар Микола: Видно, Господь Бог мусїв згори

- - - знати, що ти будеш мусїв втікати, коли дав тобі

такі довгі ноги, що якраз пасують до нашої утечі

на Великі розміри 11 |

Микола Миколаєвич: Кажу-ж тобі: будь ти хо! Ти забогато папляєш, а се потім мстить ся.

Я здобув „Червонную Русь” і поти вона була наша, поки ти не оголошував того у Львові, в

Перемишли і в Бродах. А як оголосив, все про пало!

Цар Микола: 0вва! Ти, стрийку, тепер оголоси, що жадної утечі нема, а тільки пересуненє

боєвої лїнїї зі „стратеґічних зглядів” і все буде гаразд!

Микола Миколаєвич. Малчі, дурак! бо ще нас Нїмець пересуне на Сибір!



1( ЦlР їДЕ Нl фFllї?

Цар: Стрийку! Я би хотїв також дістати ся

на фронт та подивити ся на війну!

Великий князь Микола Миколаєвич: Не раджу

тобі, бо там стріляють! Можуть тебе вбити!

Цар: Таж прецїнь я буду межи своїми, то

чейже свої мене не вбють.

Великий князь: Нинї не можна нїкому ві

рити; а найбільше бою ся через те, що наші

не вміють добре стріляти і стріляють, як то ка

жуть „куди мана”. Дуже легко можуть свого

чоловіка влучити.

Цар: Стрийку! То пускай мене там, де ще

наші не стріляють, троха дальше, ззаду...

Великий князь: Добре, але бачиш часом Нїмцї

зпід землї виростають, а вони добрі стрільцї, а

ще на твою короновану голову...

Цар: Не бій ся, стрийку! Я на Нїмцїв маю |
спосіб. Я знаю, що вони не стріляють до возів

Червоного Хреста, тож моя карита поїде яко

амбулянс Червоного Хреста і я певний, що Нїмцї

його не рушать, але диви ся, аби і наші того

тижня не стріляли до возів Червоного Хреста та

через помилку не взяли моєї повозки за віз нї

мецького або австрійського Червоного Хреста...

Великий князь: Як так, то харашо! Можеш

їхати. Я вже доложу усїх заходів, щоби ти нам

цїлий вернув ся назад до Царского Села.

Н



Микола Миколаєвич:

— Пригадую собі як нинї, як на ось-тім образку! їду, їду, броджу, броджу! Вже я в бо

лотах; ще капку і вже туй-туй! Аж мій братаник зірвав ся і менї все перебив. Як тобі лакома

така їзда, то пробуй! Гайда!

НїК0ЛАЙ НїК0ЛАЄВиЧ:

Я ще і Туркам дам ся знати! Добре, що маю вcї припаси воєнні! Тайта, вйо!



„САМ0ДЄРЖЄЦ”.

Нїмецький цїсар (до царя): Може не можеш удержати ся? Я тебе здійму?! Та?

Цар: Не треба, нї, я — самодержець!



В Д0Р03ї Д0 КАВКА3У.

Микола Миколаєвич (бродячи в крови):

— хочеш, царю, бути командантом армії! Добре бери команду в свої руки, а я вмиваю руки!



МИКОЛА МИКОЛАЄВИЧ НА КАВКАСЬКІМ фРОНТї:

— Га! дав менї цар воєнний плян проти Туреччини і каже: Бий завзято Турка-бісурмена!

Та пляном самим?! А де гармати, а де амуніція, а де війско? На папери воно є, але хиба і побіди

там лишать ся!...



Пожди, Петре з Белоґраду,

Тримай ся ще з заду,

Чи не видиш, що мов з аду

Лечу з Пєтроґраду?!

Не чекаєш, утїкаєш

Густими снїгами...

А деж мене вижидаєш

З моїми війсками?!...

І кудиж ти своє війско

Хочеш схоронити?

Чи не йдеш ти в Чорногору

В гостї до Микити?

0й, пійшов би в Чорногору
t

І я гостювати,

Але як побачу гору,

То бачу... Карпати...

Гей, Карпати українські,

Вже вас не видати!

Цїле війско своє дав я,

Щоби вас дістати!...

Але годї... Треба гнати,

Скорість приспішити,

ЖI(об гостини до Микити

Часом не спізнити...
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як гадаєш, чи маю вислати свою побідоносну армію до Болгарії, чи нї?

Микола Миколаєвич: Побідоносну — висилай, але з тамтими, що я тобі лишив, то раджу:

Цар: Стрийку,

осторожно!

-
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ДР. ІВАН фРАНК0.

"-7" —С тв —A- ї: гвінг її.

2275

Як би само великеє стражданє

Могло тебе, Вкраїно, відкупити,

Було-б твоє велике пануванє,

Нїному-б ти не мусїла вступити.

Як би могучість, щастє і свобода

Відмірялись по мірі крови й слїз,

Пролитих з серця і з очий народа,

То хто-б з тобою супірництво знїс?

0, горе, мамо! Воля, слава, сила

Відмірюють ся мірою борби:

Лиш в кого праця потом скрань зросила,

На верх той вибється із темної юpби.

Та працї сеї, мамо, в нас так мало!

Лежить облогом лан широний твій.

А кілько нас всю силу спрацювало,

Щоб жить без дяки, в каторзї чужій!
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Тарас0ВИ

lleВЧЕНК0ВИ,

Він був мужицька дитина, а став вpлодарем в царстві духа.

Він був кріпак, а став велитнем в царстві людської культури.

Він був невчений ляїк, а показав професорам і книжним вче

ним нові, ясні і вільні стенкки.

Він десять лїт стогнав під мускетом росийського салдата, а для

свободи Росиї вчинив більше нїж десять побідних армій.

Доля переслїдувала його за житя, скільки могла, а прецїнь не

змогла перемінити золота його душі в іржу, його чоловіколюбства в

ненависть і погорду, його бонкественного довіря в розпуку і песимізм.

Доля не щадила йому мук, але не поскупила ся й радощами, які

плили із здорового жерела житя.

А одначе що найкрасше і найцїннїйше вона відмовилась дати йо

му, аж звалила його смерть — а то непроминаючу славу і все на ново
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2

розцвитаючу радість мілїонів сердець, яку викликують його твори.

Тим був і є для нас Українцїв Тарас Шевченко.

|BАН фPАНК0.
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На могилї Тараса Шевченка коло Канева над Днїпром в 1913-ім роцї. &
2. 248
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На могилї Тараса Шевченка в Каневі над Днїпром в 1914 р. 2:

С

* В 100-літні роковини уродженя поета росийський уряд вислав на могилу Кобзаря жан- 38
SN29 - - - - - - 5%

дармів, котрі з набитим оружєм пильнували, аби Українців не пустити там, де спочиває 38
УN29 • - - - -

їх безсмертний співець і пророк. Ся московська сторожа на могилї Шевченка нагадує 38
SNP2 - - - - - - 23

° нам сторожу воїнів на могилї Ісуса Христа. Але як безсильна була сторожа римська &
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на могилї Спасителя, так безсильною буде також сторожа московська на могилї Тараса. 3;
Sy\2 - - - - vo
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НА ШЕВЧЕНК0Bll

М0ГИ/ll,

Я на Тарасовій могилї

Стою сама в журбі нїмій;

Сплели ся в думки легкокрилі

Моя задума й смуток мій.

Нема юрби, немає гуку,

Мовчить околиця смутна,

Та виразнїйш про давню муку

Могила мовить самітна...

Я чую дух сьвятої сили

Під сим Пророковим хрестом,

І до величної магили

Я прихиляю ся чолом.

Та не кладу вінець терновий,

Хоч муки тяжнії були:

Не буде се й вінець лавровий,

Емблєма бучної хвали: —

Я положу барвінку вітку,

І хрест я нею обівю,

І полеву кладу я квітку,

Зірвану в близному краю.

Тарасе батьку! Ти вгадаєш,

Де квітна тая процьвіла,

Красу журливую пізнаєш,

Що в краю рідному зросла.

Тo ..сон-трава”. що на могилах,

Тобою вспіваних, буя,

Де ти витав на тихих крилах,

Де думка плакала твоя!

Княжна Я. Кочубеївна.
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НАША РІДНА МОВА.

1. Простір української

М08И.

устах майже 40 мілїонів

людий гомонить наша у—

країнська мова. Україн

ський нарід стоїть що

до числа на семім мі

сци поміж европейськими народами, а

поміж славянськими народами займає

друге місце по Москалях. Збитою масою

заселює наш нарід цїлу східну Галичи

ну, полудневу підгірську частину захід

ної Галичини, північну та західну части

ну Буковини й північно-східну частину

Угорщини. Але головна сила україн

ського народу, бо цїлих девять десятих

живе в російській державі. Там займають

Українції отcї ґубернії (одна ґубернїя ве

лика меньше-більше як цїла Галичина):

полтавську, чернигівську, харківську, ка

теринославську, київську, херсонську,

подільську й волинську, більшу частину

так званої кубанської области та частину

таврийської, воронїжської, минської.

гродненської, cїдлецької і люблинської

губернїї. До вичислених земель треба до

дати меньші і більші, рідше й густїйше

заселені Українцями оселї в Австро-У—

горщинї (Боснї, Славонїї) й европей

ській тай азийській Росиї, Румунїї, Ту

реччинї, північно-американських Злу

чених Державах, Канадії і Бразилїї.

Вcїх Українцїв вдвоє більше нїж По

ляків, звишп в четверо більше нїж Чехів,

в семеро більше нїж Болгар, а в осмеро

більше нїж Сербів (без Хорватів). Не

тільки майже вдвоє численнїйші від нас

Москалї, але й значно меньші народи

від нашого, як болгарський і сербський

нарід, мають власні держави.

Простір який займає наш нарід в Ав

стро-Угорщинї, виносить 72.000 квадра

тових кільoмeтрiв, а в Росії 750.000 ква

дратових і тр Разом займає у

країнський нарід 850.000 квадратових

кільoмeтpiв простору, значить, девять

разів більше, нїж цїла Галичина. Про

стір української землї більший від про

стору цїлої Австро-Угорщини о 180.

квадратових кільoмeтрiв, а о 400.000

квадратових кільoмeтрiв вiд простору цї

лої Нїмеччини. На жаль, хоч так дуже

численний український нарід і такі ши

рочезні простори заселює, не має він ни

нї власної держави, нї навіть не здобув

собі такого становища та впливу в дер

жавах, в яких живе, як здобули собі два

рази меньше численні Поляки та звиш у

четверо меньший від нашого чеський на

рlД.

2. Наша мова давна. Сього одинокого

скарбу не мали сили забрати нам

вороги.

І ми мали колись протягом більше

нїж пятьсот лїт власну державу. Почат

ки нашої державної орґанїзациї сягають

ще девятого віку. Але в дорівнаню з по

чатками колишної нашої держави укра

Інська мова далеко старшta.

Княжі межиусобицї довели до упад

ку українську державу. В першій поло

винї ХIV віку увійшла галицька Україна

в склад Польщі, а в 12-ій половинї того

столїтя прилучено київську Україну до

литовської держави, яку також пізнїйше

підбила Польща. Протягом многовіково

го історичного лихолїтя: татарського, ту

реЦЬК0Г0, П0ЛЬСЬКОГО 1 московського За—

трачував наш нарід поволи все те, що

складаєть ся разом на національне до

бро. Звичаї й обичаї переживали ся або

підпадали сильним чужим впливам. На

місце богатств наступили чорною хмарою

нужда, злиднї, недостаток. Лютий ворог

загарбав українську землю, а її дїтий, ко

лишних вільних горожан, зробив пан

ськими підданими та наємниками. На тім

не перестали сильні переможцї. Пова

жили ся навіть заглянути в душу того



народу, обмежали на кождім кроцї сво

боду віри. Почестями й гідностими прп

манили виспнi yкpaїнcькi верстви на свій

бік. Вони шерейшли в польський і мо

сковський табор або розвивали таку дї

яльність, яка не наразила би їх на нела

ску їх наставників. Всетаки не змогли

нам видерти вороги нашого найцїннїй

шого скарбу, нашої укранїської мови.

на школи, на друкарнії, на книжки, бо

зрозуміли сю правду, що просьвітити та

рід можна тільки найрозумнїйшою лли

нього, отже його рідною мовою. І тіна

найкрасше розуміє се, чого її вчать у

шко.ії. коли вияснює їй сe учитель в м0—

ві, яку з молоком виссала з материних

грудий. Чужої мови треба щойно навчити

ся розуміти, а се потягає за собою стра

Український Національний Музей у Львові.

0снований заходом і коштом митрополита ґрафа Андрія Шептицького.

Заслуга в тім селянських і міщанських

верств українського народу.

3. Правдива просьвіта та культура мо

жлива тільки в рідній мові; докази з на

шої істориї.

Більше нїж триста лїт тому побачи

ли наші предки, що наш нарід по утратї

державної самостійности марнуєть 2я в

безпросьвiтнiй темнотї. Тому доложили

вcїх заходів, не щадили грошевих жертв

ту богато дорогого часу й дуже утруднює

Початкову науку. Зрозуміли се давно на—

ші предки, розуміють се вcї просьвічені

народи. А школа се одинока дорога до

КуЛЬТурИ, Д0 ВСЬОГ0 Т0г0, що дотикає о—

сьвіти і просьвіченого житя: письмен

ства, науки, штуки, доброго уладженя pо

динного, громадянського й народнього

житя та господарського дооробуту.

До початку ХVIII. столїтя українські

землї все стояли висше від московських
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під зглядом просьвіти, шкіл і взагалії

культури. За гетьманованя Богдана

Хмельницького переїздив через Україну

один Грек зі Сприї 11авло з міста Алєпа.

Він в описї своєї подорожи дивував ся.

які гарні порядки були тодії на Українї,

які роботящі і розумні були наші госпо

дарі, як дуже дбали про сиріт, про бідних

і калїк, як щиро дбали за просьвіту. Уcї

дїти, навіть дївчата були письменні. В

кождім селї була школа. В нїй учили сво

єю рідною українською мовою. Письмен

них тодї було може більше нїж нинї.

До першої половини ХVIII. в. йшли

з України в Московщину люди, що за

водили там школи, закладали біблїотеки,

були вчителями, писали і друкували.

.Довгий час всії висші духовні в Москов

щинї були споміж Українцїв, довгий час

Московщина жила українською наукою.

За царя Петра Великого Українції були

головними його помічниками при пере

творюваню Роснії на новочасну культур

ну державу. В нагороду за те стогне ще

нинї левять десятих нашого народу під

московським кнутом у безпросьвiтнiй тe

мнотї. бо українські дїти мусять вчити ся

у школії в чужій, московській мові.

4. Народна творчість. її велике значінє

і виховуюча сила.

Знаємо з власного щоденного.досьві

ду, що в нїякій чужій мові не можна кра

сшне висловити наших найглибших ба

жань, які ворушать ся в нашім серци, як

у рiнiй мові. Свій розум, своє серце, свою

душу, своє чутє, свої думки, свою радість

і журбу, сум і розпуку виявив наш нарід

у власних творах, які стали гідними по

диву в усїх культурних народів і здобу

ли признанє найбільших учених сьвіта.

Дїтям оповідали чудні казки. Історични

ми переказами, повними щирої любовп

до рідної землї і свoйого народу, защі

плювали вони привязанє до всього, що

своє і гарне. Свій житєвий досьвiд висло

влювали в коротеньких жартовливих а

бо поважних, сумних або веселгх, а все

дотепних і розумних приповідках, пог0

вірках. примівках і пословицях. З таких

триповідок довідуємо ся про характер і

сьвітогляд нашого народу в давнинї, про

се, що український нарід уважав добрим,

а що злим, що шанував і поважав, що

висьмівав, де бачив правду та справедли

вість, а в чім брехню і кривду.

Сьвітову славу здобули собі піснї на—

шого народу. Найбільші вчені на сьвітї,

найріжнороднїйші народи: Поляки, Мо

скалї, Нїмцї, Французи й инші признали

наші піснї одними з найкрасших на сьві

тї. Українські піснї відзначають ся ве

ликою музикальностию у доборі слів і ма

льовничостию. Коли слухати нашу пі

сню, стає перед нашими очима як живе

або мальоване все, про що співається у

нїй. Велика нїжність наших народних пі

сень, щире чутє, вилите в них, надзви

чайна сердечність і дібрана гарна ме

льодия — все те складається на велику

поетичність наших пісень. Нерідко пі

сня робить на нашу душу дуже сильне

вражінє. Нерідко буває, що як хто гарно

та з чутєм заспіває сумну пісню, вити

скає сльози з наших очий, а весела пі

сня так і підносить наші ноги до танцю.

Зі сказаного видно, як надавала ся наша

гарна, гнучка, милозвучна, поетична і

богата мова, відколи істнує український

нарід (а він так давний як усї инші сла

вянські) до вииспіваня найріжнороднїй

ших пісень, від найвеселїйших д0 «най

сумнїйших, від найбільше жартовливих

до найповажнїйших. Складали такі піснї

й инші твори, що переходять з уст до уст

серед народу, з одного поколїня до дру

гого, ріжні українські стани, верстви: хлї

Еїї дружинники княжих часів, ли

царі козацької доби, чумаки, невільники,

письменні і неписьменні, дяки, вихован

цї київської Академії й пнших шкіл, крі

паки і бурлаки, панщизняники і шани.

Одним словом всї українські стани та

верстви вcїх часів брали в cїм участь.

Заки Українцї приймили християн

ство, довго перед тим співали вcїлякі пі

снії в ріжних порах року: колядки, ве

снянки, русальні піснї, весїльні, похо

ронні і господарські. Крім того оповіда

ли собі наші поганські предки ріжні каз—

ки, мали оповіданя про своїх поганських

богів, байки, загадки, приповідки, закли



наня і т. д. По принятю християнства за

чало духовенство викорінювати все, що

заносило поганством. Тому народні тв0

ри з шоганських часів підпали сильним

змінам або й забували ся. Нові історич

ні подїї, зміна житя зроджували нові тв0

и: преріжні історичні перекази, піснї про

в Великого, про княжі усоби

цї, про татарські і пізнїйші турецькі на
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зложив cї твори, приміром безлїч коло

мийок, таких людий по найбільшій части

не вміємо назвати. Інакше мається річ з

писаними творами. Знаємо, що 111евчен

ко написав велику поему ..Гайдамаки”,

що Грицько Квітка є автором повісти

..Маруся”, що „Наталка Полтавка” се

твір Івана Котляревського. Збір ycїх пи

саних творів українського народу, пере

пади, про козацьких лицарів, про Гай

дамаччину, про опришків, про панщину,

про кріпацтво, про бранку, словом все,

щ0 жив0 зворушило народну душу.

5. В нашій устній словесности та в лїте

ратурі замкнене богатство української

мови. Лїтературна мова. Шевченко рі

шив раз на все її долю.

Збір таких творів в українській мові.

про які була щойно бесїда, називаємо y

країнською устною словесностю. Хто

Будинок українського асекурацийного товариства Днїстер у Львові.

(на розї улиць Руської і Підвиля).

дiвcїм збір так званої красної лїтератури

(белєтристики), отже поезий, драматич

них творів і таких прозових творів, як о

повіданя, повісти, байки, називаємо пи

сьменством або з латинська „лїтерату

рою”. З устної словесности та з лїтера

тури можемо пізнати всю красу та цїле

богатство української мови. Наша устна
словесність і література се наиoільшии

скарб українського народу. Висловив в

них наш нарід усї свої радощі і горе, вcї

свої невдачі і здобутки, вcї почуваня,



— 5S —

змаганя, полишив вічний памятник сво

його сьвітогляду та стану просьвіти в

ріжних часах історичного життя.

Як y вcїх просьвічених народів. так і

в нас мова писаних книжок ріжнить ся в

дечім від щоденної мови, бо звичайна що

денна мова вічно розвивається і зміня

ється, а писана мова приймається одна

для цїлого народу і так добирається, що

би її розуміли у всїх закутинах україн

ських земель, хоч в її говорах є найріж

нороднїйші відміни та відклоненя від лї

тературної мови.

В щоденній мовi мусять бути ріжни

щї. Наш нарід розкинений на дуже широ

ких просторах. Мова се нїщо инше тіль

ки висловлюванє наших думок звуками.

Як люди жиють близко себе, вислов

люють свої думки однаково. Чим даль

ше віддалені люди, тим більші ріжницї

повстають у висловлюваню таких думок.

Так знаємо, що Лемки дещо відмінно

говорять від Гуцулів і від Подолян, що

на росийськім пограничу галицький і ро

сийський Українець говорять однаково, а

вже трохи інакше Українець з околиць

Харкова. Меньші відміни у мові назива

ємо говорами (говір лемківський, бой

кiвський, гуцульський і т. д), а більші

відміни— нарічями.

Живу українську мову ввів в україн

ську лїтературу щойно при самім кінци

ХVIII. віку Іван Котляревський з Пол

тави. Перед тим друковано в нас книжки

штучною мовою, зложеною з церковно

слявянських і українських слів. Слїда

ми Котляревського пійшов харківський

гурток письменників з Грицьком Квіткою

на передї. Генїяльний наш кобзар Шев

ченко доказав придатність української

мови до поетичних перлин всесьвітного

значіня. Він увів українську мову в ряд

тих мов, що видали найбільших ґенїїв на

поли лїтератури. Чим є Шевченко в роз

вою української лїтературної мови, дуже

влучно виспівав се наш славний поет

Володимир Самійленко в отcїй гарній по

езиї п. з. „У к р а ї н с ь к а м о в а“:

Диямант дорогий на дорозї лежав, —

Тим великим шляхом люд усякий минав

І нїхто не пізнав дияманта того.

Пішло богато людий і топтало його,

Але раз тим шляхом хтось чудовний ішов

І в пилу на шляху диямант він найшов.

Камінець дорогий він відразу пізнав

І до дому приніс і гарненько, як знав,

0бробив, обточив дивний той камінець

І уставив його у коштовний вінець.

Сталось диво тодї: камінець засияв

І промінєм ясним вcїх людий здивував,

І палючим огнем кольористо блищить,

І промінє його усїм oчи слїпить.

3,- ::

::

Так в пилу на шляху наша мова була,

І мислива рука її з пилу взяла.

Полюбила її, обробила її, 1

Положила на ню усї сили свої,

І в народний вінець, як в оправу ввела,

І як зорю ясну висше хмар піднесла,

І на злість ворогам засияла вона,

Як алмаз дорогий, як та зоря ясна.

І сияти-ме вік, поки сонце стоїть,

І лихим ворогам буде очи слїпить!

Хай же ті вороги понїміють скорійш,

Наша-ж мова сия що година яснїйш!

Хай коштовним добром вона буде у нас,

Щоб і сам здивувавсь у могилї Тарас,

Щоб поглянувши сам на створінє своє,

Він побожно сказав: „Відкіля нам сіє!”

Своїми поезиями виховав Шевченко

Цїлу українську інтелїґенцию з її змага

нями й ідеалами, отже сотворив з нас но

Вочасну нацию. Своє слово поставив

Шевченко на сторожі коло національних

Прав українського народу на самостійне

Культурне та полїтичне житє. Від часів

Шевченка розвинула ся наша лїтерату

ра високо як у росийській Українї так і

В Галицькій, де ввів народну мову в книж

ки Маркіян Шашкевич, а також в буко

винській, де нову добу української лїте

ратури розпочав Юрій Федькович.

До виробленя української мови на лї

тературну причинили ся пізнїйше дуже

богато: Панько Кулїш, Панас Мирний,

Іван Левицький, Степан Руданський, Бо

рис Грінченко, Олександер Кониський,

Михайло Коцюбинський, Леся Україн

ка, Іван Франко й богато инших письмен

ників. В українській мові маємо найріж
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нороднїйші часописи та фахові підруч

ники. Українська мова є в галицькій і бу

ковинській Українї викладовою в народ

них і середних школах і в унїверситетах.

Вкінци українська мова має там в уря

дах після закона рівні права з другими

мовами. .

6. Науковий сьвіт про українську мову.

Так здобуває тепер українська мова

се признанє, яке мала вже пятьсот лїт

тому і яке визначив їй науковий сьвіт.

КазаP, Iц0 українська мова красша від

московської і білоруської. Польський у

чений Мацейовський назвав нашу мову

Гарнїйшою від чеської, а другий учений

Раковецький жалував. що наша мова не

стала пануючою у цїлій Росиї. Навіть мо

сковський письменник Даль-Луганський

признав нашій мові першенство перед

московською мовою, як народною так і

лїтературною.

Найбільші славісти, значить, такі

вчені, що науково дослїджують ріжні

Співацький хор з Баришполя, в Київщинї, на росийській Українї.

Ще в ХІV. столїтю підбили Литовцї У—

країнцїв оружною силою, а Українцї Ли

товцїв культурою. До часів Жигмонта

Августа була українська мова мовою у

рядових грамот і законодатних книг. У—

країнської мови вживали на дворах поль

ських королїв. Українська мова була у

рядовою у зносинах з Туреччиною і Мол

давією (Румунїєю).

Великі учені признали красу та са

мостійність нашої мови. Польський уче

ний Бандтке уважав українську мову

найкрасшою між усїми славянськими.

Найбільший польський поет Міцкевич

славянські мови, й Петербурська цар

ська Академія наук признали українську

мову самостійною, окремою від москов

ської. Є між сими вченими представни

ки ріжних славянських народів. Ось кіль

ка імен таких учених, щоби не наводити

богато: Шляйхер, Мікльосіч, Шафарик,

Копiтар, Шахматов і богато инших. На

віть самі московські вчені доказали, що

вже з часів панованя синів Ярослава Му

дрого маємо письменні сьвiдоцтва, що

вже тодї українська мова була цїлкогr

відмінна від московської. І від тодї ще

більше віддаляли ся від себе московська
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й українська мова, а нинї без поперед

ного вивченя не порозуміє Українець

Москаля, а Москаль Українця.

Зрештою був час, що й Поляки не

признавали нашого народу осібним на

родом. а про нашу мову твердили, що се

повітовщина польської мови. Минуло

кількадесять лїт і тепер вже тільки дея

кі оголомшені шовінїзмом Москалї ва

жать ся відмовляти нашій мові прав до

школи, письменства й науки. Такі Мо

скалї раді би злити нас зі своїм народом.

7. Шануймо нашу рідну мову.

Доля нашої мови спочиває у наших

руках „Як си постелиш, так і виспиш ся”

— говорить народна приповідка. Доро

гу показали нам Румуни, що в ХІХ. віцї

вичистили свою мову з не-румунських

слів. і Чехи, що вcї чужі слова заступи

ли своїми. Норвежцям, яких усього ві

cїм мілїонів, дораджували Нїмцї (такса

мо як нам Москалї, звані шо вченому та

кож Великоросами) не розвивати своєї

норвежської мови, а взяти готову нїмець

ку. Наша мова красша від вашої — г0

ворили Нїмцї до Нарвежцїв— а що біль

ше, в нас І.елика й красна лїтература. А

ле Норвежцї доложили вcїх заходів, що

би в рідній мові розвинути як найгарнїй

шу лїтературу. І нинї твори норвежської

лїтератури можуть гідно стати поруч

найкрасших творів нїмецької лїтерату

ри.

Шевченко є дуже гарним доказом, що

напі найтонші почуваня, що все, що най

дорозше нашій душі, що думки, скриті

в глибинах нашого серця, можемо най

гарнїйше висловити тільки в рідній мові.

Хоч Шевченко знав добре не тільки у

Країнську, але й московську мову, його

Поезиями, котрі писав в українській мо

ві, любується цїлий сьвіт, величає їх і

Перекладає на ріжні мови, а в піснях

Шевченка, котрі він писав по москов

СьКII, нема вже сеї краси та сили, що в

тих славних його творах в українській
М0B1.

Московські вчені доказали, що У—

країнець Микола Гоголь став що правда

знаменитим письменником і в москов

ській мові, але він думав по українськи

й українську думку вбирав в московську

ОДІЖ. 4

Один мудрець сказав такі слова: „по

неволений нарід, що хоронить свою мову,

держить ключ від своєї вязницї у своїх

руках”. Не забувати нам се. Через рід

ну мову станули ми на ноги, ввійшли в

cїмю просьвічених европейських наро

дів. Пійдемо тим скорше й певнїйше

вперід, чим більше Українцїв все та всю

ди устно та письменно, дома й поза до

мом, в судї, в урядї, перед рівними собі

і перед висшими буде вживати своєї рід

ної української мови. Є се прикмета раб

ського, панського льокая, а не свобідно

го горожанина закидати в рідній мові

всякими чужими словами та зворотами.

Культурний чоловік буде також усе го

ворити гладко та делїкатно. Щоби добре

знати рідну мову, треба її вчити ся від

малку до гробу, в школії, і поза школою,

з книжок і від людий. Хт0 знає, що тре

ба, та вміє пошанувати свойого батька і

матїр, той розуміє, яку пошану винен зін

рідній мові. -

Без мови нема розуму, без рідної мо

ви нема власної лїтератури і культури,

без власної лїтератури і культури нема

Народу.
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()й, пiйду я у степи безкраї, |8 8.

Де велике сонце вільно сходить,

Вільний птах під хмарами співає,

Вільна дума по травицї бродить...

Я козацтва силу позбираю,

Я розвію в полї хвилю суму,

Пісню волї вcїм я заспіваю,

В серцях збуджу я народну думу.

Христя Алчевська.

рохоострихооохо

МОЯ В ІТЧИ Н А.

Де степ широкий наче море,

Де дише пахощами гай,

Де небо зоряне, прозоре —

4 | То мій сьвятий чудовий край.

житом ниви зеленіють,

- Де пісня жалібно луна,

Де у садках хати біліють —

- То мила рідна сторона.

Де доля криєть ся в руїнах.

Де звичай, мова йдуть на гній,

Де воля стогне в мурах-стінах,

То край сe безталанний мій.

Де люд забувши власне, скаче,

Під лад чужий, де вся земля

Синів на зраду не настаче, —

Вітчино ти гірка моя.

3
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К0Р0ТКИll 0IIMC УКРАЇНСbКИХ 3ЕМЕЛb,

Великі і просторі cї землї, де живе

наш нарід, велика наша Україна. Про

стягається вона від Карпат аж по Кав

каз здовж на 1000 кільoмeтрiв, а вшир

на 6000 кільoмeтрiв.

Велечина її виносить 850 тисяч

квадратових кільoмeтрів, то значить о

180 тисяч квадратових кільoмeтрiв біль

ша нїж цїла австро-угорська монархія,

а 11 разів така велика як цїла Галичина

(цїла Галичина східна і західна має 78

тисяч квадратових кільoмeтрів).

Колись давно творили сї землї одну

велику самостійну українську державу,

а нинї належать вони до двох чужих дер

жав Австро-Угорщини і Росиї. Значна.

богато більша часть української землї

належить до Росиї, а меньша до Австро

Угорщини. Тай українського народу на

росийській Українї живе понад 30 мілї

онів, а в Австро-Угорщинї понад 4 мілї

0НИ.

Сусїдує Україна на півночи з Білору

сами. Поляками та Москалями, на схо

дї з Калмуками, на полудни з Черкеса

ми і Татарами, а на заходї з Румунами

та Мадярами.

Землї і міста.

Росийська Україна дїлить ся на такі

землї, або провінциї: lПравобережна і Лї

вобережна Україна, Запороже, Чарномо

У Степова Україна, Слобожанщина,

Холмщина, Кубанщина, Волинь і Поді

ЛЄ.

Австрийська Україна дїлиться на Га

личину (східну) і Буковину. В Угорщинї

за Карпатами угорська Русь.

Важнїйші міста на Українї такі:

Н а р о с и й с ь к і й У к р а ї н ї:

Киї в. найбільше, найстаршив і най

славнїйше місто, столиця цїлої України

від найдавнїйших часів, II о л т а в а.

Х а р к і в. Ч е р н и г і в II е р е я —

с л a в. О де c a. В о л о д п м п р В о —

л и н с ь к и й, К а м е н е ц ь П o —

д і л ь с ь к и й та инші.

В а в с т р и й с ь к і й У к р а ї н ї:

Львів, столиця Галичини, а крім нього в

Галичинї: С т а н и с л a в і в, П е р е -

м и ш л ь, К. о л о м и я, Т е р н о п і л ь,

Г а л и ч і и. На Б у к о в и н їЧ е р н і в

щї.

Н а у г о р с ь к і й У к р а ї н ї: У н —

г в а р і С и г о т.

Українська земля по найбільшій ча

сти рівна, або творить легко погорблені

височини. Тільки на заходї є високі гори

Карпати, а на полудневім сходї стрімкі

гори Кавказ.

Гори.

К а р н а т и довгі на 1300 кільoм. і

тягнуть ся дугою від Дунаю недалеко Ві

дня аж до границь Румунїї й Сербії, зно

ва при Дунаю. Дїлять ся на три головні

части. Українська часть Карпат ce ce

редуща, а зветь ся вона Східними або

Лїсистими Карпатами. Східні (Лїсисті)

Карпати дїлимо на 4 части: 1) Низкий

Бескид. 2) Високий Бескид, 3) Горґони

і 4) Чорногору. З них найвисша і най

красша Чорногора. Найвисший верх

орногори зветься Говерля, високий на

2060 метрів.

П і д к а р п а т є а б о II і д г і p є се

бічні пасма Карпат, а простягають ся во

ни здовж Карпат від Перемишля до Ко

ломиї.

К р и м с ь к і г о р и на Кримі над

Чорним Морем довгі на 150 кільoм., а

широкі на 35 кільoм. Найвисший хре

бет Яйла, а в нїм найвпсші шпилї: Ча

тирдаг і Романкош (1500 метрів).

К а в к а з. (між Чорним і Каспій

ским морем), довгий на 1.100 кільoм.

Верхи вкриті вічним снїгом. Найвисші

шпилії Єльбрус (5630 метрів) і Казбек

5.010 метрів).
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Височини.

Земля, що лежить висше як 20 метрів

над верхнею моря, зветь ся височиною.

На Українї розшостерла ся широко

Ч о р н о м о р с ь к а в и c o ч и н а, яка

дїлить ся в західній части на: 1) Поділє,

2) Розточе, 3) Волинську та 4) Право

бічну височину й у східній части на: 1)

Лївобічну височину і 2) Донецький кряж.

П о д і л є від ріки Верещицї, Днїстра

аж до Буга, високе на 460 метрів. Верх

ню творить родючий

чорнозем. Лїсів мало,

крім околицї Рогати

на. Серед Подiля є

скалисті гори Товтри

або Медобори, що ся

гають від Бродів до

Каменця Подільського.

На півночи Гологори й

Вороняки. Ріки вижо

лобили собі глубокі,

круті долини, що

звуть ся ярами та бал

К{lМII. Продовженєм

Поділя є покутсько

бесарабська височина

між ріками Днїстром

і Прутом.

Р о з т о че лежить

між Сяном і Бугом.

Се невисоке (до 400

метр.) й лїсисте у—

згірє.

В ол и н ь між рі

ками Бугом, Припетю

та Богом, се лїсисті

Плоскі горби. Земля на

Полудне чорноземна,

на північ пісковата.

П р а в о б і ч н а в и c o ч и н а по

між Тетеревом, Днїпром і Богом вкрита

родючим чорноземом. Правим берегом

Днїстра скрізь невеличкі горби.

Лї в о б і ч н а в и с оч и н а сягає

від Днїстра до Донця. Земля чорнозем

на, а декуди пісковата. -

До не ць к и й к р я ж здовж пів

денного берега ріки Донця. се плоске

узгірє.

Провідники Українцїв у Галичинї:

Др. Кость Левицький,

парляментарного

Низовини.

Низовиною зветься земля, що не під

носить ся понад верхнею моря висше як

на 200 метрів. Таких низовин є на Укра

їнї чотири.

1. П і для с є від вододїлу Буга та

Припети до Розточа. Верхня Підляся ду

же рівна з ріками та лїсами. Почва пі

(*lv 0BtlTal.

2. По лї c є понад Припетю, вкрите

пісками та багнами. Великі торфовища

вкриті сосновим лїсом.

3. Лї в о б і ч н а

н и з о в и н а по лївiм

березї Днїстра аж до

порогів. Є тут піски й

чорнозем і мочарі та

(“ТеIIII.

4. Ч о р н о м о р

С В, К а Н И З 0 В И Н 3,

від Чорного Моря до

Подільської та До

НеЦьої Вис0ЧИНИ, а ВіД

устя Дунаю до усти

Дону. Се степи вкриті

М0ГІІ. 18 МІІ.

PiНи.

Українські ріки

вливають ся до Чорно

го і Балтийськог0 М0

рЯ. .

Найбільша ріка У.-

країни се Днії п р о,

оспіваний у наших пі

снях. З ним вяжуть ся

вcї подїї історичного

житя України. Над

Днїпром лежить Київ,

столиця колишної української держави,

над Днїпром зросло козацтво зі своєю

самоуправною державою: републикою

Запорожем. Довгий він на 2.100 кільо

метрів. Випливає Днїпро в Білоруси в

Смоленщинї. Коло Києва він широкий

вже на 850 метрів. В долїшнім бігу за

Катеринославом аж до Александровска

впступають Днїпрові пороги. Є їх 12.

Найбільший Ненаситець або Дїд. Низше

порогів Днїпро розливаєть ся широко і

творить острови Хортицю, Нову Сїч і

г»лова Українського

клюбу у Відни.
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Чортомлик. На сих островах була в рiж

ниж часах столиця Запорожа: Сїч.

гаючи до Чорного моря, зливаєть ся з

рікою Богом у великий лиман. До Днї

пра впадає богато меньших рік, як be

резина, Припеть, Стугна, Рось, Десна.

Сула, Ворскла.

Друга по величинї ріка се Днії -

с т е р. Випливає у Високім Бескидї.

Спершу cе ріка гірська, а коло Нижнева

входить в подільський яр. Довгий він на

1.300 кільoмeтрів. До Днїстра впадають

з правого боку: самбірська Бистриця.

Стрий, Сьвіча, Лімниця, солотвинська і

надвірнянська Бистриця і Стрв'яж, а з

лївого: Верещиця, Гнила й Золота Ли

па, Стрипа, Серет, Збруч, Смотрич, У.-

шиця, Мурахва і Ягорлик.

Крім сих двох найбільших важнїйші

ще отcї: Д о н у Слобідській Укр:їнї.

Б о г на Поділю, К у б а н ь з Кавказу.

П p у т, що випливає з Говерлї, С e -

p ет на Буковинї. Вcї ті ріки впадають

до Чорного Моря.

До Балтийського моря вливаєть ся

через Вислу з Карпат: Попрад, Вислока,

('ян. а з Розточа та Підкарпатя: ришня,

Скло. Вепр, Буг. Полтава й і.

Як бачимо, земля наша велика і про

стора. Та вона й богата. Українська зе

мля найкрасша і найбільше урожайна в

цїлій Европі, яка родить всякі збіжа; є

на Українї лїси великі, а в них звіря й

птицї всякої богато. Крім того українські

землї мають також богато природних

скарбів. Із землї добувають у нас cїль в

Галичинї на Підкарпатю та над Чорним

Морем, нафту й земний віск у східній

Галичинї та під Кавказом; зелїзо коло

Катеринослава й на Волини, а каміниий

уголь над Доном, в Каторинославшинї

та на Покутю. Богата наша земля. На

жаль, з тих богатств користають більше

чужинцї нїж наш нарід. Чужинцї на на

ших землях богатїють, а ми бідуємо. Та

чейже з просьвітою прийдемо до сього,

що заберемо cї добра нашої землї в свої

руки й самі будемо з них користати.

Герман Лїнґ.

8EPHy} (;Я Я НА

Вернув ся я на села рідні,

Все там було, як і давно:

Те-ж небо, ті-ж піснї свобідні,

Все те-ж було — й не те воно.

Як перше филя грала в річцї,

Серна як перше бігла в лїс,

Теленькав дзвоник на дзвіничцї,

І шпиль гори у тїнях ріс.

СЕЛА РІДНІ,

Лиш перед домом край гостинця,

Де перше мати ждала нас,

Побачив я лице чужинця:

Пропав мій рай на вічний час!

Мов з филь десь голоси озвались:

Чого шукаєш? геть іди!

Ті, що любив ти їх, забрались,

І не вернутись їм сюди.

3 нїмецького переклав В. Щурат.



Л. АНТ0НК0К.

Лиш —в ПУП твC теат.

Великий наш нарід. Тепер уже ра-|там люди більше займають ся випасом

хують його на близко 40 мілїонів. Тож|худоби нїж управою землї. На поділю

і не диво, що в такім великім народї в|землї родючої богато, то там головно

ріжних околицях найдуть ся відміни, чи|займають ся хлїборобством.

Провідники Українцїв у Галичинї:

Др. Евген 0лесницький, посол до парляменту у Відни.

то в ноші (одежі), чи в звичаях, чи в Та загалом треба признати, що ті

мові. На се вплинули ріжні причини.| ріжницї серед нашого народа не дуже

Само собою, що в горах мусить чоловік| великі. Коли наприклад наш чоловік із

инакше жити нїж на долах, инакше в|Галичини зайде на росийську Україну,

лїсистих околицях як у степах. У горах| хоч би й найдальше, нехай аж геть над

родючої землї обмаль, а зате богато по-|Чорне Море, то загаз пізнає, що се свої

лонин, покритих буйною травою. Оттому|люди. Таксамо майже говорять, такісамі

5
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піснї співають. Ще найбільше може

ріжниць в мові є в нас у горах. Воно то

му, що в горах село від села далеко,

люди з тих сїл мало сходять ся зі со

бою, мало знають ся і тому серед них

витворюють ся ріжницї — в мові, у зви

чаях і в одягах. Найважнїйші племена

в горах, які різко ріжнять ся від себе.

се: Гуцули, Бойки та Лемки.

Лемки жиють вузким пасмом по о

бох боках Бескида, значить жиють во

ни в Галичинї та на Угорщинї. В Гали

чинї жиють вони в повітах: ясельськім,

сандецькім і сяніцькім.

Земля заселена Лемками гориста,

мало родюча так, що не все може їх

виживити й тому Лемки здавна шукали

заробітку в инших сторонах, а в остан

них десятилїтях дуже богато пересе

лило ся до Америки, особливо до Злу

чених Держав. Земля на Лемківщинї

родить із збіжа головно овес, а вже до

бре мусить бути оброблена, щоб родив

ся ячмінь. жито та пшениця. Головною

поживою Лемків є отже овес, а крім то

го картофля (бараболя) та капуста.

Хлїб їсть Лемко найчастїйше вівсяний,

часом тільки примішує трохи житної а—

бо бараболяної муки. Кукурузи, яку

Лемки називають тендериця, вони не

люблять. Тільки змушений голодом Лем

ко купить її і тому купувати і їсти „тен

дерицю” — значить у них терпіти голод.

„Тендериця, найби ся родила,

Лем до нас би не ходила”

— каже лемківська пословиця.

Те, чого не дає Лемкови управа зем

лї, він стараєть ся винагородити годів

лею, випасом та торговлею волами й вів

цями. Найбільший заробіток мають Лем

ни на вівцях. Вони звичайно весною

йдуть до Бойків і Гуцулів, у самбір

ський. стрийський, а часом і в коломий

ський повіт, купують вівцї з ягнятами,

приганяють до дому, через лїто пасуть,

а на осїнь продають. Є купцї, які вівцї

гонять до Кракова і там із xicнoм про

дають. На волах мають меньший за

робок, бо замало мають пасовищ. Ко

ний держать мало.

Неврожайність, як уже говорило ся,

примушує Лемка глядати заробітків по

дальше, поза Лемківщиною. Родини ви

силають одного або двох членів на за

робітки на Угорщину. Жінки, чоловіки,

Дївки й парібки йдуть на жнива зі сер

пом. По жнивах вертають ся до дому на

св0ї жнива, тільки парібки остають ще

до молоченя. Заробляють також тим, що

виробляють лопати, вила, віячки та ґон

ТИ. И. И. *

Лемки, як і цїлий наш нарід, дуже

люблять співати. Чи жне жінка, чи доїть

Корову, чи на жорнах меле, все зара

зом і співає. Дївчина таки не розлучаєть

ся з піснею. Коли одна дївчина пічне

співати яку пісню, то зараз тусаму пі

сню підхоплює друга, а відтак трета і

так по горах та горбах, де лиш є яка

дївка, несеть ся одна пісня й одним го

лосом. Парібки мало співають. При ро

ботї нїколи, тільки коло товару на пе

реміну то співають то грають на фуяр

ках і сопілках, або при танцях. Дївки

й жінки при танцях не співають.

Піснї Лемків можна подїлити на пі

снї, які співають при всякій нагодї та

на весїльні й колядкові. Перші щодо по

ходженя і змісту дуже часто словацькі.

Вони також співають ся мовою напів

словацькою й співаєть ся в них про

предмети близші Словакам нїж нам. Ось

НаIIpИК.Лад:

„З біло'го яв0 ра во'да те'че (2 рази)

Што мі мо'я, ми”ла ре'че,

Ей, та най мi pe'че, не бою ся,

Вербують гусаре, звербую ся.”

Ся пісня ще бодай мовою українська

(руська), а инші піснї того рода мають

і мову напів словацьку, навіть імена які

в них приходять такі, які в Словаків

найбільш улюблені як наприклад Мар

ця, Ганця, Яничко. Тих пісень виучують

ся Лемки на Угорщинї, в часї заробіт

ків і, вернувши до дому, співають та дру

гих учать. Новість людям подобаєть ся,

тому підхоплюють її инші, співають, а

заразом замінюють деякі слова словаць

кі на наші так, що пісня зразу чисто
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словацька, стає словацько-українською,

а відтак зовсїм українською.

Ось наприклад:

..Малам сой милого год3инаря,

Што робил години пред цісаря,

Як зачала годзина бищ,

Мала я милого, юж не мам нич.

Мала я милого фуяроша,

Што робил фуярки до Вароша —

На фуярі ду-ду-ду-ду,

Мала я милого, юж не буду.

Малам сой милого коминаря,

Впав він мі з комина до Дуная,

Лапайце го, тримайце го,

Знайдзеце драпачку піля него.”

або инша:

Фраїречко моя, под ня випровадиц,

Кі на нону гору, де ня мают забиц!

Кі на нону гору, на нону горичку,

Де мі мают стяти мою головичку.

Инакше піснї весїльні та колискові.

Вони не переняті від чужих народів, а

свої. В них мова чистїйша і звичаї оспі

вані не чужі, а рідні. Ось приміром пі

сня, яку співають при вінкоплетинах:

„Встала Марися рано,

Ще раньше, як свитало;

Почала ся журити,

Же нїт з чого вiнця вити.

Пришов к ней Василько єй:

„Не жури ся, Марисенько,

Мам я талярок битий,

Куплю віночок витий.

0й мам я і червений,

Куплю вінок зелений;

Такий он буде красний,

Як місяченько ясний,

Такі на нїм листочки,

Як на небі звіздочки.

А коли ведуть молоду до дому моло

дого, співають:

„Збирай ся, Марисю, з нами,

Бер шубоньки з лисами,

Корсетик вибиваний,

Кабатик з ґальонами,

А запасочка шлянська,

Вшитка виправа панська.”

Провідники Українцїв у Галичинї.

Юлїян Романчук, віцепрезидент парляменту

у Відни.

Загалом весїльні піснї змістом дуже

гарні. Ось наприклад:

Подумай, Марисю, собі,

Щи не жаль буде тобі,

0д паняночок одстaти,

Межи невісти пристати.

Подумай, Марисю, собі,

Щи не жаль буде тобі н

Той жовтой косоньки, -

І дївоцької подобоньки.

Юж єм собі подумала,

Же не буду жалувала,

Де ся косонька дїла,

Щи в поле полетїла,
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Щи на дубонька сіла,

Щи ся в гомелку*) звила.

В піснях сих висказуєть ся любов

матери до дочки та дочки до матери,

жаль і тугу при розстаню. Приміром:

Шовибивай матко клинці,

Де вішала Марися вінції,

Най ти не заважают,

Най ти жалю не додают.

Мати з домашними співають:

„Верни ся, Марисю, верни!

Наша, Марисю біла,

Де-жесь нам залетїла?

Залетїлась між гуси,

Там привикати мусиш.

Молода завcїди ховається і просить

батька, щоби не пускав зятя до себе:

„Ей, татоньку-душенько,

Заперай ворітенька,

Не допущай зятенька.”

Таксамо чисто народними, нашими

не позиченими в других треба вважати

й колискові піснї. них співаєть ся

про дитячу невинність, про материну лю

бов до дитини, про будучину дитини в

пізнїйшім віцї.

Як бачимо вже з наведених пісень,

cї піснї і мовою і змістом гарні. Коли

порівнати мову сих пісень з теперішною

мовою Лемків, то богато слів, які при

ходять у пісни, тепер вже не вживаєть

ся. З того можна догадувати ся, що ті

піснї дуже старі. „З піснї слова не ви

кидають”, отже і слова, хоч в звичай

ній мовi вже не вживають ся, в піснї ли

шили ся. До таких слів належать при

міром отеї: замісць журити ся, тепер

кажуть турбувати ся тай то замісць: не

жури ся було-б „не жур ся”, замісць

шовковий тепер кажуть . Лемки єдвабний.

Хати Лемків невеличкі, низкі та зви

чайно чисто удержані. Родинне житє

Лемків тихе, спокійне. Дїти послупні

батькови та матери. В громадськім жи

*) Гомелка, гомля — обручик, що на нього

звивають волосє під хусткою.

тю беруть участь тільки ґазди. Десятни

ки скликають їх на раду в ріжних гро

мадських справах. На таких сходинах

відбуваєть ся й громадський суд. Він

є неначе першою інстанциєю, на якій су

дять всї справи громадян. Тільки, коли

громадський суд не задовольнить Лем

ка, він удаєть ся до повітового суду.

Щодо звичаїв Лемків, то вони в го

ловнім такі як і скрізь на Українї, та

всетаки є дещо й відмінного. Передiвcїм

нема в них нїяких спільних забав, отже

нема в них і так загальної в нас вели

кодної „гаївки”. Перший день Великод

ня обходять вони тихо п0 св0їх хатах.

..В той день ycї спочивають і я хочу

мати спокій” каже Лемко. Другого

й третого дня вже веселїйше на селї. 0

дні до других ідуть у гостину, дають

собі писанки, співають, обливають ся.

Весело обходять Лемки празники. Пе

ред празником іде звичайно „просаг

нар” до знайомих і свояків на инші

села і просить на празник. Гостї прихо

дять в день празника до Церкви, а по

Службі Божій беруть їх свояки і зна

йомі до себе в гостину. Господар не

пускає гостий, задержує їх на попразни

че: лишають ся вони і на третий день.

Відходячи пють ще на здоровлє госпо

дарів по чарцї. При празниках, як і в

инші великі сьвята буває в селї й му

зика, яка складаєть ся з одного або

двох „гудаків” (музикантів) на гуслях

(скрипках) і одного нa бacї. Є в селах

і свої музики, та найбільше грають Ци

гани. Танцї є ріжні. Танцюють: козака,

коломийку, польку, штайпира, мадяра;

найбільше парадним танцем є так зва—

ний ..обертак”. Він дуже поєдинчий і

легкий: іде пара за парою, стають при

музицї, парібок співає якусь пісню, а

потім пари обертають ся на місци в

один і другий бік.

Дуже сьвяточно обходять родинні по

дїї, як от хрестини, весїля та похорони.

По похоронах зараз або в три дни або

тиждень опісля справляють поминки,

потім винос, а по роцї „річні поминки”.

Вечерницї в Лемків меньші нїж на

долах, бо хата від хати на Лемківщинї
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далеко і сходить ся тільки молодїж із| Піп штанах все дуже довгий, пугови

найблизших хат. цями прикрашений ремінь, яким можна

Одежа Лемків коротка, бо сього ви-| легежати ся два й три рази. Мають

магає житє в горах. Більша часть Лем-|Лемки також рід камізельки, так звані

ків носить „чугу”: се плащ з довгою| ...,eйбики із синого сукна з ґудзиками

Провідник Українцїв на росийській Українї.

Михайло Грушевський, професор унїверситету у Львові. Пробуває він більше у Ки

єві та займаєть ся разом з иншими визначними дїячами цїлим національним рухом

на росийській Українї.

пелєриною через плечі, на якій є то-| з два або три ряди. Капелюхи носять

роки. Чугу вони дуже рідко вбирають|Леки чорні, круглі з широкими за

на рукави, які цїле лїто запиті і служать|дертими до гори крисами. На капелюсї

тодї замісць кишень. Штани у Лемків| шнурок або пирока стяжка з китицями,

беруть ся на другі і є вишиті синими,|за котрою порібки носять цьвіти або па

а часом і червоними суконними пасками. І вині пера. В зимі носять шапки, що їх



— 70 — -

можна спустити й на уха. На ногах но

сять, як усї верховинцї, ходаки, які в0

ни зовуть „керпцями”. Жінки носять

на голові здебільша білі хустки, а при

роботї старші жінки носять також сині

хустки з білими або жовтими кратками.

У cьвята старі жінки носять червоні

хустки. Повязують ся так, що один дов

гий конець через плечі спадає на д0

лину. Дївчата не повязують ся нїколи,

а ходять усе з відкритою головою, з во

лосєм, заплетенем в одну косу. Корсети

роблять із синого, червоного, або якої

иншої ясної краски сукна. Без корсе

та жінка в лїтї до роботи в поле не вий

де. Спідницї („кабати”) на щодень сині

з білими крайками, на сьвята білі з

цьвітамди. Богаті жінки мають часом

шовкові зелені спідницї зі срібним ґа

льоном долиною і їх наизвають „спід

ницями”. Жінки ходять також у хода

ках, та до церкви беруть чоботи („скір

ні”) чорні або жовті. На верх беруть

жінки й дївки пілку, вузку та довгу

плахту, якої вживають яко шаля. Жін

ки носять ще менту, плащ підбитий ли

сами. В такій „ментї” мусить молода

йти до шлюбу і коли не має своєї, то

П03ИЧІ{l Є.

Оттак пізнали ми житє і звичаї Лем

ків. Ми бачили, що хоч вони жиють на

пограничу зі Словаками та Поляками,

то всетаки вони заховали богато дав

них наших звичаїв. Польським впливам

вони майже зовсїм не піддають ся, зате

більше піддають ся впливам словаччи

ни. Передiвcїм словацька пісня і мова

мають великий вплив на лемківську м0

ву. З польських впливів можна би ба

чити тільки вплив на наголос (притиск)

на словах. Ми кажемо „вода”, „вівця”,

„чолові к“ то є з сильнїйшим притис

ком вимовляємо останні части слів:

„—да”, —ця”, — ві”к“, а вони так як

Поляки другі склади від кінця вимовля

ють сильнїйше й кажуть „во”да, ві”вця,

чоло”вік“. Та мимо того і лемківське

нарічє має для нас велике значінє, бо

мимо чужих впливів у нїм задержало ся

богато давних наших слів, які тепер в

инших околицях вже забули ся. Ось вз0

рець лемківської мови: „Бо то чує те,

єсть в нашім лїcї керниця, што ся зо'ве

сьвя'та вода. А зна'те ви, чом вона ся

так зо'ве? Бо то раз коли си, але юж

барз а барз давно, тому юж анї тямки

нїт, — при шли Татаре до нашого се’ла.

Вся дий бив великий страх, бо то во'ни

людей брали з со'бов, села палили, ху

добу одбирали. Вши”тки люде з се’ла

повтїкали до лїса, але та зна те, лїс наш

перше, як то і'щи ста”рі лю де і мій дї

до памятали, бив гет і бівший і густїй

ший. Там в лїcї сидїли довго, аж ту їх

за’шли Великодні сьвята. Што-ж ту ро

бити? — Але бив з лю’дми і пан-о'тец,

барз старе'нький, — повіда'ют же од

старо'сти ся аж тряс, а сиве”нький як

голуб. 0'ни каза’ли па'ски попе’чи, 0

сьвяти”ли воду в тій студнї і осьвяти”ли

ньов паску. Од вто”ди во”да то'та зо'ве

ся сьвя'та вода, і види”те і'щи те’пер

о”на помагає, кед ко'го о'чи бо”лят”.

Оттак приглянули ся ми житю й зви

чаям тай мові Лемків. Бачимо, що мова

їх така як наша скрізь, тільки з малень

кими відмінами. На cї відміни вплину

ло се, що Лемки жиють уже на пограни

чи нашого народу й суcїдують із чу

жими а то: Поляками та Словаками.

Вплив словацької мови бачили ми на

словах, а вплив польської на притиску

(наголоcї). Але бачили ми також, що

богато є таких слів, яких нема анї в

польській анї в словацькій, та нема й у

нашій! Однак, коли читаємо дуже давні

наші книжки, то бачимо, що такі слова

там є. Значить, Лемки переховали нам

їх. А стало ся се тому, що Лемки яко

верховинцї, рідко розселені, не часто

зносять ся з рештою нашого народу і

не мають нагоди присвоїти собі нові сло

ва тай держать ся старих. І перехованє

значної скількости сих старих слів се їх

заслуга.

Рідке розселенє Лемків має одначе

й дуже злі наслїдки. Просьвiта ширить

ся там дуже поволи. З того скористали

наші вороги і післали там своїх аґен

тів, щоби пширили русофільство. Темний

нарід дав ся тим аґентам піддурити і

нинї Лемківщина се найтемнїйпа часть
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Галичини. І нїщо дивного, що бо

гато їх дало ся збаламутити царе

СлавНИМ НеД0вЧеНИМ Ш0пам, СТаЛ0 В де

яких селах переходити на цареславє.

Однак тепер змінило ся й на Лемківщинї

трохи на лїше. Просьвіта й там робить

своє і москвофільство падає поволи, а

на його місце ширить ся правдива сьві

домість народа: Тепер є вже богато сьві

- /IEMКl80bКl Ill(;

1.

Добрі тим женатим у той Гамерице,

Бо тяжко не робят, мают добре жице.

Мают добре жице, лем під земльом ходят,

Попід зем, попід зем, попід сиви скали.

Як хробачки мали, як хробачки мали.

Лем iм то милий Бог, лем тілько дозволив,

Што ім за калапом ясно сьвітло горит.

Ясно сьвітло горит, Англик му гуторит,

Владуй но Гунґаре, бо тя нич не болит!

Не болит ня глава, анї ножки мої,

Лем мі з рук кров тече, хто мi ix зaгoїт?

Хто мi ix зaгoїт, кед ту нїт докторя,

Загоїт мі мила с тамтой страни моря.

()

домих Лемків, які знають, що ми са

мостійний, окремішний народ. А прийде

час, щ0 вcї вони пізнають, що правда

по сторонї тих, що кажуть: Ми сами

собі пани, а нїчиї наймити, земля наша

рідна наша земля а більше нїчия, і тіль

ки ми маємо з неї жити, а не чужинцї;

все одно чи Москалї чи Поляки. Прав

да мусить побідити!

НI ПР0 АМЕРИКу,

=чь

2.

Кед єм ішов з Гамерики до дому,

Не повів-єм, милий Боже, никому, М

Лем повів то дївчату єдному,

Же я іду з Гамерики до дому.

Кой єм зас шов з Гамерики на шифі,

Здибали ня штири риби велики —

Шифкапітан бере канав, набиват,

Не бойте ся, мої дїти, я при вас.

Як би ми ся, шифкапітан, не бали,

Кой нам жени, дїти в краю зостали.

Котра двоє, котра троє дїти ма,

0й там плаче і нарікат із німа.

3. 0)

Подуй, вітре, подуй по ярі пшеници,

Поздрав, пане Боже, няня в Гамерице.

Няню мій, наню мій, мій сивий голубе,

Хто мі даст волоньки, як мі вас не буде.

Цит, дївонько моя, єст Панбіг на небі,

Єст Панбіг на небі, даст волоньки тобі;

Єст Панбіг на небі богатий, богатий,

Даст він ті волоньки рогати, рогати.



&бЗ 263 ),

Тарас Вірний. -

П РА ЩАН Є.

(Американському Козацтву посьвята).

„Пращай, мій сину, будь здоровий, І cїла мовчки коло скринї т.

Заїдь щасливо гень за море — І днї минулі пригадала,

ПШануй ся там, пиши до мене, Як син що вечера приходив

А лекша буде мука й горе... І з ним книжки про Сїч читала.

Пиши про все, які там люди, Читала, як козак поїхав

Яка там церков, ріки, поля — Із Турком бити ся на морю —

Ти чув, що вcї Лазети пишуть, Його-ж взяли в ясир в кайданах

Там більше хліба, правда, воля!... І лїт чимало мучивсь в горю.

Нехай тобі всьміrнеть ся щастє Йому давали срібло, злото,

1 квітом стелить ся дорога; Щоб він відрік ся України,

ПЩоб жив в здоровлю, в супокою, Забув про степ, ліси та луги

Пlодня молитись-му до Бога”... І рідних міст страшні руїни.

— Моліїть ся, мамо! — син промовив —| Козак волїв вмирать в кайданах

Пора у поїзд, прощавайте, Як вірний син свого народу —

Про вас ніколи не забуду — Волїв по вік любить Вкраїну,

І ви полекші сподівайтесь”... Нїж панську ласку та вигоду...

Вже рушив поїзд, крізь віконце Таке вона читала з сином,

Глядить ще син на вбогу неньку — |А він, бувало, завжди каже,

Вона-ж стоїть, дрожить і плаче Шо й в нього кров козацька грає,

І чує біль страшний в серденьку. До й він в потребі так поляже!...

ПЦе раз поглянула за сином... Тут з сумом радість обняла ся,

Його вже більше не видати — Спокій сповив вдовицї душу:

Коби щасливо... Вістки з моря „І там він рідним сином буде,

Вона щодня ме ожидати... В се вірю cьвято й вірить мушу!”

0бтерла сльози, так на ново Сказала мати, усьміхнулась,

Вони котили ся в долину — Про біль забула на хвилину —

Мов темна ніч, прибита горем Й до образів молитви слала,

Війшла в самітницю хатину... Душею линула за сином...

22 23 22 2
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Христя Алчевська.

ДїT 5ІДН0Г0 НАРОДу,

Ви всії — братя Українцї,

Дїти бідного народу,

І воюєте без збруї

І в погоду і в негоду.

Я несу вам пісню волї,

Щоб полекшити стражданє,

Я несу вам гомін филї.

Вітру буйного лїтанє.

Я несу вам вільні співи,

Вільний гомін, подих моря,

І поклін мій з України,

Де вже сходить волї зоря!

ТЕ7 =cipe.ї==a.-

* Вона занедбана й забута,

Ще тлїє іскрами надїй

Моя Вкраїна лихом скута

В ночі безпросьвітній, глухій...

Чи зацьвіте ще красна доля

Для вбогих, темних наших хат?

Чи на стернах пустинних поля

Заграє сьвітло денних шат?

% Чи задзвенять нескуті піснї?

% Чи рознесеть ся волї спів?

Чи засия рожеве сонце

В заклятій мовчанцї степів?

Христя Алчевська

талановита наша поетка з росий

ської України.

-7К

Нехай як буде так і буде!

Але як хто забув свій край,

Як хто за темність люд свій гудить

Або збайдужів уже в край —

Нехай проклони того знищать,

Хай пійде той в неволю сам,

Віддасть дїтий своїх гиєнам

І серце власне кине псам!...

Свою-ж покинуту, забуту,

Сповиту мороком густим

Країну рідну, хай не кличе

Іменем М а т е р и cьвятим!...
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ШЕВЧЕНКІВСbКИИ НІВИЛЕМНИИ 3ДВИГ 1914 Р, у ЛbВ0Bl.

„Соколи” і „Сїчи” в Австриї сьвят

кували столїтні уродини Тараса Шев

ченка величавим здвигом у Львові. Здвиг

зачав ся так, що в суботу 27. червня

1914. зійшло ся 3.174 осіб в „Спорто

вій Палатї” на Привітний Вечір.

Що то був за вечір!

Хори „Бояна” і „Бандуриста” спі

вали велично боєві піснї, співак М. Мен

щїнський відспівав 8 пісень, а поет Б.

Лепкий деклямував свої бадьорні стихи.

Слухачі були ошоломлені. Спортова

Палата гудїла від оплесків і окликів.

Далеко над Днїпром будили ся з могил

духи козаків, добували мечів і линули

над Львів: „Слава не поляже, а роскаже.

що дїялось в сьвітї..."

В своїй бесїдї говорив голова „Со

кола-Батька” професор Іван Бобер

ський про князїв і про гетьма

нів, желав сокільським і cїчовим пол

кам сили і побіди, а передiвcїм згоди і

злуки. Кожда армія стає міцна, коли лу

чить всії сили, нїкого не поминає, нї

ким не погорджує, вcїх до роботи ста

ВИТЬ.

Від чеського народу говорив привіт

сокіл Ф. Машек і желав, щоби Україн

цї безперестанною працею здобули собі

значінє у сьвітї. Праця веде до побіди.

Неописана радість, дрож щирого

зворушеня огорнула малих і великих.

старих і молодих, коли від американ

ських братів зза широкого океану про

мовив в імени Українського Народного

Союза о. Мирон Данилович. Складав

привіт ..Соколови-Батькови” і всїм г0

стям, які прибули на здвиг, витав здвиг

і цїлу армію. Оплески тривали кілька

мінут. Від американського жіноцтва пе

редала привіт п. Скубова з Ню Йорку,

яка також особисто прибула на здвиг.

Через цїлу ніч, з суботи на недїлю

спішили ..Соколи” і „Сїчи” в столицю

Львів. Ішли пішки, їхали верхом і во

зами, їхали звичайними поїздами, а крім

того ще їхали надзвичайними окремими

поїздами, котрих було двайцять один.

Львів роїв ся від сокільських одно

строїв, від синих і червоних лент. Вcїми

улицями свого давного королївського мі

ста стуиали чети української армії з

прапорами на чолї. Всюди гомонїла у—

країнська мова. Поляки були до край

ности здивовані і перестрашені, як се

опісля показало ся з їх часописий. Я

кийсь ґраф написав наприклад опісля в

часописи „Газета Народова” так: „Огор

нула мене відраза до товпи і переняв мене

страх перед нею” — та зажадав, щоби

вcї Поляки готовили ся до бою з ..yкpa

їнською товпою”.

В Українськім Городї відбула ся від

(7—10-тої години рано проба до вправ.

Опісля уставили впорядники людий до

походу. 0 11-тій годинї рушив похід



вини 153 учеників у пластових одя

гах (скавт), 2.709 членів ..Укра

їнського Сїчового Союза” в Гали

чинї. Се була друга часть походу.

Першу часть походу творили Соко

ли і дії „Сокола-Батька”, а

було їх 9.551 люда, можна сказа

ти кругло 10.000 членів ..Сокола

Батька”. Вcїх учасників в походї

було отже 12.313 людий. Між ними

було 210 їздцїв і 29 музик з 320

музикантами. Много людий було

так зворушених тим величавим ви

дом, що їм стояли сльози в очах”.

1Іополудни о 4-тій годинї розпо

чали ся здвигові вправи в Україн

ськім Городї, на тім куснику землї,

який вcї маємо помогти купити, що

би наш нарід посїдав у Львові свою

твердиню і опанував нею цїле місто.

Між видцями було дуже много о

снувателїв Українського Города

що покупили були по 1, по 2, по

3 Шевченківського здвигу у Львові.

Чета львівського українського Сокола- у

здвиговім походї.

з кадетської улицї в місто. Осібно

Подаємо тут в калєндари опис по

ходу через письменника Остапа

Грицая, тогосамого, що написав

гимн для Українцїв в Америцї.

„Се був величавий похід.

Львів дрожав від гомону опле

сків і окликів. Жіноцтво сипало

цьвіти на дорогу Соколам, Сїчо

викам, Пластунам і Стрільцям.

Товпи народу зібрали ся скрізь по

обох боках улиць, куди переходи

ли руховики. Похід тягнув ся пять

чвертий години, перетяв цїле місто

улицями Коперника, 3-го Мая,

Карла Людвика, Скарбківською,

Краківською, Ринком, Академіч

ною, Мохнацького, Супінського.

Початок вже дефілював на почат

ку ул. Стрийської, а конець пере

ходив доперва коло кадетської - -

школи. В походї взяло участь 153 з шевченківського здвигу у Львові. -

членів „Сїчового Союза” з Буко- Чета львівських українських Сокілок у здвиговім походї.
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4 метри землї. Вони оглядали перший

раз Город і не могли нахвалити ся, як

все порядно уладжене. Питали, кілько

Вже метрів закуплених і довідали ся,

що куплено вже 9.421 метрів по 5 ко

рон. До самої північної Америки ви

слав „Сокіл-Батько” в роках між пер

шим (10. ІХ. 1911) а другим здвигом

(2S. V'І. 1914) просьби о закупно од

ного метра до 5.579 осіб, а крім тих

просьб 6.927 пригадок і листів до ріж

них осіб в Америцї. Після точного обчи

сленя прислала Америка за наведений

час 9.818 корон на закупно землї під

Український Город, а могло би бути лег

ко тількосамо долярів. Тут прецїнь май

дан для наших руховиків, наших стріль

щїв, які мають зорґанїзувати ся до бою

за Україну. Де вони можуть се зробити?

Вcї висказували в розмові щире бажанє,

щоби кождий прошений чимскорше при

слав свій доляр чи там своїх 5 корон.

Без такого города немислима у Львові

нїяка народна манїфестация, нїякий

Здвиг, нїяка вистава, немислимо зорґа

нїзувати молодїж в руховиків і стріль

ЦlВ. -

Якжеж виглядали здвигові вправи?

На високім підвисшеню стояло погру

дє Шевченка серед темної зелени сме

річок і споглядало на цїлий майдан. До

вчола майдану непроглядні товпи вид

цїв. Всюди порядок мимо великої гло

ти. Вожд здвигу дає зі своєї вежі знаки

синьо-жовтою хоруговцею. Війскова му

зика грає козачі, бадьорі мельодиї. Пе

ред очима великої товпи виступають

карні ряди, стають і виконують точно і

рівночасно приказані рухи, стягають ся

в стовшини і виходять сьміло, рівно, ве

село. Видцї кличуть без ушину „славно”

і бють бурливі оплески. Сонце кидає зо

лоті лучі на побідних руховиків, на май

дан, на видцїв. З радостю глядять вcї

на старанно виведені вправи членів „У.

С. С.” і „С.-Б.”: вправи руховиків віль

норуч, топірцями і списами, на вправи

руховичок хустинками, лентами і бу

лавами, на вправи приладові, трійкові

вежі, вежі на драбинках, вправи стріль

щїв крісами. Вcї точки гарні. Велике

вражінє зробили вправи стрільцїв з крі

сами, які розсипали ся по майданї, під

бігали роєвими лїнїями вперед і вико

нали напад вперед. Се наше будуче вій

ско. Щоби його вишколити, потрібний

нам конче Український Город у Львові.

Між гістьми находив ся намісник Га

личини В. Коритовський і краєвий ко

мандант Кольошварі. Перший раз від

відали такі високі австрийські достойни

ки українське сьвято.

Сонце заходило. Здвиг скінчив ся

о годинї 8-мій. Цїлу нiч з недїлї на по

недїлок відїздили руховики, одні звичай

ними поїздами, другі своїми 21 окреми

ми поїздами, инші пішки або верхом.

Здвиг випав прегарно і лишив у всїх

спомини сили і величі, наповнив сер

ця заохотою до дальшої працї на вcїх

полях народного житя. Здвиг такий с

все лише овочем правдивого, щирого

труду в цїлім народї. -

Львів, 7. серпня, 1914.

Іaоeиу.

Не зітхай, а працюй,

Марно часу не гай,

Працї щирої жде

Вже давно рідний край!

Не зітхай, а працюй

І одно памятай:

Щ0 лиш праця одна

Захистить рідний край!

Т. Романенко.

« » 0:1 % - с ( * 939,

х: й4 а 241 4tsy2 і 20 %і у 2)
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Наша земля, земля заселена україн

ським народом, як звичайно кажеть ся,

простягаєть ся від Карпат по Кавказ.

Сего однак не треба так розуміти, бу

цїмто вже за Карпатами чи за Кавказом

зі своїх рук нї найменьшої пяди землї.

Так і ми — український народ. Хоч і не

богато нашого народа за Карпатами та

за Кавказом, хоч і не богато нашої землї,

особливо за Карпатами, на Угорщинї,

не було би зовсїм Українцїв. Нї, і за і та всетани нам не слїд забувати про него,

3 Шевченківського здвигу у Львові.

Вправи вільноруч львівських українських Соколів.

Кавказом і за Карпатами є Українцї.

Тільки, що на просторі між тими горами

жиє нас збитою масою близко сорок

мілїонів, а поза тими горами вже бога

то меньше. От тому для лекшого означе

ня ми ті гори вважаємо границею на

Шої землї.

З того знов не виходить, аби наш на

рід мав вирікати ся сих братів, шо їм

д0ля судила жити поза сими межами тай

зрікати ся прав до землї, яку вони засе

люють. Нї, добрий господар не пускає

зрікати ся її. Не слїд зрікати ся і ли

Шати ворогам.

А доси ми так робили. Ми мусимо вда

рити ся в груди і сказати собі, що ми не

були добрими господарами. Ми доси ли

шали межі нашої землї самі собі, не дба

ли про них. І діждали ся сего, що сей про

стір нашої землї, де живуть угорські Ру—

сини. се найтемнїйший з усїх частий на

шої землї і там вороги роблять, що їм за

хочеть ся:—ширить ся там зрада рідного

народа: москвофільство, а і мадярщенє.
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Час, крайний час нам виступити про

ти сього і боротись з лихом, бороти ся

Все й усюди. А до сього треба нам пе

редiвcїм пізнати сю занедбану, забуту

нами країну. І то не тільки сим, що жи

Поть у старім краю, але й сим, що по

селили ся й жиють на вольній землї Ва

шінгтона. До Америки приїздить богато

угорських Русинів. І вони то мусять тут

в Америцї просьвічати-сь, осьвiдомлю

Вати-сь, щоб, коли хто з них вернеть

ся в рідну землю, міг там ширити на

родну сьвідомість, бороти ся проти та

Мошного москвофільства і мадярщеня.

Що-ж ce таке угорська Русь, хто се

угорські Русини?!

Угорська Русь — се обіч Лемківщи

ни найдальша закутина нашої землї на

заходї. Вузкою смугою тягнеть ся во

на по західних згірях Карпат, на межі

Угорщини й Галичини. Тут на про

сторі 230 квадратових миль, головно

довкола отсих пяти столиць: Париш

ської. Земплїнської. Ужської, Береж

ської й Мармарошської жиє більше нїж

пів мілїона Русинів-Українцїв. Точно

обрахувати їх число трудно, бо мадяр

ське правительство, стараючи ся змень

шити число немадярських народів на

користь мадярського, нараховує нашого

народу на Угорщинї всего 383 тисячі, та

наш учений Володимир Гнатюк, нара

ховує їх що найменьше на 530 тисячів.

Про се, відки взяли ся там Русини

Українцї. говорять ріжно. Одні кажуть,

що вони жили там від найдавнїйших ча

сів, ще нїм Мадяри прийшли на Угор

щину. инші повідають, що Русини прий

шли там разом з Мадярами більше як

тисячу лїт тому назад. а ще инші, пцо

їх спровадив там 1339. року майже

600 лїт тому назад литовсько-україн

ський князь Хведір Коріятович. Найправ

дивійшне буде так, що частина жила там

уже від найдавнїйших часів, може ще

й перед приходом Мадярів, а частина

прийшла з князем Коріятовичем.

Здавна були віддїлені полїтично за

карпатські наші землї від передкарпат

ських і тому тамошні наші братя жили

окремішним житєм і тільки слабонькі

відомости тоходять до нас про їх давнїй

Ініе жите. Догадуємо ся тільки, що ко

111сь. ще як у нас бу. iи свої князї, за

карпатські нашні зем. її мусїли бути в тїс

нїйших зносинах з напнми князївства

МII, Головн0 з галицьким князївством.

А догадуємо ся про се з того, що за cї

гірські зем.її довго йшла боротьба між

Галичиною й Угорщиною. Угорські ко

ролї хотїли забрати галицьке згірє й ча

сами, бодай на короткий час їм се вда

вало ся, а знов галицькі князї пробували

забрати собі закарпатські землї, заселе

ні нашим народом.

В давні часи наш нарід на Угорщи

нї жив із Мадярами яко-тако. Мадяри

пце не переслїдували їх нї за віру нї за

народність. Аж від 16-ого столїтя (300

лїт тому назад) почали Мадяри пере

слїдувати наш нарід. Насамперед взя

ли ся до віри та заразом до мадярщеня

нашої інтеліїґенциї так, що з часом на

шою мовою говорили тільки селяни, а

інтелїґенция як сьвігська так і духов

на говорила тільки по мадярськи. Май

же 300 лїт тому назад приняли угорські

Русини-Українцї унїю з католицькою

церчвою, та ce не вратувало їх від ре

лїґійних переслїдувань, які скоро пере

мінили ся й у переслїдуваня національ

ні, то значить, шо стали переслїдувати

вже не тільки за віру, але й за мову.

У 18-тім столїтю, за цїcapeвoї Марії Те

реси і за цїcarя Йосифа II. полекшпало

трохи угорським Русинам і вони могли

сподївати ся красшої будучини. Для

них засновано тодї окреме: епископство,

духовну семинарию і середну богослов

ську школу (теольоґічний лїцей), а у

гро-руське духовенство зрівнано в усїх

правах з латинським. Се все помогло

до того, що наше тамоIшне духовенство

стало почувати ся руським (україн

ським) і говорило й писало рідною мо

вою. Серед угорських Русинів почав ся

живійший науковий рух і тїснїйші вза

ємини з иншими частинами великої на

пої землї. В угро-руських школах у

чили ся деякі Українцї з Галичини і

противно, до Львова їздили вчити ся в

семинариї угорські Русини.



— 1і ,

"Та еї гарні часи на Угорщинї не

тривали довго. З початком минулого

женою до росийської, а нашу мову на

|знали Мовою Прост010, М0в0ю свин0

(19-ого ) столїтя Мадярп почали рости пасів . І так почало ся на Угорщинї се

в гору і стали небавком пануючим на

родом та всюди заводили мадярську м0—

ву. 1519). p. вибухло мадярське повста

нє проти Австриї. Се повстане мало

страшні нас.їїдки для угорських Руси

нів. Тодії на поміч Австриї проти Маля

рів прийшло росийське війско. Росий

ські ґенерали й офіцири збаламутили

наше тамопне духовенство, що Росия

ред нашого народу москвофільство.

Коли 1519. р. по знищеню повста

ня Мадярів, австрийський уряд наста

новив Адольфа Добрянського наджупа

ном (намісником) угорської Руси, він

почав вводити національні реформи. Та,

На жаль, він був уже тодї москвофілом

і замісць нашої рідної мови почав всю

ди вводити московську. Австрийський

3 Шевченківського здвигу у Львові.

В.прави топірцями українських cїльських Соколів.

дуже дбає про руський нарід і, що все

буде виступати в їх оборонї. Наше ду

ховенство віддїлене від Росиї Карпатами

й Галичиною, не знало нїщо про ріжни

цю між нашим народом і московським,

а чуючи, що вони, ті росийські ґенера

ли називають себе „русскими”, дума

ли, що вони належать до одного русько

го народу і від того часу почали щораз

більше підпадати під вплив московщи

ни. Угро-руські письменники старали ся

відтодї писати „панською” мовою, збли

уряд скоро пізнав ся на тім і скинув

Добрянського з посади, а тут ще й Ма

дяI и погодили ся з австрийським цїса

рем і дістали власть над цїлою Угор

щпною. Мадяри зараз взяли ся заводи

ти всюди мадярську мову. Угро-руська

інтеліїґенция прйняла се дуже спокійно,

тимбільше, по росийської мови, яку за

вів був Добрянський, вони не розумiли,

а мадярську знали. Инакше було би, ко

либ Добрянський був завів нашу на

| одну мову. Тодї наша тамошна інтелї

-
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генция не так легко була би зрікла ся

її : була би її боронила всіїми силами.

А так вона волїла говорити мовою ма

дярською, бо вчила ся її в школії, нїж

московською, якої нїхто не розумів. А

тут ще за мадярську мову могла сподї

вати ся й ріжних ласк.

То так було з інтелїґенциєю. А що-ж

із селянством? Про селян не дбав нїхто.

Інтелїґенция погорджувала ..простою”

мовою, ..мовою Грицїв-свинопасів”, як

вона говорила, вважала селян чимось

низшим, яким не треба науки, просьвіти.

...Пїтература пишеть ся всюди для па

нів, а не для слуг” — казали вони. І

селяни жили своїм житєм, жили В тем

нотї й нуждії. Нїхто ними не журив ся,

нїхто їх не знав — знало тільки мадяр

ське правительство, коли брало подат

ки, знало тільки змосковщене та зма

дярщене духовенство, коли брало з них

треби і знали Жиди, що користали з

народної темноти, розпоювали нарід го

рівкою та дерли з него останну шкіру.

Теперішне становище угорської Ру

си дуже сумне. Уся інтелїґенция і сьвіт

ська і духовна змадярщила ся; про на

ші народні справи нїчого не знає тай не

хоче знати, а мадярський уряд стараєть

ся щораз більше, щораз сильнїйше ма

дяршити наш нарід і длятого скрізь за

водить тільки мадярські школи, скрізь

тільки мадярську мову. Мадяри отверто

кажуть, шо хочуть вcї не-мадярські на

роди перемінити на Мадярів, бо коли

дозволити иншим народам на Угорщинї

розвивати свою народну культуру, то cї

народи пічнуть думати про полїтичну

независимість, а се нїбито загрожує цї

лости мадярськoї дerжави. Крім того

Мадяри вважають, шо їх замало, аби мо

гли удержати свою мадярську державу

і тому старають ся збільшити число сво

го народv коштом Русинів-Українцїв,

Румунів. Словаків і п. Олна малярська

будапештенська ґазета: ..Пешті Гinляп”

кілька років тому писала таке: „Націо

нальних аґітаторів (не-мадярської на

родности) треба арештувати. Нарід ми

спочатку подужаємо, а потім змадяр

щимо. Треба всю країну засипати ма

дярськими книжками, а для дорослих

улaджувати безплатні курси мадярської

мови. Сьвящеників і урядників, що не

схочуть нам помагати, ми проженемо!”

Прикладів на се, як Мадярин ненави

Дять усе, Щ0 Не мадярське, можна на—

вести дуже богато. Наведемо один: Раз

мадярський урядник був у гостинї в

руського сьвященика. Почувши, що

сьвященикова дитина говорить по русь

ки (українськи), він встав зза стола і

сказав: „Я не хочу бути в хатї, де гав

кають таким жарґоном”. Так то Мадяри

відносять ся до всїх не-мадярських на

родів. І нема нїчого дивного, що наш

нарід там найскорше впав. Ми-ж бачи

ли вже, що наша тамошна інтелїґенция

погорджувала своєю рідною мовою, а

своєю вважала „панську” М0(*К0В—

ську. А що тої „панської” мови не ро

зуміла тай не легко було її навчити ся,

то вона стала вживати другої „пан

ської” мови, мови мадярської, якої лек

ше можна була навчитись, бо вчили її

у школах. І тепер руська інтелїґенция

на Угорщинї не вважає вже себе на

віть руською, а мадярською. В них не

ма навіть охоти подбати про долю на

ших тамошних селян. І коли навіть ма

дярський уряд узяв ся вже хоч трохи

гатувати селян із страшної нужди, то

їм, тій змадярщеній інтелїґенциї і не

в голові взятись до працї для народу.

0т. до чого то довело москвофільство.

Так то, хто раз виречеть ся свого, не

опреть ся на ріднім народї і його мові,

сьому легко стати зрадником, ворогом

народа. Коли в 1906. р. вибрали до у

горського сойму двох наших сьвящени

ків, то вони оба вписались до мадяр

ських клюбів. В останних роках кіль

кох молодих сьвящеників взало ся пра

цювати для добра угро-руського народу.

Вони заснували спілку „Унїю”, яка ви

дає для народу ґазетку „Наука”. Та.

на жаль, вона мало займаєть ся народ

ними справами: статї в нїй зовсїм не

цїкаві тай мова хоч і зближена до на--

родної, все ще не зовсїм народна. Ре

Такция, правда заявила, ..що вона пи

сала, шише і буде писати чистьмь „ма
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Домашний промисл на росийській Українї.

Молочарка з Київщини.

лорусскимь язькомь”, по правиламь

церковно-зтимологического правописа

нія, котрое идь нашому язьку приспо

бити усилуємо ся”. Редакция признає,

щ0 ..y Нась лиIШь народна МалорусСКа

литература має будучность”, але з дру

гого боку вона вважає, що „вiкраїнщи

на” вь нашой малорусской литературЬ

е такимь самимь блудомь якь и строга

московшина. Правда, каже, находится

по серединЬ и мь по той середной доро

зЬ желаємо ити”. Сей страх перед У—

країною показує, що навіть красші пред

ставники угро-руської інтелїґенциї не

знають добre наших справ не то на ро

сийській Українї, але і в Галичинї. Не

знають, що в нас і в Росиї тільки рідна

мова, мова простого народу, отся „ві

країнщина”, як вони з насьмішкою її

називають, виратувала наш нарід від

загибели. Не знають, що коли в них

нарід темний, то винно сьому власне

те, що тамошна інтелїґенция погорджу

вала народною мовою, а чунка москов

ська або мадярська мова не могла нї в

них викликати любови до народу анї

помогти до просьвіти народу, а против

н0 заглубила нарід у темнотї тан, що

|він не ск0p0 з неї вирветь ся. А тимча

сом не тільки Мадярп, але й Росия не

спить. Користаючи з народної темноти,

Вона П0силає Там ІІлатних зрадників на

роду, які ширять москвофільство тепер,

і серед селян. Росия має в тім інтерес,

бо хоче через Галичину й угорську Русь.

дістати ся до шолудневих Славян, Хор

ватів та Сербів, щоб і їх взяти в свої

Лабети та мати доступ до Середземного

Моря. Найлекше для Росиї робота серед

Темних угро-руських селян, тож Росия

від них і зачинає. Знаючи, що серед тем

ного селянства найлекше ширити всяку

справу при помочи віри, росийські аґі

татори почали пширити там православє,

І довели темних селян до звісного ве

| 1икого мармарошського процесу. Темних

(*Є.ПЯН обжалував уряд 0 державну зра

ду, та вскорі й самий пересьвідчив ся,

щ0 не вони тут винні. А винні росийські

аґітатори тай селянська нужда, а також

Домашний промисл на росийській Українї,

Дївчина-пряха з Полтавщини.

6



і темнота селян. Колиб угорський уряд

подбав був про просьвіту селян і то

правдиву просьвіту в рідній мові та про

економічне піднесенє селянства, то пев

но не було би й мармарошського про

цесу. Не було-б, бо сьвідомі національ

но тай матеріяльно добре стоячі селяни

не дали би себе так легко взяти на мо

cК0вСЬКу ВyДКу.

Та нас не дуже обходить, що там

собі зробить угорське правительство. Ми

мусимо дбати, щоб для нашого народу

не було шкоди і тому осьвiдомляймо,

де тільки можемо темних угро-руських

селян і робітників, осьвiдомляймо вже

хоч би тому, що вони на межі земель

заселених нашим народом, вони неначе

гранична сторожа щїлого нашого народу.

На конець пригляньмо ся ще мові

наших закарпатських братів. Мова сих

Угро-русів, що жиють в горах, дуже

подібна до говорів наших верховинцїв

Гуцулів. Бойків та Лемків, а мова даль

ших дуже вже пословачена та бага—

т0 в нїй мадярських слів.

. Ось для приміру одно коротеньке

о п о в ід а н є п р о д о б p у б а б у та

ч о р та:

...На селї нигда іще не бивав ко

минар чистити комини і люде го не

видїли: аж раз ішов овiн до поша ви

мітати комини. — та ішов через лїс,

а там баба гриби зберала і коли го

увидїла, думала, ож то чорт. А перед

ним стояло два пішники, єден на пра

во, а другий на лїво.

— Жено, котрим пішником ближе

в село. ци правим, ци лївим?

— Правим пішником би вам бли

же, — але бо там на кінци села стоїт

хрест... так ідьте лївим, хоць дальше”.

«.

А ось друге:

С ь в я т и й П e т р о з П а в л о м на

В e (* ї .І Ю).

...Петро із Павлом, з братом, як

апостолом Хрістови ходили по земли

Запли до єтного села і там била

„Брате, там музика. Я ще того не ви

дїв ниґда. Я дакус піду посмотріти”.

Але брат Петро йому говорит: Ти там

не прошений. Не ходь ти там, бо бу—

деш битий, бо там пяни люде сут.

Але Павел гварит: „За што би мене

дахто бив, кед я никому нич не дов

жен? — Але прийшов Павел до хижи

на свадьбу. — Він був молодий і крас

ний чловек, а його хотїли взяти до

танцю, жеби танцював з тима, што

били на свадьбі. Він не хотїв піти

танцювати з пянима. Они його взя

ли межи себе і почали його бити. Але

Петрові за свойого брата жаль било,

же його бют там. Пішов його борони

ти. Павла пустили, a. Петра обили до

брі, а й накопали до нього. Вишли на

драгу обидва. Петро говорит Павлові:

..Видиш, брате, де тебе не просят, та

там не ходь ниґда. І я обитий і ти

обитий. Што їм за то даме? — Даме

їм за то такий розум. жеби били все

глупи люде. І так одошли зась на дру

гу страну драгш”.

Як бачимо, в тих оповіданях угро

руська мова ще не так дуже ріжнить ся

від сеї мови, якою пишемо в книжках.

зІтачить від мови зрозумілої для всїх

Русинів-Українцїв. Є деякі слова инак—

ші як от: ..нигда” замісць ..нїколи”,

..0він замісць ..він”, „пішник” замісць

..стежка”, „било”. ..бив”, замісць „бу

по”, ..був”. ..драга”. зам. ..догога”, але

є також відмінп слів такі, яких у нас

в Галичинї не уживають, та зате ужи

вают їх на росийській Українї, як ось:

Петрові. Павлові. його, свойого, а не

так як у Галичинї: Петрови, Павлови,

ЄГ0. ("В()Г0.

В тих оповіданях мова, як бачимо.

ще всіїм зрозуміла мимо деяких инак

ших слів. Се тому, що тут мова ще чи

ста від чужої мови словацької та ма

тятської. Але в деяких околицях угор

ської Руси мова тамошних людий дуже

пословачена. Ось приміром б а й к а п р о

х о р о г 0 л ь в а т а л и c a:

..Кед лєв уж раз устарел і нє мог

нїяку жвir iну за себе уловіц і спра

свадьба. І Павел говорит Петрові: вел пе хорім і начял йойчиц. На то
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го другі жвірі ішлі патріц. Хторі прі

шол до його дзірі патріц, а вон каж

дого жедол і с тім себе жівот одальо

вал. Чекал вон раз, же прідзе і лїшка;

але лїшка була така мудра, же му

до дзірі нє вошла, лєм з нїм з далєка

бешедовала. А лєв єй гварел: ШПіцкі

жвірі уж ме булі патрец у моєй x0

роті, а ті нє! Лїшка на то отповела,

же вельо пріходза, а мало отxoдза,

та я за то така мудра, же блїско ку

тебе нє пойдзем, бо ті нє такі хорі як

ше гладні”.

Українська дївчина з Києва.

Кождий, хто прочитає се, замітить

велику ріжницю в мові від попередних

оповідань. Хто навіть не знає словаць

кої мови, то пізнає, що тут богато є чу

жих слів і окінчень. Така вже доля кож

дої мови на межах із другими мовами,

що вона шідлягає впливам чужої мови.

А тепер ще кілька угро-руських пі

(*(*НБ

Висока сосна горела, пид ньом мой міла седзела;

Іскорки на ню падалі, вшитки паробці плакалі...

Лем тот єден не плакав, што єй найвецей облапав.

0блапялі єй гайдуці, в зеленим гаю на луці,

0блапялі єй гайтаре, най же їх Пан Бог покаре.

Згорів єй вінок і парта і єдна шнура з0 злота;

Плащіці воду носілі, високу сосну гасілі.

0й сосна, сосна, горкий дим, міловал бим ся, не

[мам с ким!

Міловал бим ся з дївчетом, в кудзельней хижі

[за пецом.

Дочка пташка.

Дала матка церу

Далеко од себе,

Заказала єй,

Прiказа єй,

Бі нє ішла до нєй,

За седем днї,

За седем тижнї,

За седем мешачкі

І за седем рочкі.

Справім я ше, справім,

Пташком ярабом,

Пойдзем до мамочкі, і

Шеднєм на лелїї *

І на розмарії.

Прідзе моя маці

Петружочку жацї,

Будзе ме зганяці:

Яй гіша, гіша,

Птачку ярабі,

Погребеш лелїю!

Хто ю посадзел,

Тот ю погребе,

Сто раз крашша будзе.
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Леонїд Глїбів.

2:37-рб=.

Стоїть гора високая,

Попід горою гай,

Зелений гай, густесенький,

Неначе справдї рай.

Під гаєм вєть ся річенька,

Як скло вода блищить;

Долиною зеленою

Кудись вона біжить.

Край берега, у затишку

Привязані човни;

А три верби схилили ся,

Мов журять ся вони,

Що прийде любе лїтечко,

Повіють холоди,

0ситлеть ся їх листєчко

Й полетить до води.

:8:

Журю cя я над річкою...

Біжить вона, шумить,

А в мене бідне серденько

1 млїє і болить.

0й, річенько, голубонько!

Як филечки твої,

Пробігли днї щасливії

І радощі мої...

До тебе, люба річенько,

ПЦе вернеть ся весна;

А молодість не вернеть ся,

Не вернеть ся вона!...

Стоїть гора високая,

Зелений гай шумить;

Пташки співають голосно,

І річенька блищить.

Як гарно тут, як весело

На білім сьвітї жить!...

Чого-ж у мене серденько

І млїє і болить?

Болить воно та журить ся,

Що вернеть ся весна,

А молодість... не вернеть ся,

Не вернеть ся вона!
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Українські кобзарі.

ХРИСТЯ А.ІЧЕВСЬКА.

К () Б 3 А P 1.

Забуті, обдерті, в старенькій свитинї

Сумними степами ідуть кобзарі....

Незрячі — вони про свободу співають

1 сонце витають на ранній зорі.....

Під хатним віконцем, в садочках вишневих,

І в панства лихого, на панськім дворі,

І в дощ і зимою, закурені снїгом

Розкушують правду і волю старі.....

Шукають слїпії і начебто бачать:

А зрячі сумлїнє на нївець звели:

Знущають ся з піснї, їх кобзи розбили,

Іх думу і слово в полон узяли.....

Так чом же злих пiмства людськая не спалить?

Чом з неба не вбє їх караючий грім?

Чом сонце велике й рожеве свободи

Не зійде, не встане над краєм моїм?!...

т7ї тут тут тататт7ії та
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НАША НАРОДНА ПОЕЗИЯ.

e3aВИДНа Д0ЛЯ НаШ0Г0 На

роду. Живемо на най

красшій земли в Евро

пі, на земли, на якій

родить ся всяке збіже

і то так богато, що

ним прогодовують ся не тільки ті, що

жиють на cїй земли, але й значна часть

инших країн Европи так, що наші землї

називають шпихлїром Европи. Є в нас і

богато чималих лїсів, є сплавні ріки, а в

лїсах повно звірини, а в ріках повно риби

всякої. Є величезні копальнї нафти і со

ли. Добувають на нашій землї уголь і зе

лїзо. Одним словом є все, чого треба лю

динї, щоб жити вигідно та щасливо.

І жиють! Жиють, та не ми! Широко,

широко стелять ся лани збіжa й роблять

на них, проливають кровавий піт наші

селяни. А спитайте їх, чи се їх ла

ни. Нї, не наші, скажуть, пана Поляка,

чи Москаля. чи Жида. А лїси чиї? Так

само: Поляка, Москаля, Жида! А поло

нини? Жидівські. А копальнї нафти?

Нїмецькі, анґлїйські, бельґійські, жи

дівські.

Все, все чуже! А ми? Ми або ро

бимо на сих ланах, в лїсах та в ко

пальнях яко зарібники, або, коли вже й

того нам не дають у рідній земли, —

втїка, м0 за море шукати красшої д0—

лї. А колись було инакше. Колись ми

самі були панами в себе. Та богата зе

мля принадила суcїдів і вони постано

вили забрати її собі. І хитрощами та

лестию розсїли ся в нашій хатї, а від

так взяли ся нас сварити зі собою. І

ми зі собою сварили ся або бороли ся,

а вороги тимчасом розгосподарили ся

і нас із нашої хати прогнали, зробили

своїми наймитами, невільниками. А щоб

ми часом не пригадали собі, що ми ко

лись були в себе панами та знов не за

бажали бути ними, то заборонили нам

учити ся, просьвічати ся в рідній мові.

„Хлопови до цїпа та до плуга, а не до

науки” — говорили вони. І ми поволи

привикли до сього, стали забувати „хто

ми, чиї сини, яких батьків”. Темнота

Нашого народу довела до сього, що се

ред нас самих найшли ся зрадники, які

за гропі пійшли на службу ворогів і

стали на їх приказ голосити, що ми не

окремий, не самостійний нарід, а ча

стина московського, чи польського, а

наша мова, не мова — а тільки говір,

„жарґон” (попсована мова). частина,

одні казали польської, а другі москов

СЬК0ї м0Ви.

І так стали вмовляти, пересьвідчува

ти і нас і сьвіт весь, що нас нема! І

вже дїлили шкіру на живім медведю.

Та забули одно! Забули, що сей по

неволений нарід, хоч погорджений, при

битий має такі скарби, про які їм і не

снило ся, а яких забрати йому не всилї



— S7 —

не то вони, але нїяка сила у сьвітї. А

зложені ті скарби власне в cїй погор

дженій, ..мужицькій мові, в cїм „жар

ґонї”. Що-ж се за скарби? Се оті казки,

що їх вечерами собі наші люди опові

дають, се ті приповідки, пословищї, що

їх при кождій нагодї говорять, а най

головнїйше — се оті піснї, що їх все і

всюди співають наші люди, старі і мо

лоді: чи в хатї, чи в поли, в смутку

чи в радости. Забули про се вороги і г0

лосили сьвітови що нас ..не було, нема

й не може бути”. Та сьвіт не повірив

їм! Сказав: ..Нема їх. кажете!? a, хто-ж

то зложив оті чудові народні піснї, що

рівних їм не має нїякий нарід, тай чи

я-ж се мова, що нею cї піснї зложені?!

Нї, нарід, що має такі піснї, не згине,

не пропаде, його жде славна доля! —

сказали вчені цїлого сьвіта: — жде, хоч

би ви як давили його! Отся пісня не

дасть йому згинути, пропасти”.

Так, то наші народні піснї се наш

найбільший скарб, скарб, якому чуду

єть ся весь сьвіт і не може начудувати

ся! Недаром сказав наш найбільший

поет Тарас Шевченко:

„Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине,

0т де, люди, наша слава,

Слава України!

Без золота, без каменя,

Без хитрої мови,

А голосна та правдива,

і Як Господа слово.”

:k
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Чим же то такі славні ті народні

твори: народні оповіданя, казки, посл0

вищї та піснї? Чим вони так причару

вали до себе сьвіт? Причарували його

своєю незвичайною красою. А краса та

в будові піснії, в цїчавих і гарних ма

люнках, а передiвcїм у співности. В

українських піснях богато влучних ви

словів і чудових порівнань чоловіка з

ріжними річами в природї приміром дїв

чини із зіркою, з квіткою, з птапкою, з

калиною; хлопця з дубом, з явором, ор

лом чи соловейком. Все відповідно до

сього, про що і як у піснії співаєть ся.

„0й зійди, зійди, ти зіронько та вечірная,

0й вийди, вийди, дївчинонько моя вірная.

Зіронька зійшла — все поле осьвітила,

Дївчина вийшла — козаченька звеселила.

співається в одній піснї, а в иншій:

„0й дївчина-горлиця

До козака горнеть ся,

А козак, як орел,

Як побачив, так і вмер.

В піснях сих є чарівні малюнки д0

лї й недолї, щастя та г0ря, нещасної

любови, зради. Наші народні піснї ма

ють велике значінє тому, що вони Тї

сно вяжуть ся з народним житєм. Все,

що нашому народови довел0 cя пepe

жити від найдавнїйших часів і, що д0

водить ся переживати — все те оспіва

не в сих піснях. А оспівано воно там

так гарно і так правдиво, що кождого

аж за душу хватає. Оспівана там жур

ба матери над колискою маленької ди

тинки: любов молодих хлопцїв і дївчат;

доля й горе покинутої, зрадженої милої;

туга відданицї за батьком, матїрю: за

рідною хатою; терпіня жінки, що її ч0

ловік пяниця пропиває майно та ще і

катує її; горе вдовицї, плач сироти; —

одним словом: цїле житє від колиски

до гробу. Та не тільки про теперішне

житє співаєть ся в народних піснях,

але й про нашу славну минувшину, про

завзяті боротьби наших предків, голов

но козакiв.

Пісень тих народних дуже, дуже б0

гато. Вчені наші й чужі, що цїкавили

ся тими піснями списали їх щїлі вели

чезні книги, а кілько їх ще й доси не

записано, й доси ще живуть вони тіль

ки в памяти народу. Піснї оспівують,

як вже говорило ся, житє народу від

найдавнїйших часів тай теперішне його

житє, а крім того одні з тих пісень спі

вають люди колинебудь, при всяких на

годах, а инпі тільки при певних на

годах, обрядах то-що. І після того, про

що в них співаєть ся або, коли їх спі

ваєть ся, можемо подїлити сї піснї на

такі головнїйпі подїли:

в та вч. в
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1. Піснї, що їх співають на Різдво

та на Щедрий Вечір т. зв.: колядки й

щедрівки або гагілки: піснї, що їх спі

вають на Купала (св. Івана Хрестите

ля) і піснї обжинкові, що їх співають

У жнива. Вcї ті піснї називають учені

обрядовими.

2. Піснї з родинного житя: колискові,

Любовні, весїльні, похоронні.

3. Піснї станові, що їх співав або

співає тільки певний стан, як наприклад:

козацькі, чумацькі, ремісницькі, хлїбо

робські та и.

4. Піснї історичні т. є. піснї, що в

них співаєть ся про нашу минувшину.

і 7 ° 0брядові піснї.

З тих пісень одні зложені дуже дав

но, деякі навіть перед тисячами лїт, ще

годї, коли напі предки були поганами,

Sа инші вже новійшні. До тих пісень, що

дуже давно зложені, зараховують уче

ні піснї обрядові. А пізнають вони се

3 того. Що там дуже Часто є згадки ще

про поганських богів, в яких наш на

рід вірив ще, заки приняв християнство

тай богато заxoвало ся там згадок про

давну минувшину, наприклад про кня

зїв, про княжих дружинників (війско).

Крім того й мова тих пісень відмінна,

старішна. Само слово колядка значить

пісня в честь різдва бога сонця (Даж

бога). якого шочитали наші предки-по

гани. Сьвято коляди припадало в туса

му пору, в котру припадає тепер Різдво

Христа і тому тепер колядки співаєть

ся на Різдво. У сих колядках співаєть

ся про гордого та пишного пана-госпо

даря, який жиє в дворі, обгородженім

золотим терном і з золотими ворітьми.

Пан-господар сидить за столом, рахує

гроші і дожидає гостий. Перед ним сто

ять золоті сьвічі і золоті чарки, повні

вина та колачі з ярої пшеницї. Учені

догадують ся, що пан-господар, то най

старший бог Сварог, бог сьвітла й ли

скавки: його двір то небо, тернова ого

рода — лискавка, а золото — зорі. Го

стї ce инші боги, яких почитали також

наші предки. В иншій колядцї співа

ють про Громовика, бога грому, що або

гонить пасти вівцї або управляє поле

а00 як0 воівник виправляється в шоле.

Ще в инших колядках співають про

красну дївоньку” або про „гречную

Панну , що сплітає вінок із павяного

піря або стереже винограду перед рай

ськими птицями. Ся „гречная панна”

се богиня Зоря, а райські птицї ce co

няшне промінє, що від него гине ранна

роса. Ось одна така колядка про „крас

ную дївоньку”, записана яких 80 лїт

тому в Калущинї в Галичинї:

*0й у садоньку павоньки ходять,

Павоньки ходять, піренько ронять.

Ходить за ними красна дївонька,

Піренько збира, в рукавець кладе,

З рукавця бере, на столик кладе,

3 столика бере, віночок плете,

Все приміряє на головоньку:

Диви ся, ненько, чи оздібненько? — ,

Пійшла дівчина рано по воду, -

Та схопили ся буйні вітрове,

Буйні вітрове, шайні дощове,

Шайнули вінком під крутий беріг,

Під крутий беріг, в глибокий дунай.

Плине віночок крайом-дунайом,

Вона-ж за нею все берегою

Та iздибає три рибареве,

Три рибареве панськії слуги:

„Май-біг, помай-біг, три рибареве,

Три рибареве, панськії слуги!

Чи не стрічали, чи не спіймали

Павяний вінок, чистий барвінок?”

„0й ми стрічали тай ми спіймали,

Та що нам буде за переємець?” —

„0дному буде золотий перстїнь,

Другому буде хустка від боку,

Третому буде сама молода,

Сама молода як та ягода.”

А ось колядка про сотворенє сьвіта:

Коли не було з нащада сьвіта

Подуй же, подуй Господи,

Із сьвятим духом по земли!

Тодї не було неба нї землї,

А тільки було синєє море,

А серед моря зелений явір,

На явороньку три голубоньки:

Три голубоньки радоньку радять,

Радоньку радять, як сьвіт снувати:
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„Та спустимо ся на дно до моря

Та дістанемо дрібного піску,

Дрібний пісочок посїємо ми,

Та нам ся стане чорна землиця;

Та дістанемо золотий камінь,

Золотий камінь посїємо ми,

Та нам ся стане ясне небонько,

Ясне небонько, сьвітле соненько,

Сьвітле соненько, ясен місячик,

Ясен місячик, ясна зірниця,

Ясна зірниця, дрібні звіздоньки.”

Весною, в часї коли ми обходимо

Великдень, обходили наші предки сьвя

то Весни. Тодї співали вони радісні, ве

селі піснї, що їх богато й доси співа

ють на великодних забавах. Се веснян

ки та гагілки.

Лїгом. під теперішне сьвято св. Ів.

Хрестителя. обходили наші предки Ку

пала, себто сьвято в честь бога Сонця.

Тодї палили огнії і перескакували їх та

пускали вiнки на воду. Сї звичаї в де

яких околицях ще й доси задержали ся.

а купальські піснї співають скрізь. Ось

одна така купальська пісня:

„Чорна хмаронька наступає,

0й, то царонько виїзджає

Та до царівни на зальоти.

А царівнонька злякала ся,

Під тройдерево сховала ся.

— „0й слуги-ж мої вiрненькії,

Крешіте огнї ясненькії,

Бyдем палити тройдерево,

Бyдем шукати царівноньку.”

А царівнонька злякала ся

Та до службоньки озвала ся:

— „0й слуги-ж мої вiрненькії,

Гостріте ножі гостренькії,

Буду краяти сороченьку,

Поїду з царем до шлюбоньку.”

Не потрапила в полотенце

Тай розкроїла собі серце.”

„0й, лучше менї в землї гнити,

Нїж за цароньком в сьвітї жити.”

До обрядових пісень належать ще

обжинкові піснї. 0бжинкові були здав

на тай тепер є одним із найбільших

Сьвят, бо що-ж для нашого народу м0

же бути важнїйше над жниво. В обжин

кових піснях величали наші предки б0

гів і дякували їм за гарний урожай та

щасливі жнива.

В обрядових піснях зображені г0

ловно релїґійні віруваня нашого наро

ду. З них пізнаємо, як і в що вірили

наші предки, заки ще приняли христи

янство. Та попри се пізнаємо з них і ро

динне житє давних наших предків.

Піснї з родинного житя.

Ще красше пізнаємо се житє в піснях

з родинного житя. Тут М8 ЄМ0 3М8lЛЬ0В{l—

не селянське житє, як се ми вже зга

Д{1ЛІН. від КолИСКИ До гробової Д0ШКИ.

В колискових піснях оспівана лю

бов матери до дитини та журба матери

над сим, що станеть ся з її дитятком,

коли воно виросте. Ось наприклад одна

така колискова пісня:

0й, спи дитя без повитя,

Поки мати з поля прийде

Та принесе три квіточки.

0дна буде дрімливая,

Друга буде сонливая,

Третя буде щасливая.

0й, щоб спало, щастя

Та, щоб росло не болїло,

На серденько не скорбіло,

0й рісточки у кісточки,

Здоровлячко на сердечко,

Розум добрий в головоньку,

Соньки-дрімки у віченьки.”

Або отcя загально відома пісонька:

. „0й ходить сон коло вікон,

А дрімота коло плота.

Питаєть ся сон дрімоти:

— Де будемо ночувати?

Де хатинка тепленькая,

Де дитинка маленькая.”

Найбільше в нашій народній поезиї

є пісень любовних. В сих піснях о

співана любов хлопця до дївчини й на

відворот. Залюблені взяїмно оспівують

красу і принаду одно одного, оспівують

щастє й горе своєї любови, перепони,

тугу за милим чи милою, біль по втра

тї милої особи, вірність, зраду і и.

Любовних пісень не лише що най

більше, але вони й найкрасші, найкрас
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ше оброблені. Ось кілька любовних пі

сень. Як гарно в отеїй піснії оспівана

(“Тріча залюб.1ених:

..Сонце низенько, вечір близенько,

Снішу до тебе, моє серденько.

Через річеньку, через болото,

Подай. рученьку, моє золото.

Спішу-сь, спішу ся тай не застану,

Згорну рученьки, плакати стану.

Через річеньку, через болото,

Подай рученьку, моє золото.

Через річеньку через биструю,

Подай рученьку, подай другую.”

Милому, що покидає дївчину, каже

В0На :

„Як не хочеш, мій миленький, дружиною бути,

То дай менї таке зїля, щоб тебе забути,

Буду пити, буду пити, каплї не опущу,

І тодї тебе забуду, як очи заплющу.”

Любов має ріжні перепони, то бать

ко-мати не годять ся, то инші люди

стоять на перепонї.

„0й не шуми, луже, зелений байраче,

Не плач, не жури ся, молодий козаче.

Не сам же я плачу, плачуть карі очи,

Що нема спокою, анї в день нї в ночи.

Сусїди близкії, вороги тяжкії,

Не дають ходити, дївчини любити.

А ось знов як парібок оплакує своє

горе, що любка зрадила його: -

„Чи се тая керниченька, що я воду брав,

Чи се тая дївчинонька, що я ї кохав...

0сь се тая керниченька і ключ і відро,

А вже мене дївчинонька забула давно.

Засипалась керниченька золотим піском,

Злюбила ся дївчинонька з другим козаком.”

Чи можна коротше і красше опи

сати все те, що тут описано. 0тсих

шість рядків наводить нам перед очи

щїлий образ. Парібок довідав ся, пщо йо

го любка зрадила його. В журбі та го

ро не знає, що дїяти. І мимоволії йде

на те місце, де найчастїйше стрічав ся

з милою — до керницї. Приходить і

згадує, як то він тут сходив ся з нею,

розмовляв, як тут йому було мило. Мі

сце такесаме як було перше і керниця
1 ключ 1 відро, тільки иого дівчина не

та — вже иншого любить. Для нього,

Колись так люба йому керниця тепер

Не мила — засипа, 1ась для нього пі

ском так як його доля.

\ яч прегарно, з яким чутєм змальо

і аний жаль по стратї милого в отоїй

іні( нї:

.." й, гаю мій, гаю,

Та густий, не прогляну,

Випустила соколонька,

Тепер не спіймаю.

0й, хоч і спіймаю,

Та вже не такого,

Не приляже моє серце,

Нїколи до нього.”

Вже з тих кількох пісень. що тут

наведені, можна пізнати, які гарні укра

їнські народні любовні піснї. А треба

знати. що се не найкрасші. Пісень та

ких є богато, дуже богато — можна би

цїлі великі книги списати тільки ними,

а всії вони одна красша другої так, що

вибрати найкрасші дуже трудно. Тай ще

одно. Так як ми їх тут бачимо, читаємо,

то ее тільки половина краси. Щоб пі

знати всю їх красу, треба чути, як їх

співають. А спів тих пісень чарує не

тільки нас. ними одушевляють ся й

чужинцї. навіть Нїмцї, Французи та Ан

ґлїйцї.

Не меньше гарні, хоч вже не так чи

сленні, є піснї про подружє. В сих пі

снях оспівуєть ся пepeвaжнo лиху до

лю замужної жінки, але є й піснї, хоч

їх далеко меньше, де оспівуєть ся не

доля чоловіка, що має лиху жінку. Най

частїйшеж описуєть ся тут важке жи

т3 жінки за чоловіком-нелюбом, за я

кого силою віддали її родичі, горе жін

ки з чоловіком пяницею, лиху свекру

ху і и.

Ось пісня про се, як чоловік-нелюб

бє жінку, а вона безборонна переказує

нениї про свою недолю:

„0й, там за горою та за кремяною

Не по правдії жиє чоловік з жоною.

Вона йому стелить білу постїлоньку,

А він їй готує дротяну нагайку.

Біла постїлонька порохом припала,

Дротяна нагайка біле тїло рвала.
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Біла постїлонька порохом присіла,

Дротяна нагайка кровю обкипіла.

0й, мужу-ж мій, мужу, не бий мене дуже,

В мене тіло біле, болить мене дуже!

Пусти мене, мужу, в вишневий садочок,

Най я собі вирву рожевий квіточок.

Взяла роже-квітку тай вертла на воду:

..Плини, плини роже-квітко до мойого роду,

„Плини, плини, роже-квітко, плини по дунаю,

Як побачиш мою неньку, приплини до краю!”

Вийшла стара мати в дунай воду брати,

Як yзріла роже-квітку тай стала ридати:

„Деж ти, роже-квітко, тут ся обявила?

Відай тебе моя доня в воду упустила?”

„Ти гадала, мати, мене не згодуєш,

Дала мене за нелюба, а тепер бануєш!

Ти гадала, мати, що мене не збудеш,

Така прийде годинонька, ще плакати будеш.”

Правда, який вірний образок, а який

мимо свого суму гарний. Чоловік бє

жінку, а вона далеко від роду, нїкому її

оборонити. Тільки в садку, в кутї може

поплакати над своєю долею. Нїким віст

ки передати. Хиба квітку з рожі пустити

на воду. А мати, що її так любила, пі

знає, що се квітка від її доньки. Мати

плаче, що занапастила долю рiдної д0

нї, та вже запізно. Кому-ж, хто чита

ти-ме сю пісню, хоч воно таке звичайне,

таке часте в житю людий, кому не ви

тисне вона слїз із очий ?

Найдавнїйшими піснями, що оспіву

ють родинне житє, є весїльні піснї. В

піснях і обрядах весїльних маємо цї

лий ряд образів, які нагадують нам не

раз дуже давні часи, коли родинне жи

тє не було ще таке як тепер, наприк

лад, коли молодий приходить по молоду,

щоби її забрати вже до свого дому, брат

м0.П0дої Не П0зв0ляє молодому взяти її.

Він заcїдає зі сестрою і її подругами за

стіл і відтам боронить її так довго, поки

молодий не дасть якогось окупу. Сей

обряд. се памятка дуже давних часів,

коли то молодий парубок із дружиною

нападав на дім молодої та силою до

бував собі жінку. Пізпїйпе був звичай,

що молодий купував собі жінку, даючи

окун родинї молодої. І один і другий

звичай є ще й сьогодня в многих ди

ких племен. Ось піснї, що нагадують сї

ЗВИЧаї:

1) 0й не находь, Литво,

Бyдем тебе бити,

Бyдем бити, воювати,

Марусеньки не давати.

2) Біжи, біжи, кониченьку, в тестя двір,

А до мої Марусеньки поза стіл:

Пустимо стрілу перлову,

Вибємо стїну камяну,

Візьмемо Марусеньку молоду.

3) 0й Татар, братчик Татар!

Продав сестру за таляр,

Русу косу за шістак,

Біле личко таки так.

В першій і другій пісни маємо спо

мин про се, як то давно здобували жі

нок. Про давність піснї говорить се, що

там співаєть ся про стріли та про роз

биванє мурів, значить пісня походить

з часів, коли ще не знали пального о

ружя і воювали мечами та стрілами, а

мури розбивали таранами. Третя пісня

Виразно говорить про продаж дївчини

молодому. Деякі з весїльних пісень ду

же гарні і високо поетичні. Ось пісня,

що її співають при від'їздї молодої з

дому батька та метери:

„Ступила молоденька з порога

Тай каже: „А бувай, моя мамко, здорова!

Та не плач же, моя мамко, за мною,

Бо не все я забираю з собою...

Лишаю тобі дрібні сльози по столу

Тай лишаю дай слїдочки по двору,

Тай лишаю своє зїлє в городочку —

Тай на свою рідненьку мамочку.

Та хто буде моє зїлє поливати?

Буде поливати рідненькая мати,

Ранними тай пізними зоречками

Тай своїми дрібненькими слїзочками.

Та дай-же, моя мамко, менї соколятко,

Щоби воно раненько щебетало,

Тай би мене пробуджало:

Бо свекруха не мамочка,

Тай не встане, тай не збудить,

Але пійде до суcїди тай посудить,

Та мойому серденьку жаль буде.”

Похоронних пісень у нас не так вже

богато тай не всюди вони співають ся.



В них оспівується смерть когось із ро

дини або похорони. Є се плачі й голо

cїня по помершім.

Станові піснї.

З пісень станових, пісень, в яких

оспівуєть ся якийсь окремий стан, най

більше є пісень чумацьких. Чумаки, се

були люди, що їздили з України по сіль

у Крим. Вони збирали ся разом нераз

по кільканайцять і під прoвoдoм ота

Мана рушали в дорогу. Такий віддїл на

3ивав ся валка. В давнїйших часах така

дорога була небезпечна, бо в степах мо

гли напасти Татари й чумаки мусїли

бути все зоружені. Для безпечности бра

ли вони собі в охорону нераз віддїл ко

заків, за що платили їм певний пода

т0к.

Ось пісня про чумацьку гулянку:

„Гуляв чумак на риночку,

Та пив чумак горілочку.

Пропив воли, пропив вози,

Пропив ярма ще й занози,

Все своє добро.

Прокинув ся чумак в ранцї

Тай почапав у гаманцї:

Вcї кишенї вивертає,

Аж там гроший вже чорт має,

Нїчим похмелитись.

Прийшов чумак до шинкарки,

„Сип, шинкарко, хоч пів кварти!”

Шинкарочка з горда дметь ся

Ще й з чумаченька сьмієть ся,

Що гіркий пяниця.

Скинув чумак жупанину:

„Сип, шинкарко, четвертину!”

„0й не всиплю четвертину,

Добудь гроший хоч з полтину,

Тодї ший, гуляй.”

0й вийду я на могилу

Та погляну у долину:

Лeжать воли, стоять вози,

Висять ярма, ще й занози,

Все чумацькеє добро.

0й пішов би я до дому,

Та бою ся поговору,

Будуть бити ще й ганити

Та заставлять ще й косити,

0й пійду я у Молдаву

Та cїм років погорюю,

Та cїм лїт я погорюю,

Воли й вози покупую,

Знов буду чумак.

Змальована тут безжурна, легкодуш

на вдача чумака. Він пропиває весь за

робіток, воли й вози так, що не має чим

їхати в Крим. Лишаєть ся йому, хиба

вертати до дому на господарство. Та

він не хоче, бо там заставлять косити,

а чумаки, що привикли до мандрівки,

до вольного житя на широких степах.

не любили сидїти на місци та занимати

ся одною роботою. Головнож не люби

ли хліїборобської працї. Є инша чумаць

ка пісня, в якій селянин кличе чумака

до себе на роботу косити сїно, однак він

не хоче, волить бідувати нїж взяти ся

за косу. Так і тут. Він волить cїм лїт

у Молдаві горювати, щоб тільки знов

купити собі воли й чумацьку мажу (віз)

нїж працювати дома наполи.

Козацькі піснї вяжуть ся здебільша з

історичними. Ремісницьких пісень у нас

мало. Господарські піснї оспівують

житє селян, тому до сього подїлу тре

ба зарахувати й богато колядок, щедрі

вок, гагілок, а передiвcїм обжинкові пі

снї. В піснях господарських маємо опи

си жнив, cїнокосів і и.

Історичні піснї.

Найважнїйшим, найбільшим скарбом

у нашій народній поезиї се наша іст0

рична народна поезия. В них змальо

вана цїла наша минувшина від най

давнїйших часів аж по найновійші, зма

льовані славні й сумні картини з на

шого житя. До наших часів переховало

ся народних історичних пісень з ча

сів княжих дуже не богато. Та не все

так було. Колись і про ті часи було в

нас богато пісень. Маємо про се згад

ки в лїтописях наших. Та прийшли ин

ші часи, часи козацькі, які народови

припали більше до вподоби і нарід по

кинув тамті піснї, а захопив ся козаць

ки viii.

Та все таки і з тих давних княжих

А я козак не здоров. часів маємо піснї головно колядки та



— 93 —

щедрівки. В деяких колядках і щедрів

сах уже ті спомини неясні, баламутні,

але все ще можна пізнати якусь п0Дїю

з нашої істориї. Ось наприклад з істо

риї знаємо, що в давних часах наші лю

ди наймали ся до війска в Царгородї.

Се описується в отеїй колядцї:

„Ішли молодці рано з церковцї,

0й, дай, Боже!

0й ішли, ішли раду радили,

Раду радили не однакую,

Не однакую, а троякую:

„0й ходімо-ж ми до ковальчика,

До ковальчика, до золотника,

Покуймо-ж собі мідяні човна,

Мідяні човна, золоті весла.

0й пустимо-ж ся на тихий Дунай,

Долів Дунаєм під Царегород,

0й чуємо ми там доброго пана,

Що платить добре за служеньку:

0й дає на рік по сто червоних,

По сто червоних, по коникови,

По коникови тай по шабельцї,

Тай по шабельцї, по парі сукон,

По парі сукон тай по шапочцї,

Тай по шапочцї тай по панночцї.”

В инших колядках, щедрівках чи ве

снянках описуєть ся облога города, бо

ротьба з Татарами, в деяких згадуєть

ся навіть імя князя, як от приміром

князя Романа.

Як я вже згадував. сих пісень мусї

ло бути більше, та славна козацька

доба витворила богато нових пісень і

нарід. співаючи cї нові піснї, які його

більше займали, забував поволи старі.

Чому-ж то так нарід зацїкавив ся

козацькою добою, козацтвом? А тому,

що в княжій добі нарід майже не брав

участи в полїтичнім житю, тільки кня

зї та бояри й дружинники (війско). І

накше в козаччинї. Тут, хто хотїв, міг

Стати К03ак0М, а д0 того к03ацТВ0 все

виступало в оборонї селянства. Тому

нїщо дивного, що нарід так сподобав

собі козаччину і на її честь зложив тіль

ко пісень і дум та переховав їх у па

мяти аж до наших часів.

Найдавнїйші козацькі піснї оспіву

ють боротьбу козацтва з Татарами і

Турками. Маємо піснї, в яких описуєть

ся напад Татар на Україну, як руйнують

се, а й міста, як беруть людий у полон

та важка доля полоняників у татар

ській і турецькій неволї, головно на ту

рецьких ґалєрах (кораблях).

„Зажурилась Україна, що ніде прожити,

Витоптала орда кіньми маленькії діти,

0й маленьких витоптала, великих забрала,

Назад руки постягала, під хана погнала”

співаєть ся про напад татарської Орди.

А ось як описується, як Татари дїлять

між себе полон:

„За річкою огнї горять,

Там Татари полон ділять.

Село наше запалили

І богатство розграбили,

Стару неньку зарубали,

А миленьку в полон взяли.

А в долинї бубни гудуть,

Бо на заріз людий ведуть:

Коло шиї аркан вєть ся,

А по ногах ланцюх бєть ся. —

А я бідний з дїточками,

Пійду лїсом, стежечками.”

В иншій піснї зазуля питається бе

рези, чому вона біла, не зелена. Береза

відповідає, що вона не може бути зе

лена, бо під нею стояли Татари, обтина

ли шаблями її гиля та розкладали огнї,

кошитами ґрасували землю, зпід коріня

добували воду. В піснї про полон Кова

пенка описуєть ся, як богач Коваленко

зібрав женцїв, щоб жали пшеницю. При

вів їх на лан і каже, що в недїлю від

відає їх. Пійшов Коваленко до дому та

в дорозії зловили його Татари. В піснї

про полон Волинянки (дївчини з Воли

нї) описуєть ся. як Татари полонили

Волинянку, а батько її жене в погоню

за нею. Дївчина просить батька, щоб

вернув ся, бо труд його даремний.

„Верни ся, батеньку, верни ся рідненький!

Вжеж мене не однїмеш,

І сам старенький загинеш;

Занесеш голову на чужую сторону,

Занесеш очицї на турецькі границї.”

Найкрасшою з тих пісень є пісня

про полон трох попадянок. Дуже гарні

є думи, т. зв. „невольницькі плачі”. Ко
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зак у неволї, в кайданах, просить с0

кола, щоб понїс вістку до батька-мате

ри, щоби визволив їх із неволї. На се

відповідає йому брат, що не слїд по

силати вістки до батьків, бо вони й так

не знати-муть, де їх шукати. Плачі та

кі кінчать ся звичайно просьбою до

Бога.

— „Визволь, Господи, вcїх бідних невольників

З каторги бісурменської

На тихі води,

На ясні зорі,

У край веселий,

Між мир хрещений.”

Богато наших невольників стогнало

в турецькій неволї по тюрмах та на ґа

лєрах. Галєри, се були великі кораблї,

до яких були приковані невольники

веслярі. Богато було там наших неволь

ників. та вcї вони волїли зносити зну

щаня нїж зректи ся своєї віри та своєї

народности й вітчини. Рідко тільки лу

Чали ся одиницї, щ0 „для панства ве

личного, для лакомства нещасного” по

турчили ся, побісурменили ся. І їх не

забула народна поезия і згадує їх з по

гордою. Більшість невольників не під

давала ся спокусї. Більшість їх відпо

відало так, як отся мати, що дістала ся

в шолон до зятя-Татарина, відповіла сво

їй дочцї зрадницї:

„Лїпше мої вбогі лати,

Нїж дорогі твої шати,

Я не хочу панувати,

Пійду в свій край загибати.”

Не згадує лихим словом, а добрим

тільки одну, що „потурчилась, побісур

менилась” Марусю Богуславку, а

се тому, що хоч вона й потурчила ся,

так не забула про свій рідний край і

визволила невольників із тюрми.

Часом удавало ся невольникам втек

ти з неволї. І про се є богато пісень.

Найбільші з них і найкрасші се дума

про азівських братів і дума про Самій

ла Кішку. В першій з них оповідаєть ся,

як трох братів утїкало з неволї, з Азова:

— два кінні, третий піший. Піший брат

просить, щоб вони його взяли між ко

нї, та вони не хочуть. Піший брат ги

не в степу від безхлїбя та безвідя. Але

два кінні гинуть також. Їх догоняє та

тарська сторожа й убиває. В другій ду

мі, найдовшій із усїх народних дум о

писується, як Самійло Кішка, користа

ючи з того, що ключник ґалєрський за

снув пяний, викрав у нього ключі та

повідмикав кайдани невольникам-ґалєр

никам і відтак враз із ними вирізав ту

рецьку сторожу й утїк на Україну.

Богато дум і пісень описує походи

козацькі на турецькі й татарські землї

й боротьбу козаків із бісурменами на

суші й на мори. Найбільше дав ся в

знатє Татарам і Туркам кошовий Іван

Сїрко.

Значна пайка історичних поезий о

співує боротьбу козацтва з Польщею.

Важке було житє нашого народу під

небіжкою Польщею. Ось як описує його
Народна Дума: м

„0й то ляхи-гайдамаки

Вкраїну зрубали,

Течуть річки кровавiї

Темними лугами.

Ступай, коню, підо мною

Широко ногами,

Ідуть ляхи-гайдамаки

В погонї за нами.”

Зривав ся наш народ кілька разів

проти сього гнету, та все не вдавало ся,

не вдавало ся головно тому, що не було

згоди. Та біда й досьвiд навчили. Прий

шов славний 1648. рік і на поклик бать

ка Богдана Хмельницького весь україн

ський народ виступив одностайне про

ти ворога й очистив Україну так, що

став одиноким паном у своїй країнї. І

тодї заспівав:

„Та немає лучше та немає красше,

Як у нас на Вкраїнї:

Та не має Ляха, та не має пана

Не буде iзміни.”

Про cї славні часи, часи Хмельнич

чини переховало ся д0 нашiих часів най

більше народної поезиї. Все в тих по

езиях і думах оспіване і знущаня Ля

хів і Жидів над нашим народом і як

Хмельницький завзиває нарід до бороть

би за волю і боротьба й славні побіди
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й утеча ляцьких попів і Жидів з Украї

ни й очищувано: України й могутність

та става козацтва й вольне житє укра—

їнського Народу.

Ось як у народній думі кличе Хмель

ницький нaрoд дo бoрoтьби за волю:

„Друзї, панове молодцї,

Охотники, броварники,

Годї вам по броварях пива варити,

По винницях да й по проваллях валяти ся:

Да ідїть ви жидів да Ляхів

Із України згоняти, то будете ви собі мать

Хоч на три днї хорошенько

По козацьки погулять...

Друзії, панове молодцї,

До Случи річки прибувайте,

Жидів да Ляхів у пень рубайте,

І до них по козацьки словами промовляйте:

— Жнди да Ляхи, примічайте,

0то буте но той бік Случи ваше,

А но сей бік пана Хмельницького і наше.”

А ось пісня про битву під Жовтими

Водами:

„Чи не той то хміль, що коло тичин веть ся?

Гей той то Хмельницький, що з Ляхами бєть ся.

Чи не той то хміль, що по ниві грає,

0й той то Хмельницький, що Ляхів рубає.

„Чи не той то хміль, що у пиві кисне,

0й той то Хмельницький, що Ляшеньків тисне.

Гей поїхав Хмельницький ік Жовтому Броду,

Гей не один Лях лежить головою в воду.

Не пий Хмельницький дуже тої жовтої води:

Іде Ляхів сорок тисяч хорошої вроди...

„А я .lяхів не бою ся і гадки не маю,

За собою великую потугу я знаю.

І ще татарськую орду за собою веду,

А все, вражі Ляхи, на вашу біду!”

Утїкали Ляхи, погубили шуби...

Гей не один Лях лежить вищіривши зуби!

Становили собі Ляхи дубовії хати,

Прийдеть ся Ляшенькам в Польщу утікати!”

Утїкали Ляхів деякії полки,

Їли Ляхів собаки і cїрії вовки.

Гей там поле, а на полії цьвіти:

Не по однім Ляху заплакали дїти.

Гей там річка, через річку глиця:

Не по однім Ляху осталась вдовиця.”

Не стало Хмельницького, не стало

й згоди на Українї, а тут уже не один

ворог а два: Польща й Москва. Важко

прийшло ся українському народ0ви —

і вже не так весело співав він. Заспівав

він тодї:

„0й горе нам на Гетьманщинї,

Надокучила вража панщина,

IIЩо ходячи наїсись, сидячи виспиш ся!

Як на панщину іду, торбу хліба несу,

А з панщини іду, нї кришиночки,

0бмивають мене дрібні слїзочки.”

Московські царі бояли ся, щоби в0

ля, яка панувала на Українї, не спону

кала й московський нарід, який здавна

стогнав уже в царськім ярмі і привик

двигати кайдани, подумати про волю для

себе й тому постановили знищити волю

на Українї, знищити український народ.

І взяли ся насамперед до козацтва.

Полк за полком висилали на чужину ко

пати канали, де вони від голоду та не

здорового підсоня (клїмату) вигибали

трохи не всії. А на Україну насилали мо

сковські війска, які стояли постоями по

містах і селах і обдирали український

нарід дo oстaнної сорочки.

„Москалики, соколики!

ІІоїли ви наші волики,

А коли вернетесь здорові

Поїcьте й останні корови.”

— жалував ся український нарід на cї

постої московських салдатів, яких укра

їнський нагід зове москалями. А коза

ки, што були на канальних роботах на

чужинї заспівали про себе:

„По чім же ти, Мозиру, знаєш,

А що жовтиї піски?”

— Туди ішли з cїрими волами,

А назад прийшли пішки.”

„По чім же ти, Бобруйську, знаєш,

А що різанії фоси,

Туди ішли в червоних чоботах,

А назад прийшли босі,”

Зруйнувавши гетьманську Україну.

взяли ся Москалї й до Запорожа. Ще

1709. р. в часї повстаня Мазепи під

проводом зрадника колишнього Запо

рожця Галагана облягли вони Сїч, яка

тодї була на острові Чортомлику і зруй

нували її. -
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Запорожцї перенесли Сїч до Туреч

чини. Добре їм там було, та все то на

Чужинї.

..За все добре, миле братя, та під Турком жити,

Тільки одно неприятно, що на віру бити.”

Настрашили ся Москалї того, що

Сїч у Туреччинї заснувала ся й стали

перемовлювати Запорожцїв до себе:

„0й пише Москаль тай до кошового:

„А ідїть до мене жити!

0й дам я вам землю та по прежньому

А по Дністер — границю!”

Та не вірили вже Запорожцї й від

повіли йому:

„0й брешеш, брешеш, превражий Москалю,

Що у тебе добре жити,

0й як підем ми у твою землю,чл

Будеш нам лоби голити.”

Та перемогла туга за рідним краєм

і Запорожцї вернули на Україну, хоч

знали, що там їх не гаразд жде й за

снували нову Сїч між ріками Підполь

ною та Базавлуком 1734 р. Та про

стояла вона там всего 41 рік. Прийшов

1775. р. Цариця Катерина, яка знищила

вже гетьманство 1764. р., задумала те

пер зробити конець і Запорожу. І ви

слала на Запороже війско під прово

дом Текелїя:

„0й зза гори, зза Лимана вітер повіває,

Крутом Сїчи запороській Москаль облягає,

0блягає Москаль Сїчи, лягерями стали,

Вониж свого ґенерала три днї ожидали.

Шатнула ся по курінях запасу шукати,

А московська вся старшина церкви обдирати.

Та беруть срібло, беруть злото, ще й воскові

[сьвічі,

Зостаєть ся пан кошовий з писарями в Сїчи.

„0й устань, Харку, устань, батьку, просять

[же нас люди,

Як станемо на границї, по прежньому буде.

Як вийдемо на границю та впросим царицю,

Щоб оддала степи вільні по прежню границю

„Та не на теж я, вражі сини, москаля зібрала,

Щоб степ добрий, край веселий назад завертала.

„0й устань, Харку, устань, батьку, щож ми

[наробили,

Що степ добрий, край веселий тай занапастили.

Та тече річка невеличка з під білої кручі,

Заплакали Запорожцї від царицї йдучи.

Стає хмара зза лимана, а другая з поля,

Заплакала Україна, така її доля.”

Осьтак співає народна пісня про о—

станню руїну запороської Сїчи й Запо

рожа Москалями.

:: :k

0cьтак перейшли ми історичні піснї.

Вже з сих нечисленних примірів бачили

ми. що в народній історичній поезиї оспі

вана Трохи не вся наша минувшина ча

сів козаччини. Найбільше пісень з

Хмельниччини, бо се найсьвітлїйша доба

нашої минувшини й тому найбільше

вбила eя в память народови.

Лишають ся ще піснї суспільно-по

лїтичні, які тїсно вяжуть ся з історични

МII.

До пісень суспільно-полїтичних на

лежать піснї про рекрутчину, про пан

пцину, про нужду та піснї про волю.

:k
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Ось і все про народну поезию, од

нак слїд сказати, що сей огляд далеко

не повний, на повний докладний огляд

тут не стає місця. Навіть подїл поданий

на початку не повний. До сього подїлу

можнаб ще додати пр. піснї сьмішні,

насьмiшливі, піснї релїґійні, а вкінци

коротенькі віршики як от коломийки.

Та тут поданий тільки подїл важнїйших

родів поезиї. Скажу ще тільки про ко

ломийку. Коломийка се коротенькі, най

частїйше двовіршеві поезийки. Самих

сих поезий можна би назбирати сотки

тисяч. хоч не всії їх і дасть ся записати.

Вони повстають, можна сказати, що дня

при всякій нагодї. Богато з них, як ско

то повстає так скоро й забуваєть ся.

Затямлюють ся тільки красші, або ко

трі якусь важнїйшу подїю оспівують.

Одначе богато між ними є дуже гарних

і формою і змістом.

Ось приміром:

„Падуть роси, падуть роси на білу березу,

А я свому миленькому сорочку мережу.”
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Який гарний образок. Дївчина си

дить і вишиває миленькому с0p0ЧКу, а

на зелену березу падуть срібні крапли

ни роси, так як під вправною рукою

дївчини хрестики мережки на білу с0

рочку.

Ось ще коломийка для приміру:

1) Нема цьвiткy нa вcїм сьвiтку як на тій

[калинцї,

Нїхто не є такий милий як мати дитинцї.”

2) Мої любі коломийки, де я вас подїю,

Занесу вас в чисте поле — там я вас розсію;

Та як буде добра доля — я вас позбираю,

А як буде лиха доля, я вас занехаю.”

:}:
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Вже з сього коротенького огляду мо

жемо пізнати яка богата, яка гарна на

шпа народна поезия. Не диво, що вона

причарувала собою й учених чужинцїв.

Вони захоплені красою нашої народної

поезиї й признають, що красшої не має

нїякий инший нарід. Ось що каже про

напну поезию нїмецький учений Боден

штед: „Нема такої країни, деб дерево

народної поезпї принесло такий роскіп

ний овоч, нїгде дух народний так жи

во, так дїйсно не виразив ся в своїх

піснях як на Українї. Яке глибоке. прав

диве. людяне чутє. який пориваючий

душу смуток висловлений в сих піснях.

Які пестощі спаровані з юнацькою си

лою пробивають ся в піснях про ко

ханє. Але такт і соромливість чутя.

що панvє в них скрізь, надто виступа

ють. Між усїми піснями українськими

нема нїякої. щоб змушувала лиця най

соромлнвпої дївчини почервонїти”. А

другий Нїмець Францоз пише: „Народ

на українська пісня не тілько може по

рівнати ся з піснею кождого иншого на

роду, але більшість їх вона перевис

шає ніжною чулостю и оогацтвом 1 Гли

бокостю чутя”.

()сь-так говорять чужинцї про на

шу народну поезию. То для них вона

має таке велике значінє. А для нас має

вона значінє не тільки красою, має зна

чінє й тим, що вона виратувала НаIII

нарід від загибели, навчила нарід лю

бити своє, пригадувала йому його слав

ну минувшину, дала початок новій на

ппій писаній лїтературі, бо наші шоети

1писали й пишуть за взірцями народної

поезпї, а й на стару лїтературу мала

нераз великий вплив. Одним словом, на

родна поезия се наш найдорозший

скарб. Плекаймо-ж її, а головно вcї ті,

що їм доля судила жити на чужинії. Во

на-ж на чужинї пригадує рідний край,

рідний нарід, вона перемінює нам чу

жину в рідну землю, лучить усїх нас,

хоч би з як ріжних сторін ми зійшли

ся на чужинї в одну родину. Оповідає

один подорожний, що раз ішов далеким

чужим містом. Довкола чужа-чужина,

чужа мова. чужі люди. Нараз почув за

собою тихий спів:

„Соловію маленький,

В тебе голос тоненький,

Заспівай же ти менї,

Бо я в чужій сторонї.”

Він прискочив до сього, що співав

і відразу став його обнимати. Сей, що

співав теж не питаючись нїщо обняв

першого. IIlo-йно. коли осьтак приви

тали ся стали, розпитувати один одного,

відки вони. І показало ся, що один з

Австрпї з Коломийщини, а другий з ро

спйської України з Катеринославщини,

з землї. де колись була славна Сїч. Рід

на пісня злучила їх, зробила з них при

ятелїв. братів.

Плекаймо-ж її. шануймо, любім її.
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На обличу рабство, туга,

Безпросьвiтна мла,

Деж гординя твого духа,

Вольного орла?!

Як вулькам стоїш ти згаслий,

Але чую я,

Шо в душі твоїй нещасній

Море ще огня!

Вірю я, що ще схороне

Сам себе мій край,

І кричу: „0, мій Самсоне,

Пута розривай!”

1 Сніг в гаю... але весною
Розів6ть ся гай...

Може долею ясною

Зацвите й мій край.
м В небі мла... а сонце гляне

Й мла ростане вмить...

Може й мій народ повстане

Й скрикне: „Будем жить.”

1 Сон... але всю землю збуде

Жайворон-гінець

Може й ти, мій сонний люде,

| Знайдеш сну конець. || П П.

| о-енес, гене=о н

Жен= ==е«
: Se=oe? Se=ог” П

0лександер Колесса.

ь B сьвіт зА ОЧИ.

aаб3 Ранні зорі серед неба мерехтїли, Йаха

Н 29 Як лебе0ї тиху воду сколотили. 22
н а 5 Не лебедї злопотїли крилоньками, ї-ase=

29 Виходили бідні люди з дїтоньками: 29
2322 У незнану вибирались сторононьку, 29

н 2 % Покидали свою рідну родиноньку... 224
п 29 Покидали рідні хати без опіки, 29

2 Мандрували за далекі гори-ріки. 22%

22562 Може річку глибокую переплинем, аas3

| 29 А у рідній сторононції марно згинем... 29
А 29 0й, чужая сторононька, чужі люди, 29

2г24 Та вже гірше на всїм сьвітї нам не буде! 22%

29 0й, далека сторононька і незнана: 29
22 А у рідній—що заробиш,—все для пана. 22%

29 чорні руки від роботи: 2 9
949-12 Марно гинуть наші дїти попід плоти. 23—r2

29 Та не жаль нам працювати-гарувати, а29

22% Аби пальцїв із голоду не глодати. 224

Se. (О .
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Павло Грабовський.

С=тіротrт
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Дітики маленькі кликали маму:

„Вставай, голубно, нене кохана,

Прокинь ся швидше та кидай яму,

Бо ми не їли з самого рана!”

Даремно ждати; побігли в клуню:

„Чом не йде мама? — скажи татуню!”

„Пож0їть, не плачте, дітоньки милі;

Небавком прийде ваша матуся,

Зварить кулеші, булки дасть білі,

Я скоро в хату також верну ся.

Не ждеть ся дітям — побігли в клуню,

„Деж наша мама? — скажи татуню!”

Голову сумно тат0 тонурив,

0бійняв 0їти, та що казати,

Трома струмками піт з нього дзюрив...

Лишив роботу, побрив до хати,

Злагодив їсти і знов у клуню...

А 0їтки в голос: „Куди, татуню?”

Зростають 0їтки і голі й босі,

Вже не питають, бо зрозумiли,

Чом не приходить матуся й досї.

Нелюдські злиднї кругом обcїли,

Усе порожне, комора й клуня;

По заробітках женуть татуня.

На дворі люто, тріщать морози,

А він працює і днї і ночи;

Краялось серце, змерзали сльози,

Поки заплюшив на віки очи.

Побіжать 0їти із хати в клуню:

„lla кoго кинув ти нас, татуню?”

22 гS

ТЕСозе-Ес і =ci====-

(Народна пісня.)

*/й три літа, три не0їлії

Минуло ся на Вкраїнії,

Як козака Турки вбили,

Під явором положили.

Під явором зелененьким

Лежав козак молоденький;

Його тїло почорнїло,

-4 від вітру пострутіло.

Над ним концк зажурив ся,

По колїна в землю вбив ся.

— Не стій, коню, наді мною,

Бачу-ж я щироньку твою!

Біжи-ж степом та гаями,

Долинами, байраками,

До моєї родиноньки,

До вірної дружиноньки.

Стукни в браму котитами,

Тай забрязкай поводами.

0й вийде брат — тонурить ся,

Вийде мати — зажурить ся,

Вийде мила — пора0їє,

Стане, гляне — тай зімлїє!”

— Де ти, коню, пана скинув?

Кажи-ж, коню, чи не згинув?”

— Мене Турки надігнали,

Пана мого з мене зняли,

Постріляли, порубали,

Там над Дністром лихували!

0й цить, мати, не жури ся,

Вжеж бо син твій оженив ся,

Взяв він собі за жіночку,

Зеленую могилочку,

Тай крутую долиночку.

22тт-S-
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КОРІЙ СїРИЙ.

ВІДРОДЖЕНЕ Р0CllbК0І УКРАЇНИ,

В 1914 роцї 9. цьвітня минуло 260

лїт від того часу, як Росия прибрала до

своїх рук Україну. Минуло 260 лїт пе

ребуваня великого народу під гнетом

самодержавного росийського царя і гурт

ка його прислужників. Час сей занад

то довгий, остiльки довгий, що на про

тязї його зникли деякі щїлі держави,

лишивши по собі тільки спомин, наро

дили ся нові держави, змінили ся по

рядки в старих державах, що колись бу

ли подібно як в Росиї самодержавні,

себто правились царями нї перед ким

невідповідальними. Час сей занадто був

довгий і на те, щоби прилучений у—

країнський нарід довести до знищеня,

стерти не тільки його, а й назву саму

з лиця землї. Се було і тепер є завда

нєм росийського уряду. Не жалїв він

і не жалїє сил на те, щоб знищити у

країнський нарід, не спитяєть ся перед

жадними способами і веде в тім напря

мі скажену боротьбу. Принявши 260

лїт тому Україну яко рівну собі і са

мостійну державу. Росия скоро зради

ла ті постанови і знищила навіть натяк

на якусь самостійність, а тепер стара

єть ся знищити й ті ознаки національ

ного житя, які властиві українському

народови.

Одначе побороти. вбити цїлий народ

вона не змогла. І тепер. по 260 роках

тяжкої неволї ми не тільки не знищені.

не тільки не співаємо сумних пісень

над похороненою Україною. а навпаки

маємо щастє писати про її відродженє.

про побідоносний похід до славної бу

дучини. Той факт, що ми йдемо до бу

дучого, що не вішаємо в безсилї на

вербах своїх гарф. як найкраспе сьвiд

чить про те, що Україна не вмерла, а

живе і не сьогодня, так завтра пірве

зовсіїм кайдани, якими так старанно за

ковувало її росийське правительство та

заспіває гимн волї разом зі своїми бра—

тами, що в силу історичних обставин

належать до Австриї й инших держав,

а також і з тими братами, що в силу

економічних або полїтичних обставин

мусїли шукати собі лїпшого житя в та

ких далеких країнах, як Америка і ин.

Той день нашого сьвята, нашого визво

лeня вже недалеко. Вже бачимо ми про

мінї нової зорі, що зійде над многомілї

онним і многострадальним народом у

країнським.

І.

Росийська Україна простягаєть

ся від австрийського кордону, а вла

сне від Галичини на схід понад Чор

ним морем, або як його звали в

минулі часи Козацьким морем, аж до

Дону. Україна росийська, як і вся Ро

сия подїлена на окремі великі округи,

по звуть ся ґубернїями. Займає Укра

їна такі цїлі ґубернїї: Київську, Поділь

ську, Волинську. Херсонську, Катери

нославську. Полтавську, Харківську та

Чернигівську. Окрім сих ґубернїй у ве

личім числї живуть наші люди в око

лицях (ґуберніїях): в Холмщинї, Беса—

табії. Тавриї і переважно заселюють

Кубанську околицю. Всього-ж займають

Українцї в Росиї площу землї, яка ви

носить приблизно 750 тисяч квадрато—

вих кільoмeтрiв.

Щодо числа населеня то росийські

Українцї серед народів. що творять ро

сийських підданих. займають друге мі

сце: їх найбільше по Москалях: мень
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ше-більше вcїх росийських Українцїв є

35 мілїонів.

Але не все був наш нарід таким ве

ликим і не все мав під собою таку ве

лику землю як тепер. З істориї зна

ємо, що були тачі часи, коли наш на

рід займав тільки невелику околицю

над Днїпром. Але то були вже занад

то далекі від нас часи. Колиж ми візь

мемо такий час як триста лїт приблиз

но і оглянемось назад, то довідаємось,

к. taло росийське правительство на те,

щоб з тих людий. котрі ішли на нові мі

сця, норобити Москалїв. Не сшинилось

воно перед тим, щоб заводити скрізь мо

ву шануюючого, пробувало воно мішати

переселенцїв в той спосіб, щоб поло

вина села було Українцїв, а половина

Москалїв, але все те нї до чого не ве

лю. І н о к і л ь к о x де c я т к а x л їт

т і МІ о с к а л ї, що п е р е с и л я л и с ь

с ю д и р о с и й с ь к и м у р я д о м для

Будівля в українськім стилю.

Вестибуль другого поверха будинку ґубернського земства в Полтаві на росийській

Українї.

що й тодії напі нарід був далеко мень

ший. Такі ґубернїї як Херсонська. Тав

рийська, Катеринославська, Кубань,

Харківщина, були зовсїм незаселені.

То були геличезні простори віковічних

степів. якими блукали кочівничи Та

тари та робили напади на наші україн

ські землї. Але на протязї трох сот лїт

зробила ся величезна зміна. Всії ті зем

лї ми бачимо досить густo зaсeлeними

і то переважно народом українським.

Факт заселеня таких просторів сьвiд

чить найкрасше про житєві сили та e

нергію, яка криєть ся в нашім народї.

І не треба забувати того, що робив він

се при страпенній боротьбі. Вcї сили

м о с к о в щ е н я У к р а ї н цї в. c a

м і р о б и л и с я У к р а ї н ц я м и і

з а б у в а л и с в о ю р о с и й с ь к у м о

в у, х 0 ч з а н и м и с т о я в у р я д р о

с и й с ь к и й і р о с и й с ь к і п о р я д

к и. Се ще красше сьвідчить про жи

сучість і силу напого народу.

Все, що жиє на сьвітї чи то

буде ростина, чи тварина, чи людина,

д, я того, щоб жити, потребує житєвих

засобів, з яких найголовнїйшою звичай

но є пожива. А для людини, щоб вона

жила і розвивала свої природжені ду

хові сили крім звичайної шоживи для тї

ла потрібна ще й пожива для душі.

Найголовнїйшим знарядом для здобутя



— 102 —

духової поживи є слово. Бож за помочию

слова люди порозумівають ся межи с0

бою і через слово здобувають собі зна

нє. Коли відняти у людини слово, за

боронити їй говорити тою мовою, яка їй

рідна і знана з років дитячих, а приму

сити говорити мовою чужою, Т0 людина

стає безшомічною і не тільки не роз

вивається розумово, а навпаки — тушіє,

йде нїби назад.

Се дуже добре розуміло навіть і та

ке немудре правительство на чолі зі

своїм самодержавцем як росийське і, ко

ли не могло з Українцїв зробити Мо

скалїв при помочи московської кольо

нїзациї, взяло ся заборонити його рід

ну мову, знищити його культуру, зви

чаї і т. инше. Отже поруч з бороть

бою, яка вела ся за заселені землї, ве

ла ся ще й иньша боротьба і то далеко

труднїйша — б о р о т в б а за рід не

с л 0 в 0, 3 а 3 В и ч а 1 с В 0 1 р. 1 Д Н 1, 3 а

с в о ю К у л ь т у p у.

ll.

Ми вже згадували, що 1654. року

Україна прилучила ся до Москви яко

самостійна держава. Прилучила ся для

того, шоб знайти поміч в боротьбі проти

Польщі. Одначе Московщина відразу

зрадила і стреміла до того, аби прибрати

Укрaїнy дo своїх рук, та завести скрізь

свої порядки. Коли переглянути той

стан в якім була в ті часи Росия і У—

країна, дивним здається те, що розмір

но так легко Московщинї вдало ся за

володїти Україною, дивним здаєть ся,

що така дика, варварська держава так

вжерлась в Україну. Бо й справдї по

рядки московські в той час були за

надто злі. Перш за все Московщина у—

являла тодї країну темну, дику, некуль

турну. Про якусь просьвіту там і мови

не могло бути і людина, яка могла сяк

так прочитати слово, або підписати своє

прізвище, вважала ся дуже осьвіченою

Порядки в Московщинї були теж лихі.

На чолї всього стояв цар, котрий міг

безвідповідально робити все, що хотїв.

міг, як кажуть, карать і милувать. Зви

чайно сам цар правити не правив, а

доручав се своїм приближним, які та

кож безвідповідально робили в держа—

ві все, що хотїли. Весь працюючий на—

рід московський був під владою панів,

закріпoщений таксамо, як і в Польщі

в ті часи. А Україна навпаки в ті часи

відзначала ся иншими порядками. Перш

за все на Українї просьвiта стояла так

високо, що дивувались навіть люди за—

кордонні, які там подорожували. Негра—

мотних було мало, кождий Українець

дитину свою навчав у школї не тільки

читати і писати, а й инших наук. Пр а—

в и в с о б о ю в е с ь н а ш н а р і д. На—

рід вибирав гетьмана, старшину, судиїв,

попів. Вибрані урядники повинні були

робити так, як того хоче нарід, бо були

відвічальними перед народом. 0—Ж:

н а й г о л о в н ї й пш е. т о н а У к р а ї—

н ї н е б у л о п а н щ и н и. Визволив—

шись зпід Польщі, Україна знищила

і панщину.

() т ж е н а д к у л ь т у р н о ю У—

к р а ї н о ю з а п а н у в а л а Д И К а

М о с к о в щ и н а. Як се робило ся,

не будемо подрібно оповідати, бо вся—

кий може докладно довідатись про те

з книг наших істориків. Скажемо ли

ше, що велику ролю як-не-як тут ві

діграла сама українська старшина. Як

тяжко, а треба сказати, що вже тодї бу—

ли між старшиною і зрадники і запро

данцї. За ласку московського царя, за

щедрі подарунки, „за шмат гнилої ков

баси”, як каже наш поет, продавали

вони свою матїр, а найбільше прода

вали для того, щоб зробитись богачами,

бо московський уряд, прибираючи до

рук Україну, заводив там свої порядки,

землї дарував старшинам покірним, а

непокірних засилав на Сибір, закріпо

щав родини і віддавав його панам мо

сковським і старшинам українським.

Нарід боров ся за свої права і воль—

ности, але ворог був сильнїйший і за

помочию зрадників-старшин взяв гору

над Україною.

З 0 к р е м о ї де p ж а в и з. в л a

с н и м г е т в м а н о м У к р а ї н а с та

л a c я з в и ч а й н о ю п р о в і н ц и є ю

М о с к о в щ и н и. Скрізь Московщина

позаводила свої порядки, людий відда—
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ла панам, на користь Московщини за

ведено великі податки, людий україн

ських стали брати до московської служ

би яко жовнїрів, українські школи зни

щено, щоб нарід був темний. За кіль

кадесять лїт вже не можна було пізна

ти України: виснажена боротьбою во

на скорила ся і, здавало ся, заснула ві

ковічним сном: здавало ся, що конець

прийшов навіть самому істнованю у

країнського Народу.

„Енеїду” і видав з початком 19

ого столїтя „Наталку Полтавку”. Го

ловна його заслуга полягає в тім, що

..Енеїду” свою написав він такою мо

рою, якою говорить напп нарід і геро

ями свого твору взяв людий наших. За

прикладом Котляревського починають і

ти й другі. З'являєть ся цїлий ряд пи

сьменників, котрі пишуть і говорять

українською мовою, котрі словом своїм

пробуджують національну сьвідомість

Будівля в українськім стилю.

Головна галя зі столами для земських гласних в будинку ґубернського земства

в Полтаві на росийській Українї.

III.

Але по довгім часї відпочинку, са

ме в найлютїйші часи починає спра

ва зміняти ся на красше, починаєть ся

новий рух відродженя.

Зорею сеї боротьби являєть ся вже

не шабля і рушниця, як то було ра

нїйш, а р і д не с л о в о, не лицарі за

куті в панцирі, а наші письменники.

вчені і поети — починаєть ся в і д р о—

д ж е н є н а ш о ї л ї т е р а т у р и.

Батьком нової української лїтерату

ри являєть си I в а н К о т л я р е в

с ь к и й, що написав свою безсмертну

людий. Письменники cї були переваж

но роду панського і круг їх дїяльности

обіймав, здебільшого панів та всяких

чиновників урядників. Але в 1814. pо

цї під стріхою кріпака народив ся Та

p a c III е в ч е н к о. Сьому синови се

лянина-кріпака судило ся стати про

відною зорею в нашім відродженю, су

дило ся стати невмирущим народним

ґенїєм. Своїми поезиями, своїм житєм,

своїми муками за рідний край він „во

істину поправ” ту смерть, яка здава

ло ся, справляла бенкет над Україною

і воскресив її до нового житя. Ми не

будемо тут спинятись над житєм Шев
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ченка, бо про нього мусить знати

коЖдий сьвiдомий Українець. Скаже

мо тільки, що Шевченко не обмежував

своєї діяльности писанєм поезий та ма

льованєм картин, до чого мав незрів

наний талант. Поза сим він брав най

діяльнїйIпу участь і в практичній полї

тичній роботї разом з иншими тодїшни

Ми Українськими дїячами. Найголовнїй

іною бідою, всенародним горем була

тодї панщина. Робучі люди-селяни бу

ли нане І.Ким ..бидлом”, кріпаками і па

ни і обили з ними все, що хотїли: при

му Інукали їх до незмірно тяжкої робо

ти, с 1 а 1 ились до селян як до скотини,

катували їх за найменьші провини, зна

силували селянські доньки, завдавали

до кiй, ка на довгі роки селянську мо

лодь і навіть не соромились міняти лю

лінії за нсів. IIIевченко не тільки бачив

страждан, ; на оду, а й сам їх перенїс

на. Нлосній шиї, бо, як відомо вже нам,

щоходин він з родини кріпаків. Тому

то він і ставав так завзято в оборонї

людий неред панами, тому він і клав

усії сної сили на те, аби визволити лю

дий від на ниніни та кріпацтва. Боліїла

його і доля України, що була під вла

донь Московіцини. ІВін знав, чим була

Україна в минувшіннї, бачив і те, що

мусить вона знову стати вільною. І от

длятого, щоб визволити Україну з не

волії московської, він разом з пишними

діячами, а головно нід прoвoдoм відо

мого історика М. Костомарова взив був

участі, в роботї товариства. Іно звало ся

„К и р и л о-М e т о д і ї в с І, к е б р а т

с. т в о”. Братство се було засновано за—

ходами М. Костомарова в Києві 1816

року і воно було першним товариством.

що мало на мет1 змIIIIїти державIIIIи лад,

який панував тодії в Росиї. Сьвідомість

народна в ті часи вже досить була зро

сла, щоб утворити ґрунт для дїяльно

сти братчиків. Товариство се бажало

зближеня і з'єднаня вcїх славянських

народів, але в такий спосіб, щоб кож

дому них заоезпечено цілковиту св0

боду. Статут, вироблений членами Ки

рило-Методіївського братства полягав

ось в чім: Кождий із славянських наро

дів (Москалї, Поляки, Українцї, Сер

би, Чехи і ин.) мав утворити окрему

републиканську державу, де вcїми спра—

Вами шорядкував би сам нарід через сво—

їх вибраних представників. На чолї кож

дої такої републики мав стояти вибра

ний на певний час президент. Вcї спра

ви К0Ждого народу окремо провадили би

ся і рішали би ся в краєвих соймах

через вибраних народних заступників,

а справи, які торкали ся спільно вcїх

народів, котрі належали до союза або

федерациї, мали розглядати ся і роз

вязуватись у соймі, зложенім з вибра—

них послів від усїх народів. Голова со

юза мусїв бути виборний. Се головні

основи статута товариства. Поза тим

братчики вважали потрібним перевести

як найскорпе в житє такі річи: скасо

ванє по всїх славянських землях крі

шацтва і всяких привілеїв одного ста

ну людий перед другими: всї люди му—

( їли бути рівними і вільними; заведенє

загальної осьвіти: загального виборного

права і т. п. Переведенє в житє сих по

станов товариство хотїло зробити без

повстаня, мирним шляхом. Длятого во

но мало вже досить міцний ґрунт і в

народї. Але дїяльність його припинилась

туже скоро. Через донос росийський у—

тяд довідав ся про істнованє сього то

зариства. Його члени були заарешто

зані і початані. Особливо люто пока

аний був IПевченко. Його завдав ро

снійський цар Микола І. в неволю в

москалії і вислав над далеке Араль

ет,ке озеро в пустинні степи. Одначе з

розгромом Кирило-Методіївського брат

ства рух український не спинив ся. Все

більше та голоснїйппе вхолив він в жи

тє, а в 1860. роцї заснував ся навіть

український орґан в Пете бурзії „0-

с н о в а”, що виходив в 1561 роцї і

цесять місяцїв 1S02 року. Разом з тим

в Києві закладають ся гун тки, що про

вадять прост, вітну роботу серед народу.

заводять школи, випають народні книж

чи і т. п. Але росийський уряд не спить

і вої сили нанружує, шоб сей рух за

цусити. Звичайно йому се вдається лег

ко і вже в другій половинії пістьдесятих

років усї пшколи бачимо замкненими,

книжки народні видавати заборонено,
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Будинок „Просьвіти” в селї Мануйлівцї на

росийській Українї.

а красших їїячів заарешітовано і поза

микано до тюрми. Та трудно і не мо

жливо спинити живе житє. Як не дбало

росийське начальство про те, щоб у

бити рух український, та не змогло і

в Сїмдесятих роках знову Шочинаєть ся

робота, яку ведуть люди, що згуртува

ЛИ СЯ КО.П0 ТaК ЗНаНОГО ЗаХІДНОГО ВІД—

дїлу ґеоґрафічного товариства. Хоч ше

реважно робота ся була чисто науко

вою, але для України мала вона велике

значінє. Та скоро і сю дїяльність при

ниниє уряд росийський і кладе на все

свою важку лапу. В 1876. роцї росий

ське правительство в своїй лютій бо

ротьбі дійшло до того, що видало вар

варський закон, якими з а б о р о н и л 0

др у к у в а т II у к р а ї II с І, к о ю м 0

І} 0 І() В (* (*- 1!І () М () :К (* Г. Т И ІІ :1 К ()—

р. н. с. т І, н а р о д о в и. Забороняло ся

дитячі, реліїґійні. Дозволяло ся. та й то

правописю роспйською і по цензурнім

переглядї виданати тільки вірні й опо

віданя. Остільки сей закон був суворий

і варварський. Іно навіть таке прави

тельство як росийське не відважилось

оголосити його вселюдно. Видало воно

його тайно, тільки для чиновників, щоб

вони ним руководили ся. а чиновники

за ласку висших шанів готові робити все,

не зважаючи чи то йде на користь то

му народови, що їх зодягає і годує, чи

на пічоду. А в данім разї вони радо пе

реводили в житє те, що наказало їм пра

вительство. Найменьша проба видати

якусь книжку корисну була даремною.

Здавало ся вже, що далії не було жад

них надїй і способів до веденя націо

пальної боротьби нашому народови. Од

наче український ліїтературний рух і

по тім безглуздім законї не завмирає.

Вже в 1SS2. роцї в Києві починають У.-

Країнцї видавати журнал в росийській

мові під назвою ..К і е в с к а я С та

и н'а”. Сей місячник був цїлком при

“ьвячений українському житю і україн

ським справам. Окрім того, що він

давав відомости про минуле й сучасне

житє України, він гуртував коло себе

українських учених і шисьменників і

особливо значінє його зросло з того ча

су, як в Нїм дозволено було друкува

ти оповіданя мовою українською.

Але все таки лїтератури було за

Надто мало в ті часи, щоб могла вона

робити в повній мірі дїло просьвіти на

роду; про якісь виклади або відчити пе

Українські дївчата з Полтавщини на

росийській Українї.
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ред народом на його рідній мові й ду

мати нїхто не сьмів. Народним учите

.1ям заoоронено оy.10 говорити до на

роду його мовою і взагалії правитель

c tно стоя.ia на тім, щоб саму назву ..У.-

кі аїна” вининцити. Слово „Україна” бу

ло заoоронене і в мові і в літературі.

18 ті часи живе українське слово можна

було почути т і л ь к и в т е а т р і н а

в и с та в а x. І театр був справдії од

ним з найголовнїйших чинничів, що

двигали нарід до пробудженя національ

ного. Особливо велику службу зробив

театр, шо заснував ся в 1SS1. роцї.

З великими зусилями і великими

трудностями повстав він. Але ті люди.

11цo взяли ся за се Дї.10, перемогли всії

трудности і з нїчого майже утворили

такий театр, який прославив ся не тіль—

ки на Українї, але в цїлім сьвітї. Пер

пими ocнувателями і проводирями y

країнського театру були Кропивниць

кий, Старицький, Карпенко-Карий, М.

Заньковецька, Саксаганський, Садов

ський, Затиркевич та инші. Почали во

ни виставою „Наталки Полтавки”, аж

пізнїйше репертуар їх збогатив ся їх

таки творами, бо М. Кропивницький, І.

Карпенко-Карий і М. Старицький бу—

ли не тільки артистами, а й добрими

драматурґами. Кождий з них написав

богато драм більшої вартости. Одначе

не треба думати, що театр наш кори

стував ся ласкою росийського прави

тельства. Навпаки, до сього прояву у

країнського житя воно відносилось

таксамо як і до инших. Щоб унемо

жливити виставу добрих штук, воно їх

забороняло, а пропускало до вистави

тільки такі, де не було натяку на полї

тичні чи суспільні умови житя нашо

го народу. Забороняло ся таксамо ви

ставляти на сценї лише українські шту

ки. Конче мусїв гурток театральний в

тойсамий вечір ставити по українській

штуції ще й росийську і то в стільки ак

тах (роздїлах), в кількох була укра

їнська. Приміром. коли трупа хотїла ви

ставити штуку ..Ой, не ходи Грицю на

вечерницї” в пяти дїях, то в той же

вечір мусіла виставити на три же сцені

перед тими—ж глядачами ще й штуку

осійсІ Ісу на 5 роздї пів. Чи можливо

се бу.io Нї. скаже читальник. Одначе

артисти наші уміли се робити і знахо

інлі ш. іяхи. Всії такі утиски відбивали

ся сумно та розвитку нашого театру:

не міг всюди являтись, оо наприклад

гу і української трупи в такі міста як

Київ. І о. Ітава зовсіїм був заборонений.

З сих містах доходило навіть до того,

що начальство забороняло сшівати на

Концертах ніс нї мовою українською. Так

наші нклад, коли в Олееї гурток на ве—

чі пї хотїв проспівати пісню народню

.Дошнк. донник, кашає дрібненький”.

то нача. Інство сті ого заборони.що. М у—

ї н н з р о б и т и п е р е к л a д н а м о—

в у ф р а н ц у с ь к у і т о д ї с п і в а—

т и п е р е д с л у x а ч а м п У к р а ї н—

ц я м и. І випадків такого поведеня,

ТаК0Г0 Г.ІумV наД НаШим Народом. Над

нашими сьвятощами зі сторони росий—

ського уряду було дуже a дуже богато.

Т а к б о г а т о. що й дї т и н а п і

н е з м о ж у т I, в с їх п р и га д а т и,

щ о б з а н и х в іддя ч и т и с ь д о—

с. т о й н о.

(Ітже утиски були доведені до того

що національне житє ледви-ледви про—

бива, по ся. -

Тенер було одно спасенє для укра—

їнських дїячів — се перенести всю

свою дїяльність за межі роспйської дїй—

снос ги. в такі місця, де-б не міг чі—

шати їх уряд. Таким місцем була Га—

т и ч и н а. де була хоч сяка-така сво

бода нашому народови українському.

Сим починають користувати ся Україн

цї шe від шістьдесятих років. Туди все

більше та більше спроваджуєть ся на

ших учених і письменників. туди поси

лають ся лїтературні працї і гроші, а

в 1573 роцї в Галичинї заходами У—

країнцїв з росийської України і Галичи

ни засновуєть ся То в а р и с т в о і м е—

н и III е в ч е н к а. котре пізнїйше пе

і отворено в Наукове Товариство імени

IIIевченка, а тепер йде до того, щоб ста

ти українською Академією наук. То

вариство се з самого початку являєть

ся огнищем нашої науки і культури. З

українських учених на початку його

істнованя особливо положив богато
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працї М. Д р а г о м а н і в. Переслїду

ваний росийським урядом він в 1876.

роцї мусїв виїхати за кордон і звідтам

н: огодив свої думки між український

на од роспйської України і Галичини.

Трудно в Сїй статї зазначити і обгово

] ити ту великанську працю, яку робив

Драгоманів. Скажемо тільки, що в о

собі Драгоманова український рух по

ступив ше далії наперед. В цїлім рядї

книжок, брошур і статий Драгоманів

розробляв і розвивав те, як Україна му

сить визволитись від панованя над нею

чужинцїв і утворити порядки нові, гід

ні такого великого народу.

Згадавши тут про Галичину, не мо

Жем0 МП Не зазНаЧити Т0Го, Що В0На

відограла і відограє величезну ролю в

українськім національнім русії взагалї й

у відродженю росийської України зокре

ма. Мимо важких умовин свого житя

вона робить ся осередком того руху. Тут

засновують ся перші напі наукові ін

ституциї, школи, ґімназиї, виклади у

країнською мовою в унїверситетї. Тут

повстають партиї, тут пробуджуєть ся

і творить орґанїзацию люд робітничий,

якому безперечно належить найкраспе

будуче у сьвітї і який іде в боротьбі

першим. Все те, що дїєть ся і що дїя

лось в Галичинї в той чи инший спосіб.

відбиваєть ся на Українї росийській.

Зносини сих, штучно подїлених земель.

заселених нашим народом, чимраз ста

ють жвавійшими і не припиняють ся

Д0Си.

Велику ролю у відродженю Украї

ни відограв ще один наш учений істо

рик М. Гр у ш е в с ь к и й. Будучи за

прошеним австрийським урядом на ка

тедру львівського унїверситету викла

дати всесьвітну історию, він переїздить

з Києва до Львова на початках 1890.

року. Переїздить сюди повний сили, з

великим науковим засобом, з европей

ською осьвітою і починає свою наукову

і громадянську роботу і за короткий час

стає на чолї культурного, наукового і

полїтичного житя Галичини. Не поми

ляючись, можемо сказати, що тільки

завдяки його невтомній працї за такий

короткий час Галичина стала на таку

висоту, а українська наукa ЗaВ0Ювала

собі таке почесне місце серед cьвіто

Вих НауК.

З початку сього огляду я зазначив,

що буду говорити тільки про Україну

росийську і коли згадав тут про Гали

чину, то лиш настільки, наскільки во

на мала вплив на відродженє України

росийської. А вплив той був справдї

великий. Галичина не тільки була в ті

часи місцем де переховувала ся наша

наука, лїтература і взагалї культура до

красших часів. Нї, вона була і жере

лом, з якого користувала ся довший час

живою водою Україна росийська.

Живійший видавничий рух зачав ся

на росийській Українї в 1898-ім роцї.

Показчиком сього являєть ся хоч би

засноване в 1898. роцї в Петербурзї

.Добродїйне Товариство для видаваня

загально-корисних і дешевих книжок”,

і розвиток видавничого товариства

„Вік”, що було засновано в Києві 1895.

року гуртком тодїшних академиків, а

теперішних дїячів в українській лїтера

турно-громадянській роботї. Отже книж

ка починає все більше та більше про

тикати в широкі народні маси. заохочу

вати їх до рідного слова і будити на

ціональну сьвiдомiсть. І вже в 1903. ро

пї такі подїї як відкритє памятника І.

Котляревського в Полтаві, та сьвятко

ванє ювилею славного нашого артиста

і музика М. Лисенка показують, оскіль

ки виріс національний рух на Українї

росийській. На сих сьвятих вже видно

стало, шо український рух не є явищем,

котре під напором царського уряду

зникне, а сила, якої не зломить нїщо.

Разом з сими подїями виростають і

утиски росийського уряду на все, що но

сить признаку українського і власне

ті утиски йдуть уже не тільки від уряду,

а й добровільних його співробітників,

здебільша ренеґатів, що вийшли з укра

їнських родин, і продались Москалям

за тепленьку посаду, за грубий гріпш.

Але вже спинити того, що почало ся,

не в силї було росийське правительство.

У к р а ї н с ь к и й рух п е р е й ш о в

в і д і н т е л ї ґ е н ц и ї в ш и р о к і м a

си і вже не обмежував ся лїтературою,



— 105 —

а прийняв форми по лї т и ч н о ї б о

р о т в б и і звернув ся до революций

них способів, до чинних виступів про

ти росийського уряду. На початку ХХ.

сто.їїтя повстають на Українї і розви

вають си.1ьну дїй.1ьність українські (20—

ция.їїстичні і революцийні партиї. Пер

ншою такою органїзациєю українською

була ..1' е в о л ю ц и й н а У к р а ї н

с ь к а II а р т и я”. (В 1905. роцї вона

перетворила ся в „У к р а ї н с ь к у с 0

ц и я л-де м о к р а т и ч н у II а р ти

ю”). Ся шартия складала ся з людий

відважних і знаючих народ, робітництво,

його потреби та знала, що такими шля

хами як доси ішла українська інтелї

ненция, далї йти не можна. Щоб ожила

Україна національно, культурно, треба

аби в роботї приняли участь найширші

робітничі і селянські маси, а щоб мо

гли приняти cї маси участь, — треба

їх визволити з Т0ї шолїтичП0ї Нев0Лї, В

якій тодї була вся Росия. Люди, що вхо

дили в cї орґанїзациї, взяли ся до бо

ротьби революцийної і заслуга їх та

ка велика, що годї оцїнити її тепер.

Вони перші сьміливо й отверто покли

кали за собою народ до боротьби. Цар

ський уряд, як відомо, вже з поперед

них моїх слів, не дозволяв друкувати Та

ких українських книжок, що були-б ко

рисні народови, забороняв інтеліїґентній

людинї входити в зносини 3 IIp0СТІІМ

людом з цїлию якоїсь пропаґанди. От

же орґанїзация „Р. У. ІІ.” потайки дру

кує книги й листи, корисні народови і

потайчи росповсюднює свою лїтерату

ру між робітниками і селянами. Се пер

1по рідне слово було. яке перечитали се

лини і робітники на своїй землії, бо як

Не-ЯК, а інте.ПїГеIIIЦІІЯ IIaНСЬКа Д0 (*1,0-

го часу не вміла близко підійти до на

роду. Помимо росповсюдненя книжок

члени ..1”. У. П.” йдуть і самі в на

рід та розкривають темному народови

очи на те, звідкіля походить його лихо.

Вони вказують на найбільшого ворога

робітництва і селянства, на панів ка

піта. їстів, які самі Нїчог0 Не роо.ЛЯТЬ.

а живуть з чужої працї під охороною і

захистом росийського царського уряду.

ІЩоб побороти капіталіїстів і шанів, що

1іяв"сами сIIдять на тї.ії працюючих мас,

треба найперше побороти той царський

уряд, який обороняє їх силою війска

і т. д. Вони учать селян і робітників,

що для боротьби треба бути зорґанїзо

ваними, проти сили війска ставити о

ружну свою силу. Вся така наука вела

ся в українській мові, роздавали ся в

такій мові листки й ґазетки, які друку

вали ся здебільша в Галичинї („Селя

нин”, „Добра Новина”, „Гасло”). Ра

зом з наукою і розповсюдненєм лїтера

тури члени орґанїзациї показували і

своїми прикладами, як треба вести бо—

ротьбу з царським урядом. Урядники

царські стежили за тим усїм, затрачали

великі гроші на те, щоб ловити сих ре

волюціонерів, а зловивши, завдавали їх

На тяжкі муки, карали вязницею, за

силали в холодні сибірські місця. Та

се не лякало борцїв за народне дїло.

Вони сьміло ішли на муки, а на місце їх

ставали нові лави борцїв. Ся праця ве

ликий внілив мала на широкі маси. Про

стий люд тепер побачпв, хто їх справ—

жний оборонець. Він вірив тим людям,

які не жалували свого житя і йшов за

ними в боротьбі.

Н0ВА Д0БА.

На cї-ж часи припадає в i й н а Р о

с пї з Я ш о н ї є ю. Поза всїми інте

ресами царський уряд в cїй війнї, маю

чи надїю вийти переможцем, гадав тим

самим утвердити свій стан і далї про

задити реакцийну полїтику у себе. Але

війна була, як відомо, нещаслива для

Росиї. Значно меньший японський на

рід побідив I'осню і громадянство по

бачило, оскільки істнуючі порядки кеп

ські. Починаєть ся в из в о л ь н и й

р у x, котрий переходить у справжну

р e в о л ю ц и по 1905. р о ку. Під на

пором революцпї царський уряд мусїв

пійти на уступки та обіцяти перевести

цї.ний ряд реформ, котрі могли-б по

ліїпшити положенє росийських грома

ДЯН.

Революцийний 1905. рік сьміло мо

жна вважати початком нової доби в і

сториї українського руху. Йдучи поруч
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з росийським гi омадянством в бороть

бі за загальні полїтичні права, учраїн

("БКe Гі 0МадЯНС ГВ0 Г0.П0СН0 3аЯВЛЯ є і про

свої національні потреби. Перш за все

підносить ся голос з домаганєм знести

закон 1576. року, що забороняв віль

но видавати книжки й часописи україн

ською мовою. а також і домаганє дати

українському народови право вчити дї

тий у школах рідною мовою. Довго не

годилось роспйське правительство с ка

с у в а т и г а н е б н и й з а к о н 1876.

цаваня ґазети, але уряд місцевий дов

го бореть ся з тими заходами й аж з

початком 1906. року в Києві почав ви

ходити щоденний орґан „Г р о м а д

с ь к а Д у м к а” і місячник „Н о в а

Гр 0 м а да”. Та „Громадська Думка”

че проістнувала й року. Вже в осени

1905. року в редакциї перевела росий

нка полїция ревізию, богато співробіт

тиків заарештовано й віддано до вязни

пї. a видаванє ґазети заборонено. „Но

на Громада” припинилась по скінченю

Українські діти, що були учасниками Шевченкового сьвята в Києві,

столици України в 1910-ім роцї.

р ок у, а ж під н а п о р о м р е в 0 л ю

ц и ї м у c ї л о с е з р о б и т и. Яви

лась можливість вільного вислову ду

мок рідною мовою. І відразу починають

ся заходи коло видаваня ґазет рідною

мовою. Першою тачою газетою явля

єть ся ..Х л ї б о р о б” в Лубнях на

Полтавнинї. Газета та мала величезний

успіх серед населеня, але уряд відра

зу почав число за числом конфіскува

ти, а на пятім числї припинив її зовсїм

На місце ..Хлїбороба” в грудни 1905.

року починає виходити тижневик „Р і д

н и й К р а й”. Починають ся заходи і

в Києві, в тім серци України, коло ви

року з тої причини, що до Києва був пе

ренесений зі . Іьвова журнал ... І ї т е р a

т у р н о Н а у к о в и й В і с т н и к”, я

кий відразу здобув велику популярність

серед Ук аїнцїв.

По кількох місяцях по припиненю

..Громадянської Думки” в Києві почи

нає виходити щоденна час0шись „Р a

да”, яка й до сього часу мимо всяких

трудностий істнує. Не будемо тут пере

числяли вcїх ґазет і журналів, які по

чинали виходити в cї часи на Українї.

Їх було богато. але вік їх був недовгий.

Правительство всюди забороняло такі

виданя. а співробітничів і редакторів
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спроваджувало до вязниць і накладало

на них величезні й тяжкі кари. Особли

в0 довело ся зазнати горя й витримати

мук народній часописи „С ел о”, яка

почала виходити в Києві 1909. року.

Вплив сеї газети на села був дуже ве

ликий. Коло неї були згуртовані вcї лїш

пі співробітники росийської України.

Борола ся вона 11%року, але не могла

нарештї встояти проти кар, що з ней

мовірною щедростю сипались на неї

і припинилась. Властиво спочатку не

припиналась, а перемінила назву. За

місць ..Села” почав виходити „З a

с ї в”, але й сей витримав тільки рік і

мусїв припинитись, не маючи змоги ви

ТрИМаТИ ТИХ Кар, Щ0 НаКладав На Нього

уряд. Щодо теперішного стану преси на

Українї. то можна сказати, що вся в0

на переважно в Києві і в cїм роцї ви

ходять там такі головні часописи: що

денник ..Рада”, тижневик ..Маяк”, мі

сячники: ...Пїтературно-Науковий Віст

ник”. ...Дзвін”, „Українська Хата”. Крім

того виходять ..Записки Київ. Науков.

Товариства” і „Україна”, оба журнали

чисто наукові та „Сьвітло”, журнал ше

даґоґічний.

Поза сим виходять специяльні жур

нали: ..Наша кооперация” і „Ріля”. По

за Києвом виходить дуже мало і то не

реґулярно. З важнїйших можна вказати

на ..Рідний Край”, шо перенїс ся до

Гадяча. ..Молода Україна”, дуже розум

но ведений і корисний орґан для у

країнських дїтий. В Петербурзї вихо

дить ще ..Український Студент”, орґан

молодїжи. Се більш-меньш все, шо ви

ходить періодично на Українї. Як ба

чимо. преса за мала для трийцять мілї0—

нового населеня. Але, на жаль, і та

ледви животїє. Головна причина сум

ного стану преси знову полягає в тих

переслїдуванях, які робить над нею ро

сийський уряд. Помимо кар грошевих і

кар вязничних над співробітниками та ре

дакторами, уряд не спиняєть ся й пе

ред к а р а м и н а д т и м п л ю д ь м и,

щ 0 п е р е д п л а ч V ю т b у к р а ї н

с ь к у ґ а з ет у. Вcїм служащим в у

рядових інституциях заборонено виспи

ми урядниками передплачувати ґазети

в українській мові, а звичайним людям

(селянам, робітникам) просто не відда

ють ґазети з почти, коли він передпла

чує. Скаржитись передплатник не може,

бо з того все одно користи не буде нї

якої. Почтар завеїди може сказати, що

він не видав часописи з огляду на її

шкідливий напрямок і сього досить для

його виправданя. Але всетаки преса на—

ша на Українї не до упадку йде, а все

більші розвиваєть ся і кріпне.

Не можна промовчати про другий

рід друкованого слова, а саме про ріж—

ні книжки і т. д. Як відомо з поперед

них слів, до 1905, року на росийській

Українї було тілько два видавництва, що

стояли більш-меньш міцно — се „До—

бродїйне Товариство” у Петербурзї і

гидавництво „Вік” у Києві. Від 1905

року cї видавництва розвинули дуже

кікаво свою дїяльність, а поруч з ними

на) оджують ся й нові видавництва, я

кі не обмежують ся вже видаванєм тіль

ки красного письменства, а видають

книжки найріжно однїйшого змісту. В

Петербургії в 1906. роцї повстають ви

давництва ..Б о р о т ь б а” і „П р а ц я”.

які видали ряд книжок революцийного

змісту, які через утиски росийського у—

ряду мусїли скоро припинити свою дї—

яльність. В той же час у Києві повстає

вид. ..Р а н о к”, котте видало найви

датнїйші працї М. Драгоманова, при

начені для народу: в Полтаві заснову

зть ся вид. .У к р а ї н с ь к и й Уч и

г е л ь”, шо видає книжки педаґоґічного

змісту. Пізнїйше се видавництво перей

шло до Киева і тут розвиває свою дї

яльність. З київських видавництв, що

повстали по 1905. роцї і до сього часу

птацюють, можемо зазначити „Л а н”,

котре видало цїлий ряд народних і дитя

чих популярних книжок. ..Ч а с” — ви

дає деIпеві книжки для народу.

..Д з ві н” найсолїднїйше з нових ви

давництв, котре видає повні зібраня

найкрасших наших письменників, пра

цї з економічної науки і ріжні попу

тирні чнижки для робітників і селян.

...К р и н и ця”, видавництво. що по ха

рактері своєї дїяльности підходить до

,Часу”. Поза сими видавництвами є



— 111 —

богато дрібнїйших і специя. Іьних, але

на них ми снинятись не будемо. Згалає

мо шне Іго видавництво київського То

вариства ..П р о с ь в і та”. яке видало

цїлий ряд популярних книжок, але п р и

II и н и л о с в о ю д ї я л ь н і с т ь в

1909. р о ц ї з н а к а з y у р я ду. Вза

галїж можемо сказати, що видавнича ро

1906. року на всю Україну була

лише одна книгарня українська в Києві

„Книгарня Київської Старини”, тепер

ми маємо в Києві крім „Київ. Старини”

книгарню „Лїтературно-Наукового Віст

ника” і книгарню вид. „Час”. Богато

маємо українських книгарень і поза Ки

євом. З них найголовнїйші в Харкові,

Хлопцї-жартуни на росийській Українї (в Харківщинї).

Хлопцї обіцяли кацанови, що „зроблять його патрет” на парканї, а кацап сидить

спокійно і чекає на свій „патрет”.

бота йде на роспйській Українї досить

добре. рік-річно випускають у сьвіт сот

нї тисяч книжок ріжноманїтного змі

сту. Книжки ті, без огляду на заборони,

всеж таки розповсюднюють ся серед

народу і знаходять читачів. Посередни

ками головними між видавцями і чита

чами являють ся у к р а ї н с ь к і к н и

г а р н ї.

Полтаві, Катеринодарі (Кубань), Ка

те инославі. Сдесї, Петербурзї (Мо

сковщина) Житомирі і т. д. Вcї книгар

нї вже міцно стоять на своїм ґрунтї і

випродують масу книжок. Отже рух ви

давничий і рух книгарський сьвідчить

найкрасше про те, оскільки вже виро

сла народна сьвідомість і, яка велика

потреба у людий наших мати книжку,



— 1 12 —

написану рідною мовою. Цікавлять ся і

читають і осийські Українцї не тільки

ті книжки. Інц0 виходять на териториї ро

сийської України, а спроваджують ве

ликими масами також і книги з Галичи

ни. Головним посередником в тім дїлї

є книгарня ... Іїтературно-Наукового

Вістника”. Зазначуючи в попередних

словах те, оскільки наш нарід горнеть

ся до рідного слова, всеж мусимо сказати.

що нас.їдки того не такі добрі. Сьому

причиною являєть ся найголовнїйше те,

що р о с и й с ь к а У к р а ї н а ще й

д о н и н ї н e м а є Нї о д Н 0 ї ш к 0

л и. де б и н а у к а в и кл a да л a c я

р і д н о ю м о в 0 ю.

Пго негайну потребу інкіл рідних

на Українї не будемо говорити. Кожда

людина мусить знати, що без рідної

школи нарід не може розвиватись, не

може зростати культурно, а мусить ли

платись завоїди в задних рядах культур

них наролів. Знав і знає се народ у

країнський і завзято веде боротьбу на

протязї щїлого часу за рідну школу.

народню, середну і висшу. Особливо ся

боротьба завзято вела ся в 1905. і 1906.

роцї, в часи найвиспого піднятя па

родного руху. Майже не було на У.-

країнї такого села. такого хутора, де би

не збирали ся віча і нарід сам у вимо

гах полїтичного характеру ставив пункт.

нщо на Українї мусять бути скрізь за

ведені школи, де би діїтий їх учено рід

ною мовою та вказувалось на те, що

теперішні школи з мовою викладовою

мосчовською не тільки не дають людям

користи, а навпаки затемнюють дїтям

голови і відбивають у них охоту до на

уки. Що се й справдї так, ми маємо

богато доказів. До того часу поки У—

країна мала свої школи. майже не було

людий неграмотних, вчились тодї і

хлопцї і лївчата. Україна давала бога

то вчених людий, які птацювали не

тільки на Українії. а й в Московщинї.

котра в ті час п. не мала своїх внених

і осьвітою не могла пишатись. Тепе)

ми бачимо пе те. Н a У к р а ї н ї т e

п е р г т, а м о т н і с. т т, у п а л a д о н e

м о ж л и в о с т и. Тїти хоч і ходять до

пнколи, але звідті. Іь знаня не вино

сить, бо мова в школії для них чужа і

незрозуміла. Навіть ті, що вчили ся і

скінчили народну школу, по двох-трох

роках ледви- педви можуть зробити свій

піднше. Народ український тепер про—

сьвітно стоїть на останнім місци між

иншими народами. От. до чого довів

його росийський царський уряд! І те—

пер. коли нарід вимагає рідної школи,

уряд напружує всї сили, щоб придуси

ти Іце більш його та загнати ще далї

в темний кут. Він добре знає, що, давши

IIIко. Іу українському народови, тимсамим

дасть йому змогу рости культурно і ді—

знаватись про ту правду, яку перед ним

ховаєсь. В своїй боротьбі з українським

на одом царський уряд не знає меж

і знову дійшов до того, що забороняє

в школах тримати книжки писані мо—

вою українською. забороняє учителям

говорити до дїтий їх рідною мовою, н а—

в і т ь дї т я м з а б о р о н я є м і ж с о—

б о ю р о 3 м о в л я т и p і д н о ю м о—

в о ю. Але сей глум, се знущанє катів

над IIїлим народом вже не страпить

нас. Настане час і вже близко він, ко

ти скинемо ми з себе ярмо і зметемо

зсе те смітя, всю ту грязь, яка дусить

'це нас св0єю силою. Вже останні ро

кп показують, що той час близко. Все

сьмі.їїйне та сьмілїйпе виступає нарід

в боротьбі за свої права. Особливо гуч

но пролунали голоси з вимогами народ

ної школи з рідною мовою на останнім

у ч и т е . І в с ь кі м з ї з дї, що відбув

ся в Петербурзї з кінцем 1913. року. На

“їм з'їз її було щось коло 6.000 народ

тніх учите їв і майже одноголосно ухва

III. Іні резолюцпю, в якій для веїх поне

волених народів. по заселюють Росию,

помагають ся III ч і л з р і д н о ю м о

Н; () І().

Нас. fїдки сього з'їзду покищо сум—

ті: Учителям. што брали там участь зде

бі. н. Іного виповідають службу і садять

то вязниць. Але учителії ті були вираз

"нками потреб народних, їх можуть по

“а IIITII. Та не зможуть ІІ0садити Всьо

го на опу до вязнипї. Разом з домаганєм

"аротної школи у гілній мові провадить

“я боротьба і за середну та висIпу піко

лу і ся боротьба припинить ся тільки
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тодї, коли народ наш вийде перемож

цем і здобуде собі своє.

В початках 1906. року українська

інтелїґенция, щоб хоч трохи зарадити

сумному просьвiтному станови України

починає заводити скрізь ішо більших мі

стах і місточках товариства „П р 0

с ь в і т п”. На протязї короткого часу

„Просьвіти” густою сїтю вкрили Укра

їну і коло них згуртували ся численні

маси народу, але вік сих товариств був

не довгий. Одна за другою посишались

заборони уряду і з великого числа ли

шились тепер тільки в деяких місцях

...Просьвіти”, та й ті не можуть ве

сти своєї роботи в бажаних розмірах.

(ідначе житє і рух український не

спиняєть ся: він іде і в ширину і в

глибину. Вже тепер маємо богато інсти

туций на Українії не тільки просьвітних,

а й економічних. маємо докази й того,

що рух український іде все жвавійше

і набирає полїтичної ваги. Вже тепер

ясно виставили Українцї й те, що вони

домагають ся не тільки шкіл і борють

ся не тільки за рідне слово, а домага

ють ся і борють ся за а в т о н о м і ю

У к р а ї н и, за ті права, які так на

хабно відібрав Українії росийський цар

ський уряд. Тільки вільна, автономна

Україна зможе розвиватись. зможе про

вадити житє своє так, як того воно ви

магає. Боротьба за автономію впросла

тепер до тих розмірів, що замовчувати

її немає потреби. Участь беруть тут

Г. Левчин.

РА3()М

не тільки інте.іїґенти, а й селянство і

робітництво. Найкрасшим доказом того,

оскільки вже виріс український рух, бу

ли 1914 року с т о лї т н і р о к о в и

н и н а ш о г о ґ е н ї я Т а р а c a III е в

ч е н к а. Росийський уряд шовів ска

жену боротьбу проти того сьвята. Забо

ронено не тілько робити по містах на

Українї в сей день засїданя або обходи,

приcьвячені Т. Шевченкови, а навіть

заборонено правити за него по цер

квах панахиди. Але на сей раз царський

уряд не розрахував вже своїх сил. За

боронами своїми він не затулив ротів

Українцям, а навпаки, справа україн

ська стала ще голоснїйшою. На весь

сьвіт пролунали голоси про cї ганебні

вчинки росийського уряду. Не зміг він

заборонити вже й самого сьвята. Маси

народу, не маючи змоги сьвяткувати в

домах, вийшли на улицю і демостра

тивно заявили походами, революцийни

ми піснями і піснею ,,Вічної памяти”

Т. Шевченкови, що вони на далї не

дозволять знущатись над собою росий

ському урядови. Сї походи, cї виступи

почазують, оскільки виросла вже сьві

домість народна, дають надїю й на те,

по ми стоїмо вже на порозї справжної

свободи, дають надїю на те, що не да

леко вже той час, коли ..розкують ся

заковані люди” і стануть до будови но

вого житя. Небо вже жевріє й налає і

paН0К НеДа.ЛеК0.

Петербург, дня п5. мая і 9 і 4.

БРАТЯ !

(3 білоруського.)

22к

Разом, братія, будьмо в згодії

Чи в недолії, чи в пригодї

1 злучім ся в шнур як гуси,

На гаразд всій Білоруси!

Бо чи хто коли був в силії

Вiник поломать відразу? —

Не здолїє — тільки виллє

Много поту, сил і часу!

Сх — хоСct Хо

А коли його розв'яже,

Кожду він тоді трутинну,

Як візьметь ся, як наляже,

Переломить як билинну.

Так і ми, коли в громадї

Разом станемо стїною,

Разом будем жить і раднть,

Не злякають нас бідою.

ОСЕ СОСЕї:— Хо

|

|

і



Степан Руданський.

Ч0РНІ ДуMW 38ИСЛИ,

Не згадаю гадки,

Не змишлю я мисли!...

Як чорнії хмари

Чорні думи звисли!

Порадь, мати, що дїяти,

0й чи жити, чи вмирати:

Порадь, моя мати!

Роспукає серце,

Каменїють груди...

Скажи, моя нене,

Що зі мною буде?

Кануть люде: „в сьвітї чари,

В сьвітї люде, не татари:

Не будеш без пари!”

0й сьвіте мій, сьвіте!

Лушпина оріха!

Де твої роскоші,

І де твоя втїха?

Нудно в тобі, як в неволї,

Тільки мука, тільки болї, —

Нї волї, нї долї!

І ви, мої люде,

Люде — не татари.

Чи хоч раз ви руку

Сиротї подали?

Кому горе — горе й буде,

Другим жалю не прибуде...

Люде-нк мої, люде!

Наоколо глянеш —

Та й каменем станеш,

А на себе глянеш —

Як билина вянеш.

Лист за листом опадає.

Рік за роком упливає,

Назад не вертає!

Не згадаю гадки,

Не змишлю я мисли,

Як чонії хмари,

Чорні думи звисли.

Порадь, мати, що дїяти:

Ой чи жити, чи вмирати:

Порадь, моя мати!
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Степан Руданський.

ХТО-Ж РІДНЕНЬКИЙ ТАМ

3АПЛАЧЕ?

Не дивуйтесь, добрі люде,

Добрі люде, ви суcїди,

Що задумуюсь між вами,

Що журю cя я завcїди.

Лїта мої молодії...

Що-ж по тому, що-ж по тому,

Як без щастя, як без долї

Жити в сьвітї молодому?

Моє щастє за горами

Може другим помагає.

Може доля враз з Дунаєм

В синє море упливає.

Житє моє! житє моє!

Ти — покошеная нива.

Не осталась, не пригнулась

НКадна квіточка щаслива.

Жар серденько пригріває,

Душа рада-б в холодочок, —

Та де гляну — щоб то кущик! —

Тільки камінь та пісочок.

І я сохну, засихаю,

Як в степу билина тая,

Поки мене не пригорне

Де могилонька сирая.

1 григорне могилонька!...

Хто-ж рідненький там заплаче?

Хиба ворон чорнокрилий

Пролїтаючи закрaчe.

І пригорне могилонька!...

Хто-ж за мене спогадає?

Як подумаю за сеє,

З жалю серце розпукає.

Не дивуйтесь же ви, люде,

Не дивуйтесь ви, суcїди,

Що задумуюсь між вами.

Що журю cя я завcїди!

•

Могила українського поета Степана Рапа-Н

в Ялтї на Кримі.

На камени видно нашись з іменем поета і датою

смерти, а в горі отсей цитат з його поезиї:

...На могилії не заплаче

Нїхто в чужинї,

Хиба хмаронька заплаче

Дощем по менї.
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Антін Лотоцький.

СЕСТРА-Н{ОЗАЧКА.

Історичне оповіданє на

< їх* чесь

запороських зем

лях, недалеко

* границї, між го

і рішним бігом рік

Орелії та Донця

стояв чималий

хутір. У сьому

хуторі жив уже

від непамятних

часів рід Петрен

ків. Як давний

був сей рід нїхто

не знав, навіть у

сем'ї Петренків.

Оповідали лише

собі в їх родї.

ІЦ0 К0.ЛИСІ, Д{lВН0

прийшов був на

Сїч козак Петро.

Завзятий був се козарлюга,

лицар славний на цїле За

пороже, а при cїм силач над

силачами. Кількома наворо

тами був він кошовим ота

маном, богато битв звів із

Турками й Татарами, а все

виходив з них переможцем. Невір

ні бояли ся його як огню, саме iмя

його наволило страх на них. А кобзарі

основі народної піснї.

І.

його честь. В часї одної виправи на Ту

реччину визволив він враз із иншими

невольниками й одну дївчину. Як поба

чив її козак Петро, залюбив ся на смерть,

така краля була вона. А й дївчинa вcїм

серцем шокохала молодого, гарного,

славного козака. Не жити вже йому на

Сїчи! Ось і візвав він товариство на ра

ду тай каже:

— Панове молодцї, славні Запорож

цї! Думав я вік увесь у нашій славній

Сїчи звiкувати, враз із вами козацької

слави добувати, так доля инакше су

тила ! Сподобала ся менї дївчина, сам

Бог менї її пiслав, так хочу я у власній

хатї з нею вік звiкувати. Та не кину я,

товариші, моєї шаблюки сестрицї. У

кождій тривозї, у кождій потребі, на пер

ший поклик я прибуду з вами добувати

Козацької Чести та Слави.

— Славно, славно! — загули Запо

рожцї, славно батьку Петре!

Тут виступив ґенеральний писар і

к:1ж6 :

— Панове товариство, дозвольте й

менї до вас слово держати! Коли вже та

ка Божа воля. щоби наш батько кошто

вий та на своє хазяйство перейшов. то

нехай уже так буде! Та не слїд нам зго

по всїй Українї співали думи і піснї у дити ся на се, щоби він наші землї з0
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вcїм покинув. Згадаймо його славні дї

ла, його заслуги для Запорожа. Чи не

слїд нам його винагородити? Здавна вже

водил0 ся так, що товариство давал0

своїм заслуженим братчикам землю. На

дїлїм же й ми нашого батька кошового

землею. Нехай живе, коли вже не на

Сїчи, так на наших землях на славу й

честь Запорожа.

— Згода, згода! — закричало това

риство, шідкидаючи в гору шапки.

Петро вибрав собі землю в орель

ській паланцї*) й там зараз таки по ве

cїлю побудував ся та поселив ся.

:{:

ж ж

Від сього то козака Петра й почав ся

рід Петренків.

Із сього роду походили й Супрун”)

та його сестра Орися. Були вони си

ротами. Батько Василь шогиб у борбі з

Татарами, а мати вмерла небаром із туги

за ним. Супронови було тодї всего 14

лїт, а сестрі 10 кінчило ся. Лишили ся

вони сиротами, а при них тільки старий

дїд Ошанас та його жінка Катря. Обоє

старі ще Супрунового та Орисиного

батька малим затямили, а тепер прибу

ли на хутір помагати молодим сиротам

внукам у господарстві. Але хоч і моло

дехькі ще були Супрун та Орися, скоро

взяли ся за хазяйство й не дали йому

запропастити ся, пильно рук приклада

ли та очий не спускали. І добра в ха

зяйстві прибувало. хазяйство росло,

збільшало ся. Вcї дивували ся, що в0

ни обоє, брат і сестра такі ще молоді,

а такі вже добрі хазяї з них.

Орися з Супроном дуже любили ся.

Ще з малечку одно без одног0 й хвили

ночки бути не могло. І нераз тай не двічи

обоє присягали собі, що одно одного в

пригодї, в нещастю боронити буде.

Оттак живуть вони. ростуть. Йому

вже поза двайцятий пійшло, а їй ші

снайцятий кінчив ся. І бачить сестра,

*) Паланка те саме, що в нас повіт. Таких

паланок було 8 на Запорожу.

**) Софрон.

чогось братчик її любий голову пoну

рив, сумує. чогось задуманий ходить!

Яка-б то сьому причина? Рада би се

стра знати, щоб розрадити брата, про

гнати сум, задуму від нього. І питає йо

го: „Чого ти, братїку, так усе сумуєш,

чого ти якийсь не той став?” А брат

їй на се було лиш рукою махне тай ска

же: „Нїщо, оттак!” Аж якось раз, ко

ли сестра наставала на нього, щоби ви

явив причину свойого смутку, каже він:

..Сй, як менії, сестро не журити ся! Усї

мої предки й батько й дїд і прадїд, усії

вони були на Сїчи й там слави лицар

ської здобували, а Я..., а Менї ГОДї, Х0ч

я вже й до лїт дійшов. Молодші від мене

йдуть на Сїч”...

— А то чому тобі годї?

—Чому? І ти ще питаєш ся! А

як-жеж менї хазяйство лишати! Щоб

змарнувало ся?

Зажурила ся й сестра. Справдї від

найдавнїйших часів, від їх предка Пе

тра почавпи, кождий хлопець з їх p0

ду був на Сїчи, слави козацької добував,

а її любий братчик мав би не бути! Та

хазяйство справдї! Що дїяти?!

Закурила ся сестра і як звичайно в

таких справах Пода.1а ся за Порадою до

бабусії Катрі. Від смерти батька та ма

тери вони обоє, старі Опанас та Катря

були їх одинокими дорадниками. Сумна

удала ся Орися до бабусї Катрі, яка за

ходила ся в пекарнї коло вечері. Катря

зараз замітила зміну на лици Орисї і

(*IIIIT31, 1{l :

— IIЦо з тобою, Орисю, чого ти така

сумна?

Орися розповіла свою журбу, а ба

буся зараз і каже:

— 0то найшла чим журити ся! Чиж

ми: ти, я та мій Опанас не дамо ради

хазяйству, як Супрун буде на Сїчи. Да

мо! Він най іде та слави добуває, а ми

тут і без нього гречку cїяти-мемо.

— А й справдї, бабусю, що я на

сю гадку не впала! Пійду скажу йому,

най не журить ся хазяйством та іде

на Сїч. *
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— Йди, йди, Орисю, а я нійду і

скажу свому старому, най і він його

BМ() В. 1916.

Г1 Орися зараз побігла до бра

та й почала його вмовляти. Небавом

прийшов і старий ()панас тай у двоє

так і перекона.1и, на мовили його.

— Ми тут у трійку доглядати-мемо

хазяйства, а ти, Супруне, пе гай ся,

а мерщій лагодь збрую. cїдлай коня та

гайда в дорогу. За хазяйство не бій ся.

ми всії троє доглядати-мемо його як ока

в голові...

І так успокоїли Супруна, що він рі

шив ся не гаятись, а таки на другий день

їхати на Сїч.

II.

На другий день скоросьвіт уже ввесь

хутір був на ногах.

На подвірю перед ґанком держав

наймит ocїдланого вороного коня, котрий

нетерпеливо бив копитами об землю, а

біля коня стояв спертий рукою на cї

дло Супрун та розмовляв з дїдом Опа

насом. ()пода, їк стояла вся служба.

Небаром вийшла й Орися зі старою

Катрею. Орися несла в руках шаблю з

дорогою рукоятю і пісто.її сріблом око

вані. Підступила до брата, подала йому

збрую тай сказала:

— ()тсею шаблею, братїку, твій бать

ко, дїд і прадїд рідну землю від ворогів

боронили, козацьку славу добували, не

хай i тобі послужить вона до слави й

чести козаЦЬК0ї.

Брат узяв із сестриних рук батьків

ську збрую й обняв та поцїлував сестру

на прощанє. Відтак попрощав ся зі ста

рим Опанасом, котрий сказав йому:

— їдь здоровий, сину, та не зроби

сорому предкам твоїм, не зроби сорому

й менї. що вчив тебе воєнного ремесла.

Попрощавши ся ще з Катрею та з

ycїми домашними, скочив Супрун на к0

ня, поклонив ся ще вcїм та рушив у д0

рогу.

0бернув ся ще і сказав до сестри

на пів жартом:

— А не забудь, Орисю, на се, що ти

менї присягалась оборонити мене в по—

гребі.

— Не забуду, нї! — відповіла се

тра поважно й рішучо. — Тільки ти

про себе знати давай!

("упрун пустив ся чвалом і за хвилю

8ник усіїм домашним із виду.

III.

І так ()pися лишилась сама, без бра

га. Сумно їй було. Тілько лїт із малеч

ку жили разом, майже нї на хвильку

зі собою не розлучали ся, а тут нараз

роз. ука на довгий час, а може... може й

на віки. Але годї інакше було. Годї, аби

він, козацький потомок, та на Сїчи не

побував.

Колись малою, коли дїд Ошанас учив

Супруна на кони їздити та з рушницї

стріляти, вона нераз просила дїда, що

би і її вчив. Дїд зразу не хотїв, Казав,

по дївчинї кужіль прясти, а не воєнно

го ремесла вчитись, але опісля, коли во—

на не переставала просити, взяв ся і її

Івчити. Дївчина скоро навчила ся й ко—

нем уганяти і рушницею орудувати, а

й шаблею володїти! Старий Опанас ди—

вував ся та нераз говорив: „IIIкода, 0—

рнсю, що ти діївчина, а то-б на Сїч пій—

піла, там би з тебе бравий козак був!”

А тепер вона й сама жалувала, що не

могла йти на Сїч разом з братом любим.

Довго не могла вона привикнути до

сього, що нема брата коло неї. їй усе

здавалось, що в хазайстві хибує голови.

Перше бувало все: „Брате, треба би те

а те зробити, як ти думаєш?” І хоч

брат усе притакував, на все годив ся.

вона нїколи сама нїчого не робила, нї

в чім сама не розпоряджалась, у

вcїм питала братової згоди. А тепер не

ма до кого звернутись, хиба от до ста

рих Катрі та 0танаса.

Та правду сказати, як би не се ха

зяйство, не хазяйські клопоти, то хто

знає, яке-б то й житє її було. Туга мо

же би звилила її як ненечку покійни

цю. Хазяйство було її одинокою розра

щою. Та ще вісти від брата, чи то через
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людий, чи листами. були їй шотїхою в

смутку. Але cї вісти й листи від брата

приходили щораз то рідше, а ось від я

когось часу, від більше як пів року в0

на нїякої вісточки від брата не має. Су

мує, журить ся бідненька, як горличка

побиваєть ся. Що там з братом її дї

єть ся, де він пробуває, чому вістки нї

якої про себе не подає, може в бісур

менську неволю попав ся, а може й ш0

гиб від бісурменської кулї.

ІV'.

А брат Супрун тимчасом у Сїчи про

буває, з Турками. Татарами воює, в пень

малі татарські віддїли не давали сш0

кою границям Запорожа. Найбільшеж

нападали на табуни козацьких коний та

грабили їх. Отже кошовий велїв Супру

нови обганяти границї Запорожа від сих

харцизів, але наказав йому заразом не

заганяти ся в татарські землї, нщоби 0

після Татари не могли скинути вини за

зломанє мира на козацтв0.

І Супрун таки зараз з більшостю

свойого куреня виправив ся на грани

цю Запорожа стерегти її від Татар. Зра

зу держав ся він приказу кошового, але

опісля щораз частїйше переходив із сво

їм віддїлом запороську границю й напа

Львів, столиця Галичини.

їх cїче рубає, козацької лицарської сла—

ви добуває. І всії братчики ('їчовики йо

го люблять та хвалять і величають, ли

царем, козарлюгою називають і рік ще

не минув, як Супруп прибув на Сїч, а

вже його козаки курінним отаманом о

бібрали.

Раз якось покликав його кошовий

до себе і припоручив йому з чималим

віддїлом козакiв податись на границї

Запорожа, боронити їх від нападів Ор

ди, а радше ординських харцизів, бо з

Ордою Запороже було замирилось на

кілька лїт. І Орда сама не нападала, але

дав на татарські улуси. Вело ся йому.

Богато татарських улусів пійшло з ди

мом, богато Татар упало від козацьких

шабель та самошалів, богато християн

ських невольників скинуло кайдани і

вольні вернули ся в рідну землю. В од

ній такій боротьбі возволив Супрун мо

лодого козака, котрий лишив ся відтак

у його віддїлї. Супрун дуже сподобав

собі його, бо був веселий та жартун, а

шопри се завзятий козак. А й молодий

козак привязав ся до свого отамана. А

ще коли в одній cїчи Супрун виратував

його від неминучої смерти, то відтодї він
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не розлучав ся з ним. „Вірним тобі,

батьку, буду чурою до смерти!” — го

ворив він иому.

Вело ся Супруновп, але одного разу

Він заохочении удачамII, загнав ся за

глибоко в татарські землї. Тут в боротьбі

відлучив ся якось від свого віддїлу й о

пинив си посеред Татар. При нїм не бу

ло нїкого. тільки його вірний чура Се

мен. Турки окружили їх довкола. Завзято

боронилися, оба Супрун з Семеном. Чи

мало татарських голов покотило ся від

їх шабель. Та не спла-ж їм обом пе

ремогти цїлу хмару Татар! Мимо завзя

тої оборони оба вони пошали ся на та

тарські аркани, обох узяли Татари в по

лон. Оба вони дістали ся при подїлії та

тарському ватажкови. Ватажок повів їх

обох у свій улус. Скоро пізнав він, що

"Супрун се козацький старшина тай не

кбогий і каже до нього:

— , а й викуп за себе, так я тебе пу

і щу На Вблю.

— Як жеж я тобі дам викуп, коли

нема ким ло дому переказати, щоби при

«сла. iи гроіні.

— Я нунцу твого чуру, нехай він іде

тай викун приносить, а тодї оба пійдете

Н:1 P (). 11().

Зрадїв Супрун. „Добре!” — каже.

І посилає свого чуру та каже йому:

— Сніпи ти, Семене, наперед до к0

пшового, нехай він війско збирає та йде

на Татар, а тодї ми без викупу пійдемо

на волю. А коли кошовий не схоче, так

ти не гай часу і спішни до м0єї сестри, Д0

зимовика*) Петренків в Орельській па

ланції і проси мою сестру, нехай вона

статки, маєтки збуває, мене з нев0лї ви

зволяє. Ось тут даю тобі ще й лист д0

кошового та до сестри. Заховай їх добре.

Поїхав Семен, а слуги татарськог0

ватажка провели його аж до границь За

порожа. Наче на крилах летїв Семен, ко

ли вже опинив ся на зап0p0СЬКИХ ЗеМЛЯХ

і вскорі прибув на Сїч. Тут зараз і п0

дав ся до кошового, дає йому лист від

*) 0селя жонатого козака на Запорожи, ху

тір на Запорожи.

Супруна й говорить усе, що велїв йому

сказати Супрун.

А кошовий відразу:

— Нї сьому не бути! Менї анї в

гадцї йти визволяти Супруна. Годїж ме

нї ізза нього задиратись з Ордою, на

кликати нашасть на свою голову. Ми те

пер якось поладнали ся з Татарами та

маємо трохи спокій, а тут... післав

його берегти наших границь перед та

ТарсЬКИми ХарЦиЗами, а не нападати

на татарську державу, на спокійні та

тарські улуси. Татарський хан жалїв

ся вже переді мною на напади козакiв.

Я відповів йому, що се не козаки a хар

1цизи нападають. Нї, нехай не сподїва

єть ся від мене помочи! Умів нападати

без мого дозволу, нехай уміє й визволи

ти ся без моєї шомочи!

Бачить Семен, що нїчого не вдїє,

('їдлає коня й вихром жене до хутора

Петренків. Прибув, станув під брамою.

Слуги за дозволом старого Опанаса впу

стили його на подвірє.

Питає його Опанас, до кого він та,

ЧІ()Г() Х()Че.

— До панни Орисї Петренківни в

дуже важній справі! — відповів Семен,

зіскакуючи з коня.

Вийшла Орися на ґанок.

— Ось і вона сама! — сказав дїд

Опанас.

Семен поклонив ся їй низко тай каже:

— Приїзджу до вас, панно, від бра

"I;l R{l III()Г0. ” ,

— Від брата! — крикнула Орися ве

село. — Що-ж він? -

— Він у неволї в Татар.

Орися зблїдла як стїна.

— У неволї! Давно? — сшитала ся

слабим голосом.

— Більше як два місяцї вже! — від

повів Семен та оповів їй все докладно,

як кошовий вислав Супруна на границї

Запорожа берегти їх від Татар, як він

не послухав шриказу кошового, як опісля

через се кошовий не хотїв його борони

ти, визволяти з неволї. Семен скінчив

сим, що брат просить сестру, щоби зі
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брала гроші та переслала викуп за ньо-| незвичайну дївчину і тепер вперве стрі

го і шодав їй лист від брата. нули ся їх очи та не на довго. Обоє

Сестра задумала ся. вмить спустили зір в долину. Лиця обоїх

- - Нї, Я не дам, Не пішлю викупу покрив живий румянець, мила дрож

за нього —cказала вона рішучим го-|пройняла їх обоє. По добрій щойно хви
лосом. — Козакови не слїд грішми ви-| Пи СШитав сЯ Семен:

куплювати ся з неволї, а шаблею! — Та де війска набрати?

Руська греко-католицька церква св. Івана Хрестителя в Сиракюз, Н. Й.

— Та хтож визволить його шаблею! — Війска? Оголошу в нас по зимови

Кошовий не хоче! — сказав Семен сум-|ках та в Гетьманщинї по хуторах і сло
Н0. бодах, що готовить ся похід і до тижня

— Хто визволить? Я! Я обіцяла йо- * 9 -

2. - - - "| мати-мемо війска тут у себе доволї!му, що в бідї, в нещастю поспішу йо-| ут у Д0В0

му з помочию і додержу слова! Гроші, що мали би пійти на викуп, пій

Козак глянув із зачудованєм на сю|Дуть на Вlиск0.
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V".

Не минуло ще й дві недї.її від при

їзду Семена на зимовик, як на обістю зи

мовика Петренків зароїло ся від оруж

них людий.

Коли вже назбирало ся достаточне

число війска, почали Орися й Семен г0

товитись до походу. Орися й Семен. ка

жемо, бо ()pися нїчого без поради зі Се

меном не робила. Він був її правою ру

кою. Від першої стрічі, як ми бачили,

почули ся вони близкими. А за час двох

недїль ще більше пізнали ся й переко

нали ся, що їм одному без одного не

жити, одним словом покохали ся щиро

та вірно. . -

Та покищо найважнїйшим для них

обоїх було визволити Супруна з неволї

і тому старались як найскорше рушпи

ти в похід.

Й одного дня ще дуже вранцї стояв

на обістю зимовика віддїл добре зоруже

ного війска, на сильних козацьких ко

нях. Стояв готовий до від'їзду. Лиш по

переду стояв один кінь осїдланий ще без

їздця. Держав його за поводи Семен, що

Теж сидїв уже на к011и.

Ось і вийшла Орися. На нїй ко

зацька збруя.

Вийшла, вклонила ся війску і про

М0ВИ.Л{l : -

— Панове молодцї! Зібрала я вас

на се, щоби ви під моїм проводом ру

шпили в татарську землю, визволити м0

його брата з неволї. Нехай вас те не

дивує, що дївчина сама береть ся про

водити війском. Є між вами чимало слав

них і заслужених лицарів, що могли

би обняти провід, але я обіцяла брато

ви, що в нещастю сама поспішу йому

з помочию і мушу додержати слова.

„Славно, славно!” — крикнули к0

заки, а Орися метнула ся на коня й

узявши від Семена шоводи, вдарила ко

ня та рупшила наперед а за нею все

війско.

Ішли вони степами, мало й спочи

ваючи. Орися на вдивовижу всіїм видер

жувала всї невигоди походу й усе на

пирала, щоби скорше йти. На крилах

рада-б сердечна злетїти до брата ви—

зволити його з неволї.

Прибули в татарську землю. Тут му

сії. ІІ вони обережно продиратись. До—

рогу вказував Семен.

Було вже геть під вечір, коли вони

наблизились до улуса, в котрім жив

Супі унів шан. Козаки скрили ся в лїcї:

ждали ночі.

(“темнїло. Віддїл козаків наче cї ніч

ні мари висунув ся з лїса тихо, тихе

сенько. Попереду їхала Орися із Семе

ном. Він вів їх просто до житла татар

ського ватажка. Підкрали ся під дім.

Вартові не спали і зачали кричати та

стріляти на сполох, але в cїй хвилї опи

нили ся на козацьких ножах і повалили

("Я ДО Д0.IV.

()днак крик і стрільба вартових не

проминули марно. Збудили вcїх жильцїв

дому ватажка і сусїдних домів, а неба

ром і щї.ний улус збіг ся та виступив

з оружєм проти козакiв. Татар було май—

же двічи стільки, що козаків, але ко

заки сьміло й відважно наперли на Та—

тар. Почала ся завзята cїча. Довго одні

й другі не подавали ся. А попереду вcїх

Срися! Бєть ся завзято, начеб зросла

в боротьбі. А за нею в слїд усе поступає

Семен та все накликає за собою това—

ришів, боїть ся, щоб Орися не відлучи—

та-сь від війска та не попала ся між

Татар і щоб з нею не склало ся се, що із

Супруном.

Довго, довго тривала боротьба. Вкін—

ци- Орися найшла ся близко татар

ського ватажка та з острою шаблею на

нього замахнула ся, щоб відрубати

йому голову, але Татарин відбив паблю

й замахнув ся собі, однак тут прибув у

шоміч Орисї Семен і рубнувши Тата—

рина шаблею по руцї, відрубав йому

руку враз із шаблею. Тепер Орися за—

махнула ся вдруге й Татарин повалив

ся до долу. І боротьба була вже майже

рішена. Пе стало ватажка й Татари не

знали. що їм дїяти. А козаки ще завзя

тїйше нанерли на них. Орися власним

прикладом і словами додавала духа к0
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закам. І небаром боєвище вкрило ся та

тарськими трупами. З козакiв лише

кількох ушало. Вже лиші тут то там би

ли ся кушки Татар.

Аж тепер сказала Орися до Семена:

— Ходїмо увільнити брата з неволї!

Семен кликнув ще кількох козакiв i

разом пійшли до склепу, де були зачи

нені невольники. Козаки взяли ся ро3

бивати двері. Двері скоро подали ся.

Козаки увійшли в середину. Орися шу

кала зором брата. Пайшла. Він зразу

її не пізнав, але вона пізнала його.

— Братїку мій — крикнула вона й

кинула ся розковувати кайдани — ти

вольний, я сповнила мою присягу, ви

зволила тебе з неволї!

Другі козаки кинули ся розковувати

инших козаків, а Семен помагав Орисї.

І вскорі збільшило ся число козаків

ВІ1.8B0.1(*1ІІІМІІ.

Небавком Татари вже всї вигинули

від козацьких шабель, але й козаків зги

нуло значне число.

— Братя, — каже Семен — по ин

ших татарських хатах є ще чимало на

шого брата в неволії, ходїмо і їх ви-|

ЗВ0.ЛИТИ.

І козаки розсипали ся по цїлім улусї.

А сестра з братом стояла, розмову вела,

розпитувала. Брат не міг їй надякувати

(“Я.

— Чим я тобі, сестро, віддячу ся за

твої труди?

— Нїчим, братїку, нїчим, я лиш св0

ю повинність сповнила. І ти-б не інак

ше поступив, колиб я попала ся в не

В0ЛЮ.

Пройшли козаки весь улус, зруйну

вали його, визволили невольників, на

брали добичі та пустили хати з огнем.

Весело вертались козаки на Укра

їну. А вже найвеселїйшi були Супрун

а Орися, а при них і Семен. Супрун

скоро пізнав, що Семен з його сестрою

люблять ся, але нїчого не говорив, лиш

у душі тїшив ся, що з них гарна пара

буде.

Приїхали на зимовик. Супрун спра

вив бенкет К03акам.

Підчас бенкету дякував він усїм, що

зважили ся на небезпеку і шійшли в

чужу землю визволити його. Та при вcїх

вас мушу зложити подяку — кінчив він

— моїй рідній сестрі, бо вона то скли

кала й повела вас туди. Дякую тобі, се

стричко, ще раз і бажаю тобі всього

доброго. Дякую й тобі, Семене, за всії

твої труди. Сестро й ти, друже Семене,

не всилї я вас за всї ваші труди вина—

городити. Думаю, що хоч у части від

дичу ся вам, коли тепер в сей радісний

день при вcїх оповіщу ваші заручини.

— Славно, славно! — загули коза

ки. — Хай живуть молодята, хай живе

сестра-козачка.

В кілька недїль опісля відбуло ся

весї.1є ()риеї із Семеном. Гучне було

весїли:, гостий було повно з усїх усю

дів Запорожа й Гетьманщини. А тягло

ся весїлє цїлїcїнький тиждень.

По весїлю сказав Супрун до сестри

та Семена:

— Ви лишіть ся тут на хазяйстві і

жийте щасливо та виховуйте дїтий, щ0

би й сини і дочки ваші були такими

хоробрими та бравими козаками й козач

ками як ти, Орисю і ти Семене, а я

пійду на Сїч, дальше мечем служити За

порожу й усїй Українї!
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Др. Іван Франко.

звмлв моя!
Осr=xО

Земле, моя всеплодючая мати, Дай і огню, щоб ним слово налити,

Сили, що в твоїй живе глибинї, Душпі стрясать громовую дай власть,

Крашлю, щоб в бою сильнїйше стояти,|Правдї служити, неправду палити

Дай і менї! Вічну дай страсть!

Дай теплоти, що розширює груди, Силу рукам дай, щоб шута ломити,

Чистить чутє і відновлює кров, Ясність думкам—в серце кривди влучать, .

Що до людий безграничную будить, |Дай працювать, працювать, працювати,

Чисту любов! В працї сконать! -

ПОЛОН ТРОХ ПОПАДЯНОК.

(Народна пісня.)

Коли Турки воювали, До ї взяли попри возї,

Білу челядь забирали; Попри возї на мотузї,

І в нашої попадоньки Тота кричить:

Взяли вони три дївоньки. „0й Боже мій! ніжки мої/

0дну взяли попри конї, „Ніжки мої біленькії,

Попри конї на ременї; Не мати вас умиває,

Другу взяли т0три в03ї, Пісок пальції роз'їдає,

Попри возї на мотузї; Кровця пуки заливає!”

Третю взяли в чорні мажі...

По ї взяли попри конї,

Попри конї на ременії,

Шо ї взяли в чорні мажі,

Тота плаче, тота кричить:

Тота плаче: „0й, Боже мій! „0й, Боже мій! очка мої!

Косо моя жовтенькая! 0чка мої чoрненькії!

Не мати тя розчісує, Тільки краю проходили,

Візник бичем розтріпує!” А білий сьвіт не виділи.
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ЯК МІНІСТРИ уllАСЛИВЛН]Н]Tb НАРІД,

ин Неба — хай iмя його

пережиє всесьвіт — цї

сар . Ії-0-А стояв бі

ля вікна своєї порцеля

нової палатки. Він був

молодий і тому добрий.

Серед блеску і величавости, що окружа

ли його, він нїколи не переставав дума

ти про убогих, оминених долею.

Ішов дощ. Лив стру

ями. Небо плакало, а

разом з ним цьвіти

і дерева проливали

сльози. Серце стисну

.10 сЯ цїсареви з жалю

і він викликнув:

— Яка гірка доля

того, котрий навіть не

має капелюха, щоби

Накриги голову в та

кий дощ!

І. вернувши ся, щїсар сказав звер

Таючи ся до свойого палатного управи

теля: ... Я хотїв би знати, скільки бідаків

в моїй столици в Пекінії не має капелю

Хів ?!”.

— Сьвітло Сонця! — сказав управи

тель Щсунґ-Хі-Щсанґ, падаючи на колї

на і схиляючи голову, ЧИЖ є ІІІОНе—

будь нездїйсниме для володаря вcїх во

лодарів!! Скорше нїж зайде сонце, ти

будеш знати, о Батьку Зорі, се, що ти

бажаєш знати!!

Пїсар ласкаво усьміхнув ся, а Псунґ

Хі-Щсанґ з усеї сили пустив ся бігти до

першого мінїстра Сан-ІПі-Санґа. Він

прибіг задиханий, а до того ще змішав

ся так, що навіть не міг віддати вcїх

(Хінська істория, подібна до росийського житя.)

почестий, які належали ся першому мі

нїстрови.

— Загальна Радість, наш наймило

стивійший цїсар. — промовив він, ле

дви дихаючи — дуже занепокоєний. Йо

му додають жалю ті люди, котрі ходять

по містї без капелюхів, і він нинї ще

хоче знати, скільки їх в Пекінї!

— Є такі поганшї! — відповів Сан

Ші-Санґ, і зараз таки приказав прикли

кати Пі-Хі-Во, головного начальника

міста.

— Погані вісти йдуть із палати! —

сказав він. коли Пі-Хі-Во на знак по

IIIанII склонив голову до самої землї. —

Повелитель нашого житя запримітив не

порядок!

— ІІІо? — зі страхом викликнув Пі

Хі-Во. Якже се могло стати ся, ко

ли прегарний тїнистий сад зовс їм від—

дїляє палату від Пекіна 2

— Не знаю, як се стало си — від

повів ('ан-IIIі-Санґ. але цїсаря

страшно занепокоїло, що ріжні голо

Дранцї ходять в дощ без капелюхів. Він

НиIIї IIце бажає знати, скільки їх є в

Пекінї. Розвідайте ся про се.

— Зараз же прикликати сюди стару

собаку, начальника шолїциї Джір-Санґа!

— розгнївано викликнув Пі-Хі-Во, о

бертаючи ся до своїх підданих.

І коли начальник міської полїциї,

дрожачи і блїднїючи зі страху. кинув ся

йому до ніг, розгнїваний начальник мі

ста обсипав його градом проклонів.

— Нужденний, неробо, підлий про

дажний чоловіче! Ти хочепп, щоби вcїх

нас розчетвертували разом з тобою!?
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— Поясни менї причину твого гнїву,

— дрожачи сказав начальник полїциї

Джір-Санґ, — щоби я міг зрозуміти ла

скаві слова твої. Інакше, бою ся, що

недоступний буде менї язик твоєї му

Дрости.

— Стара собако, тобі стерегти без

2оги, а не пильнувати порядку найбіль

шого міста на сьвітї! Сам володар Ки

таю запримітив непорядок в містї: по

улицях ходять ріжні голодранції, котрі

не мають капелюхів, щоби накрити го

лову підчас дощу. До вечера мусиш ме

нї донести, скільки таких непотрібів

найдеть ся в Пекінї!

— Все буде сповнене точнїcїнько!

— відповів Джір-Санґ, тричи вдаряючи

головою в підлогу. І за хвильку він вже

стукав ногами і кричав на своїх полї

цаїв, скликаних ошоломлюючими звука

ми ґонґа (ґонґ се великий мідяний дзвін.

формою подібний до решета).

— Непотріби, — кричав він до сво

їх полїцаїв — я вас усїх знищу, виві

шаю, спалю живцем на жаріючих углях!

Як ви наглядаєте порядку в містї?! Лю

ди ходять без капелюхів! Щоби менї за

Г0ДIIНу зловлено вcїх тих, що не мають

капелюхів бодай з морської трави!

Жовнїри кинули

ся сповнити при

каз і цїлу годину

по всїх улицях Пе

кіна відбували ся

лови на людий, ко

трі не мали капе

люхів.

— Держи його, лови — кричали по

лїцаї хапаючи прохожих без капелюхів.

Вони витягали їх зпід плотів, парка

нів. зпід домів, де вони сховали ся наче

щурі, котрих переслїдує кухар, щоби

приготовити з них смачну страву.

І за годину вcї ті, що не мали ка

пелюха в Пекінї, стояли на вязничнім

подвірю.

— Скільки їх? — спитав начальник

полїциї Джір-Санґ.

— 20.871, — відповів полїцай, кла

Няючи ся до землї.

— Карай їх! — сказав Джір-Санґ.

І за пів години 20.871 Китайцїв з

відрубаними головами лежало на подві

рю вязницї.

Джір-Санґ пійшов до Пі-Хі-Во, Пі

Хі-Во пійшов до Сан-ІПі-Сана, а Сан

Ші-Сан донїс про все Псунґ-Хі-Щсан

Г0ВИ.

День клонив ся до вечера. Дощ на

став. Надлетїв вітрeць. Він сколихнув

деревами і брилянтовий дощ посипав ся

з дерев на запашні цьвіти, котрі горіли

і мінили ся в промінях сонця.

Цїлий сад був повний сяєва і запа

ху, і володар Син Неба Лї-0-А стояв бі

ля вікна своєї порцелянової палатки, лю

буючи ся чудовим краєвидом.

І тому, що він був молодий і до

брий, то і в сю хвилю не забув він про

НещасНИХ.

— До речі — сказав він, обернув

Іни ся до найстаршого мінїстра Щсунґ

Хі-Щсанґа — ти мав дізнати ся, скіль—

ки людий в Пекінї не має навіть капе

люхів, проби заслонити ся перед дощем.

— Волю володаря всесьвiта сьвято

виповнили його слуги — відповів Щсунґ

Хі-Щсанґ з низким поклоном.

— Скількиж їх? Лише, вважай, ска

жи менї всю Правду.

— В цїлім Пекінї нема нїодного Ки

тайця, котрий не мав би капелюха, щоби

накрити голову підчас дощу. Кляну ся,

що я говорю чисту правду!

І Щсунґ-Хі-Щсанґ підняв обі руки

до неба і склонив голову на знак сьвятої

присяги.

Лице доброго цїсаря засияло від

щасливого радісного усьміху.

— Щасливе місто! Щаслива країна!

— викликнув він. — І як щасливий я,

що народови так добре жисть ся під моїм

ІІ{lН0ВаІІ(; М.

А Сан-ІПі-Санґ. Пі-Хі-Во і Джір

Санґ одержали огдери Золотого Змия

за батьківську опіку для добра народа.

—Б.2=.
27 5. -
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СОКІЛБСБКІ КЛИЧІ.

Все вперед! Вcї враз!

:{:

Не лебедїти, але стреміти!

х:

Народна честь,

Сьміле око,

Сильні груди,

Мало слів,

А дїл богато !

Не плачем, а мечем !

х:

Дїлами, не словами!

::

Сьвіт посідає той, хто його здобуває.

Байдужі гинуть!

ж :

Нероба стає рабом.

::

Хто не йде, той лишає ся позаду.

::

Природа дає побіду все сотворіням рухливійшим.

x=

Вихованє тіла — се шлях до вихованя духа.

х:

Хто сам своєї чести не цінить.

того нїхто не цїнить.

х:

Руханка се лїк на байдужність, лїнь, кириню.

::

Кожде поколїнє відповідає за прикмети тіла і ду

ха слїдуючого поколїня.

Слїдуюче шоколїнє має стати лїпше нїж попередне.

::

Молодїж ce будучність народу.

Лїпша молодїж, красша будучність.

:{:

Нарід, що не стремить до єдности підчас мира,

не має карности підчас війни.

:8:

Руханка робить тіло гарним,

а дух відважним.

:8:

Треба вже молодїж виховувати в рухливости, че

сности, карности, а цілий нарід набуде тих

прикмет.

::

Хто вміє слухати, той буде вміти приказувати.

::

Руханка учить приказувати і учить слухати. Ру

ханка виховує вже в молодїжи орґанїзацийний

змисл, призвичаює до поділу працї, до відвічаль

ности за обняту задачу, до совісности і точности,

до опанованя роботи правильною напругою, до

віри в свої сили.

::

У cьвіті лекше знайти маєток, ніж енергічних,

розумних, совісних, щирих і точних робітників

до якоїнебудь роботи. Вихованє солїдних робітни

ків є найбільшою задачею кождого народу.

:;:

Сьвіт слухає слів, але глядить на дїла.

ж:

Розвивай свої сили, бо як ти слабий, то сьвіт

скрутить тобі карок.

Оeu.
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Др. Іван Крип'якевич.

РуCh-УКРАЇНА | М00К0BllИНА,

(Змаганя України до визволеня з москогської неволї від часів Хмельницького).

«2к»

Злука України з Московщиною не

починала ся під щасливими ворожбами.

Вже на Переяславській радї в cїчи

1654. р. появила ся сильна опозиция

проти союза з м0ск0вською Державою,

до якого змагав гетьман Богдан Хмель

ницький, примушений безвихідним по

лїтичним положенєм України. Коли мо

сковські бояри зажадали, щоби козаки

присягли цареви на вірність, козацька

старшина заявила, що повинні прися

гати в царськім імени московські бояри,

що цар буде шанувати українські права

і не видасть Українцїв Польщі. Бояри

не хотїли зложити присяги, бо, казали,

що цар самодержець не присягає під

даним... Се викликало обуренє між коза

ками. Тільки з трудом здержано вибух

і з податливими переведено комедию

з'єднаня.

Але сьвідомі і полїтично вироблені

одиницї не хотїли погодити ся з м0

сковським панованєм. Визначні козаць

кі полковники як Богун, Сїрко й инші

зовсїм відмовили ся присягати цареви.

Потім остигли в приязни до Московщи

ни навіть і найбільше рішучі її при

хильники. Дуже скоро показало ся, що

московське правительство цїлком не ду

має обороняти Україну перед чужими,

але бажає використати її для своїх пї

лий, зруйнувати край економічно і по

лїтично та підлати його під важке яр

мо самодержавя. Дуже скоро прийшли

й українські повстаня проти Москов

ащини. -

Першим, що хотїв підняти оружє

-проти московської влади на Українї,

був Богдан Хм е л ь н и ць к и й.

Нераз несправедливо осуджувано вели

кого гетьмана, що він був піддав Укра

їну під московську зверхність; сам Шев

ченко кидав на тїнь Хмельницького гір

кі обжалуваня... Правда — Богдан по

дав перший руку Москалеви, але як по

бачив свою помилку, то перший шоки

нув шкідливу дружбу і всї зусиля обер

нув на се, щоби відірвати Україну від

Московщини. Останні два роки житя

старого гетьмана се час безнастанних

переговорів із суcїдними державами і

воєнних приготовлень на Українї, щоби

привести цїлковиту зміну полїтичного

шоложеня. Хмельницький заключив со

юз з північним ворогом Московщини

ІІІвециєю, а також із Семигородом, що

тодї підносив ся до більшого значіня

та з Туреччинoю, a все, щоби не дати

загинути в московській неволї „вольно

му народови”.

Передчасна смерть Хмельницького

1657. р. на хвилю перепинила cї зма

ганя. Але новий гетьман І в а н В и

г о в с ь к и й вів дальше Богданове дїло

і проголосив отверто розрив із Москов

пипою. В манїфестах до чужих держав

і в унїверсалах до народа пояснено при

чину роздїлу тим, що Московпина не

додержала зобовязань шодо України.

..Сьвідчимо про неповинність нашу” —

голосив манїфест гетьмана Виговського

— „і кличемо Бога в поміч — ми при

мушені для захованя своєї свободи взя

ти ся до законної оборони, щоби скину

ти з себе те ярмо і шукати пом0чи сv cї

дів. Не на нас спадає вина сеї війни,
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що вже починає горіти. Ми були вірні й

остаємо ся вірні нашому великому кня

зеви і проти волї нашої беремо ся за

збрую”.

На жаль, міждержавні відносини то

дї змінили ся і Виговському удало ся

тільки заключити договір з Польщею

— звісну гадяцьку умову, що утвори

ла Велике Князївство Руське під поль

скою зверхностю. Одначе воєнні кро

ки нійшли лїше як полїтичні. Коли

1659. р. московське війско увійшло в

північну Україну і почало облогу міста

Конотопа, Виговський несподївано на

пав на росийську армію і погромив її в

небувалий спосіб: Знищено щїле війско

М0СКОВСЬКе, ДВ0Х В0єВ0Д В3ЯТ0 Д0 Нев0—

лї; московські віддїли серед перешолоху

втїкали з української землї. Але та слав

на побіда під Конотопом 1659. р. не

принесла сподїваних успіхів. З внутріш

них причин мусїв Виговський уступити

з гетьманства, а його наслїдник, слабий

Юрій Хмельницький помирив ся з Мо

cКОВЩИНОЮ.

Та мир не тривав довго. Тяжко було

удержати приязнь з Московщиною, на

віть найбільшим її прислужникам. На

слїдник Юрія Хмельницького І в а н

Бр ю х о в е щ ь к и й був відданим слу

гою Москви до крайних границь. Він

перший з гетьманів їздив з поклоном

до царя, оженив ся з Московкою та го

товий був віддати всю управу в москов

ські руки. Але гнет і переслїдуванє Мо

сковщини і йому допекли так, що він

схопив за оружє. При підмозї правобіч

нoгo гeтьмaнa Пе т р а Д о р о п е н к а

з початком 1668. р. підняло ся повстанє

проти Московщини. Зазивні унїверсали

Бр" ховецького знайшли всюди охот

ний послух, бо здирства московських

урядників і насильства війска знищили

всю Інихильність для царського пан0

ваня. Почала ся дрібна війна проти м0

сковських залог, розсипаних П0 краю.

десятки і сотки салдатів гинули што дня.

козацька старшина рішучо приготовляла

ПОВСТ{l НЄ.

Московські залоги тримали ся ще

тільки в Києві і Чернигові. Мало вже

прийти до остаточної розшрави з гол0в

ним корпусом московського боярина Ро

мадановського, коли смерть Брюховець

кого положила конець сьому другому

повстаню. Дорошенко не міг продовжа

ти війни, а новий лївобічний гетьман

Д а м я н М н о г о г p і ш н и й, хоч не

охотно, але мусїв відновити договір У.-

країни з Московщиною. Сумно скінчи

ли ся для обох гетьманів знакомства з

Московщиною. Многогрішного цар за

слав на Сибір, де він прожив до смерти

у великій нуждї, а Дорошенко також

щокінчив віку в далекій північній ґубер

нїї, на „шочеснім” засланю...

І в а н С а м і й л о в ич, вибраний

потім гетьманом ішов слїдами Брюхо

вецького, — уступчивостю і покорою

намагав ся здобути прихильність для

свого пraвлїня. Синів повисилав на на

уку до Москви, як би в заклад своєї вір

ности, доньку віддав за московського

воєводу та згодив ся на знесенє автоно

мії (самоуправи) української церкви.

Але і він під конець свого житя заслу

жив собі назву зрадника Росиї. В 1672.

р. Московщина задумала похід проти

Татарів, в якім мусїли й козаки брати

участь. Похід не вдав ся, бо Татари за

вчасу випалили степ. Невдачу

приписала Московщина гетьманови Са

мійловичеви, мовляв, він умисн0 все

так уложив, щоби знищити московське

війско. Не знати, чи се тільки була кде

вета боярина Голїцина, чи справдї С

мійлович мав такі замисли. Але підо

зрінс вистарчило і Самійловича скину

ти з гетьмана та вислали його з bодй

ною до Москви. Там його арештовано

і з одним сином заслано на Сибір. По

твох роках він умер в містї Тобольску.

Другого сина, що був чернигівським

полковником і задумав повстанє, відда

но під суд і покарано жорстокою смертю.

Невлачні проби повстаня підняв на

ново гетьман І в а н М а з е н а. З по

чатком гетьманства він також не думав

зрикати з Москвою. Все мав злудну на

пїю, що покірностю можна охоронити

Україну перед остаточною загладою. А

ле сумна дїйсність не давала йому ба



— 132 —

вити ся мріями. Цар Петро почав силь

ною рукою нищити останки автономії:

вишуканими способами став руйнувати

нащасливу країну. Податки, походи, по

стої війск, роботи при північних кріпо

стях, — все те показувал0, про що

думає цар. І людям, „відпадало серце

до великого государя”. До Мазепи звер

тали ся поклики народа: „Як ми за ду

ншу Хмельницького завеїгди Бога мо

лимо, так навпаки ми і дїти наші во віч

дні роди будемо душу і кости твої про

клинати, коли нас за гетьманства свого

в московській неволї оставиш... 0чи вcїх

на тя уповають...” Коли шведський ко

роль Карло ХІІ. ропочав війну з Ро

"сиєю, пригадали ся давні часи зносин

України зі Швециєю, давні надїї на не

зависимість козацької держави під швед

'ським зверхництвом. Почала ся пере

пїиска, переговори, приготовленя. Але рі

шучі подїї прийшли скорше нїж при

готовленя. Король Карло несподївано в

opсни 1708. р. вернув ся з війском на

Україну. Але тут не були приготовлені.

На Українї стояли сильні московські

залоги, більшість козацьких війск за

царським приказом була на Білій Руси.

'а між рештоіо не було порозуміня і

єдности. Мазепа зі старшиною подав ся

до шведського табора, потім прибув і

С о р дії є н к о із сїчовим товариством,

але все те було мало і кампанїя скін

чила ся невдачею під Полтавою в черв

«ни 1709 р. -

Се останне українське повстанє про

ти Росиї. -

Українська опозиция вправдї не за

мовкла і пізнїйне, але бажаня свої про

являла тільки мемориялами, а не ору

жєм. Найбільше завзятим ворогом ро

сийського панованя на Українї лишив

ся Ф и л и н () p л н к, бувнний ґенераль

ний писар, вибраний гетьманом по

смерти Міазени. Разом з українською e

міґрациєю нодав ся він до Туреччини,

потім до НИнециї і по роках знов на

схід, нробуючи у всїх держав збудити

ізаінтересованє для української справи.

Наслїдник Мазепи на Гетьманщинї геть

ман. І в а н С к о р о н а д с ь к и й не
: 4. - “

міг думати про оружний спротив по не

Давній невдачі, але всїми силами рату

вав автономію України; так переймав ся

він справами краю, що коли цар уста

новив „Малоросийську Колєґію” для

нагляду над українською управою, з жа—

лю занедужав і умер 1722. р. Ще біль—

ше сьміливо виступав наказний геть

ман ІІ а в л о II 0 л у б о т о к, котрого

за оборону давних прав України цар

Петро велїв арештувати й осадити у

вязници. В Петропавловській кріпости

в Петербурзї умер гетьман Полуботок

1724. р., лишаючи память горячого ша

тріота. Говорили, що коли Полуботок

розхорував ся, наляканий цар Петро

Просив ПроЩеня у Ньог0. — але гетьман

сказав: „За невинне стражданє моє і

моїх земляків будемо судити ся у спіль

ного і нелицимірного судиї — Бога на

шого. Скоро станемо перед ним і він

розсудить Петра з Павлом”. На старих

портретах Полуботкових читаємо слова,

що гетьман мав сказати цареви: „Засту -

паючи ся за вітчину, я не боюсь нї кай

данів нї тюрми і для мене лучше най

гіршою смертю умерти нїнк дивити ся

на загальну загибіль моїх земляків”.

Такимиж шляхами ішов Д а н и л о А

п о с т о л, що навіть з пожертвованєм

особистого достоїнства боронив інтере

сів свойого народа. сей послїдний козак

на гетьманськім урядї. Врештії й чужий

Українї К и р и л о Р о з y м о в с ь к и й.

останний титулярний гетьман. стягнув

на себе гнїв царату за змаганя до авто

номії України. -

І навіть коли прийшов остаточний

конець гетьманству (1761. р.) і коли

на все українське житє впали страшні

переслїдуваня, — інтеліїґенцня ук аїн

ська не затратила змагань до самостій

ности України. Роeийські управителї У—

країни 18-ого віку дивува. 1и ся. по нове

українське почо.їїнє при західній осьві

тї і культурі не переставало бути коза

ками і все заховало горячу любов для

своєї нациї і ..солодкої вітчини”. ..Ся

невелика купка людий — так IIIІсали

тодї про Українцїв — инакше не віл

зиваєть ся як тільки. що то вони най

перші на цїлім сьвітї і що нема від них
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нїкого хоробрійшого, нїкого розумнїй

шого, і нема нїгде нїчого доброго, нї

чого корисного, нїчого дїйсно свобідно

го, що могло-б їм придати ся, і все, що

у них — то найкрасше”. З великою си

лою проявили ся українські змаганя

1767. р., коли Катерина II. дозволила

вcїм частям держави виявити, яких за

конів бажають. В с ї у к р а ї н с ь к і

С Т а Н И З а Я В и Л и т 0 Дї З Н е 3 В и

ч а й н о ю о д н о д у п н о с т ю, що

б а ж а ють да в н о ї а в т о н о м і ї, —

п р а в, як і були з а Б о г д а н а

Хм е л ь н и ць к о г о. Сї бажаня були

такі острі у своїм змістї, що тодїшний

управитель України Румянцев пробував

арештованями сінинити акцию і навіть

на його почин суд засудив трийцять

Степан Руданський.

ТУГА В МОСКОВЩ

Повій, вітре, на Вкраїну,

Де покинув я дївчину,

Де покинув чорні очи,

Повій, вітре, з опівночи.

Між горами там долина;

Там біленькая хатина;

В тій хатинї голубонька,

Голубонька-дївчинонька...

Повій, вітре, до схід сонця,

До схід сонця, край віконця;

Край віконця постїль біла,

Постїль біла, де спить мила.

Повій, вітре, тишком-нишком

Над румяним, білим личком,

Над тим личком нахили ся,

Чи спить мила, подиви ся.

осіб на кару смерти за стремлїня до о

сягненя самоуправи України.

Останні заходи визволити Україї

зпід росийського панованя доходять

порога 19-ого віку. Коли 1791. р.

Росиєю і Прусами прийшло до напружв.

ня відносин, в Берлїнї у мінїстра Герц

берґа був на послуханю один з визнач

них Українщїв К а п нї ст. Приїхав він

із заявою, що Українцї доведені до роз

пуки тяжким гнетом росийського уряду,

задумують підняти повстанє, і питав ся,

чи можна числити на пруське Зверхниц

тво. Але Пруси не вважали справи зрі

лою і змаганя спинили ся.

Аж у другій половинї 19-ого віку

ожили давні часи і стара справа зна

пла вислів у нових формах...

Львів, в серпни, 1914. “.
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Як спить мила, не збудилась, —

Згадай того, з ким любилась

З ким любилась і кохалась,

І кохати присягалась.

Як забється їй сейденько,

Як дївча зітхне тяженько,

1 Як заплачуть чорні очи,

Вертай, вітре, н опівночи.

А як мене позабула

І другого пригорнула,

То розвій ся край долини,

Не вертай ся з України...

Вітер віє, вітер віє,

Серце тужить, серце млїє...

Вітер віє, завіває,

3 України не вертає...
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на й ут кобзар сидить

Та на кобзї грає;

Кругом хлопцї і дївчата —

Як мак процьвітає.

Грає кобзар, виспівує,

Вимовля словами,

Як Москалї, Орда, Ляхи

Бились з козаками:

Як збиралась громадонька

l; неділеньку в ранЦї:

Як ховали козаченька

Д; зеленім байрацї.

Грає кобзар, виспіву8,

Аж лихо сьмієть ся:

„Була колись Гетьманщина,

Та вже не вернеть сЯ:

Було колись панували,

Та більше не будем...

Тої слави козацької

По-вік не забудем!

Україно, Україно!

Ненько моя, ненько!

Як згадаю тебе, КраЮ,

Завяне серденько!

ф: подїло ся козацтв0,

Червоні жупани?

Де подїлась доля, В0ля,

Бунчуки, гетьмани?

Де подїлось? — Ізгоріло!

А чи затопило

Синє море твої гори,

Високі могили?

Мовчать гори, грає море,

Могили сумують,

А над дїтьми К03aЦЬКими

Поганцї панують!

ТАРАСОВА НlЧ.

Систсихо

Грай же, море! мовчіть гори!

Гуляй, буйний, полем!

Плачте, дїти козацькії!

Така ваша дoля!

Встає хмара зза Лиману,

А другая з поля:

Зажурилась Україна —

Така її доля!

Зажурилась, заплакала,

Як мала дитина.

Нїхто її не вратує,

Козачество гине,

Гине слава, батьківщина,

Немає де дїтись;

Виростають нехрещені

Козацькії дїти,

Кохають ся невінчані,

Без попа ховають,

Запродана жидам віра,

В церкву не пускають!

0бізвавсь Тарас Трясило

Гіркими сльозами:

„Бідна моя Україно,

Стоштана Ляхами!”

0бізвавсь Тарас Трясило

Віру ратувати,

0бізвав ся орел сизий

Та й дав Ляхам знати!

0бізвав ся пан Трясило:

„А годї журить ся!

А ходїм лиш, пани брати,

3 їїоляками”бить ся”
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Вже не три днї, не три ночи

Бєть ся пан Трясило;

Від Лимана до Трубайла

Трупом поле вкрилось.

Ізнеміг ся козаченько,

Тяжко зажурив ся,

А поганий Конецьпольський

Дуже звеселив ся;

Зібрав шляхту всю до купи,

Та й ну частувати.

Зібрав Тарас козаченьків

Поради прохати:

„0тамани, товариші,

Брати мої, дїти! -

Дайте менї порадоньку:

Що будем робити?

Бенкетують вражі Ляхи,

Наше безголовє”.

— ,.Нехай собі бенкетують,

Нехай на здоровє!

Почи сонце зайде,

А ніч-мати дасть пораду:

Козак Ляха знайде”.

Лягло сонце за горою,

Зірки засияли,

А козаки, як та хмара,

Ляхів обступали.

Як став місяць серед неба,

Ревнула гармата:

Прокинулись Ляшки-панки —

Нїкуди втїкати!

Прокинулись Ляшки-панки —

Тай не повставали:

Зійшло сонце Ляшки-панки

Почотом лежали.

Червоною гадюкою

Несе Альта вісти,

Щоб летїли круки з поля

Ляшків-панків їсти. *

Налетїли чорні круки

Вельможних будити;

Зібрало ся козачество

Богу помолитись.

Закракали чорні круки,

Виймаючи очи;

Заспівали козаченьки

Пісню сеї ночи,

Сеї ночи кровавої,

Що славною стала

Тарасови і козацтву,

Ляхів що приспала.

„Над річкою, в чистім полї

Могила чорнїє:

Де кров текла козацькая,

Трава зеленїє.

Сидить ворон на могилї.

Та з голоду краче...

Згада козак Гетьманщину,

Згада, тай заплаче”.

Замітка. „Тарасовою ночию” зоветь ся

битва Переяславська в пб28. роцї, коли то

козацький гетьман Тарас Трясило побив

польського коронного гетьмана Конєцполь

ського над річкою Альтою. По веселощах, у

сьвято Божого тїла Поляки спочивали у сво

їм таборі, аж нараз напали на них козаки і

розбили до тла.

За що боролись ми з Лихами?

За що ми різались з ордами?

За що скородили спнсами

Московськi ребра? Засївали,

І рукою поливали,

І шаблями скородили,

Що-ж на ниві уродило?

Уродила рута, рута,

Волї нашої отрута!

Т. Шевченко.

22 гS
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Посольство чужосторонних володарів

у гетьмана Хмельницького.

(Оповіданє літописи Самовидця).

—zк—

В Різдво Христове (1649. р.) при

слав король польський його милість

своїх великих шослів, то є князя Че

твертинського і пана воєводу київсько

го Адама Кисїля з иншими благочести

вими шанами в посольстві до гетьма

на Хмельницького і всего війска Запо

рожського. А по причинї їх приходу зло

жив гетьман Хмельницький раду в Пе

реяславі і там по Різдві Христовім при

їхав зі всїми полковниками і сотниками

І там на тій радї в Переяславі вручили

шанове посли короліївські при посольстві

привілей (письмо) на вольности і бу

лаву і бунчук. хоругву, бубни, війскові

знаки від короля його милости, хотячи

закінчити ту війну. Там же і посли від

угорського короля були на тій радї: так

зараз шо вcїх землях пійшла слава ко

зацька і Хмельницького, що ріжні во

лодарі відзивали ся з приязнию і дарун

ки присилали, бо і посли від його цар

ського величества з Москви, від госпо

дарів волоського і молдавського, з вели

кими дарунками стали приходити. При

нявши великих послів короля його ми—

лости і ті клейноди війскові і дарунки

великі, відправив Хмельницький тих по—

слів з честию. обіцюючи все після жада—

ня короля його милости вчинити і зане—

хати сеї війни, тілько, щоби при старо—

давних в0льностях Св0їх казацьких 0—

СТаВaТИ.

—S2

Богдан Лепкий.

•e2-e»
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А я вам кажу: день іде,

Іде така година,

Коли нї тут, нї там, нїгде,

Кордонів жадних не буде

Лип даль далека, сина.

А я вам кажу: близкий час

І хвиля недалека,

Що буря зірветь ся нараз,

Згуртує і змішає нас

І з близка і з далека.

Хто каже вам, що все одно,

Де жити, як вмирати,

Той тягне вас в банго на дно,

Той вам дає без дна судно

І каже кермувати.

А я вам кажу: майте слух,

І позір тому дайте,

Що вам говорить Волї Дух,

Про близку хвилю заверух

хвилї тої чайте!

Як вдарить нам підземний дзвін

І сурми заголосять, -

То йдїм туди, де кличе Він,

Через кордони, гень над Дін...!

Нас коети предків просять.

Не пійдем ми, прийдуть вони,

Таке вже в сьвітї право...

Як сталь гартується в огни,

Так ти нас, Воле, розогни,

Веди, веди нас, Славо!

У Львові, 27-ого червня, 1914.

22тт-S-
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Сорок лїт минуло вже, як др. Іван

Франко почав працю на вбогій ниві на

шого письменства. Сорок лїт у житю лю

дини богато значить, а ще більше сорок

лїт працї, працї для народу. І ще якої

працї! Убого, пусто було ще тодії в нас,

як він зачинав її. Народна праця на вcїх

полях була ще тодї.

ТаК (“Ка3áТІІ, В СІІ0ВИ—

точку. Народної сьві

Дом0сти т0дї Ще так як

би й не було. По се

Лах панувала темнота.

а більшість інтелїґен

циї задурманена м0

сквофільством зовсїм

Не журила ся наро

дом. Тільки невелич

кий гурт, переважно

молодшої інтелїґенциї

був національно сьві

домий, але й той не

знав часто, що йому

дїяти, як взяти СЯ за

дїло. Сумно було тодї

ще в нас. Ось в таких

часах почав народну

працю Іван Франко,

тодї пе молодий, бо

скінчив її 1875. р. Як в народній школї

так і в ґімназиї вчив ся дуже гарно. Пи

сати твори почав ще в ґімназиї в 1873.

р., а друкував свої перші твори 1879 р.

також ще в ґімназиї. Скінчивши ґімна

зию 1875. р., записав ся у львівськім у—

нїверситетї на фільософічний видїл та

вступив до студен

ського товариства „А-

кадемічний кружок”, в

якім було найбільше

студентів москвофілів.

Та в роках 1875. і

1876. настали в cїм

товаристві великі змі

пи в пересьвiдченях

членів. До товариства

пистав листи славний

| напі учений і поліїтик

Михайло Драгоманів.

В сих листах радив

він академикам, що

коли вони хочуть при

нести користь для на—

роду, то мусять поки

нути своє москвофіль

ств0, а працювати для

народу в його рідній

мові і в поступовім

всего 18-лїтний студент унїверситету.|дуеї. Богато молодежи пійшло за радою

Родив ся він в 1856. р. в селї Нагує

вичах, дрогобицького

личинї, де його батько був ковалем.

До народної школи ходив Іван Фран

ко в Ясеницї сільній і в Нагуєвичах,

а відтак в Дрогобичи. Коли кінчив на

одну школу, вмер йому батько. Там в

Її ходив також до ґімназиї і

Драгоманова, а найсильнїйше вплинув

Драгоманів на Франка і його приятеля

Михайла Павлика. Перші свої твори:

поезиї й оповіданя містив він в часопи

си ..Другь”, яку видавали академики.

Там помістив він і першу свою більшу

повість „Петріїї та Довбущуки”. 1877 р.

в лїтї арештували Франка. Його вміша



— 138 —

ли в процес проти социялїстів і засудили

на шість тижнїв арешту, видержавши ві.

cїм тижнїв у слїдчім арештї. Засудили

його за належанє до тайного товариства

до якого він нїколи не належав і якого

відай не було. Тяжко було Франкови і

тюрмі, та ще тяжше стало йому, колі

вийшов з неї на волю. Тодїшна наша ін.

телїґенция вирекла ся його, обминала йо

го, усунула з товариств. Та Франко не

впав на дуcї. Він учив ся дальше в унї

верситетї і не кидав також народної пра

цї. Разом з Михайлом Павликом видавав

він тодї часопись „Громадський Друг”.

Сю ґазету прокуратория конфіскувала

раз за разом так, що редактори мусїли

змінювати її назву на „Дзвін”, а відтак

на „Молот”. По упадку сеї ґазети вида

вав Франко „Дрібну білїотеку”, в якій

видав кілька поучаючих книжочок.

З початком 1880. р. його вдруге a

рештували в Яблонові. Передержали три

місяцї в слїдчій вязницї і відставили шу

пасом пішки до Нагуєвич. Ся дорога при

чинила ся до того, що він занедужав. В

Дрогобичи, мимо того, що він мав го

рячку, впакували його в яму, в якій і ди

хати було годї, а відси відіслали його по

лїщаєм знов пішки до Нагуєвич. Дома

пролежав цїлий тиждень на пропасни

цю. Коли прийшов трохи до себе, пої

хав до Коломиї, де прожив три дни тро

ма крейцарами, які знайшов на піску

над рікою Прутом, а коли їх не стало

пролежав півтора дня в кімнатцї, ждучі

голодової смерти. Виратував його від

смерти товариш, котрого прислав Фран

кiв приятель Геник. У Геника думат

Франко лишити ся, поки не прийде д

здоровля. Та вже по кількох тижнях ко.

ломийський староста веліїв відставити йо.

го шандарами з Коломиї. Шандар піг

нав його ще хорого пішки в лїтну спе

ку. За старанєм старости заборонилі

Франкови жити в коломийськім повітї

Франко знов поїхав до Нагуєвич, а від

си до Львова, де знов записав ся на унї

верситет. У Львові враз з Іваном Белеєм

пізнїйшим редактором ..Дїла” видава"

лїтературно-наукову місячну ґазет

„Сьвіт”, де надрукував початок своє

більшої шовісти „Борислав сьмієть ся”

та кілька наукових розвідок і богато вла

них і перекладних віршів. Та у Львові

не мав з чого жити і вже у великий піст

1SS1. р. вернув ся до Нагуєвич, де жив

під шандарським дозором. Тут перекла

щав твори чужих письменників і писав

богато до „Сьвіта”. Тут написав також

історичну шовість „Захар Беркут”, яка

була нагороджена на конкурсї лїтера

гурної ґазети „Зоря”. Пізнїйше вернув

ся до Львова і працював в „Дїлї”. Вдру

ге запросили його до „Дїла” і „Зорі”

1883. р. При сих ґазетах був він до по

чатку 1885. р.

Від 1887. р. мусїв працювати при

польській ґазетї . Книгier Lwowski“.

Тодї ся ґазета виступала нераз в нашій

оборонї. Та хоч писав для польської ґа

зети, не переставав писати і по україн

ськи. Таки тогосамого року 1887. вий

шов збірник його поезий п. з. „З вершин

і низин”. Лїтом 1889. р. його знов ареш

гували та видержали в тюрмі 10 тижнїв

без нїякої вини. Вийшовши на волю, за—

чав видавати „.Лїтературно-наукову Бі

блїотеку”, а 1890. р. разом з Павликом

толїтичну часошись „Народ”. До сеї ґа

*ети писав також богато Михайло Дра

гоманів, котрий дав почин до заснованя

нової партиї: радикальної, яка під про

зодом Драгоманова, Франка й Павлика

розбудила була живійший рух серед на

шого селянства. Франко виробив про

граму сеї партиї й у цїлім рядї книжочок

*ияснив, як треба радикалам поступати,

щоби принести хосен народови.

Тодії Франко тому, що мусїв заробля

си на житє, перервав був науку в унївер

*итетї і докінчив її у Відни 1893—4. р.,

те й одержав степень доктора фільософії.

По смерти професора української мови у

цьвівськім унїверситетї 1894. р. здав

Іранко іспит на такого професора, та

хоч здав його дуже добре, посади не ді

*тав. Причинив ся до того намісник Ка

зимир Баденії і таки дехто й з Русинів.

В 1898. р. став він одним з головних

редакторів великого лїтературного мі

'ячника: ... Іїтературно-Науковий Віст

ник”, де містив богато своїх наукових
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творів, оповідань, повістий і поезий. Те

пер вже наща інтелїґенция не відщекува

ея його як колись і коли він 189S. p.

обходив 25-лїтний ювилей своєї лїте

ратурної працї, вся українська інтелії

ґенция звеличала його. На тім ювилею

сказав він: „Яко син селянина вигодова

ний твердим мужицьким хлїбом, я почув

себе до обовязку віддати працю свойого

житя тому простому народови. Вихова

ний у твердій школії, я від малку засвоїв

собі дві заповіди: „Перша, се було вла

сне почутє сього обовязку, а друга то шо

треба ненастанної працї; пізнїйше я пі

знав, що і нам всїм, щїлому нашому на

родови нїщо не прийде даром, що нам

від нїкого нїякої ласки не надїяти ся“.

Останний раз взяв Франко участь у

полїтичнім житю в 1899. р. при заснова

ню національно-демократичної партиї.

для якої працював також довший час.

Потім відддав ся вже лиш головно нау

ковій працї в „Науковім Товаристві ім.

Шевченка”, де й доси працював мими то

го, що від кількох лїт тяжко хорий, бо

має спаралїжовані обі руки.

Вже сей коротенький перегляд житя

і працї дра Івана Франка говорить нам.

яке велике значінє має для нас Франко.

які великі його заслуги для нашого на

рода. Куди не глянемо, всюди слїдна йо

го робота.

В письменстві дав він нам богато

гарних і вартісних творів для старих. для

молодих, для дїтий.

Справдї нема в нас нїчого крадшого

для дїтий, як Франків ... Інс Микита”.

..Абу-Казимові канцї“, ..Пригоди дон Кі

хота” та збірка казок п. з. ..Коли ще зві.

рі говорили“. І дїти нїчого так радо, тан

пильно не читають, як власне сї твори

Франка. Але й старші любують ся в сих

творах, бо вони писані так, що й старий

може з них богато скористати, хоч для

старших написав Франко й богато інших

дуже гарних творів. Згадаємо тільки най.

важнїйші: „Захар Беркут” повість з жи

тя тухольських селян в часах перших

татарських нашадів; Панські жарти”, по

ема з часів панщини і її скасованя; по

ема „Коваль Бассім”; збірка борислав

ських оповідань, в яких ошовідає про

житє при копальнях нафти в Бориславі:

повість „Боа Констрітор”, теж з бори

славського житя; збірка оповідань „В по

тї чола”; збірка поезий: „З вершин і ни

зин”; „Мій Ізмараґд“; „Зіляве листє”;

„З днїв журби”; драма „Украдене ща

стє” та дуже гарна поема „Мойсей“. Та

се ще далеко не все. Вcїх його творів так

богато, що коли тому 16 лїт, під 25-лїт

ний ювилей його видали тільки спис йо

го творів, то самі заголовки заняли ко

по 150 сторін, а тепер треба би сю книж

ку може і подвоїти. Не меньше важні йо

го наукові працї. Сї працї читають і по

важають вчені цїлого сьвіта. А коли до

сього додамо ще книжочки для народу,

статї по ріжних ґазетах, то будемо мати

хоч який-такий образ його великої пра

цї.

Понад 40 лїт він вже працює для сво

го народа і за сей час дав нам, як сказа

но, дуже богато, можна сьміло сказати,

що він виховав нас і богато з того, що

ми тешер осягнули на вcїх майже полях,

богато з того завдячуємо йому. Колись

Франка відрікали ся в нас, нинї вже всії

ми сьвідомі великих заслуг його, знаємо

зеї, що по Шевченку не було в нас біль

ше заслуженого чоловіка для нашої лї

гератури на цїлій Українї. Ми сьвідомі,

що коли ми нинії віримо, що сповнять ся

слова, які Франко сказав до нашого на

роду:

...Прийде час і ти огнистим видом

Засядеш у народів вольних колї,

Труснеш Кавказ, впережеш ся Бескидом,

Покотин Чорним Морем гомін волї

І глянеш як хазяїн домовитий

По своїй хатї і по своїм полї!.

то се у великій мірі його заслуга. То

му нема нинї між нами чоловіка, котрий

не поклонить ся перед його заслугами.
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Памятник українського поета Івана Кот

ляревського в Полтаві на рос. Українї.

(В день „білої цьвітки” в маю минулого року

прикрашено помятник нашого славного письмен

ника вінками з цьвітів і барвінку. З боку видно

нашись: ..День білої цьвітки”.)

Любов вітчини де героїть.

Там сила вража не устоїть,

Там грудь сильнїйша від гармат,

Там жизнь — алтин, а смерть— копійна,

Там лицар — всякий парубійна,

Козак там чортови не брат.

:k

Мунича правда єсть колюча ,

А панська на всії боки гнуча.

(3 „Енеїди” І. Котляревського).

7NS
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Про вдачу і хоробрі дїла гетьмана Петра Сагайдачного.

(3 давних лїтописних оповідань).

(Оповіданє Поляка Якова Собєского, батька пізнїйшого короля Івана Собєского, що

разом із Сагайдачним брав участь в Хотинській війнї).

Сей Петро Конашевич настільки пі

діймав ся над своїм простим способом

Житя своїм острим розумом, визначною

зрілостию гадок, незвичайним дотепом

в словах і дї.1ах. що з повною справед

ливостию мусить бути зачислений для

потомства між найвизначнїйших людий.

Скільки проводив він запорожським вій

ском, всюди окритий славою своїх по

двигів на сутні й мори користував ся

він незмірною ласкою судьби. Кілька

разів погромив Татар на Перекопських

стенах, наводив страх на Крим. Там він

заняв худобу на степах. у самої цїли

відібрав добичу, захоплену на Руси. Ко

ли Володислав (королевич. пізнїйше ко

роль) оружною рукою вертав собі пра

во на Московську державу, Конапевич

незвичайно проворно. Страпненно збен

теживши ворога, злучив ся з ним піл

самою Москвою, столицею держави, об

нїс побідні хорогви по безмірних про

сторах її, попустошивши огнем і мечем

ворожі краї, обернувши в сумні руїнг

такі незвичайно сильні своїм положе

нєм і залогами міста, як Єлець, Щацк,

Ливни. Калуґа. Обтяжений богатою до

бичею. зробив він своє імя пострахом

для цїлої Московщини. Неменьше про

славили ім'я Конашевича його морські

походи: і тут була звісна його судьба,

тцо завеїди приносила щасливі вислїди

його походам і кілька зруйнованих ви

значнїйних торговельних міст Европи

і Азії, попалені столицї Царгорода і

“кінцн рілка оборотність, проявлена ним

у Хотинській війнї. все те неустанно

збільшало його славу серед Турків. І

взагалії був се чоловік великого духа,

тцо інукав небезпеки, легковажив житє,

з битві не пий, в відступленю остан

чий, проворний. дїяльний. В таборі був

"ін сторожкий, мало спав. на нарадах

був обережний і в усяких розмовах ду

ке маломовний. Обряд і релїґію грецьку

окружав він почестию незвичайно го

*\ЯЧІ()П().

-275

Оповіданє про вдачу, житє-бутє та хоробрі

дїла козакiв.

(3 давних лїтописних оповідань).

(Написав Француз Боплян, що в 1б3o-их і пб4o-их pp. подорожував по Українї).

Козаки є грецької віри, а звуть її на

своїй мові руською. Дуже шанують сьвя

та і пости, що займають віcїм або девять

місяцїв у роцї і підчас них не їдять мя

са. Вони дотепні і проникливі, вибагли

ві і щедрі, не жадні великого богатства,

а страшенно цїнять свою свободу: без

неї не можуть жити і задля неї підій

мають вони повстаня. Вони дуже міцні

їїлом, легко зносять жар і холод, го

тод і спрагу. На війнї витривалі, відваж

ні, хоробрі, а навіть легкодушні, бо не

пїнять свого жити. В чім проявляють в0

ни найбільне зручности і умілости —

се бнти ся табором, заслонивши ся во

зами: вони дуже добре стріляють з руш

ниць, своєї звичайної зброї, і боронять

становища. Не злі вони також на мори.
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На зріст гарні, проворні, сильні; люб

лять гарно убирати ся; се видно по них,

як вони обловлять ся добичиючьв су

cїдних сторонах, бо без того вбирають

ся досить скромно. З природи мають

добре здоровлє, від хороби вмирають

дуже рідко, хиба в дуже великій ста

рости. Здебільшого кінчать житє на по

ли слави, вбиті на війнї.

Наміряючи ся йти на море, роблять

се без дозволу короля, а беруть на се

дозвіл у свого гетьмана. Потім збира

ють раду і вибирають отамана для на

чальства в cїм походї. Відтак удають

ся в свою „війскову скарбницю”, своє

збірне місце і там будують чайки. Чай

ки мають дві керми, з кождого кінця,

тому, що при великій довжинї чайки

тратили-б богато часу на обертанє, ко

ли треба, втїкаючи, завернути ся на

зад. З кождого боку дають звичайно 10

до 12 весел і їдуть скорше нїж турецькі

ґалєри веслами. Мають і щоглу й на нїй

вішають вітрило, досить лихо зробле

не, але уживають його тільки в добру п0

году, а під сильний вітер лїше люб

лять веслувати. Помосту cї чайки не

мають, але як і повно наливають ся

водою, то очерет, привязаний на около

всього човна, не дає йому потонути. Тве

резости пильнують остро, бо в похо

дах вони дуже цїнять тверезість. Рішив

пи йти походом на Татар, щоби від

вдячити за кривди і руїну вчинену ними,

вони вибирають осїнний час. Висила

ють в такім разї на Запороже річи по

трібні для війни і походу і для будови

чайок, взагалії все, щ0 вважають п0

трібним. Потім ідуть в степи 5 або 6 ти

сяч, все добрі козаки, добре оружні:

птиходять на Запороже і будують чайки.

IПістьдесять їх береть ся до будови од

ної чайки і виготовляють їx бiльше

меньше за два тижнї, бо вони виготов

ляють 80 до 100 чайок. В кожду чайку

cїдає 50 до 70 людий, кождий з двома

рушницями і паблею, а на берегах чай.

ки 4 до 6 гарматок і припаси поживи.

Так зібравши ся. їдуть вони Днї

пром. Отаман має свій значок на щоглї

і пливе звичайно на шередї. Човни їдуть

гак тїсно, що майже один другого тор

кається. Турки звичайно знають про по

хід і тримають кілька ґалєр на устю.

Днїнра, щоб не дати їм вийти. Але ко

заки перехитрюючи їх, виходять темної

ночи, перед новим місяцем, ховаючи ся

в очеретах, що ростуть в Днїпрі. Галє

ри турецькі не важать ся заходити ту

ди, бо там нераз мали свій конець; то

му вдоволяють ся тим, що чекають їх

у проходї і хоч тут козаки їх все заста

тоть неприготованими, але все таки так

скоро пройти, аби їх не побачили, ко

зацькі чайки не можуть. Тодї йде вість

по краях аж до Царгорода, а султан

гозсилає гонцїв по побережах, остеріга

чочи людність, аби стерегла ся, бо ко

заки на мори. Приїхавпи, лишають ко

заки в кождій чайцї тільки двох ч0ло

віків і двох хлопцїв для сторожі, а са

мі, кождий з рушницею в руках, напа

дають на міста, здобувають, грабують

і палять. Як нагодить ся їм стрінути

кілька ґалєр або инших кораблїв, вони

женуть за ними, нападають і здобува

ють. А роблять се так. На годину перед

Заход0м С0НЦя вони ШочинаЮТЬ СилЬН0

гребсти до корабля чи ґалєри, щоб не

стратити її з виду і так тримають ся

до півночи. Тодї дають знак і гребуть

сильно до кораблїв, а половина людий

приготовляє ся до битви, то значить,

тцоби приставши до кораблїв, кинути ся

в їх середину. Неприятель здивований,

побачивши, що його обпало 80 до 100

човнів, наповняючи кораблї людьми й

здобvваючи їх відразу.

Гетьмана свого вибирають так. Зби

naють ся старі полковники й старі коза

ки, шо мають між ними повагу і дають

голоси на того, кого вважають найбіль—

шо здатним до того. Хто дістав біль

пість голосів, той вибраний. Так виби

тають вони свого начальника: буває

се часом в пvетім степу. Називають його

на своїй мові гетьманом, слухають його,

бо власть його необмежена. Він посту—

пає суворо, але не ріпає нїчого без во

єнної ради.
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ІМПЕРАТ0РСЬКА

В ПЕТЕРБУР3Ї ПРО

Академія наук се найвисша повага

в наукових справах. В Росиї є така ака

демія в Петербурзї.

Коли в 1904. р. вибухла в Росиї ре

волюция, коли під ударами і сеї рево

люциї і воєнних погромів хитались під

стави росийської держави, тодї росий

ське правительство задумало змінити

трохи свою варварську полїтику між ин

шим також супроти українського народу.

Тодї то росийський комітет мінїстрів, за

становившись над з а б о р о н а м и н а

у к р а ї н с ь к е д р у к о в а не с л о в 0

в Рo с и ї, поручив мінїстрам просьві

ти і внутрішних справ, щоби по засяг

неню гадки в cїй справі київського ґу

бернатора, Імператорської Академії На

ук і уніїверситетів київського та харків

ського, застановили ся над сими забо

ронами і свої гадки в cїй справі пода

ли під розвагу комітетови мінїстрів. Вcї

запитані інституцпї висловили ся за зне

генєм заборони українського слова. Зо

крема петербурська Академія Наук ви

готовила в cїй справі обширний м е м 0

p и я л і вишечатавши його, предложила

мінїстрам.

До уложеня отсього мемориялу ви

брала Академія осібну комісию, до ко

трої увійшли найвизначнїйші на цїлу

Росию учені професори специялїсти:

Корш, Фамінцин, Заленський, Фортуна

тов. Шахматов, Данилевський і ()ль

денбурґ. Вcї вони кромі Заленського є

Москалями. Головним референтом ви

брано Шахматова, звісного в цїлій Ев

роші специялїста від істориї язика і ста

роруського письменства.

Сей реферат Академії Наук в Пе

тербурзї стоїть на ґрунтї окремішности

українського народу, його мови і пи

АКАДЕМІЯ НАУК

УКРАЇНСЬКУ МОВУ.

сьменства, його історичної традициї і

права на свобідний національний роз

виток. Нема в нїм і слїду про те, наче

би українська мова була нарічєм мо

сковської. Мемориял виразно трактує

яко p і в н о з н а ч н і національні оди

ницї нарід московський і український,

мову московську і українську, а нема

в нїм зовсїм бесїди про якусь народність

і язик „общерусскій”.

Мемориял з цїлою рішучостю дока

зує, шо жадного .,общерусского” язика

нема і не було, що так званий „обще

русскій литературний язик” се лише я

зик м о с к о в с. І, к и й а б о в ел и к о

р у с І, к и й, щїлком чужий українському

Народ0ІВи.

Так рішила петербурська Академія

Наук в справі української мови. І голов

но на основі її мемориялу росийське

правительство знесло дїйсно в 1905. р.

звісну варварську заборону з 1876. р.

на українське друковане слов0.

Коли сказала своє сильне слово най

поважнїйшla cьвятиня наук в Росиї, що

наша мова і московська се дві окремі

самостійні мови: що напп нарід і мос

ковський се два окремі, самостійні на—

роди, то що-ж супроти сього значать вся

кі пнші продажні голоси русофільські,

котрі мають відвагу казати щось иншо

го? Хто ученїйший, чи такий Бендасюк,

Дудикевич, Бобрінський, чи члени ро

сійської Імператорської Академії Наук в

Петербурзії?!

Конець кінцем всякий спір про са

мостійність нашого народа і його мови

з огляду на рішенє петербурської Ака

демії Наук, тепер навіть не мислимий.

Наука сказала своє слов0, а перед на

укою навіть росийські шпіони повинні

мати пошану.



:
Кава і

(Малюнок О. Сластьона).

Весна красна!

З чим до нас прийшла?

З крашанками-писанками,

З веснянками-квітоньками! -

(Українська веснянка.)



Ваєиль Стефанин.
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Мала Доця ходила лавою поза пле

чі ґаздів, що писали коло довгого стола

свої імена. Кождий зі взору. Грубими

руками оті писарі обходили з кождого

боку, відки би найлїппе їм почати.

Грудьми притискали так до стола, що аж

скрипів. Наука йшла тихенько, лишень

чути було млясканя губів, як ґазди мо

чили луфко в ротї. А білявенька Доця

заглядала до кождого, чи добре пише.

— Доню, ни, а подиви си, як воно

вигльидає?

— Ще чепірнате, таке як нечисане

новісмо, ще пишніт.

І ґазда пхав олівце в рот і зачинав

ЗН0}В ПИ(*8ТИ. ".

— А ну но глипни на моє, бо я

твже єго чепу другий вечір, аж нї гру

ди больи. Ану читай, що я написав.

— ІЇавло Лазіренко.

— Акурат я. Та так воно там стоїть,

«що кождий пізнаст? :

— Хто вчений тай кождий.

— . І Павло-йонервонїв з утїхи й оглядав

карточку з усїх боків.

— А ну но я ще раз єго вінишу.

І нахилив ся і слунив олівце.

Доця якось дуже новажно ходила по

за плечі ґаздів, її мама дивила ся з ПечII

і утихомирила хлонцїв, аби не веренца. is.

бо вуйки позмилюють нумера.

На лаві сидіїв старий Яків Яремів і

З Великим Вдоволеном дивив ся На 0Ту

науку. Врештії не міг видержати, аби не

заговорити. Дві годинії глядїв із найбіль

пою увагою, а тепер не втерпів.

— Мой, ґазди, та лишіт трохи на

завтра, таже груди вам потріскають.

Газди підняли голови і як пропиб

лені виглядали

— Вішукав єм вам добро тай маєте

минї подьикувати, а Доци маєте дару

Пок кушити.

Та хто вас на таке нараїв?

Біда мене на це нарадила.

— Яка біда? *

Викслї. - *

І старий Яків став розповідати вже

сотний раз, як то було.

— Таже всї знаєте, що-м на горівку

не в :3ав землю по банках, бо би нї

Бог скарав. Але стара мене запхала.

— Як стара?

— Ви мой і молодії і вчьите си ви

жу письма тай нїчого не знаєте. Уходит

з комори тай каже: мой, старий, таже

муки нема лиш зо дві мисчинї в міху.

А я подумав, подумав тай гай до міста

Писати си на сотку до заволїчкового

банку.

— Прийшов я, знаєте, до банку і ка

жу. по так і так: не стало хліїба межи

дїти тай прошу, пане. вашої ласки тай

божої 110:3ичити сотку. — -

— Грунт маєш?

— Є, шане, таже без ґрунту сегодни

НІХТО Не Діа (*Т.

А стоїть на тобі?

На минії.

Табула чиста?

Гет все чисто.

Довги маєш ?

Та дес межи Жидами є не такий

то довг. нині струн. Та вже за цу сотку і

хліїба межи дїти кину і Жидам рот зат

К;l І().

— То принеси аркушок і анїстрат

тай пій попп на пос-ї цзенє.

—Та коли прийти на посїдзенє?

— Говори до мужика. тебе на посї

дзенє не треба, лиш паперів.
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— Вібачийте менї, шанї, бо я не по

розумів а напері адї гезди. Тай вітьиг з

пазухи тай подав. Там кажу дес є все, бо

я то до купки складаю, вcї письма. Я. ви

дите, тому не розумію нїчо та все тото

разом тримаю. Перебрав він, найшов що

до него тай каже: за тиждень прийди.

Ходив я зо три рази, аж каже на

рештї, пцо є гроші хваленї.

— А вмієш, старий, писати?

— Ей, де пане! У школї мене не вчи

ли, у воську не був-єм тай-сми цалком

слїший.

— То мусиш підписувати си у нота

102I.
р — Я, пропу покладу знак своєв ру

ков, адї хрестик, а ви підпишіт...

— Не можна, каже, на вексльих хре

стів класти...

— А я в гадках став. Ще як озмут

упіс, як процент наперед відберут, як но

тареви заплатю тай того капіталу мало

що минї ЛиIIIIIт Си.

— Звертїв я си по містії за ручителя

ми тай надибаю шевця, отого злодюгу

Ляпчінцкого. Воно, біда, все нишає по

містї. Став я тай розказую за свою біду.

— Хлоп, каже, все дурний, гниє цї

лу зиму тай би не навчив си навіть своє

порекло на письмі покласти.

— А хоть ти злодюга вічна і помий

ник жидівський, але слова добрі маєп,

погадав-єм собі тай побіг далї.

ч \s

-2

— Привів ручителїв, підшисали-м си

у нотаря, але з сотки тринацїть левів о

бірвали.

— Несу я ті гроші до дому, а тот

швец минї з голови не вілазит. Злодїй

то злодїй, але слушні слова говорит. Адї

pвут шкіру, здоймают як з вола. Сотку

нїбис узьив, а до дому що несеш?

На cїм місци все Яків шлював і те

пер плюнув.

— Кождий хоче від руки, кождий хо

че дурнички, а то бо вже так стало тїсно,

що раз тїсН0.

— Поклав сми гроші у скриню, а сам

до Доцї. Ти, Доцько, дїда навчи підпи

сати намено, най дїд панам горл0 не на—

пихає, бо воно напхане. Я волю плах

тиночку купити...

— Тай навчила, тай-сте по селї пере

чули, тай-сте з дїда насьміхали си. Але

прийшло до крутого, треба викслї підши

сувати, а ви за дїдом до Доцї. Я вам до

рогу показав, що вже не мете гроші у

трачьити.

—Та вже не мемо — відповідали ґа

з пи — та маємо вам подьикувати тай

Доци, напі навчительцї.

— Але маєте вcї і по дарункови при

НОСТИ.

— Таже певне...

Доци сидїла на печи і дуже тїшила

ся і мама її усьміхала ся.

24 о.

S

ЧЕРЕ3 ПP00bВІТу Д0 Д05P05yТу!

Оповідають про данський нарід

(Данцїв усїх є около 3 міліїoни душ, а

жиють вони у своїй державі, яка склада

ється з півострова і кількох островів, що

лежать на північ від Нїмеччини, а обій

має 40.000 квадр. кільoмeтрів),—що ще

перед якими 30—40 лїтами ходили вони

в брудних кожухах і деревляних чере

виках; живили ся печеною бруквою і

вівсяним хлїбом; мешкали в будах; цї

лий край потапав в болотах, нуждї та

злиднях, а про Данїю мало хто знав на

сьвітї. А нинії в тім краю доми як двори,

обсаджені садами, обори, хлїви і стайнї

новні дорідної красної худоби; нема бо

тот: дороги рівні, обсаджені деревами і

живоплотами: богато худоби насеть ся

на полях, а мешканції веселі і вдоволо

ні. Землю, над якою ми заложили би

з гозшуки руки, довели Данцї до такого

стану, що нинї родить обильно і кормить

їх ДОСТаТОЧН0.

-
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Що-ж внлину.но на таку зміну :

Як ночали на Даниїв спадати неша

стя, як Нїмцї відірвали від Данїї кава

лок землії, а нужда ІІримуІІІу вала щораз

більше людий втїкати з краю перед голо

довою смертию, прокинулись Данцї з

мертвоти та взялись до науки, почали за

кладати народні Інколи, школи фахові, а

відтак народні унїверситети, щоби ши

рила ся в народї просьвіта, щоби розбу

джувалась любов до рідного краю та за

милуванє до працї на своїй рідній зем

лици. Наука і шраця вивели край із за

непаду, а нарід зберегли від загибелї та

зробили злиденну колись Даніїю найбо

гатшою і найпоступовійшою країною.

голосною своїм добробутом і просьвітою

на цїлу Европу.

А в тім переворотї найбільше при

служили ся народні унїверситети або так

звані курси висшої народної осьвіти.

Перший народний унїверситет в Да

нїї п0встав перед якими десятьма лїтами

заходами людини великого розуму, до

брої волї й охоти до працї для загалу.

Називав ся він Ґрунтвіґ, а заложив був

унїверситет в селї Родінґ, за гроші зі

брані дорогою складок. Грунтвіґ уважав.

що для піднесеня народного добробуту

треба давати народови більше знаня нїж

дає народна школа, а на те треба для до

рослих закладати осібні зимові курси і

назвав свій перший курс н а р о д н и м

у нї в е р с и т е т о м.

Науку в такім народнім унїверсите

тї примінено до обставин і шотреб cїль

ського рільничого населеня. Учено там

рільництва, городництва, природописних

наук, мірництва, рахунків, істориї рідно

го краю, рисунків, співу і руханки (ґім

настики). Унїверситет мав свою бібліїо

теку й инші середники для помочи в на

уцЇ. Наука була безплатна: плачено ли

ппе за мешканє і харч маленьку суму.

Місцеві мешкали і харчувались дома, а

на науку доходили. Позамісцеві мешка

ли при унїверситетї. Вечері і сьвята про

водили у спільній гутірцї, співі і чита

ню під прoвoдoм учителїв. Видавали на

-віть власну ґазетку. Наука тривала спо

чатку два роки, а пізнїйше скорочено її

Д0 року.

1vo. Ін Пїмцї забрали часть Данїї, а

з нею й село, в котрім був унїверситет,

Грунтвіґ перенїс його до села Аскова,

де сей народний унїверситет істнує й до

нинії і є головним розсадником народної

просьвіти.

За тим приміром шійшли й инші, ста

ло щораз більше прибувати народних у

нїверситетів. В одних місцевостях осно

вувало їх правительство, в инших гро

мади, товариства або приватні особи. Та

ких унїверситетів є тепер в Данїї около

100, а побирає в них науку тисячі лю

дий так, що на кождих 6 дрібних ріль

ників пришадає один господар, котрий

cчінчив народний унїверситет. Кромі то

го в Данїї є 14 рільничих шкіл, в яких

також богато людий побирає науку.

Завдяки шоширеню серед селян про

сьвіти дійшли вони скоро до зрозуміня

в е л и к о ї с и л и с п і л о к. Гуртовою

працею у спілках піднесли Данцї на не

досяжну для нас вижину cїльське госпо

дарство.

Перше місце в господарцї у Данцїв

занимає годівля худоби. Старають ся во

ни як найбільше видобути із землї паші

щля коров, бо корова є головним жерелом

походу й удержаня данського господаря.

Тож і серед спілок перше місце нале

жить ся с п і л к а м м о л о ч а р с ь к и м.

Було їх з кінцем 1906. р. 1.157. В тімса

мім роцї начислювано в Данїї 182.300

молочних господарств, а в них 1,282.—

300 коров. З того належало до спілок

93% господарств і 92% коров; се зна—

чить, що на кождих сто господарств на—

лежало до спілок 93, а на кождих 100 ко

ров від 92 коров доставляло ся до спіл

кових молочарень молоко.

Крім худоби плекають Данцї богато

свиний і збувають їх переважно в битім

видії Спілкових різень було 34, а до спі

лок для збуту належало 8.400 госпо

дарств. -

Для годівлї худоби істнують осібні

спілки, котрі старають ся о поправу ра

си, о контролю молочности, достарча

ють шаші годiвцям, видають нагороди за
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добре плеканє худоби і т. д. Таких спі

лок було 1.SS4; з того таких, що займали

ся годівлею худоби було 1.259, таких пщо

займали ся годівлею свиний,— було 253

і вкінци 102 таких, що займали ся годів

лею 0ВСЦЬ.

Данцї плекають також богато дробу.

В 1908. роцї було 2SS.000 господарств.

які продавали через спілки яйця, а курий

в тих господарствах раховано на 3 мілї

они штук.

В кождім данськім селії є крім того

сплка кредитова і споживна.

Масло, биту і живу худобу та свинї.

дріб і покладки збувають Данцї переваж

но до Анґлїї, меньше до Нїмеччини і

Франциї, а вартість вивожених щорічно

продуктів виносить кілька сот мілїонів

корон.

Широким руслом плине до Данїї із

заграницї гріш за ті продукти, щедро о

плачує працю данського господаря і дає

йому змогу щадити. Данїя належить до

тих країн, де найбільше на голову припа

Да Є ЩaДНИЧИХ ВКЛаДОК В КаСаХ.

Нї від кого Данцї економічно не зале

жать, сильні своєю просьвітою і добро

бутом, — а просьвіта і добробут прино

СЯТЬ ШЦаСТЄ.

-275

уКРМІНСЬКІ НАF0ДНІ 3МП0ВІДИ,

1. Українська дитина повинна при

ставати постійно з українськими дїтьми

і завсїди говорити з ними по українськи.

2. Родичі або старші члени родини

нехай в передшкільнім віцї учать дїтий

читати і писати по українськи.

3. Кімната повинна бути прикрашена

українськими образами і крім церков

них образів повинні ще висїти образи

з української істориї.

4. Українська дитина повинна учи

ти ся українських приповідок, україн

ських віршів, пісень і народних забав.

5. Нехай народні традициї віднива

ють в українських родинах. Памятну

річницю істориї України нехай пригадає

батько або хтонебудь зі старших.

6. Підчас довгих зимових вечерів не

хай родина читає спільно добрі укра

їнські КНИЖКИ.

7. В кондім українськім домі повин

на находити ся українська щиро-народ

на часопись ..Свобода”.

8. Скарбом родини нехай буде бі

блїотека, зложена з найкрасших україн

СbКИХ КНИЖ0К.

. *.9. Українська родина нехай кори

стає з кондої нагоди, щоби бути на у -

країнськім представленю, відчитї і на

p0дних сьВЯТах.

10. Українська родина нехай уникає

всього, що приносить пониненє народ

ній душі.

11. Батько, мати і старші члени ро

дини нехай належать до Українського

Народного Союза, а дїтий своїх нехай

записують в члени Молодечого Союза.

Нехай не відмовляють ся від складок на

публичні і народні цїли.

12. Запроданцїв українських, своїх

членів, нехай родина стараєть ся пози

скати 3н0в для вітчини.
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Лев Лотоцький.
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Зимовий ранок. Мороз, ще й вітер

подуває. Брисько залїз в буду і звив ся

в клубок. Ворони покракують на вер

бах... Тріпочуть крилами, та боять ся із

верб відлетїти. Поморожує їх... А й Ар

темко Сус на подвірю. Стоїть і розгляда

ється, начеб не чув нї морозу нї вітру.

Він надяг кожух і опанчу та підшерезав

ся ременем. На ногах великі барлаки,

а на голові смушкова шашка. Йому не

в гадцї зимно. В нього инший клопіт...

Наготовив якраз сани до лїса. Його

жінка Марунька прочитала йому гарний

„пацєр“. Вона назвала його ледачим ґа

здою. Дорікала, що навіть не вартує

халупника, бо і той на плечи принесе

вязку дров, а він має і худобу, а дров на

обістю нема. Сукотала йому голову до о

півночи і спати не дала. І сь рад-не-рад

вибирається він до лїса. Та коби то ще

до лїса, а то на свою cїножать, кол0 Скар

бового лїса. Він взяв її за жінкою, тому

яких 30 лїт. Гарна cїножать! Є трава, а

й дерево росте. Рік по рокови й ось ви

росли тамки вже здорові дуби. Є і бере

зи, а й клени найдуть ся. Є і кругляк гра

бини, а й два буки близнюки узяли ся

відкілясь, мусить зі скарбового лїса за

несло наcїнє й вони виросли. Гарна cї

ножать, нїчого собі! Та на лихо, наста

ли „кепські“ часи. Пан не дасть дров,

анї даром анї на відробок. Лиш куши і

купи! Та де того купила взяти? Сяжень

30 корон! Хоч корову зжени!

Взяв ся до cїножати і по кількох ро

ках прорідив зовсїм дерево. Впало кіль

ка беріз, а й дуба звалив торік простого

як cьвічка! Аж серце краяло ся! А тут

все дров і дров! Розсадило би тебе з тво

їми дровами! Чи їсть їх, чи щось?!

Артемко з пересердя вхопив сани за

дишель і пошуркав ними по снїгу. Кри

вулї заскрипіли. Немов регочуть ся кля

ті: 0x, треба, треба тих дров! Чим-тимне

здуриш, а вивершити треба! Страх! І ось

бабиско до тижня спалить все до тріскиk

Страх! Страх! -

Артемко ставав щораз лютїйший. А

тут і жінка так квасить з тим обідомЇ

Сонце вже геть, геть... Щоби скоротитив

собі час, поглянув на скарбовий лїс. Там

в закутинї, за ровом і його cїножать. О,

він знає її добре! Знає, де яка деревина

росте, кілько дубів, кілько «беріз, аскіль

ко кленів. Є там і два буки і тринайцять:

грабів, а все просте, дорідне, якраз на

материял... До чого-ж тут взяти ся? Со

кира задрожить за першим ударом, наче

душа застогне в дереві Все просте як

сьвічка! Рубай, що хоч "... -

Артемко переходить гадкою шошеред

ycї дерева, приглядаєть ся їм по черзї і

нема, нема непотріба на опал! Нема! Аж

ось — i квасниця. Ся чепірната влїзла

йому в очи. Вона при порубі, в самім ку

тї, під скарбовим лїсом... Гей! Гей! Ста.

ра вже, стара! Мох посивів вже на конз

рах! З десять лїт вже, як перестала ро—

дити. Постаріла ся, як і він... -

Артемко всьміхнув ся сам до себе.

Він нагадав собі тоту квасницю, як пце

молодою була, тодї, тодї...

xt:

ж: :k

Пригадав собі давний час, як він ще

був парубком. Зайшов був раз в лїс за

ріщем, та якось вийшов з вязкою аж на

cїножать Чишiликів. Аж зирк, а тут на

квасници їх донечка Маруся. Сопїчко
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обсипало Золотом всю квасницю, а на

йїй повнїcїнько яблочок червоних, таких

вже червоних! Дрібненькі та червоні! А

тут і дївчина наче зірка. Рве яблочка, а

чепірнате гілє похватило її рукав і біла

рука замихтїла так мило. Підійшов він

до квасницї і спер ся на вязанку. Дївчи

на нї чичирк! 15дає, що й не бачить йо

го! Аж тут він:

— Марусю, скинь яблочко!

А дївчина собі, удаючи налякану:

* — , мой! А ти тут відки взяв ся?

- — Відки? Заглянув крізь гущу; ти-ж

наче сонце блистинн! Злїзь Марусю, я

тобі щось скажу!

г — 0, о мудрий Кажи відтам, я вчу

to... - — -

— Марусю злї.:ь!

-

- e

- — Злїзь, а нї то я до тебе ш0.їїзу.

ч — Йой, йой! — кричить вона. — Не

дузі, бо і я впаду! Пе лїзь! Чекай, я вже

faМа. ЗЛПЗу...

І злїзла. Слово по слові й дізнали ся

“всього. По дорозї до села доповіли с0

бі ще дещо і заки снїжок опорошив сьвя

ту землю, вони пібрали ся.

. :k
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Артемко аж сплюнув. Мана якась лї

зе в очи! Мабуть квасниця навела її...

Стара, чепірната! Але як обчистипі ко

нарі, то буде добра фіра дров! 0, буде!

А квасниця пече, шече... -

Артемко самий дивував ся, чому до

си не зрубав пце сеї чепірнатої квасни

дї! Се-ж непотріб! Десять лїт вже не p0

дить! Мохом поросла вже! Сушнику бу

де кілька оберемків; до колїна стара 110

ломить. Буде на підпалок!

Старому аж лекше стало, начеб вже

був на cїножати і почав рубати чепірна

ту квасницю. Але тут і покликала його

жінка до обіду.

Пообідав, закурив люльку тай їде. У—

сїв на наморожнї, звісивши на бік ноги.

Барлаки присипав зовсїм сніїг, який ле

тїв зпід кінських копит. Конї біжать

жваво, пофиркують... Вже за селом.

ЦІусть з гори і вже на „болотній долинії“.

Дорога рівна, хоч яйце коти. Снїгурики

поскакують попри сани, поцьвіркуючи,

1акі веселенькі. А сонце біжить і собі за

ними так вже миленько, наче гуляє! То

вчіпить ся грив кінських, то зупинить ся

на хребтах, то розіллється скрізь і скрізь

по снїгу. Мов пацьорки хто розсипав...

Артемко свиснув батогом, а конї в

чвал! Аж душа заскакала в нього, наче

музика заграла... Гей! гей! Як то тоті лї

га зійшли, а наче вчера дїяло ся! Та йо

му не зле! Поле добре, справлене, є сво

го хлїба до сита. Кілька куснїв поля до

купив, є худібка своя, дїти відвіновані,

найстарший син вже трету дитину коли

пе.. г»нуки! Довгу нема, ще три соточ

ки випозичило ся на село: наросте. Лиш

готі дрова! той опал! Страх, кілько його

треба! і одї настарчити! Старий аж здрі

мав ся, а гадки-думки наче сон який до

кучають...

Та ось вже і скарбовий лїс. Сама бу

чина! А все таке просте, грубе, високе!

Очи рве до себе! З одного бука наклав би

(*}ІЖ(*НЬ...

Ах, то булоб тешленько в хатї! Вну

ки поставали-б коло печі, наставили би

рученята й покликували би наче дзвіно

чок: ..жижа! жижа“! Гей, гей! Та се чу

же! 0й, чуже! Лиш диви ся, доки очи не

зайдуть сльозами... -

Артемкови ставало якось жалібно.

Брови хмарили ся самі від себе. Цьвік

нув донї і вони рушили скорим труxцем.

Буки лиш миготять! Так їх богато! Гей,

гей! Старий радий був стрілою перелетї

ти, щобилиш не дивитися на мілїони сих

буків. Мілїони, а на його cїножати лиш

два буки! лиш два!

Він прижмурив з пересердя очи, ду

маючи, що скорше перелетить і кляті бу

ки лишить за собою. Може вже? Ще нї!

Ще більше їх і щораз грубші! Божень

ку! І то все до одної душі належне! А тут

ще й сойка споміж буків своє: ще! ще!

ще— ще— пе! Сказила-б ся ти, погана

птице!

Старий аж плюнув. — Ех... чорт по

бери! Є і в мене дерево, є!... І гень, за

мигтїв краєчок його cїножати, наче вікно

хто відчинив в заклятім чорнім замку і
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сонїчко вбігло до нього. І перед очи лї

зуть його дуби, білі берези, два буки,

кільканайцядь грабів і кленики, — та

сього так мало. так дуже мало! Аж ось

і квасниця! Ще тирхавійша! Але конарі

грубі! Буде фіра, дві! З відземка будуть

тертицї! Є ще, є що зрубати, є! Дуба но

кищо не треба ще валити!

::

:}: :k

Старий в'їхав майже веселий на cї

ножать. Миленько звитала вона його.

Наче в раю зупинив ся. На здорових ду

бах фуркотить жовте листєчко, а білі бе

ези вcї в інею. Синичок так богато скрізь

і скрізь... Малесеньке воно, а так цьві

рінькає в голос, аж в голові гамірно стає.

Немов музиканти втяли дрібонької...

Артемко зупинив конї і злїз зі саний.

Накрив конї верітками і шричішив опал

ку з оброком до дишля. Взяв сокиру й

почапав стежкою, яку мабуть дикі кози

витоптали. Ось вже і дуби. Прості, про

стїсенькі... Старий шотис сокиру в дол0

ни, начеб хотїв сказати: нї, нї, сих не

ткнемо ся, небого! Не ткнемо ся! Поми

нув і берези. Вже в грабинї, а й буки сто

ять... Мов близняки, такі рівні, високі!

Він поправив шапку на голові, а з о

чий посипались іскри якоїсь завзятости.

Най ростуть! Лишив усе. Впялив очи в

закутину на поруб. Звідтіля, споміж кор

чів лїщини, виглянула до нього і ква

сниця. Сонце, звертаючи ся з полудня,

сей закуток найдузше осьвічувало. На

че зібравши все промінє, яке доси крізь

густий скарбовий лїс продирало ся, ки

нуло ним з усеї сили на квасницю і вкри

ло її від стіп до верха.

Не вмирає правда наша,

Не вмирає воля,

І неситий не виope

На днї моря — поля,

Не скує душпі живої

І слова живого!

Тарас Шевченко.

:k :}:

Підходить Артемко, скришаючи п0

морознім снїгу, до квасницї, а вона

всенька мов тота грань, аж ПалахК0тить.

Наче промовляє. Мов скрізь і скрізь то

ті червоні, кругловаті яблочка. Приста

нув старий і дивить ся, а квасниця наче

жива. Немов хтось там шнирає за яблоч

ками. Протер старі очи: нема нїкого там

ки, лиш жовтий мох михтить в проміню

сонця. Сплюнув на ману, що його чіпа

ла ся, і підійшов близше. Нумо, до дїла,

день не стоїть.

0бтер вістрє рукою і приклякнув бі

ля пня. ()бняв обіруч сокиру й замахнув

ся. Дзенькнуло зелїзо, а відгук вдер ся

десь глибоко аж в душу старечу. І вида

ло ся Артемкови, Тіцо хтось застогнав бі

ля нього, а відтак і нїби покликнув на
НІ» ()l'() : р

— Чоловіче, се-ж я, тота квасниця,

де ти зазрів тоті червоні яблочка тодї ще

шарубком... Се я, де заглянув ти Мару

сю, таку малоденьку з білими руками!

Вона злїзла і ви разом пійшли до села.

Ви ішли лїсом й одно одному сказали,

що любите себе обоє. Ви пібрали ся від

ТаК.

Артемко стиснув руками топориско і

встав. Не міг чомусь взятись до дїла! Не

міг! Наче убє щось такого, до чого при

ріс цїлою душею! Лишив квасницю й

поплїв ся до кругляка молодої грабини.

Небавом залунав тутечки стукіт острої

сокири. Грабина повалила ся на землю,

а в кутї при порубі мигтїла і дальше в

проміню заходячого сонця, стара тирха

|Ва КВаСНИЦЯ...

0 роде суєтний, проклятий,

Коли ти видохнеш? Коли

Ми діждемо ся Вашінґтона

З новим і праведним законом?

А діждемось таки колись!

Тарас Шевченко.



ПРАВДА І НЕПРАВДА.

(Народна пісня). |

Нема в сьвітї правди, правди не зисьчати,

Бо тепер неправда стала панувати. |

Уже тепер правда стоїть у порога,

А тая неправда сидить конець стола;

Уже тепер правду ногами топтають,

А тую неправду медом напувають.

Уже тепер правда сидить у темници, |

А тая неправда з панами в сьвітлици;

А вже тая правда сльозами ридає,

А тая неправда все пє та гуляє.

Десь ти, правдо, вмерла чи ти заключена,

Що тепер неправда увесь сьвіт зажерла?

L

«ь п
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мМихайло Старицький.

укPAінськА ниbа.

Гей ти, ниво! твого гону

Від Карпатів аж до Дону,

Тай широка-ж, як погляну!

Геть укрилась килимами,

Огорнула ся лугами,

Простягла ся до Лиману.

Що-ж то, ниво, лихом збита,

Потом кровію полита,

Заподїялось з тобою?

Не красуєш ся стогами,

Не пишпаєш ся стиртами,

А глушиш ся лободою.

„0x, ви, жалібники дїти,

Та не вам би й говорити,

Коли самі марно спали!

Деж були ви? — Чужі руки

Завдавали менї муки,

Репяхами засївали.

Колись добре я родила: |

Ниростала з мене сила

Ворогам на страх і горе!

А тепер я геть дичаю |

І не бачу тому й краю,

Бо нїхто мене не оре!”

Правда, ниво! За сльозами

Не рупали ми з плугами... н

Гайдаж в поле! Гине нива!

Лодамо до працї руки!

Хоч не ми, то може внуки

Дочекають того жнива!

ПОП =ог”Пи



— 155 —

пісня Бвз слів.

(Правдивий опис з росийської України.)

В селї Хрещатих Ярах ми розло

жили ся на попас під кучерявими вер

бами та стрункими тополями. Дерева

тихенько гойдались-шуміли, наче шеп

тали казку про щось таємниче, велике.

За вербами, із зеленого садочка вигля

дала старенька шпкола, а коло неї біга

ла і гомонїла дїтвора в новенькім убраню

з КраШПанками в руках.

— А ти не зривай пушлїхів, — кри

чав старший хлопчик до меньшого, —

бо з них буде цьвіт, а з цьвіту ягідки...

— А тобі що до того! — відповів

меньший хлопчик, умисне обшморгнув

шуплїхи з вишневої вітки і вистрибом

побіг по садку.

Гурток шарубків і хлопів лежав на

траві під школою і про щось гуторили.

— Пора співать, — крикнув у ві

творене вікно учитель і висунув патла

ту голову.

Дїтвора, штовхаючись, побігла в две

рі, а за нeю пoсунули поважно і старші.

Незабаром залунала пісня. Звуки її

то грізно піднимали ся в гору, то ла

гідно спускали ся вниз і непомітно зни

кали. Я підійшов до вікна і став при

слухуватись: Весь хор гудїв пісню без

слів: „Ой, гай, мати”... Розпатланий у

читель махав руками як орел в повітри,

водив натхненими очима, а баси як гур

ток індиків гоготїли сильними голосами

арию піснї, ведучи за собою весь хор...

Кінчили. Змучений учитель виглянув у

вікно, щоб відітхнути сьвіжим повітрєм.

— Яку се пісню співали? — спи

ТаВ СЯ Я.

Тимто і стала по всьому сьвіту

Страшенная козацькая сила,

Що у нас, панове-молодцї,

Була воля і дума єдина.

(3 народної піснї.)

— „Ой, гай, мати”, — відповів учи

ТО.ІI». *

— А чом же хористи не вимовля

ють слів, а тільки гудуть? — питаю

(*Я Я.

— Та з а б о р о н и л и с п і в а т и

в III к о лї у к р а ї н с ь к і п і с н ї, —

повідає учитель — от я й не співаю, а

тільки арию виучую... Уже богато пі

сень так ми вивчили... Як будуть знати

арию, то слова й самі вони собі підстав

.ІЯТІ».

— А московські піснї теж забороня

ють? — питаю.

— Нї! Московські можна співати, але

школярі до них не охочі, не по душі їм

і не хотять співати.

По спочивку хористи згуртували ся

і вчитель учив їх арию другої піснї:

„Ой, сїв пугач”. Парубоцькі та дитячі

голоси злили ся в один могутний гомін

і скаржились Богови на житєву неправ

Ду.

По перекусцї, вечером, коли стало

заходити сонце, ми рушили в дорогу.

Хористи-парубки вийшли зі школи і

пійшли берегами понад ріку Рось, спі

ваючи пісню „Ой, не гаразд, Запорож

Цl ...

Чарівні слова сеї піснї, повні зне

віри і розшуки остро били в серце і

будили спогади про минуле. Уже ми ви

їхали за село, та пісня догонила нас і

Картала ДуШу: -

...Степ широкий, край веселий

Тай занапастили...

В Києві, у квітни, 1914.

П. Городецький.

« » —•—

0й чужая сторононька без вітру шумить,

Чужий батько, чужа мати не бє, — а болить.

(Народна пісня.)

3 Москалем дружи, а камінь за пазухою дерини.

(Народна пословиця).
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Аркадій Аверченко.

ПРИГ0ДИ В ТЕМНІМ М0СК0ВСbКІМ СЕЛІ,

(Правдиве, написане на основі зібраних відомостий на місци описаних подїй.)

І.

Якийсь студент-Москаль загинув че

рез те, що любив науку про цьвіти і

всякі ростини. Пійшов він раз в поле

збирати ростини. Ішов собі, підспіву

вав і рвав цьвітки.

А з другої сторони поля появила ся

товпа мужиків і баб з Нижної Голодівки

в глибокій Московщинї, в тульській ґу

бернїї.

— Здорові були, любі селяни —

промовив чемний студент до товши, —

здіймаючи шапку і кланяючи ся.

— Здоров, сукін сину, бодай з тебе

дух виперло! — відповіли мужики. —

Ти чого тут хочеш?!

— Дякую. Я нїчого не хочу! — від

мовив студент, схиляючись і зриваючи

якусь травку.

— Чого ти тут шукаєш?!

— Як бачите, я занимаю ся збира

нєм квіток.

— Чого ти тут хочеш?!

Ухо студента зловило наконець зу

хвалий тон в упертім запитаню мужиків.

Поглянув на них і побачив запалені

страхом і злостю очи, блїді облича і

брудні жилаві пястуки.

— Чого тут хочеш?!

— Що-ж ви собі думаєте, дорогі

братя... Коли вам так дуже жаль тих

квіток. то я 30вcїм рад0 віддам вам Ва

пі квітки назад...

В тім із середини споміж мужиків

вийшов старий дїд Петро Савелїч Не

уважай-Корито. Був се старушок білий

як місяць а дурний як чобіт.

— Цьвітки збираєш, паршивче? —

захрипло промовив сей дїдусь. Він бре

ше дїточки! Він холєру розпускає!...

Сей старець стояв завcїди між му

жиками у високім пошанованю і повазї.

— Правду говорить Савелїч! Беріть

його, братчики... заходїть до него з лї

вого боку!

Студент заплакав.

— Верещи! пищи! чортів сину! Ду

маєш, що може чорт, твій батько, прий

де тобі на поміч? Обшукай лиш його

добре, вуйку Міня! Чи нема якого по

рошку при нїм?

Найшов ся порошок.

Хоч то був порошок до зубів, але

тому, що в людий з села Голодівки відбу

вало ся полосканє зубів і горла простою

горівкою — то культурна добича, най

дена в кишени студента і завинена в

паперець, потвердила вповнї в мужиць

ких очах се, що студент є бродягою та

ЗЛ0ЧИНЦеМ.

— 0, є шорошок! Холєричний! Як

судите, ребята: утопити хлопця, чи так

таки його розтоптати?

0ба вигляди показали ся для сту

дента остiльки незносими, що він про

М0ВИВ :

— Що-ж вам здається, мої шанове!?

Таж то просто порошок до чищеня зу

бів... Зовсїм не шкідливий. Коли хочете,

то я його з'їм! По?

— Брешеш! Не з'їси!

— Запевняю вас! З'їм і нїчого менї

3.Л0Г0 Н0 СТаНеТЬ СЯ.

— Все одно, братя, від чого він здох

не. Най зжере! — сказали роз'ярені мо

сковські мужики.

Студент сїв посеред круга товпи і

почав їсти порошок до зубів.

Більше чутливі баби, дивлячись на

се, плакати сердечно і перешіптувати ся

між собою:

— Таку то болїсну смерть робить

собі! Такий ще молоденький... і не хоче

П0К{lЯТИ (?Я.
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— Все! — сказав студент, пока

зуючи порожний паперець.

— З'їси і той папір — присудив Пе

тро Савелїч, білий як місяць а глупий

як чобіт.

:k :k

Як довідуємо ся з ґазет, — кормле

нє студента задержано зараз по з'їдженю

порошку до чищеня зубів, почім мали

би його пустити на волю.

Але в сути річи справа мала ся зо

вcїм не так. Студент, кривлячи ся, про

ликнув папір, почім ревідовано його

дальше. Знайдено нотатку, щіточку до

зубів і фляццину з арабською ґумою.

— їдж і то! — розказав Неуважай

Корито.

Студент хотїв подякувати, твердячи,

що він вже не голоден і не має на се

апетиту, але. коли побачив зближаючі

ся до него бородаті лиця, тодї сейчас

мовчки взяв ся до нотатки. Скінчивши

з нею, розгриз на дрібні кусники моло

дечими зубами щіточку до зубів. запив

арабською ґумою, встав і промовив:

— Бачите. панове? Чи не мав я ра

циї говорити, пщо ті предмети справдї не

є небезпечними?

— Очевидна річ — відповів добро

душний мужик Коровяча Щегла. Непо

трібно екривдили студента!

— Ви темний народ! — сказав зітха

ючи студент.

ж 2 :k

Треба було спостерігши людий, шо

здоровкати ся з ними і йти далї, але

студента згубило те, що знав москов

ський нарід лише з книжок, а з близка

їх вперве побачив.

— Темний ви народ — повторив він.

Чи знаєте ви наприклад, що холєра роз

ширюєть ся не через порошки, але че

рез такі малесенькі кавалочки, які бува

ють у водї, на яринї і на овочах, так

звані вібріони, такі маленькі, що в од

ній каплї води їх є богато більше нїж

кілька тисяч.

Сбясни нам се! — приказав Петро

Савелїч, але декотрі поробили мiни, як

би вже повірили.

Довкола був настрій настільки при

хильний, що мужики вибачили студен

тови навіть його твердженє, що нїбито

грім походить від елєктричности, що

Хмари є наслїдком шар0ваня води та що

вітер шереносить шару з одного місця

на друге. Спротив вибух аж тодї, як

студент сказав, що місяць самий не

сьвітить, але віддає тільки сьвітло сон

ЦЯ.

А коли студент осьмілив ся тверди

ти безлично, що земля є кругла і пщо

вона обертаєть ся довкола сонця, то

“ейчас товпа мvжиків звалила ся на Не

го і почала бити...

Били його довго. а потім утопили

в ріцї.

Длячого часописи се замовчали, —

НО ЗНЯТИ.

II.

Прогнаний за пиянство помічник при

одній малій телєґрафічній стациї в Ро

сиї Ванька Свищ волочив ся довго по

зелїзничім двірци, шукаючи якогобудь

виходу зі свого скрутного положеня.

І майже зовсїм несподївано знай

шов вихід в постати помятої кокардки,

яку згубив між шинами якийсь офіцир,

котрий туди переходив.

— До роботи! — розказав собі Вань

ка Свищ.

Припняв до своєї телєґрафістської

шапки офіцирську кокарду, надягнув бі

лу нагортку від пороху, наняв візок і

розперши ся в нїм, закомандирував:

— їдьте до села Нижної Голодівки!

Скоро! Там заплачу!

Слабо дзвонячи трясилами заїхала

трійка перед хату старости (війта).

Занька Свищ вискочив звинно з брич

ки, а траснувши поза ухо змішаного

його парадним виглядом переходячого

туди мужика, крикнув:

Мерзавче! Замкнути кажу! На

чальства не бачиш? Розпустили ся ви!

Заклич менї сюди старосту!
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Застрашений,

небаром війт.

— Чого хочете, батечку?

— „Батечку?” Я тобі тут зараз по

кажу батюшку! Не бачип ґенерала?

Хто тут їде бричкою? Хто ти? Шапку

треба зняти, чи нї? Як називаєш ся?

— Ко — ...Коровяча Щегла.

Свищ захмурив ся і траснув замі

шаного Коровячу Цеглу кулаком по

зубах.

— Я вам покажу!!! Розлайдакували

ся вcї тут? Староста! Зібрати менї за

раз вcїх мужиків, прочитаю грамоту.

За десять хвилин вcї мешканцї Ниж

ної Голодівки зібрали ся як перестра

пшена чорна хмара.

— Смірно! Тихо! — закричав Вась

ка Свищ, виступаючи наперед. — Пи

сьмо таке: „На підставі від0зви цар

ської комісиї інтендатури санїтарних в0

зів, з приложенєм такої печатки, по по

розуміню з віддїлом емеритур публич

ної біблїотеки, зібрати зі всїх селян по

два рублї і десять копійок належитостий

тротоатовпх і внесеня їх же до Санкт

Петерсбурґа до мирового з'їзду”. — Зро

зуміли ребята ? Не послушні сему при

казови підлягають карі замкненя в тюр

му до двох лїт із заміною кари до руб

лїв сріблом 500. Зрозуміли?

— Зрозуміли, ваше благородіє!

переляканий вибіг

1ван Франко.

— Благородіє ? — крикнув прогна

ний телєґрафіст Васька. — Мерзавцї!!!

Кокарди ще не знаєте? Постанов цар

ського уряду про геральдицию не чита

ли? Староста! Взяти того! Най поси

дить! Як зветь ся — Неуважай-Корито?

Взять його!

:}:

:{: ж

Годину пізнїйше староста з уклона

ми увійшов до хати, положив перед те

лєґрафістом зібрані гроші і сказав не

сьміло:

— Може би... нїби, що ся тичить

грам0ти... Подо Печатки...

— Осле! — воркнув телєґрафіст.

Всунув гроші до кишенї, відіпхнув

по нелюдськи змішаного старосту, а

вийшовпи на двір, вскочив до повозки.

— Я вам покажу, лайдаки! — по

грозив телєґрафіст старостї і зник в ку

ряві пороху.

Наймудрійший з мужиків Петро Са

велїч Неуважай-Корито, білий як мі

сяць а глупий як чобіт, підійшов до

старости і промовив:

— Із самого Петерсбурга! То зараз

пізнати! Тано якось ми викрутили ся,

хлопцї!...

УКАЗ ПРОТИ ГОЛОДУ.

Голод вибух в перськім краю:

В найбогатших городах

Бiднi з голоду вмирають

По бульварах і садах.

Вчув се Періс, цар суворий,

І розлютивсь: „Що се знов!“

І на голод спосіб скорий

Не міркуючи знайшов.

До славетних маґістратів

Найбогатших в краю міст

Пописав і попечатав

Власноручно сюю вість:

3 московської мови переклав П. Д.

«D»e

„Сей указ мій царський строгий

Всяк у серце хай бере;

Де один у містї вбогий

3 голоду від нинї вмре,

„Там я богача одного

Взять велю — чи круть чи верть,

Голодом в тюрмі підземній

Заморю його на смерть.“

І указ cей чудо справив:

Хоч як хлїб подорожів,

Бідний все мав хлїб і страви,

А богач не зубожів.
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цАРський Рід.

Росийські царі тай росийська держава обхо

дили дня 6-го лютого 1913. р. ювилей 300-літно

го панованя династиї Романових. Властив0 роду

Романових давно вже нема. Рід Романових, ко

трий 1613. р. дійшов до царської власти в особі

Михайла Федоровича, вимер. 0статний мужеський

потомок сього роду цар Петро ІІ. згинув 1780 р.,

а остатна жінка з сього роду цариця Елисавета

померла 1762. р. Значить, що найменьше півтора

сотки .їт минуло як сього роду не стало. Теперіш

ний цар походить з нїмецького роду Гольштайн

Готорн. Першим із сього роду був цар Петро III.

0тже не ювилей Романових, а Гольштайн-Готорпів

повинна би обходити теперішна царська родина і

не 300 а 150-лїтний. Родової, племінної злуки кро

вної тенерішного роду з родом Романових нема нї

якої. Але всетаки є одна злука, що лучить теIle

рішний царський рід з родом Романових, а ce —

духова. 0дначе не в добрім значіню, а в як найгір

шім, як найчорнїйшiм. Романові, захопивши власть

в сумних для Росиї часах, коли росийський і так

на-нів дикий ще тодї нарід стратив у злиднях зов

cїм голову й не знав, що йому дїяти та дав легко

взяти себе в ярмо, — стискали се ярмо щораз біль

ше та робили з народу послушних і покірних не

вільників. А поневоливши свій нарід, забажали во

ни простягнути лабу і по другі народи. Та не бу

ло на се сили. 0т вони хопили ся хитропців. І під

ступами, брехливими обіцянками заманювали їх

до себе, а відтак ослабивши, поневолювали. 0сь

так зробили вони з нашим українським народом.

так зробили з народами на Кавказї та в Азиї, так

зробили і з Поляками. Таксамо як колись Романо

ві робили й роблять сьогодня царі з роду Голь

штайн-Готорпів. Вони дальше утнїтають і москов

ські і чужі народи, таксамо заманили і нищати

наприклад Фінляндцїв, таксамо взяли ся до Пер

сів та до балканських Славян. 0тсе й лучить рід

Романових із родом Гольштаинів тісно і се тільки

дає їм право до сьвяткованя ювилею Романових,

та не про славу і культурний розвиток говорити

вони можуть, коли згадують про своє панованє, але

про неволю і дикий розбій.

Пануючі з дому Романових, вже від першого

наслїдника Михайла Федоровича — 0лекcїя Ми

хайловича, за котрого то Україна злучила ся з Ро

сиєю, відповідають за знесенє народних зборів і

введенє самодержавя (абсолютизму), який щораз

більше поневолював підданих Росиї і спинював їх

культурний, господарський і полїтичний розвиток.

Також і внутрішне, родинне житє Романових пов

не крови, жорстокости, самоволї сплямлене роз

пустою царицї Катерини, Ганни й Елисавети.

Не инакше було з родом Гольштайн-Готоршів.

Сумна слава Катерина II. і убийство Павла І. вкри

вають сей рід вічною ганьбою. А в житю народу

їх се вина, що Росия під панованєм нагайки, шибе

ницї, підкупства, самоволії, горівки, розпусти гниє

в родиннім і поліїтичнім житю та, що в розвитку

станула геть позаду культурних народів. Живеть

ся там добре хиба злодіям, розбишакам та чинов

никам (урядникам, що зовсїм не лїнші від злодїїв

та розбишак, коли не гірші). Нагарбала Росия бо

тато земель, та хісна з сього росийський нарід не

має, тільки отcї чиновники-злодїї, що ссуть остат

ні соки зі свoйого народу й із нашого українсько

го. Майже 300 лїт уже гнетуть царі враз із сво

іми прислужниками наш нарід, задавити хотїли та

не задавили, сила замала. Не задавили нашого, не

задавили й других народів, тільки ненависть пocї

яли в їх серцях до себе. І прийде час, що ся нена

зисть заговорить полумiнем в серцях поневолених

народів і вони подавши собі руки повалять свойо

го ката враз із прислужниками та здобудуть собі

золю. Тодї й московський нарід заживе іншим

хультурним житєм і проклоном хиба згадувати бу

де своїх царів, що давили його, мучили й у темно

тї держали.

f tн
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АДІН НАРОД — АДІН ЯЗИК.

СЕЛЯНКА УКРАїНКА ПЕРЕД М00К0ВСЬКИМ СУД0М.

(Правдива істория зі судової салї на росийській Українї в Київщинї, як судия Москаль говорив до

селянки-Українки лише по московськи, а по українськи не розумів, вона-ж знова говорила по укра

їнськи, а не розуміла по московськи і тому вийшла з того просто чудасия.)

С у ди я (Москаль до жінки, що за

сьвiдка): Скажітє, свідєтєльнїца ви зна

єте, в какіх атнашенїях жіла істіца с

сваїм сасєдом?

С ь в і д о к: Га?

С у ди я: Істіцу ви знаєтє? („істіца”

значить — позиваюча)

С ь в і д о к: Нї!

С у ди я: Да как-же? Вотету женщі-|

ну!?

С ь в і д о к: Параску?

С у ди я: Ну да, Параску.

С ь в і д о к: Та вжеж, що знаю. Ми

собі ятрівки.

С у ди я: Што такоє?

С ь в і д о к: Ятрівки — кажу.

С у ди я (двиується): Што ето зна

Чіт?

С ь в і д о к: „Ятровка” нїбито по

благородному. (того слова в росийській

мові нема).

С у ди я: Нїчево не панїмаю.

Сь в і до к: Значить, нїби то, що на

ші чоловіки собі брати, її чоловік, мій чо
Л0ВІК...

С у ди я (сердито): Нїчево нє роз

бєру: єя чєлавєк, ето мой чeлавєк!... Ка

кіє там людї? Што ана тут наґарадїла?

Сь в і д о к: Еге-ж, вона таки заго

родила як слїд, по господарськи; від по

вітки аж до воріт, лїщиною...

С у ди я: Да пастойтє! Я нїчево не

панїмаю. Ви мнє на вапрос атвєчайтє:

істіцу знаєтє?

С ь в і д о к (дивуєть ся, оглядаєть

ся, здвигає плечима): Нї, такої не знаю.

С у ди я: Вот ету, Параску, знаєтє?

С ь в і д о к: Таж знаю!

Суд и я: А cacєда єя, вот етаво ат

вєтчіка? (обжалуваного).

С ь в і д о к: Нї, він не те — він кра

вець (по московськи: „партной”).

Суд и я: Што такоє?

С ь в і д о к: Кравець, кажу. *

С у ди я: Да савсєм нєт: он Проко

ІІЄНК0.

С ь в і д о к: Еге, Прокошенко Леві

30р. - -

С у ди я (здвигає плечима): Да што

ви мнє путаєтє? Какой ревізор?

С ь в і д о к: На імя нїби-то йому,

Прокошенкови.

С у ди я: Імя? (дивить ся у папери):

Єлєазар!

С ь в і д о к: Ая-ая!

С у ди я: Да я вас нє про імя спра

піваю. А вот ви мнє скажітє, как анї жі

лї мєжду сабой?

С ь в і д о к: Хто?

С у ди я: Да вот істіца... Параска с

СаСЄДОМ СВalМ.



цій

* — 1«у

С ь в і д о к: Хибаж вони жили з с0

бою? Того я не скажу. Вона жінка чесна,

у неї свій чоловік є.

С у ди я: Какой челавск?!...

С ь в і д о к: її-ж чоловік, Омелько.

С у ди я: Фу, ти чорт! Вот язик!

С ь в і д о к: За що-ж ви мене лаєте?

Хиба я що винна? Отсе менї з роду...

С у ди я (схаменувшись): Да кто на

вас лаєт? НІто ви вздумалї?

С ь в і д о к (здвигає плечима): Не

хай буде й так.

С у ди я: Так вот. как анї жілї мєж

ду сабой? Сcopiлїс? Руґалїс?

С ь в і д о к: Еге, ругались раз-враз

Суд и я: А он дурной (московсько

слово „дурной” значить: лихий) чела,

вєк по вапему?

С ь в і д о к: Чого дурний? 0т як чо

ловік. Не дурний!

С у ди я: Хороший, значіт? (у Мо

скалїв „хороший” значить: добрий).

С ь в і д о к: Ой, де вже хороший! Там

такий, що як подивиш ся, то й сплю

НЄIII.

С у ди я: Што?

Сь в і до к: Кирпатий, кажу, ще й

віспуватии.

С у д и я: Нїчево не панїмаю... Да ви

ґаварітє, русскім язиком!

С ь в і д о к: Хиба-ж я що!? По яко

му-ж вам говорити?!

Суд и я: А отчево-ж муж єя, Пара

скі, драл са? (бив ся).

С ь в і д о к: Ба нї, він нїкуди не драв

ся!

С у ди я: А жену біл?

С ь в і д о к: Бив.

С у ди я: То как же ви ґаварітє, шт.

он нє драл са?

61ч.А.

С ь в і д о к: Бо таки й не драв ся!

Хибаж він божевільний, щоб на стїну

лїзти?

С у ди я: Нїчево нє панїмаю! Да ви

мєня панїмаєтє?

С ь в і д о к: Звинїть, як що нї... Я

ЖІНКа Пp0СТа... -

С у ди я: Да вот ви мнє скажітє про

сто: Ємєлян, вот тот, са свайой женой

жіл дурно? (зле). -

С ь в і д о к: Та як же воно? Вона-ж

йому жінка.

С у ди я: Ну да, жінка. Та как анї жі

лї с етой „жінка”?

С ь в і д о к (здвигає шлечима): Нї

Дурн0, Нї за гроші...

Суд и я: Какіє там „гроші”?! Я не

про „гроші” спрашіваю! Фу. Да што вас

спрашівать?! Всьо равно толку нє даб

йош са! Садїтєс!

(Сьвідок cїдає і здивованими очима

дивить ся навкруги.)

С у ди я: Да вот: єщо вас спрашу.

Ви билї прі том, каґда падралїс Ємєлян і

єво жена с етїм сваїм сасєдом?

Сь в і д о к (сидячи на лавцї): Еге,

була.

Суди я: В судє нада атвєчать, стая!
Паднїмітєc! (встаньтe.) у

Сьвідок здивовано озираєть ся.

Суди я: Паднїмітсе, я вам ґаварю!

С ь в і д о к (дальше сидячи): Та як

же так?... На що-ж я маю тут при лю

дях... сорому такого набиратись? Отсе

тобі суд! І облаяли... та ще й чесній жін

цї сором такий роблять!... ,

Суди я (кричить): Да паднїмітєсь,

|я вам ґаварю!

Сь від ок (рішучо): Нї, вже виба

чайте! Я в себе, в хатї не підіймаюсь

при людях, а не т0 в судї... -

11



— 162 — “

СЕЛЯНИН уКРАїНЕЦЬ ПЕРЕД М00К0ВСЬКИМ СУД0М.

(Друга подібна правдива істория, записана в однім судї в Полтавщинї, як судия Москаль не розу

мів бесїди селянина Українця, а сей знoва не розумів судиї.)

•2 S»

С у ди я (Москаль): Розскажітє,

как у вас укралї коня?

С.еля н и н (Українець): У мене к0

ня з роду не було!

С у ди я: Што ви разсказиваєтє?

Вєдь же укралї у вас лошадь? (Москов

ське слово „лошадь” значить: кінь).

Се ля н и н: Нї, я лоша продав!

С у ди я: Так што-ж у вас укралї?

С ел я н и н: Кобилу!

Суд и я: Так што-ж ви путаєтє (мо

таєте)!!

С е ля н и н: То бо то й біда, що я

тодї не путав! А путо сильне, зелїзне, a

ле воно лишилось у стайни!

С у ди я: Значітса, укралї коня?

Се ля н и н: Кобилу.

С у ди я: Тьфу, нє фсьо равно лї:

конь, кобила?

Се ля н и н: А деж „все равно”?

Що кінь, то не кобила...

С у ди я: Ну, кобила — так кобила.

Скарєє било би, єслї би не путалї...

Се ля н и н: А власне, що кобила

була не спутана!

Суди я: Нє разбєру! Ну, харашо

уж, будєт! Только скажітє мнє, как вор

(злодїй) к вам забралса?

Се ля н и н: Або я бачив?

С у ди я: Ворота у вас заперти билї?

Се ля н и н: Заперті! Але злодїй,

здається, увійшов фірткою!

С у ди я: Чим? Как?

Се ля н и н: Фірткою... „форткою”

по вапому!

С у ди я: Форткою? (у Москалї

„фортка” значить: віконце) Да што вт

розсказнаєте? Пv, развє (хиба) может

челавск через форточку вайтї, да єщо

лошадь вивестї?! Да ви пасматрітє (по

казує на кватиру у вікнї): Можно сюда

пройтї і лошадь вивєстї?

Се ля н и н (здивований): Вікном,

нїби то? Кватиркою?

С у ди я: Да нє „вокном”, а форточ

кою. 1цто ви єрунду разсказиваєтє?!

Развє у вас в воротах форточка єст?

Се ля н и н: Егеж, єсть! Фіртка,

дверцята нїби то!...

Суд и я: Так ето калїтка, значіт?

Вор вапнол в калїтку? (Московське сло

во „калїтка” по нашому: фіртка).

Се ля н и н (усьміхаєть ся): У ка

литку? (здвигає плечима): Даруйте, мо

же я не зрозумів до ладу, але Калитки

він в мене не крав...

С у ди я: Н-да, нє украл, а влєз в

калїтку!

Се ля н и н: Як же людина може

влїзти в калитку? (добуває з кишенї ка

литку). Ось моя калитка! Як же сюди

влїзе людина?

С у д и я: Так ето у вас калїгка? Ага!

Ну, харапо! Ну, пускай будєт по ваше

му! Так он влєз через фортку. Дальше

пто?

С ел я н и н:

НИВ...

С у ди я: Ставню?

Се ля н и н: Стайню, нїби то ко

нюшню, тай забрав шкапу і вивів її...

С у ди я: Пастойтє, што ви разска

зиваєтє? Какой шпкап? (Московське

слово „шкан” — по нашому значить:

пафа). Развє у вас шкап стаїт ф... ф...

канюшнє?

Се ля н и н: А деж?! Певно, що в

конюшни... в стайни нїби то...

Суд и я: Хоть убєй, нїчево нє раз

бєру! Ілї ви нарочно єрунду нєcьотє...

Какой тут пікап? К чему ви єво пріплє
ї 2

Лl :

Влїз, стайню відчи
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Се ля н и н: Не приплїтав, а так за|за язик какой то?... Какоє ето слово ви

уздечку до жолоба привязав!

С у ди я: За што? Как?

употребілї?

Се ля н и н: Даруйте, вапе благоро

Се ля н и н: Таж за уздечку, кажу,|діє, бо як я чоловік простий, неписьмен

привязав шкапу до жол0ба... ний, то не можу зрозуміти, що ви мене

С у ди я: Нїчево не панїмаю! Што'по благородному питаєте...

—О—

УКРАЇНСЬКА ДїВЧИНА У ЛїКАРЯ М00КАЛЯ.

(Третя правдива подїя з росийської України).

Лї к а р: (родом з Рязанської ґубер

нїї, що недавно приїхав на службу у

Київщину). Ну, девушка, што балїт?

Дї в ч и н а (Українка): Отак, па

ночку, як візьме з крижий, то аж у стег

на влїзе, мучить так, що й випростува

тись не можу. Чи воно гостець, чи про

стріт...

Лї к а р: Постой, ти би яснєє ґава

ріла, а то нє разбєру я нїчево.

Дї в ч и н а: Та вже на те ви доктор,

щоб розуміти... Я хиба знаю, що воно

таке?

Лї к а р: Да доктор то, я, доктор,
только вот нє панїмаю я... Ну, пакажі,

ґдє балїт?

Дї в ч и н а: Ось-тут у крижах.

Лї к а р: Здєс ето „крижах” назива

єтса?

Дї в чи на: А в крижах.

Лї к а р: Давно тебя етот крижах

балїт?

Дї в ч и н а: Вже з тиждень.

Лї к а р: Сколько? Ето как па рус

скі будєт?

Дї в ч и н а: По руськи? Від Пречи

СТ0ї.

Лї к а р: (безнадїйно махнув руко

ю). Ну, да всьо равно (хапає рукою і

притискає у крижах).

Дї в ч и н а: Сй! Ось-тут, саме там,

де ви діткнули ся.

Лї к а р: Што?

Дї в ч и н а: От-от-о! 0!

Лї к а р: Да нїчево! А ну-ка, раз

стєґнї здєс! (значить: розщіпи тут).

Дї в ч и н а: Еге, у стегнї.

Лї к а р: Юбку-то, разстєґнї малень

К0.

Дї в ч и н а: Нема в мене юпки, нї

великої, нї маленької. (У Москалїв „юб

ка” значить те, що у нас спідниця, знов

же на Українї „юшкою” називають каф

таник).

Лї к а р: (сьмієть ся) Как нєт юб

Ки? А ето што-же?

Дї в ч и н а: Спідниця.

Лї к а р: Ну, спаднїца, пускай. Таи

как ето случілос? Отчево?

Дї в ч и н а: А случилось, що дра

бина схибнулась, як лїзла я...

Лї к а р: Драбіна? Развє стрєлял

ктонїбудь в тєбя? (Московське слово

„драбіна” значить по нашому: „шпріт”).

Дї в ч и н а: (дивуючись) Нї, не

стріляв нїхто. Та чого-б таке?

Лї к а р: Да как же драбіна в тєбя

попала?

Дї в ч и н а: А впала, бо щебель

вломив ся, як Лїзла я на гору.

Лї к а р: Пастой, — нїчево я, не

пойму. Ах ти Боже мой, вот язик то! На

ґору какую то... вломілса, кт0-то, стрє

лял... ІIІто такоє?

Дї в ч и н а: Та не стріляв нїхто. З

чого се ви взяли?

Лї к а р: Да как-же драбіна-то в те

бя папала?
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Дї в чи на: Бо щебель старий вло

мив ся, був спорохнавілий.

Лї к а р: Вламілса к тебє кто-то?

(„вломілса” — в значіню: закрав ся).

Дї в чи на: Еге, вломив ся.

Лї к а р: І стрєлял?

Дї в ч и н а: Еге, стріляє аж у стег

н0, 0сь сЮди.

Лї к а р: (оглядає). Да ґдє же ета

драбіна? Я нє віжу!

Дї в чи на: Дома. Та на що вона

вам?

Лї к а р: Как: „на що”? (Оглядає

скрізь). Нїкакой драбіни здєс нєт.

Дї в ч и н а: А вжеж нема. Впала я

та ще об полицю отсим місцем...

Лї к а р: Да, в полїцію... Ну ето уж

не майо дєло. Канєчно в полїцію, єслї

вломілса к тєбє етот как єво звать?

Дї в ч и н а: Га?

Лї к а р: Да кто вломілса?

Дї в ч и н а: Щебель старий.

Лї к а р: Пян бил?

Дї в ч и н а: Хто?

Лї к а р: Да Щебель етот, што-лї?

Дї в ч и н a: (дивуючись). Вибачай

те, паночку, може я не зрозуміла...

Лї к а р: Ну, да мнє ето фсьо рав

но... Нє майо дєло. Ти в полїцію. (0-

глядає скрізь). Да, сіняк єст, ударілас

шібко. (Московське слово „шібко” зна

чить по нашому — сильно).

Дї в ч и н а: Та не в шибку. Там і

вікна нема в cїнях. В полицю, кажу.

Лї к а р: Да, в полїцію. Ну, вот пшто,

ти дєвушка мая: я тєбє дам мазь, ти сє

бє натірай ето мєсто; прайдьот. Драбіни

здєс нєт. А в шолїцію ти заяві, што вло

мілса к тєбє, етот как єво? — Старий

Щебель, і стрєлял в тєбя. Но драбіни у

тєбя нїкакой нєт.

Дї в ч и н а: Спасибі вам. Поздоров

вас, Боже, за добру пораду. А тож я так

терпіла, а тут ще напав мене й не

ЖИТБ...

Лї к а р: Нє жіть, ґаваріш? Что тп,

дєвушка, єщо мноґо лєт прожівйоп.

Записав Виборний Макогоненко.

-a —s-

Степан Руданський.

З =- г =- 2— =c e--
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Позбірались дукачі,

Пють собі, гуляють,

Далї — скучно їм чогось —

НКида закликають...

— Дай нам загадку яку!

— Яка ж буде плата?

— Хто не скаже тобі з нас,

Заплатить дуката!

— А богато-ж вам, пани,

На то часу дати?

— Пів години! — Ну, ґерехт!

Слова не вертати!

Скажіть менї; що у день

Чорне аж чорнїє,

Що білїє у ночі,

А ранком синїє? —

Задумались дукачі.

Пройшло пів години,

Але жаден не вгадав

Тої диковини.

До кишенї, певна річ, —

По дукату дали.

— Що ж то, жидку, таке є? —

Жида запитали.

— А почім же знаю я? —

Жидок промовляє, —

Та воно собі таке,

Що хто його знає!

— Ну ж бо, жидку, не жартуй!

— Та жарти до ката!

Я і сам собі даю

Цїлого дуката!

1859. II. 26.
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Іван Франко.

ЖитE і стражданс і спійман і смерть і луки і прославлене

преподобного Селедія.

Скривати тайну царськую

Потрібно і конечно,

Бо як її розпапляєш,

Загинеш на безпечно.

Та крити божії дїла

Негарно, навіть грішно;

Не скриєш божої хвали,

Лиш сам загинеш вічно.

То й лякаючись судьби

Раба, що на розробок

Повірений йому талант

Без дїла скрив у сховок,

Бажаю оспівати вам

Що стане духу мого,

Житє, стражданє, муку й смерть

Селедія сьвятого.

Хто були родичі його,

В якій жили країнї —

Не звісно; сам він з малку жив

У водяній пустинї.

На вічний взір аскетам вcїм

Не їв він хліба й мяса;

Пявки і хроби водяні —

Його вся страва ласа.

0лїю, молока, вина

Не заживав він з роду;

Для дужшої покути пив

Морську солену воду.

Думками Бога хвалячи

Держав обіт мовчаня,

І анї слова не прорік

Від роду до сконаня.

Важке зітханє, се була

Його мольба глубока;

Весь вік прожив зітхаючи,

Не зажмуривши ока.

Не мав він дому нї житла,

Лиш сам пісок та скали;

Мав плащ один із острих блях,

Іllo в тїло повpостали.

Та на сьвятого нaпocївсь

0дин король сердитий,

3 оружієм і дрекольми

Пішов його ловити.

Пророцьким духом чуючи,

Що час його зближав ся,

3 пустинї вибрав ся сьвятий,

На сьвітло показав ся.

Тут вороги обпутали

Його кругом сильцями,

І до царя взяли ся гнать

Страшними палицями.

То цар безбожний крикнув: „Тей!

Беріть його, тримайте!

Йому живіт живцем поріть,

3 його нутро мотайте!“

Для болю дужшого велїв

Солити сьвіжу рану,

Та тим ще злість не наситив

Мучительську, погану.

Живе ще тїло у бочки

Велїв він натоптати,

Поганцям хтїв таким як сам

Ті мощі в дар післати.

Не допустив всесильний Бог

До крайного скандалу,

Щоб мощі праведника йшли

Поганцям на поталу.

Три дни й три ночи вітер бив

Судно на Чорнім морі;

Вже думав цар: „Скінчив ся сьвiт,

Погасло сонце й зорі.“
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Аж сам Селедій мученик

Іа них змилосердив ся,

І моряку одному в снї

Прославлений явив ся.

І мовив: „Бог за смерть мою

Карати вас не буде,

Та труп мій ви везїть на Русь

Між православні люде.

-

„Нехай вони в великий піст

їuиють із тїла мого

І славять Бога й згадують

Селедія сьвятого.

• У

-2

Степан Руданський.

„Най постять так, як постив я,

Доступлять в Бога ласки,

Їдять мене і воду пють

І ждуть сьвятої паски.

„Як їх патрон я відчинять

Їм буду неба брами,

Пісний Селедій рай знайду

3 пісними Русинами.“

І сталось так. І від тодї

Вcї Русини гoлoдні

Селедія сьвятого чтять.

Дивні дїла Господні.

<

ДОБРЕ ТОРГУВАЛ0СЬ.

-7К

Чи в Київі, чи в Полтаві,

Чи в самій столицї,

Ходив чумак з мазницею

Помежи крамницї.

І в крамницях, куди глянеш —

Сріблом, злотом сяє,

А йому то і байдуже:

Він догтю питає!

Сьміють ся дурні кацапи,

А він тільки сплюне,

Та до другої крамницї,

Богатшої суне.

В найбагатшій у крамницї

Два купцї сидїло,

І туди чумак заходить

3 мазницею сьміло.

Добрийдень вам, добрі люди! —

Та й зачав питати,

Чи нема у них, принаймі

Догтю де продати.

Нєтy! нєту — купцї кажуть

Та й, шельми, сьміють ся:

Здєсь не дьоготь, только дурнї

0дні прадають ся! —

А чумак їм: — То нївpoкy-ж

Добре торгувалось,

Що йно два вас таких гарних

На продаж осталось!

22тт-S-

Степан Руданський.

НЇ ЗЛЕ, НЇ ДОБРЕ.

Здоров, брате! — А, здоров !

— Що-ж ти так змінив ся?

— А не диво, брате мій,

Бо я оженив ся !

— Слава Богу ! — каже той.

— Нї, не слава Богу:

Моя жінка і бридка

І крива на ногу.

— То зле, брате! — каже той.

— Ба нї, не зле, брате!

Бо за нею я як чорт

Зробив ся богатий:

Славну хату збудував,

Ходив у дорогу !...

— Слава Богу ! — каже той.

— Нї, не слава Богу:

Воли згинули в Криму,

До дому вернув ся, —

Аж і хата у огни,

І хати позбув ся...

— То зле, брате! — Нї, не зле:

Як хата горіла,

То і жінка там моя

В огни спопелїла.

22т т-S-
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ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ.

Державний устрій Злучених Держав оснований

на підставі конституциї з 17. вересня 1787 р.

Шервісну конституцию доповнено відтак в ріжних

часах 15 додатками.

Тут треба точно розріжнити правительство фе

деральне т. є цілих Злучених Держав від прави

тельств поодиноких стейтів. Кождий стейт стано

вить полїтичну одиницю, так сказати-б окрему

державу в державі. Кождий стейт має свої окремі

закони, уряди, мілїцию і т. п. Федеральне прави

тельство має полагоджувати справи, які є спільні

вcїм стейтам.

На підставі конституциї належать до феде

рального правительства отcї справи:

1) Накладанє податків і мита (цла).

2) Управильненє торговлї заграничної і між

поодинокими стейтами.

3) Чеканенє і видаванє гроший.

4) Управа почти.

5) Затяганє державних позичок. -

6) Вишовідженє війни і заключенє мира.

7) Управа сухопутної армії і воєнної фльоти.

Цїла управа Злучених Держав спочиває в ру

ках трох властий: законодатної, виконуючої і су
ен

дової.

ЗАКОНОДАТНА ВЛАСТЬ (LEGISLАТІVЕ).

Законодатна власть находить ся в руках кон

ґресу (congress). Конґрес складаєть ся з двох

частий: сенату (Senate) і палати послів (Нouse

fo Representatives).

Сенат складаєть ся зі сенаторів (по двох з

кождого стейту), котрих вибирається на 6 літ.

Вибори відбувають ся щороку в той спосіб, що

одна трета часть сенаторів котра вибула 6 лїт,

уступає, а на їх місце вступають ново-вибрані.

Кандидат на сенатора мусить мати найменьше 30

лїт; мусить бути горожанином Злучених Держав

найменьше 9 лїт і постійно мешкати в тім стейті,

в якім кандидує. Предсїдателем сенату є-віце-пре

зидент Злучених Держав. Коли віце-президент за

ступає уряд президента, тодї сенат вибирає спо

між сенаторів тимчасового предсїдателя. Теперіш

ний сенат складається з 92 сенаторів.

Палата послів складається з послів (конґрес

менів), вибираних в поодиноких стейтах, відповід

н0 д0 числа населеня. Послів вибираєть ся на 2

роки. Кандидат на посла мусить мати найменьше

25 літ і бути горожаном Злучених Держав най

меньше 7 лїт та мешкати стало в тім стейтї, в я
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м кандидує. Предсїдателем палати послів є так

званий головний „спікер”.

Конґрес (обі палати) збираєть сь щороку на

ради, які розпочинають ся в перший понедї

к в грудни. Перша сесия триває до марта (ко

тка сссия), а друга до червня (довга сесия).

| Кождий законопроєкт (ьill ухвалений в се

наті і палаті послів, стає доперва тоді законом,

коли його потвердить президент Злучених Держав.

Коли президент не потвердить якогось законопро

єкта, то він повертає щераз під наради конґресу і

стає законом, коли обі палати ухвалять його дво

ма третими частями голосів. На случай, коли пре

зидент не зверне закопроєкту протягом 10 днїв

(не вчисляючи недїль), законопроєкт стає важним

і без потвердженя президентом.

ВИКОНУЮЧА ВЛАсть (Ех сUтIVE).

Виконуюча власть находить ся в руках прези

дента Злучених Держав. Президента вибираєть ся

на 4 роки. Кандидат на президента мусить бути з

уродженя горожанином Злучених Держав (не на

туралїзованим), числити найменьше 35 лїт і жити

постійно у Злучених Державах найменьше через

14 лїт.

Вибір президента і віцепрезидента відбуваєть

ся через голосованє виборців (electors). В кождім

стейтї вибираєть ся тільки виборцїв, скільки ви

силає сенаторів і послів дотичний стейт. Вибори

відбувають ся у всїх стейтах рівночасно, а іменно

у перший второк в місяци падолистї кождого пе

рестушного року. Того дня переводить ся лише ви

«бори на виборців. Вcї управнені до голосованя

віддають свої голоси на виборцїв. В cїчни слїду

ючого року голосують виборцї на президента і йо

го заступника.

На случай смерти або уступленя президента

обіймає його уряд аж до вибору нового президен

та віцепрезидент. -

Президент має річну платню у висотї 875.000,

а віцепрезидент 812.000.

Президент має право потвердити або відкину

ти законопроєкти, ухвалені конґресом; за його

згодою заключаєть ся міждержавні договори; іме

нуєть ся послів, повновласників і консулів; чле

нів Найвисшого Суду і инших урядників Злучених

Держав; предкладаєть ся конґресови внесеня щодо

заграничних справ; йому прислугує право здержа

ня присуду засуджених на кару смерти; на слу—

чай війни є він головним командантом федераль

ної армії, воєнної фльоти і стейтових мілїций.

Президент іменує для своєї помочи приватно

го секретаря (з річною платнею 86.000).

Кабінет мінїстрів складаєть ся з 9 мінїстрів.

Мінїстрів (Secretary) іменує президент і вони

лише від нього залежні. У Злучених Державах є

слїдуючі мінїстри: мінїстер справ заграничних;

фінансів; війни; судівництва; почти; маринарки;

внутрішних справ; рільництва; торговлї і міні

стер працї.

Кождий мінїстер має до помочи одного або

більше секретарів і бюро (Department).

Річна платня мінїстра виносить 812.000.

судовА влАсть (JupiciАь). -

Судова власть у Злучених Державах находить

ся в руках судів, основаних конґресом.

На чолї щїлого судівництва стоїть Найвисший

Суд Злучених Держав (Supreme Court of U.S.).

Його рішеня мають обовязуючу силу при викону

ваню законів. Він стоїть на сторожі конституциї

Злучених Держав та має право уневажнити всі

закони федеральні і стейтові, коли вони противля

ють ся конституциї. Найвисший Суд складаєть ся

з 9 членів: предсїдателя і 8 судиїв. Предсїдатель

дістає $15.000, а прочі члени по 814.500 річної

платнї.

Низші судові власти є отеї:

Окружні Суди (DistrictCourt) в 92 федераль

них судових округах, на які є поділені цїлі Злу

чені Держави. Шлатня судиїв виносить 86.000 річ

Н0.

Районові Суди [Сircuit Court) в числї 9. Де

вятьох членів Найвисшого Суду є рівночасно ра

йоновими судиями. В міру того як нагромадить ся

більше число справ, виїздять вони для їх пола

годженя до своїх районів. До помочи мають від

повідне число судцїв (з платнею 87.000 річно).

Районовий суд апеляцийній [Сircuit Сourt of

Арреals] стоїть понад окружними і районовими

судами.

• —•—««е» -e-
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Склад теперішного міністерства кабінету

Злучених Держав.

PRESIDENТ — VVООDRОVV VVILSОN

vпсв-РквsІговмт — тномAs Rпцву мАкsнАшл.

Secretary of State — William J. Вryan Secretary of маму — Josephus Daniels

Secretary of Тreasury — William G. медаoо Secretary of Interior — Franklin Lane

Secretary of War — Lindley М. Garrison Secretary of Аgriculture — David F. Нuston

Аttorney-General — James С. МсReynolds | Secretary of Соmmerce — Wm. С. Redfield

Рostmaster-General — Аlbert S. Вurleson | Secretary of Labor — William. В. Wilson

—- «е«не» в -- —

„Кепітел” (Сарitol), будинок у Вашінґтонї, Д. К., де засідають законодатні палати Злучених

Держав.
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НАСЕЛЕНЄ 1 ПОВЕРХНЯ ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВ.

Число Поверхня Перес. ч.

НАЗВИ СТЕЙТІВ мешканцїв і в квадратових :". Столиця стейту

з р. 1910 МИЛЯХ милю

Аlabama (Аla.) 2, 138,o93 52.25О 41.7 | Мontgomery

Аrizona (Аriz.) 2О4,354 І І 3.о2o 1.8 | Phoenix

Аrkansas (Аrk.) І,574,449 53.85o 3о.o | Little Rock

Сalifornia (Сal.) 2,377,549 і 58.36o | 15.2 | Sacramento

Соlorado, (Соl.) 799,О24 1О3.925 7.7 | Denver

Сonnecticut (Сonn.) І, І 14,756 4.99О 231.3 | Наrtford

Delaware (Del.) 2О2,322 2.О5О по3.o | Dover

List. of Columbia (D. С.) 331,об9 7о | 5.517.8 | \Vashington

Кlorida (Fla.) 752,619 58.68о 13.7 | Тallahassee

Georgia (Ga.) 2,6o9, 121 59).475 44.4 | Atlanta

Іdaho (Іda.) 325,594 84.8oо 3.9 | Воіse

Іllinois (Ill.) 5,638,591 56.65о поо.7 | Springfield

Indiana (Іnd.) 2,7оо,876 36.35о | - 75.3 | Indianapolis

Іowа (Іо.) 2,224,771 50.О25 4o.o | Des Моines

Кansas (Кап.) 1,69o,949 82.o8о 2о.7 | Тopeka

Кentucky (Ку.) 2,289,9o5 4О.ООО 57.o | Frankfort

Louisiana (La.) п,656,388 48.72o 36.5 | Вaton Rouge

Мaine (Ме.) 742,37 І 33.О4О 24.8 | Аugusta

Мaryland (Мd.) 1,295,346 І 2.2 І0 13о.3 | Annapolis

Мassachusetts (Мass.) 3.336,416 8.315 418.8 | Boston

Місhigan (Мich.) 2,8но, 173 58.9 і 5 48.0 | Lansing

Мinnesota (Мinn.) 2,o75.7о8 83.365 25.7 | St. Paul

Мississiррі (Мiss.) І,797. І 14 46.8 по 38.8 | Jackson

Мissouri (Мо.) 3,293.335 (к).4.15 47.o | Jefferson City

Мontana (Моmt.) 376,o53 146.o8о 2.6 | Нelena

Nebraska (Neb.) І, 192,214 77.5 по 15.5 | Lincoln

Nevada (Nev.) 81,875 І 1o.7оо о.7 | Сarson City

New Нampshire (N. Н.) 43О,572 С.3О5 47.7 | Соmcord

New Jerseу (N. J.) 2,537,167 7.815 337.7 | Тrenton

New Мexico (N. М.) 327,3ОI 122.58о 2.7 | Santa Fe

New York (N. У.) 9,1 13,614 49. 17О по 1.2 | Аlbany

North Carolina (N. С.) 2,2о6,287 52.25О 45.3 | Raleigh

North Dakota (N. D.) 577,o56 7о.795 7.6 Вismarck

Оhio (О.) 4,767, 121 41.обо п п7.o | Соlumbus

Оklahoma (Оkla.) І,657, 155 7о.o57 23.o | Оklahoma Сity

Оregon (Оreg.) 672,765 96.о3о 7.o | Salem

Рennsylvania (Penn.; Рa.) 7,665, І і I 45.215 п7п.o | Наrrisburg

Rhode Island (R. І.) 542,6по ї.25o | 5o8.5 | Providence

South Carolina (S. С.) І,515,4ОО 3о.57о 40.7 | Соlumbia

South Dakota (S. D.) 583,888 77.65о 7.6 | Рierre

Тennessee (Тenn.) 2,184,789 42:О5О - 52.4 | Nashville

Техаs (Тех.) 3,806,542 265.78о п48 | Аustin -

Utah (U.) 373,35І 84.97о 4.5 | Salt Lake Сity

Vermont (Vt.) 355,956 9.565 39.o | Мontpelier

Virginia (Va.) 2,о61,612 42.45О 51.2 | Richmond

Washington (Wash.) І, І41,99О 69. 18о 17.1 | Оlympia

West Virginia (W. Va.) 1,22 I, І 19 24.78о 5о.8 | Сharleston

Wisconsin (VVis.) 2,333.8бо 56.о4о 42.2 | Мadison

Wyoming (Wyo.) 145.965 o7.80о п.5 Сheyenne

Гото7 ббіт б20787п3о4 |

3АМІТКА. Число населеня 48-ох стейтів Злучених Держав від 1910-ого року,

то значить протягом 4-ох лїт доволї зросло. Після обчисленя з дня 1-ого липня

1914-ого року се населенє виносило 98.781.324 осіб.



— 171 —

ИНЦПІ ПОСІЛОСТИ 3ЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВ.

До Злучених Держав належать крім сего слїдуючі посїлости:

число населеня І поверхня " | Столиця

квадр. милях 1 кв. м.

Аlaska - - - - 64. 356 590.884 | 0. 1 | Juneau

Рhiliphine Island - - 7,635.426 || 122.255 | 62 5 | Маnila

Наwaii - - - - 191.909 ().449 | 30 0 | Нonolulu

Porto Rico - - - 1, 118.012 3.606 |310 5 | San Juan

9 009). 703 723 194

Простір Злучених Держав враз з кольонїями числить 3,749.983

квадратових миль, цїле населенє числило в 1910 р. 100,981.969, а дня

1-го липня 1914 р. — 109,021.922 душ.

П РЕЗИДЕНТИ З Л У Ч Е Н ИХ ДЕРЖА В.

іЕ
1МЯ І НІА3РИСК0 Час урядованя партинна Передше Походженє

приналежність 3aНЯ ТЄ

І. Сеorge Washington 1789—1797 демокр. Власт. Плянт. | Анґлїєць

2. John Adams 1797—18оп федерал. професор Анґлїєць

3. Тhomas Jefferson п8o1—18о9 федерал. aДВ0Кат Анґлїєць

4. "ames Мафison 18о9—1817 републ. aДВ0КаТ Анґлїєць

5. James Мonroe 1817—1825 републ. aДВ0Кат Шотлянд.

6. John 9uincy Adams п825—1829 републ. aДВ0КаТ Анґлїєць

7. Аndrew Jackson 1829—1837 републ. aДВ0КаТ Шот-Ірлянд.

8. Мartin Van Buren 1837—1841 демокр. aДВ0Кат Голяндець

9. William Нenry Нarrison 1841—1841 демокр. війсковий Анґлїєць

по. John Туler п841—1845 Н638lВИС. aДВ0КаТ Анґлїєць

І І. James Кnox Polk 1845—1849 демокр. aДВ0КаТ Шот-Ірлянд.

п2. Zachary Таylor 1849—185o демокр. війсковий Анґлїєць

п3. Мillard Fillmore п85o—1853 Н038lВИ0. кравець Анґлієць

п4. Franklin Pierce 1853—1857 Н0381.ВИ0. aДВ0КаТ Анґлїєць

15. James Вuchanan п857—186п демокр. aДВ0Кат Шот-Ірлянд.

16. Аbraham Lincoln 1861—1865 демокр. фармер Анґлїєць

п7. Аndrew Jackson 1865—1860 републ. кравець Анґлїєць

18. Ulysses Simpson Grant 1869—1877 републ. війсковий Шотлянд.

п9. Rutherford Birchard Науes | п877—1881 републ. aДВ0КаТ Шотлянд.

2о. James Abram Garfield 1881—1881 републ. професор Анґлїєць

21. Сhester Alan Arthur п881—1885 републ. професор Шот-Ірлянд.

22. Сrover Cleveland п885—1889 републ. aДВ0КаТ Анґлїєць

23. Вenjamin Нarrison 1889—1893 демокр. професор Анґлїєць

24. Сіrover Cleveland 1893—1897 републ. aДВ0КаТ Анґлїєць

25. William МcКinley 1807—19о І демокр. адВ0кат Шот-Ірлянд.

26. Тheodore Roosevelt 19оI—19o9 републ. публїцист Голяндець

27. William ІІoward Таft 1909—1913 републ. aДВ0Кат Анґлїєць

28. VVoodrow \Vilson 1913—1916 демокр. професор Анґлїєць



як стати прожнином у злучних дніжим,

НАТУРАЛІЗАЦИЙНИЙ ЗАКОН.

Удїленє іміґрантам горожанських прав у Злу

чених Державах називаєть ся натуралїзациєю.

Коли в европейських державах право горо

жанства удїляють полїтичні власти, то в Злуче

них Державах та справа належить до обсягу дї

яльности судів. Іміґранти, які вповнї відповіда

ють вимогам натуралїзацийного закона, мають

право жадати горожанства в Злучених Державах,

тоді як в европейських державах політичні вла

сти можуть без жадного поданя причин відм0

вити удїленя прав горожанства.

Услівя.

Услівя щодо удїленя горожанських прав є

ріжні, відповідно до віку і до полу стараючи x ся.

ІІнші постанови є для повнолїтних мущин (пов

нолїтність у Злучених Державах признаєть ся з

укінченим 21. роком житя), инші для повнолітних

дївчат і вдовиць, инші знова для малолїтних осіб,

для замужних жінок і для дітий.

Повнолїтних мущин обовязують слїдуючі по

СTaН08и:

1) Іміґрант мусить виказати ся сьвiдками,

що з днем, в якім старається о горожанство, най

меньше через 5 лїт перебував постійно у Злучених

Державах.

2) Мусить виказати ся достаточним знанєм

анґлїйської мови (іспит перед урядником).

3) Не може бути анархістом, то значить, щc

він не може бути анї явним анї з переконаня

противником істнуючого державного ладу.

4) Не може бути полїґамістом, то значить, ще

він не може бути одружений з кількома жінками

анї бути прихильником многоженства.

5) Мусить виказати ся сьвiдками, що він

числячи від дня, в якім стараєть ся о горожан

ство, вже найменьше через два роки, а не більші

нїж через 7 лїт, пocїдає перші горожанські па

пері.

Вcї повисше згадані постанови обовязують

також повнолітні дівчата і вдови.

Лише імігрантам кольонїстам, котрі управля

ють вільні землї (гомстеди), признає натураліза

цийний закон деякі полекші, а іменно звілььяє

їх від знаня анґлійської мови. Тут розходило ся

державі головно о се, щоби заохотити іміґрантів

оселювати ся в мало залюднених стейтах, де ве

ликі обшари землї не є ще під управою.

Замужні жінки набувають горожанські пра

ва вже через те, що їх мужі стали горожанами.

Жінки набувають отже горожанство через нату

ралізацию їх мужів, без огляду на се, як довго

вони у Злучених Державах перебувають, а на

віть і тодї, колиб вони жили в якійсь иншій чу

жій державі.

Замужні жінки, котрих мужі жиють в инших

тержавах або котрих мужі, жиючи в Злучених

Державах, не є ще горожанами, не можуть на

бути горожанських прав.

Дїти, котрі уродили ся в Злучених Державах,

набувають вже тимсамим горожанські права. Дї

ти, котрі уродили ся в чужій державі, стають го

рожанами Злучених Держав з тою хвилею, коли

їх батько набув горожанські права, але коли вік

тих дїтий не є висший нїж 21 лїт. В кождім

случаю горожанські права прислугують дїтям до

перва з днем, коли прибудуть на сталий побут

до Злучених Держав.

Незамужні жінки (дївчата і вдови), як ма

лолїтні так і повнолїтні, набувають горожанські

права з хвилею, коли виходять замуж за амери

ханських Г0p0жан.

Перші горожанські папері.

Щоби стати горожанином Злучених Держав,

треба постарати ся передiвcїм 0 перші горожан

ські папері.

Перші горожанські папері видають суди стей

тові або федеральні. (Се право не прислугує су

дам міським, нї полїцийним, ні кримінальним)

В кождім такім судї є окремий відділ, котрий

полагоджує того рода справи і подає конечні

нформациї.

Стараючий ся о перші горожанські панері

мусить мати найменьше 18 лїт. Кандидат має зго



— 173 —

лосити ся в приналèкнім стейтовім судї. Тут ма

виповнити відповідну деклярацию (в суді можн

дістати на се готовий друк). Вcї рубрики декля

рациї треба вірно і точно виповнити, як примі

ром: імя і назвиско, вік, місцевість, повіт і дер

жаву, з якої походить; точний опис своєї особи

назву і день приїзду корабля; пристань в які

висїв в Америці і т. п. Відтак складає присягу

що має намір стати горожанином та, що зріка

єть ся свого горожанства в тій державі, з яко

походить. Тоді урядник виставляє кандидатові

Вудров Білсон, президент Злучених Держав.

грамоту, так звані перші горожанські пашері. Ша

лежитість за се виносить один доляр.

Перші горожанські папері мають служити яко

доказ, що кандидат мав дїйсний намір стати го

рожанином Злучених Держав. Також мають вони

на цїли запобігти ріжним можливим надужитям.

Колиб відтак показало ся, що кандидат подав не

правдиві або суперечні поясненя, може через се

-2я

аразити ся на відмовленє йому горожанських

рав.

0 горожанські папері можна старати ся сей

ас по прибутю до Злучених Держав.

Властиве горожанство.

Доперва в два роки по одержаню перших

орожанських паперів, можна вносити поданє,

щоби суд признав повні горожанські права. Але

тараючий ся мусить, як вже було висше сказа

но, бути повнолїтний і найменьше через 5 лїт

тало перебувати в Злучених Державах.

Кандидат має знова зголосити ся до суду, в

котрого окрузї перебуває. Крім сего мусить ста

ло перебувати найменьше один рік в тім стейтї,

з котрім лежить сей суд. Хто через цїлий рік не

мешкає в однім стейтї (числячи взад від дня,

в котрім стараєть ся о горожанство), не має

права вносити шоданя о признанє йому горожан

ських прав.

Кандидат має відтак виповнити подібну де

клярацию, як при виниманю перших горожан

ських паперів, і власноручно її підписати. Крім

сего складає приписану належитість в сумі 84.00.

Найскорше в 90 днів пe cїм може наступити

властиве удїленє горожанства. Удїленє горожан

ства відбуваєть ся на судовій розправі. Суд за

здалегідь повідомляє кандидата, коли він має

явити ся. На розправу має кандидат привести зі

собою двох сьвiдкiв. Сьвідки мусять бути горо

жанами Злучених Держав. Вони мають під при

сягою зізнати, що кандидат дїйсно перебував ста

ло через 5 лїт в Злучених Державах. Відтак кан

дидат складає присягу, що зрікаєть ся своїх го

рожанських прав і приналежности до своєї дав

ної держави, що буде поступати після постанов

законів Злучених Держав та, що буде боронити

державу перед внїшними і внутрішними ворога

ми. Крім сего судия ставить кандидатови ріжні

питаня щодо його дотеперішного житя. Коли су

дия не найде нїчого, що противило би ся по

становам закона, виставляє йому відповідну гра

моту так звану „сеrtificate of naturalization".

Кандидат стає з тою хвилею горожанином Злуче

них Держав.

—-
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ВажНїйші Припи:и Для віскови Д00p0В0Лbllїв у 3л. Держава,

Війскова орґанїзация і спосіб вербованя ре

крутів у Злучених Державах інакший нїж в ин

ших державах.

В часї мира воєнна сила Злучених Держав

складаєть ся зі сталого війска і мілїциї.

Стале війско числить в часї мира 100.000

людий. Воно є спільне для цілої держави. При

мусового побору рекрутів у Злучених Державах

нема; війско складається з добровольцїв. В кож

дім більшім містї є стациї, де відбуваєть ся по

бір рекрутів-добровольцїв.

Мілїция складаєть ся також з добровольцїв.

Кождий стейт має свою власну мілїцию. Члени

мілїциї не сповняють сталої війскової служби;

війскове образованє набувають вони на відповід

них курсах, які відбувають звичайно у вечірних

годинах. Члени мілїциї побирають платню лише

в часї місячних вправ. До мілїциї приймають му

щин у віцї від 18 до 45 літ. На случай потреби

к0ждий стейт обовязаний зоружити припадаюче

на него число членів мілїциї і віддати його до

розпорядимости держави.

На случай війни кождий спосібний горожа

нин обовязаний зголосити ся до воєнної служби.

Услівя для жовнїрів у сухопутній армії.

Доброволець, який має намір вступити до вій

скової служби в сухопутній армії Злучених Дер

жав, мусить числити найменьше 18 лїт, а не

більше як 35 лїт. Найголовнїйші услівя: здорова

будова тїла, добра вимова і знанє анґлїйської

мови (говорити, читати і писати).

Кандидати у віцї від 18 до 21 лїт мають ви

казати ся позволенєм батька, а в разї його смер

ти — позволенєм матери, зглядно опікуна.

Жонаті можуть бути приняті до війскової

служби за осібним позволенєм дотичного коман

данта полку.

Кандидат мусить бути горожанином Злучених

Держав або мати бодай перші горожанські па

пері.

Для кандидатів є приписаний після родів вій

ска відповідний зріст і вага. При піхотї, побе

режній артилериї і піонїрах: висота найменьше

4 стопи і 4 цалї, вага до 190 фунтів. При кіннотї:

висота найменьше 5 стін і 4 цалї, вага до 165

фунтів. При полевій артилєриї: висота наймень

ше 5 стіп і 4 цалї, вага до 190 фунтів. При гір

сI кій артилерії: висота найменьше 5 стіп і 8 ца

лїв. Найнизша вага для жовнїрів вcїх родів вій

ска виносить 128 фунтів, виїмково до 120 фунтів.

Війскова служба триває 7 лїт; з того 4 роки

стало при полку, а 3 роки в резерві. В часї при

належности до резерви не побираєть ся жадної

платнї. -

Місячна платня для простих жовнїрів вино

сить від 815.00 до 818.00, для підофіцирів від

821.00 до 875.00. Крім платнї дістають жовнї

ри харч, мешканє, одїж і лїкарську опіку.

По скінченю 4-лїтної служби можна старати

ст о поновне принятє до війска. Коли такий жов

нїр протягом трох місяцїв, числячи від дня ви

ступленя, заявить охоту дальше служити, тодї

нову службу уважаєть ся продовженєм давної і

жовнір дістає в нагороду одноразово потрійну

місячну платню і підвисшенє місячної платнї.

По 20-ти лїтах служби має жовнїр право на

случай калїцтва і нездатности до працї право на

удержанє у війсковім приюті ,.Solciers Н me”

у Вашінґтонї.

По 30-ти лїтах служби набуває жовнїр пра

во до емеритури. Платня підчас емеритури ви

носить 34 його послїдної платнї при війску, а

крім сего дістає місячний додаток в сумі 815.75,

яко відшкодованє за харч, мешкан6, одїж і т. п.

Коли жовнїр помре підчас чинної служби з

причини хороби або калїцтва, якого набавив ся

в службі, одержує вдова (зглядно инша назна

чена ним особа) одноразово шестимісячну плат

Н10 3 потрученєм 835.00 на кошти похорону.

Вже в перших місяцях служби може жовнїр

зістати підофіциром. Нежонаті жовнїри, які є

горожанами Злучених Держав, а не мають ще

30 лїт, можуть по двох лїтах служби здавати

офіцирський іспит.

Лїта війскової служби в Хінах, на Кубі, Фі

ліпінах, в Алясцї і Панамі числить ся подвійно.

Услівя для жовнїрів при маринарцї.

Кандидати до війскової служби при маринарцї

мусять бути сильної будови тїла, здорові і зов

cїм вільні від таких хиб; пізний і неправильний

розвій, довша недуга, слабий умовий стан, корчі

або спілєнсия в послїдних 5 лїтах, слабий зір,

притуплений слух, хронїчний катар, лиха вимо
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ва, наклін до сухіт, слабе серце, боляки, лихі

зуби і т. п.

Жовнiрами при маринарці можуть бути лише

горожани 3.пучених Держав (тут уроджені або

натуралїзовані), які знають добре анґлійську

мову.

Вступаючий до чинної служби мусить мати

найменьше 18 лїт, а найбільше 35 лїт. Канди

дати у віці 18 лїт не потребують дозволу роди

чів, але мають предложити докази щодо віку.

Кандидати у віцї 17 лїт можуть бути приняті за

дозволом батька (зглядно опікуна) на хлопцїв

що корабельної служби. Вони є обовязані до

служби аж до осягненя повнолітности.

Місячна платня жовнїрів виносить від 817.00

до 833.00, місячна платня хлопцїв до корабель

ної служби 810.00.

Вирочім мають тут приміненє ті самі при

тиси, що й у сухопутній армії.

ПЕСc==трелкст

Шо імігрантови треба знати про контра :т після американського права?

(0тcї уваги не мають нацїли зробити з кождого читача свого власного „лоєра”. Вони маюдь на ме

тї лиш одно: дати їм загальні правні понятя про контракт після американського права, в той спо

сіб запобігти легкодушному заключуваню неважних контрактів і так вратувати від довгого і кош

товного судового процесованя.)

Що се таке контракт?

Контракт („контрект”) сe умова

МеЖи дьома або більшим числом осіб,

якою вони згоджують ся щось робити a

бо чогось не робити.

Якої форми вимагається для прaвoсиль

нссти контракту?

Контракти можна зробити у с т н о

а б о п и с ь м е н н о. Правильно для

правосильности контракту не треба, a

би він був зроблений на письмі: пере

важна час тю контрактів є правосильна.

як зроблена устно. Лиш виїмково закон

вимагає, аби деякі контракти були зроб

лені на письмі. І так:

1) Контракти купна-продажі землї

мають бути на письмі. Устний контракт

кушна-продажі землї неважний і на під

ставі устного контракту не можна ви

процесувати анї належитости продажі

анї перенесеня власности землї.

2) Контракти винайму на час дов

ший нїж один рік мають бути на письмі.

3) Контракти, що відносять ся до

подружих полагод, мають бути на письмі.

4) Контракт норукп (значить —

контракт, яким одна особа зобовязуєть

*я заплатити довг другої особи, коли би

а друга особа не схотїла або не могла

сама довгу заплатити) має бути на пи

сьмі.

Склепар давав товари на кредит Іванови Не

іевному. Скленар не був би дав Іванови Непевному,

іле Петро Годований заручив словом склепареви,

но, як Іван Непевний не заплатить довгу в скле

і, то тодї він, Петро Годований, заплатить. Скле

ар думає, що устна порука Петра Годованого

ажна і він буде міг подати до суду та виграти від

Петра, як Іван не заплатить довгу. Але склепар

помиляєть ся дуже. Як подасть до суду Петра яко

Іванового ручителя, то довгу від Петра не діста

че, лиш своїм коштом в судї довідаєть ся, що

контракт запоруки має бути на письмі. Судия йо

му певно скаже: „Пане склепар! Як Петро ручив

словом за довг Івана, то треба було сказати Пе

грови: Петре, говори меньше, а напиши на папе

oи, що заплатиш, як не заплтатить Іван. Колиб

Петро був так зробив, то все було би „олрайт”

а так пропало...

5) Контракти, які мають бути впко

тані пізнїйше нїж по роцї, мають бути

ча письмі. Тому наєм робітника на о

тин рік є важний, хоч би лиш був зроб

тений устно, але наєм служачого на

півтота року мусить бути на письмі.

6) Контракти кvпна-продажі річи

*артости понад 850.00 мають бути на

письмі.
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В отсих шістьох вишадках закон ви

магає, аби контракт робити на письмі.

В инших випадках устний контракт

буде після закона важний. Але помимо

сього, порадно було би робити на пись

мі також і инші контракти для оминеня

всяких непорозумінь щодо взаїмних

прав і обовязків умовляючих ся сторін.

Головно, коли ходить о контракт межи

кревними, то такі контракти правильно

повинні бути на письмі, бо суд не при

пускає, що кревні роблять собі услуги

на підставі контрактового зобовязаня,

але припускає правильно, що вони роб

лять се з родинної любови і привязаня.

Хто моне робити контрант?

Контрактів не можуть робити дїти.

Особи понизше 21-го року житя можуть

заключати контракти, але тілько щодо

річий конечно потрібних до житя („несе

серіс оф лайф”, як наприклад — харч).

Особи божевільні або придурковаті

не можуть заключувати контрактів. За

мужні жінки давнїйше не могли заклю

чувати контрактів, але нинї майже у всїх

стейгах Злучених Держав замужні жін

ки можуть заключувати контракти і ни

ми обтяжувати свою окрему власність.

Зате таку власність, яка належить до

них і до їх мужів спільно, — можуть

вони обоє обтяжити лише такими кон

трактами, яких предметом є „житєві ко

нечности”.

Поза сими ограниченями кожда о

соба може свобідно заключувати кон

тракти.

Дальші вимоги контракту: відплата.

При кантрактї одна особа (або сто

рона) дістає від другої за те, що вона

гій в заміну за якусь прислугу зі сторо

ни другої. Се, що одна особа (або сто

рона) дістає від другої а те, що вона

зобовязуєть ся, називає ся в анґлїй

ськім праві „кансидерейшен” (відпла

та) і воно мусить бути в кождім кон

трактї, коли той контракт має бути важ

ний перед правом. Такою „відплатою”

може бути: прислуга другої сторони, гро

ші чи якась инша вартісна річ. В кон

ТраКТаХ МеЖИ КреВНИМИ Д0СТаТ0ЧНОЮ

відплатою буде згляд на родину, любов

і привязанє; значить, що до важности

чонтракту межи кревними не треба, а—

би сторона, котра зобовязуєть ся до я

коїсь прислуги дістала зараз за се якусь

вартість (відплату) від другої сторо

ни. Хоч би сторона в тім випадку за

своє зобовязанє нїчого не дістала, то

контракт буде важний, як тільки вихо

дить так, що в0на зобовязувала Ся д0

прислуги з родинної любови або привя

З{lНЯІ.

Коли не треба доказувати „нансиде

рейшен”?

Коли на письменнім контрактї є при

лїнлена або вибита печатка („сіл”), то

дї не треба доказувати, що була в кон

трактї відплата („кансидерейшен”).

Хоч би зобовязуюча ся до прислуги

сторона не дістала за се навіть злома

ного цента, то, коли на контрактї є пе—

чатка, то можна сторону, яка користала

з прислуг, судово примусити до викона

ня зобовязаня. (За печатку вважаєть

ся якийнебудь кусник паперу прилїпле—

ний на контракт).

Добровільні жертви („собскрипшенс”).

..Добровільні жертви”, „добровільні

датки” чи на церкву чи на яку другу

цїль, не мають „консидерейшен” (від

плати) і тому їх не можна судов0 ви

процесовувати від жертводавця, коли

жертвадавець („собcкрайбер”) підпи

зав своє імя згори, складаючи жертви,

а відтак не хоче виповнити зобовязаня.

Але як жертводавець підписав своє імя

на такім списї жертв („собскриппен

пейпер”), на якім жертву одної особи

вважаєть ся за „консидерейшен” (від

плату) за жертви, які ті особи у якійсь

мірі поносять для неї, то тодї таке зо

бовязанє можна судово вимусити. (При

міром підписанє жертви на школу, де

вчив ся безплатно).



Дальші правні вимоги контракту:

згода сторін.

Сторони, що заключають контракт,

мають зі собою годити ся, то значить,

що таксамо мають розуміти точки кон

тракту. Коли одна сторона инакше ро

зуміє контракт нїж друга, то такий кон

тракт можна уневажнити.

До згоди доходить ся в той спосіб,

що одна сторона робить якесь предло

жeнє другій сторонї. Як друга сторона

приймає його, то значить, коли заявляє

свою згоду, то контракт вже заключе

ний. Але як довго друга сторона ще не

заявила, чи вона ГОДИТь ся на предл0

женє чи нї, так довго шерша сторона

може відкликати своє предложенє. Од

наче, коли друга сторона вже приняла

предложенє, то перша не може вже то

го предложеня відкликати; а хоч би і

відкликала, то друга сторона буде мо

гла судово примусити її виконати се,

до чого вона зобовязала ся в предло

ж0ні().

Принятє предложеня повинно бути

щїлковите: приймаючий не може нїчого

зміняти в предложеню. Як він зміняє.

то таке принятє зі зміною предложеня

вважаєть ся за відкиненє першого пред

ложеня, а за поставленє другого но

В0Г0.

Пояснюванє контракту.

Контракти треба так поясняти, аби

первісний намір сторін був виконаний.

Але намір має виходити зі самого кон

тракту: сторони не можуть зміняти змі

сту або значiня письменного контракту

устними побічними умовами. Коли сто

рони заключили письменний контракт.

то суд не буде звертати уваги на ті у

мови, які сторони поставили ще собі

устно при заключеню письменного кон

тракту. Тому то при заключеню пи

сьменного контракту треба все домага

ти ся, аби в с ї точки й услівя були по

мішені в контрактї. -

При пояснюваню контракту береть

ся слова в їх звичайнім значіню. Як

яке слово ужите в технїчнім значіню,

тодї сe знaчінє береть ся під увагу. Прв

тім зважається також на звичаї, які па

нують серед людий того заводу, до яко

го належать контрактуючі особи.

Виконанє контранту.

Услівя або обіцянки одної сторони

мають бути виконані, аби вона могла

домагати ся виконаня взаїмного зобо

вязаня другої сторони, значить тої так

званої „консидерейшен” (відплати).

Статуя Свободи коло Ню Йорку. "

Що більше: вона має доконати сво

го зобовязаня в контрактї, заки буде

могла позивати Другу сторону 0 вико

нанє її зобовязаня. Вона мусить вико

нати своє зобовязанє в цїлости, бо ча

стинне виконанє не управнює її дома—

гати ся навіть частинного винагородже

ня. Колиж сторона виконала лише ча

стину зобовязаня, а решти не може д0

конати, але не зі своєї вини, то тодї

12



вона може домагати ся відповідної від

шлати вже за виконанє частинного зоб0

вязаня. Як друга сторона не позволила

їй виповнити свого зобовязаня, то то

дї перша сторона є управнена не лиIIIе

д0 виНагородженя за Д0к0НаIIy Часть 30

бовязаня, але також до відшкодованя за

зломанє контракту.

До домаганя відплати не вистарчає

бути готовим до зобовязаної прислуги,

але треба дїйсного і цїлковитого вико

НанЯ її.

Час виконаня.

Контракт має бути виконаний в ча

cї, означенім в контрактї, або в слуш

нім часї, як час виконаня в контракчї

не поданий. Як прислуги не доконано

в належнім часї, то тодї друга сторона

не є зобовязана до виконаня свого зобо

вязаня, значить — відплати, хиба що

справа часу не має рішаючого значі

ня в данім контрактї. В такім випадку

зобовязанє до відплати лишається важ

не, хоч можна також домагати ся від

шовідного обниженя відплати за прово

л0ку.

Хороба або щонебудь, що робить ви

конанє зобовязаня неможливим, є до

статочним оправданєм для невип0вненя

або проволоки у виконаню зобовязаня.

Відшкодованє.

Яко средство проти зломаня кон

тракту служить звичайно позов о від

пшкодованє („демиджіз”).

Величина відшкодованя залежить

від величини заподїяної шкоди. Як не

ма дїйсної втрати, то можна домагати

ся лиш умовленого відшкодованя. В де

яких випадках, де висоту відшкодованя

тяжко означити, сторони умовляють ся

згори заплатити певну суму на случай

недодержаня контракту. (Таке відшко

девапє називають „ликвидeйтед деми

джіз”). Колиж висоту шкоди можна о

значити, то тодї сторони не можуть у

мовляти ся про відшкодованє на суму

висипу від дїйсної шкоди, бо в такім

випадку суд обнизить умовлену суму до

висоти дїйсної пшкоди.

До чого можна примусити судово?

Не треба думати, що судовою доро

гою можна примусити другу сторону до

виконаня контракту. Правильно можна

вимусити лиш зворот шкоди і втрати.

Тільки виїмково закон дозволяє ви

мушувати виконанє контракту. Примі

ром: при контрактї кушна-продажи зем

лії, як властитель не хоче доручити

„дід”-у, можна його примусити судово.

Подібно також покупця можна судово

примусити, аби заняв куплену землю і

заплатив умовлену цїну купна. В обох

тих случаях сторона замісць позивати о

дїйсне виконанє контракту, може подати

о відшкодованє. Вона має до вибору

обі дороги. -

Недозволені контракти. че

Слїдуючі контракти є недозволені

38.к0н0м :

1) Контракт, яким одна сторона зо

бовязуєть ся не провадити якогонебудь

„бизнесу” або не починати більше я

кого „бизнесу”.

2). Контракт, яким особа зобовязу

зть ся не виходити замуж або не же

нити ся з нїякою особою.

3) Контракти газардові („ґемблинґ

Контректс”), в яких виграна залежить

від припадку. Однак в деяких стейтах

ТЬ0терия є дозволена і льоси продає ся

публично (наприклад в стейтї Луізіяна).

4) Вcї контракти, заключені в недї

тю, є неважні, оскільки не відносять ся

то дїл милосердя або житєвих конеч

ностий. -

5) Контракти, якими умовляєть ся

недозволений законом процент, (так

звані лихварські контракти) є в дея

ких стейтах неважні, а в деяких важні

лише до висоти законом дозволеної про

Центової Стопи.

6) Контракти, якими безпосередно

або посередно умовляється про заплату

за яке неморальне аро протизаконне діло.

Кромі сих загальних постанов. пцо

мають приміненє по всїх стейтах Злу

чених Держав, закони поодиноких стей

тів забороняють ще инші роди кон

трактів.
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ПАН І СЛУГА —— ПІСЛЯ АМЕРИКАНСbК0Г0 ПРАВА.

(Мaster and servant).

Хто є слугою?

Слугою („сервент”) є той, хто спов

няє особисті прислуги для другої особи

звичайно за відплатою („консидерей

шен”). Се слово відносить ся не лише до

домашної служби, але також до бюро

вих робітників („клеркс”) і т. п.

Як треба робити службовий контракт?

Як хто наймаєть ся на службу на

час не довший нїж один рік, тодї служ

бовий контракт може бути зроблений

устно. Але як хто наймаєть ся на час

довший нїж рік, то повинен зробити кон

тракт на письмі.

0бовязки службодавця.

Службодавець (емплоєр”, „местер”)

обовязаний достарчити слузї начинє і

машини. Як службодавець виставляє

робітника на небезпеку від машинериї,

а не пояснить йому, яка небезпека йому

грозить, то він (службодавець) відпові

дає за се й обовязаний винагородити

зашодїяну ШIк0ду.

Службодавець повинен займати у се

бе відповідних робітників. Як він дер

жить сьвiдомо. недбалого робітника, то

він (службодавець) відповідає за вся

ку шкоду, яку такий невідповідний ро

бітник заподїє другим робітникам або

посторонним особам.

Відповідальність службодавця за вчин

ки слуги.

Службодавець відповідає за всї вчин

ки слуги, спричинюючі шкоду другим

особам, але під услівєм, що слуга до

пустив ся сього вчинку * часї, коли

він сповняв свою службу. Так наприк

лад зелїзнича компаніїя відповідає за

недбальство кондукторів і других своїх

робітників, як того недбальства допу

стили ся вони в часї служби і воно спри

чинило шкоду пасажирам. Зате службо
",

давець не відподає за се, коли його слу

га поза своєю службою заш0Дїє комусь

ШК0Ду.

Відповідальність службодавця за шкоди,

заподїяні одним його слугою другому

слу3ї.

Є cе нїчим неоправданий припис a

мериканського закона, що службодавець

не відповідає за шкоди, спричинені йо

го слузї другим його слугою. Коли на

приклад кінь, полишений з возом на у

лици в часї, як слуга п0нїс товари до

яког0 дому, вдарить Прох0Ж0г0, то за

таку неувагу слуги відповідає його служ

бодавець так як за власну. Але як би

припадково кінь вдарив переходячого

дорогою другою слугу тогосамого служ

бодавця, то службодавець за се не від

повідає. Пошкодований міг би пози

вати лише слугу, а не пана! Суперін

тендентів, менаджерів, наглядачів не у

важаєть ся за спів-слуг і пан відпо

відає за всяку шкоду, заподїяну через

їх недбальство своїм слугам.

Контрактора не вважає ся за спів

слугу анї за наглядача, але за робото

давця, як він провадить роботу само

стійно.

Заплата („вейджес”).

Слуга обовязаний сповняти службу

вірно і пильно через цїлий час, на який

наняв ся. Як він не сповняє своєї служ

би як слїд. то не має права до заплати,

анї до частини заплати. Як він покидає

службу без причини перед часом, на я

кий наняв ся, то не буде міг випроцесува

ти нїчого. Як службодавець перед часом

відправить його за нечесність, нездар

ність або за зле поведенє, то він (служ

бодавець) не обовязаний давати слу

3ї НїЯК0ї ЗаПЛаТИ.

Як контракт був на місяцї і запла

та мала бути плачена що місяця, то

тодї слуга, покидаючий службу або від
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правлений, має право домагати ся за

шлати за відслужені а не заплачені ще

повні місяцї але не має права до нале

житости за частину послїдного місяця.

Як слуга не може сповняти служби

через хоробу або другу подібну причи

ну, тодї він не тратить заплати за від

роблений а не заплачений ще час і має

бути винагороджений за весь час своєї

працї перед занедужанєм.

Розвязанє службового контракту.

, Службовий контракт вважаєть ся

розвязаний, коли умови контракту вже

цїлком виконані обома сторонами. Коли

умpe або слуга або службодавець, то

службовий контракт також вважаєть ся

за розвязаний.

Безправна відправа слуги.

Як службодавець без причини від

править слугу перед часом укінченя

його служби, то слуга може позивати о

відшкодованє. Як по відправі слуга не

може нїгде дістати служби або роботи,

тодї відшкодованє буде виносити тілько,

SS 2 -

кілько йому належало би ся, як би служ

бовий контракт не був зломаний. Слу

га, що втратив службу, повинен шука

ти роботи, а не ждати на відшкодованє,

не працюючи.

Малолїтні на службі.

Родичі є управнені до прислуг зі

сторони своїх дїтий. Як дитина служить

на господарстві своїх родичів, то ро

дичі не обовязані до заплати дитинї за

роботу. Навіть як дитина повнолїтна, то

родичі обовязані до заплати лиш тодї,

як зроблено виразний контракт про за

Плату.

Коли дитина працює для другої осо

би, то родичі є управнені до побираня

заплати, яка належить ся дитинї і мо

жуть забирати ту заплату від службодав

ця. Службодавець не може відмовити

родичам виплати діточого зарібку. Як

він заплатить дитині, то родичі можуть

його подати до суду і він буде мусїв за—

платити їм вдруге. Але родичі можуть

уповновласнити дитину до відбираня

св0єї ЗаІІлати.

">=r

Праця мал0Лїтних у
000000000

Взагалї дїтям і підросткам, хлошцям

і дївчатам, що прибувають з родичами до

Злучених Держав, вигляд на боротьбу 0

істнованє в їх будучім житю представля

ється о много кориснїйше нїж для імі

антів, що прибувають до Злучених

в дорослiм віцї. Вже те одно, що

вони, так сказати-б, до нїчого ще не

звикли, є для них в їх будучій боротьбі

сильно помічне, вони легко можуть наг

нутись і навикнути до нових, американ

ських обставин житя, до иншого окруже

ня людий і до відмінного нїж в старім

краю поведеня між людьми — взагалії, а

до условин працї в фабриках зокрема. До

тогож, що найважнїйше, вони легко на

Злучений Державах,

бувають знанє анґлїйської мови. І вони

скоро зачинають почувати ся справжни—

ми „Американцями”. Через ту легкість

зживати ся з окружаючими обставинами

житя скоро затираєть ся ріжниця між

дїтьми іміґрантів і дїтьми Американцїв

і всї вони, вся молодїж (і дїти іміґрантів

і дїти Американцїв) скоро підходять під

один тип — американської дитини. А

вже инакше у іміґрантів, що прибувають

в дозрілім віцї. У них ріжницї (між ни

ми і між Американцями) — і щодо спо

сібности до ріжного рода працї і взагалї

щодо відомостий і щодо звичаїв. вдачі і

т. д. нїколи майже не затирають ся, а як

Затирають ся, то дуже пов0ли, доперва по
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довгім побутї в Злучених Державах, але

звичайно лишають ще на них на цїле

житє пятно іміґранта-чужинця і стають

кулею у ніг в їх зусилях вибитись на

верх. -

Та легкість, з якою дїти іміґрантів у

міють зжити ся з окружаючими обстави

нами житя, спричинює се, що роди пра

цї, яких ті дїти підіймають ся, і висота їх

зарібків є така сама, що й у дїтий

вcїх инших народностий і дїтий амери

канських з робітничої клясп.

Лїта, які урядово уважається у Злу

чених Державах за лїта працї малолїт

них, є лїта від 14 року житя до 16. До 14

року хлопець чи дївчина мають учити ся:

по 16 роцї підпадають вже під приписи,

які реґулюють працю дорослих. Однак

для дїтий іміґрантів ті норми не мають

безоглядної сили. Іміґранти старають ся,

загалом беручи, висунути ся зпід сих

приписів і скоро лише де в якій місцево

сти се є можливе, віддають свої дїти на

роботу ще перед 14 роком житя і то не

лише в 13 або 12 роцї, але й 10 і 9, —

розуміється, на велику шкоду тїлесно

го і духового розвитку дитини.

Роботи, яких підіймають ся малолїт

ні для зарібку, є дуже ріжнородні. Вза

галї підіймають ся вони всяких можли

вих робіт, — помічних, легких, відпо

відних їх молодечому вікови. Такі поміч

ні легкі роботи шотрібні майже в кождім

заводї, тож майже в кождім заводї і в про

мисловім і в торговельнім, ту роботу на

ходять. Але всетаки на вибір тих робіт,

впливає передiвcїм занятє родичів, бать

ка чи матери. Звичайно роблять дїти в

тих фабриках, зглядно копальнях, де ро

блять їх родичі.

Вcї ті роботи не вимагають, загалом

беручи, великого напруженя. В одних ли

ше копальнях угля праця хлонців є тяж

ка і прикра. Передiвcїм в копальнях

твердого угля (у східній Пенсилвенїї),

в угляних млинах, так званих „брехах”.

Уголь, добутий з підземних покладів він

дами такого млина (..брехи”) висипу

єть ся між сталеві карбовані вальцї, я

кі розтовкають його на малі куснї; опі

сля той потовчений уголь пересипуєть

ся через решета 0 очках ріжної величи

ни і, так розсортований (відповідно до

величини, якої уживають в ріжного рода

фабричних печах), зсуваєть ся до зси

пів-скринь, відки долїшними отворами

зсипується вже просто до зелїзничих ва

гонів. Задачею хлошцїв-робітників є ви

добувати, зглядно вишукувати між углем

камінє. В довгих рядях сидять вони о

дин ш00іч другого над вальцями і пере

бирають зсуваючий ся в діл уголь та ви

ловлюють споміж нього камінє. Се робо

та тяжка і прикра, особливо в горішних

поверхах „брехи”, де вибирає ся камінє

між грубшими куснями угля. Там часто

аж до крови обтовчує уголь шальцї.

До тих „брех” посилають родичі дї

тий звичайно в 12-тім роцї житя, хоч лу

чає ся, що посилають вже і в 10-тім, а

навіть і в 8-ім роцї! Денна платня ріж

на — відповідно до віку 11- і 12-лїтні

хлопцї дістають 50 і 60 центів; 13 і 14

лїтні 75 до 90 центів, старші, понад 16

лїт $1.00 денно, а дорослі 20-лїтні (бо й

такі роблять в ..брехах”) — $1.25 денно.

Робочий день триває 9, декуди S годин.

При мягкім углю нема осібної хло

пячої роботи: — хлопцї роблять ту саму

роботу, що старші, самостійно, наладо

вують уголь до візків, і від числа нала

дованих візків (і ваги наладованого у

гля) платить ся їм після тоїсамої скалї,

що і старшим. Денний заробок ріжний,

належить від сили і витривалости, отже

головно від віку і здоровля: сей заробок

хитаєсь між 75 цнт. і 81.25. Звичайно і—

дуть до сеї роботи хлопцї вже в 12 роцї

7КІІТЯІ.

Кромі робіт в кональнях угля нахо

1ять нце хлопції роботу в зелїзних фабри

ках. Але і в тих зелїзних фабриках пі

діймають ся вони роботи не тому, наче

би ті роботи якраз надавались для них,

а тому, що в тих фабриках працюють їх

батьки. І в тих фабриках не дістають во

ни якоїсь особливої означеної роботи, а

звичайно уживається їх до всїляких по

слуг, навіть звичайним дорослим робіт

никам („лейбрам”). Денна платня хи

таєсь між 50 а, 75 цнт, хоч нераз дохо

дить і до 81.00, як хлопець більше до
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зрілий і сильний. Робочий день триває

звичайно 10, а декуди 9 годин. Звичайно

йдуть на роботу в 14 роцї житя, але лу

чається, що йдуть навіть і 9-лїтні дїти,

які за 9 годин денної працї дістають 45

центів.

В околицях, де нема копалень угля і

зелїзних фабрик, наймають ся до роботи

хлопцї в инших фабриках й у всїляких

торговельних і бюрових підприємствах.

Денна платня хитає ся також і там між

50 а 75 цнт., а доходить нераз до 81.00.

Робочий день триває 10. 9, а декуди 8 го

ДИН. -

Дївчата малолїтні працюють знова

там, де працюють дївчата дорослі, лише

за меньшу платню, — 30 до 60 цнт. ден

Н0.

Вичисляти вcї фабрики і підприєм

ства, в котрих працюють українські ма

лолїтні іміґранти і тамошні уроженцї, го

дї. Все-ж таки наведу і тут ряд підпри

ємств, в яких ті малолїтні найчастїйше

находять роботу. Ограничусь тут однак

лише на виказї підприємств, де працю

ють хлошцї. (Щодо дївчат малолїтних, то

ті, як я вже щойно згадав, йдуть на ро

боту лише там, де йдуть дївчата дорослі

і виконують ту саму роботу, лише за

меньшу платню.)

Такими підприємствами, де працю

ють малолїтні українські хлопцї є отcї:

копальнї угля, фабрики коксу, вальцївнї

зелїза, сталївнї, фабрики зелїзних виро

бів, фабрики машин, фабрики трамває

вих ваґонів, чищенє льокомотив, бод

нарські варстати, гончарські фабрики,

фабрики мила, гарбарнї, фабрики папе

ру, ткацькі фабрики, фабрики диванів,

фабрики капелюхів, фабрики циґар, ґа

зівнї, пральнї, реставрациї, склепи, до

посилок в бюрах, продаж дневників,

служби на фармах і т. д.

Юлїян Бачинський.

-275S

Українська еміграция з Галичини і бук0вини в 1913-ім рії.
в 2--~чь

105.000До Нїмеччини

(З того 51.000 було рільних

робітників, а 54.000 проми

слових).

До Чехії (в Австриї)

До Угорщини (лїсові і цегляні

20.000

робітники) 20.000

До західно-австрийських країв 3.000

До Данїї 5.000

До Румунїї 18 000

До Швайцариї 500

До Анґлїї (із золочівського

повіта в Галичинї до Ман

честер)

До Босни й Герцеґовини

До Злучених Держав Північ

500

500

ної Америки 37.000

До Канади 36 000

До Бразиліїї та Арґентини 2.000

Разом 213 500

Се значить, що річно тепер виїздить

наших людий з Галичини і Буковини

около чверть мілїона шукати зарібку на

чужинї або поселити ся там на сталий

шобут в набутих земельних оселях.

Після проценту еміґрує з Галичини

і Буковини 8%, то значить — на 100

людий покидає рідну землю 8 людий,

або що виїздить щороку в чужі землї

кождий 12-тий Русин-Українець з тих

2-ох країв в Австриї.

Розумієть ся, що лише частина з

тих еміґрантів покидає свою рідну зем

.1ю раз На Все, а Значна Часть виїздить

тільки на зарібкову еміґрацию і по від—

повіднім часї вертаєть ся назад домів

та привозить зароблений гріш і в той

спосіб збогачує рідну країну.

Еміґрация у нас не нова. Вона вже

має за собою кілька десяток лїт. Про—

тягом тих кількох десяток лїт пливе e

міґрацийна струя з рідного краю на чу—
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жину і також частинно відпливає на—

зад з чужини до вітчини. Через те емі

ґрация стала ся серед напого народа

дуже важним чинником у його суспіль

нім житю. Майже трета часть шїлого

українсько-руського населеня в Гали

чинї і на Буковинї є особисто або ро

динно заінтересована в еміґрациї, зна

чить, що та трета часть населеня остає

гло коштувати меньше-більше около 120

міліїонів корон (24 мілїoни долярів),

а дорога 25 мілїонів корон (5 мілїонів

долярів), значить, що могло лишпити ся

заощадженого гроша у тих 243.500 лю

дий меньше-більше около 55 мілїонів

корон (11 мілїонів долярів) або по 220

когон (44 доляри) пересїчно на одно

го еміґранта в однім роцї.

Приїзд корабля до Америки. На покладї стоять пасажири, а перед ними видко недалеко Ню Йорк.

в безшосередних зносинах з еміґран-| Старий край з того має користь по

тами, своїми найблизшими свояками і

має від них економічні користи.

Які зиски має наш нарід з еміґра

циї, можна бачити з таких приблизних

обчислень:

Сих 243.500 українських еміґрантів

могло заробити річно меньше-більше до

200 мілїонів корон (або 40 мілїонів до

лярів); з того житє сих еміґрантів мо

двійну, бо: 1) часть тих зароблених

і заощаджених гроший вертаєть ся до

нього через руки свояків еміґрантів, а

2) що не потребує годувати чверть мі

лїона людий, для котрих поживи не має

і мусїв би її спроваджувати із заграницї,

а заплатити за сей недобір поживи не

мав би чим, бо робучі руки тих людий,

що шокидають рідну землю, не можуть
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дома найти роботи з браку промислу. І

коли би не еміґрация, то ся недостача

пожики і зарібку в краю спричиняла би

тільки щораз більше обдовженє мало

земельних або безземельних людий, а

тимсамим зубожінє краю. Еміґрация не

є відрадним явищем, але є конечностию

для управильненя ненормальних і не

здорових відносин.

Коли би один міліїон Русинів-Укта

нців (з Галичини, Угорської Руси і Бу1

ковини) не був переселив ся до Злу

«1
ених Держав; около 100.000 до Ка

о27

і
1

|
і

|

| л (

|

ЕМІГРА| | і

нади та около 50.000 до Бразилїї, то

наша народна справа на тім зискала би

остільки, що населенє наших рідних

земель в Австро-Угорщинї було би біль

ше майже о півтора мілїона людий, але

знова стратив би був наш нарід через

те, що економічна нужда на тих наших

землях була би дійшла до великих роз

мірів.

Еміґрация се лїк на нездорові су

спільні відносини, лїк потгібний і ко

нечний поти, поки ті відносини не змі—

НЯТІ» (*Я. :

5 че

\S

| 3дк0Н 3ЛуЧЕНИ, ДЕРЖАВ,

*

На підставі ухвали 59. конґресу

кождий чужинечть платить при вступі на

і американську землю 4 доляри поголов

і ного податку. Від сього шодатку вільні

ті чужинцї, що перебули найменьше о

дин рік в Канадї, Ню-Фунляндиї, на

і Кубі або в Мексику безпосередно, ше

рсд вїздом до Злучених Держав: вільні

і також і ті чужинцї, що лише переїздять

і через Злучені Держави або ті, що шриїз

чять до Гуам, Порто Ріко і Гаваї. Дохід

і з того податку йде на управильненіє імі

; і рациї.

Д e як і о с о б и цї л к о в и т о н о

і м о ж у т о б у т и в п у пц е н і д о 3 л у—

ч е н и х Д е р ж ав, а то: ідіоти, хорі на

умі, енілє1ітики, варяги, а також люди,

пщо виліїчили ся з умової недуги і від

сього часу ще не минуло 5 лїт: також

такі особи, що мали перед тим два або

більше нападів варятства; дальше не

можуть бути впущені убогі люди, котрі

можуть бути тягарем суспільности; за

водові жебраки, люди навіщені сухота

ми або иншпою заразливою недугою; о

соби, що поповнили злочин або такий

проступок, що сьвідчить про моральний

ущадок; ті, що признають засади мно

гоженства; анархісти, або ті особи, що

Взагалії хочуть дорогою насильства змі

нити устрій у Злучених Державах або

всякі правні форми, або стремлять до змі—

ни устрою через убиванє публичних уряд—

ників; явногрішницї, жінки й дївчата,

що хочуть прибути до держави в не—

моральних цїлях; законтрактовані робіт—

ники, котрим обіцяв хтось стале заня—

тє чи то на підставі устної чи письмен

ної умови; особи, котрим хтонебудь за—

платив в цїлости або в части, оскільки

не буде виказаним, що така особа не

На, 16 жИТІ, Д0 ЖaДН0ї З висШе згаданих

Катеґорий і, що її переїзд не заплатила

Жадна корпорация, товариство, заряд

міста, чуже правительство посередно а—

бо безпосередно: веї дїти низше 16 лїт,

оскільки не приїздять в товаристві ро—

дичів, — о чім впрочім рішає секретар

торговлії і промислу. Сї приписи не від

носять ся до осіб засуджених за прови

ни чисто полїтичні, що не стягають мо

рального пониженя, оскільки ті особи

під иншими зглядами надають ся до

принятя.

Фахові робітники можуть бути спро

ваджені, оскільки в тім краю нема не

занятих того рода робітників. Приписи

0 законтрактованих робітниках не від

носять ся до фахових акторів, артистів,

прелєґентів, співаків, сьвящеників, про
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фесорів колеґій і семінарів і осіб заня

тих в домових та особистих услугах.

Не вільно помагати або заохочувати

до іміґрациї при шомочи оголошень, дру

К0ваних заграницею, в яких обiцюєть

ся дати робітникам працю в Америцї.

Не відносить ся се до стейтів, котрі у

рядово оголошують жерело працї на

своїх териториях.

Чужинець, пцо приїде неправно до

Америки, має бути відісланий сейчас

до властителя корабля, котрим приїхав.

Коли чужинець дістав ся вже неправно

до Америки, або став тягарем публичної

| добродїйности ізза обставин, що вже

істнували перед його приїздом, може

бути відісланий до старого краю, коли

це не замешкав через 3 роки у Злу

|чених Державах.

ВідІ0відальність Служі0ДавЦя 3а уШк0джені При Праци,

Хоч щодо економічного розвитку краю,
r

ІІВодо сього Злучені Держави остали

щодо величини нагромаджених богатств|далеко позаду ycїх цивілїзованих дер

Злучені Держави не мають рівної собі |жав.

держави у сьвітї, то мимо того вони не У всїх майже цивілїзованих державах

належать до найпоступовійших держав. |істнують закони, які точно і строго озна

Елис Айленд — „остров слїз”, де відбувають ся оглядини та іспити еміґрантів III. кляси.

Одною з прояв консерватизму Злучених

Держав, дивного супроти їх просто горяч

кового поступу в економічнім розвитку,

є законодавство, що відносить ся до робіт

ників взагалії, а зокрема до справи одві

чальности службодавця за ушкодженє ро

бітника при праци.

чують розмір та услівя винагороди. На

підставі тих законів потерпівший робіт

ник, зглядно його родина управнені до

відшкодованя і вони не потребують почи

нати коштовних процесів, бо самий за

кон дає потерпівшому робітникови повне

забезпеченє його слушних домагань.
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У Злучених Державах пояснюєть ся

основні закони в той спосіб, що хотяй

деколи істнують стейтові закони про од

вічальність службодавця, то робітника

всетаки примушуєть ся почати процес,

який при орґанізациї американського су

дівництва тягнеть ся часом так довго, аж

процесуюча сторона помре або відступить

від процесу або випроцесує лише таку су

му, що нею вдасть ся якраз покрити кош

ти процесу.

Доперва в останних часах слїдна не

значна поправа на тім поли.

Федеральний закон

себто закон, ухвалений конґресом Злуче

них Держав і обовязуючий у всїх стейтах,

відносить ся лиш до винагородженя за

ушкодженя або смерть робітників, заня

тих при певних державних роботах, а

саме: в державних фабриках, арсеналах,

портах, річних і морських укріпленях,

при вcїх роботах коло Панамського ка

Налу.

Розміри винагородженя залежать від

величини ушкодженя, а радше від того,

на який час ушкодженє робить потерпів

шого нездатним до працї.

Коли ушкодженє зробило робітника

нездатним до працї на все, тодї йому на

лежить ся сума, яку він одержав би яко

свій заробок, протягом можливого для

нього часу служби.

Як саме розуміти „можливий час

служби”, закон не каже і тут полишено

широку фіртку для самоволї тих судиїв,

котрі не стоять на сторожі справедлив0

сти. Того винагородженя може домагати

ся робітник, що був занятий при держав

них підприємствах.

Коли внаслїдок випадку робітник по

мер, тодї до відшкодованя мають право ті

особи з його родини, що мали в дїйсности

від нього поміч.

Коли випадок не зробив робітника не

здатним до працї на все, тодї пошкодова

ний робітник має право до відшкодованя

за час не довший від одного року.

Закон говорить лише про нещасні

4лучаї, а не про другі нещастя, на які

наражений робітник при роботї, як на

Приклад — занедужанє наслїдком непри

гожих відносин при роботї. Тому робіт

ник не має права до винагороди з тої при

1ини, що затроїв ся при роботї ґазами,

що простудив ся, обморозив руки, ноги,

або впав жертвою подібного нещастя.

Головною виконуючою властю для

справ о відшкодованє за ушкодженє при

праци є Департамент Працї і Торговлї у

Вашінґтоні, Д. К.

Стейтові закони

про відшкодованє за ушкодженя при пра—

ци дуже ріжнять від себе. В деяких стей—

гах їх цїлком нема або найвисші стейтові

суди признали їх за неконституцийні, от

же необовязуючі.

Подаємо ось тут коротко стейтовий за—

кон про винагородженє робітників за у—

шкодженя, обовязуючий у с т е й т ї Н ю

й о р к. Він замітний раз тому, ро після

нього укладані закони стейтів: Калифор

нія, Ілинойс, Кензас, Ню Гемпшір, Ви—

скансин. Невада. До того нюйорський за—

кон є дїйсно законом, себто обовязуючою

постановою. Вправдї і нюйорський суд

був рішив, що сей закон незгідний з кон—

ституциєю стейту („анконститюшенел”),

але при загальних виборах у стейтї в

1913. роцї принято резолюцию, яка за

боронює пояснювати конституцию так, a

би через се укорочувати права стейтових

Законодатних тїл щодо видаваня законів

для охорони житя, здоровля і безпечен

ства робітників. Через те закон остав ся

з силї помимо рішеня найвисшого суду

нюиoрського стеиту.

Нюйорський стейтовий закон признає

на случай смерти робітника право роди

НІ Д0магати ся винагородженя в такій

сумі, яку погибший був би одержав за

1.200 днїв своєї працї.

На случай утрати здатности до працї

дістає робітник винагородженє в сумі,

яку міг би заробити за 8 лїт, але беручи

тільки половину його тижневого зарібку.

Колиж робітник не втратив цїлковито

3датности до працї, а лише частинно, зна

чить, що може виконувати простїйшу,

Лекшу, Таншу роботу, тодї винагородже
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нє пошкодованого рівнаєть ся половинї

ріжницї межи давною і теперішною за

платою (за час 8 лїт).

П р и кл a ди:

1) Робітник, заробляючей 16 долярів

на тиждень, через нещасний випадок при

роботї тратить цїлковито і на все здат

ність до працї. Сей робітник буде управ

нений побирати через 8 лїт по 8 долярів

ТИЖНОВ0.

шкодованя. Але та сума винагородженя

не може перевисшати тисячки долярів.

Службодавець має право від часу до

часу піддавати ушкодженого і побираю

чого винадгородженя робітника лїкар

ським оглядинам для ствердженя його

здатности до працї.

Сей закон відносить ся лише до не

безпечних родів занятя, до яких нале

жать приміром: будова і розбиранє мо

На Елис Айленд. Еміґранти ждуть на іспитову комісию.

2.) Робітник, заробляючий також 16

долярів на тиждень, також тратить через

нещасний випадок при роботї здатність

до працї, яку виконував. Але він може

дістати лекшу працю за 10 долярів тиж

нево. Ріжниця межи його давним заріб

ком а теперішним виносить 6 долярів;

тому він буде управнений побирати по

ловину сеї ріжницї, то значить 3 доляри

тижнево через 8 лїт титулом свого від

стів, ставленє сталевих або зелїзних бу

дівель, роботи при підземних зелїзницях,

при кранах, ставленє мостів коло елєк

тричних проводів з великим напряженєм,

робота на движимих бальконах висше нїж

20 стіп над землею, робота в тунелях

і т. п. ".

Услівя одержаня відшкодованя досить

трудні. У всїх случаях, коли робітник у—

дається до суду, мусить він сказати слї
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дуєче: що він приймаючи роботу, не під

давав ся самовільно небезпецї, конечній

при роботї того рода, значить, що він не

сподївав ся, що таке нещастє його стріне.

Дальше треба довести, що ушкодженє не

наступило з причини його особистої не

обережности.

Як би сторона противна, себто капі

талїст або компанїя, доказали, що робіт

ник дістаючи роботу згори зрік ся всяко

го відшкодованя або піддав ся всякій не

безпецї або що випадок наступив наслїд

ком необережности самого робітника, то

дї робітник, зглядно його родина, втрати

ли би право на відшкодованє.

Колиж ушкоджений робітник або хто

з його родини хоче йти на суд за відшк0

дованє, тодї повинен придержувати ся от

сих правил:

Не повинен нїколи підписувати жад

них паперів від противної сторони; ком

панїйні аґенти часто підсувають до під

пису необережним або незнаючим ан

ґлїйської мови робітникам зреченє всяких

прав до відшкодованя.

Зараз по випадку треба списати імена

й адреси вcїх cьвiдкiв робітників. Як сам

ушкоджений не може сего зробити, най

попросить якого сьвiдомого робітника.

Зі справою треба зараз взяти ся до

доброго, а прихильного робітникам аме

риканського адвоката. Треба се зробити,

не гаючи ся. Протяганє справи все шко

дить робітникови.

Придержуючи ся отсих правил, робіт

ники потрафлять для себе взяти бодай ту

дрібку свого права, признану законами.

А закони зробити лїпшии для себе змо

жуть лиш тим, що вишлють не заступни—

ків компанїй до законодатних тїл, але

правдивих заступників робітників. Як се

зроблять американські робітники, тодї

смерть робітника, з вини фабриканта не

буде платити ся охлапом кількох соток

долярів.

—«ев —

РІЛЬНИЦТВО В АМЕРИЦІ.

Статистичні звіти про стан рільниц

тва в Америцї вказують на величезний

його розвиток.

За десять лїт від 1899. року до 1909.

вартість рільних продуктів у Злучених

Державах зросла більше нїж о 2 мілїярди

долярів, (о 85 процент). Цїла вартість

продуктів в 1909. роцї виносила 2 мілї

ярди 511 мілїонів 155 тисяч долярів; в

роцї 1909 обчислено вартість пшеницї,

жита, вівса, ячменю, кукурузи, лену, ри

жу, бараболь, cїна, бавовни й тютюну,

що їх випродуковано тут в краю на 4 мі

лїярди 652 мілїонів 657 тисяч долярів.

Перед десятьма лїтами стейт Ілинойс про

дукував найбільше збіжа і його вартість

доходила до 8195,145.000. В роцї 1909.

стояв Ілинойс також на чолї вcїх стейтів

щодо збіжа, котрого вартість виносила

8337.,085.000. В тих отже лїтах продук

ция збіжа зросла о 73 процент. Величез

ний той зріст рільництва в Ілинойс не

дорівнав загальному розвиткови Злучених

Держав.

В порівнаню до попередного стану

найбільше піднесло ся рільництво про

тягом тих 10-ти лїт у стейтї Айдаго. Ко

ли в 1899. роцї загальна вартість про

дукциї виносила 88,016.000, то в 1909.

роцї випродуковано за $32,906.000.

Найменьший розвій виказує стейт Ка

ліфорнія та Род-Айленд (зріст о 31

процент), і стейт Айова (зріст о 30 про

цент). Каліфорнія виказала ся лише при

ростом о 10 процент. Загалом полудневі

стейти над Атлянтийським океаном під

несли свою продукцию о 103 процент, а

стейти на далекім заходї о 121 процент.

В 1909. роцї стейт Ілинойс займав

перше місце в рільничій продукциї, Тек

сас друге, Айова трете, Канзас четверте,

Міссурі пяте, Огайо шесте, Індіяна семе,

Міннесота осьме, Небраска девяте, а

Джорджія десяте місце.

Міннесота протягом десяти лїт стану

та поза стейтом Канзас та Індіяна, а 0га

йо поза Канзас: Міссурі. Джорджія вису
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нула ся нагло наперед і побила стейти Ню В двайцяти двох прочих стейтах ріль—

Йорк, Пенсилвенію, Вісканзін і Міссісі-|нича продукция перевисшила вартість.

пі. Пенсилвенія зійшла з десятого місця | 100 мілїонів долярів, а в двох (Тенессі

на одинайцяте, а Ню Йорк із шестого на

дванайцяте.

Стейт Кентокі задержав ся на своїм

шіснайцятім місци, а знова Оклагома під

несла ся з 27-ого місця на cїмнайцяте.

——•«е«g » -

і Арканзас) зблизила ся до сеї границї

(по 98 мілїонів долярів).

Коли ми вичисляємо вартість рільни

чих продуктів, то не вчисляємо до сеї

статистики вартости худоби, молока, я—

єць, масла і сира. *

УСТРІЙ СТЕЙТІВ, ПОВІТІВ I МІСТ.

Кождий із 48 стейтів Злучених Дер

жав має право надавати собі конститу—

цию та має цїлковиту внутрішну авто

номію (самоуправу). Власти у всїх стей

тах є меньше-більше подібні й істнують

всюди на підставі конституциї загальної.

Сї інституциї можна подїлити на головні

або центральні стейтові інституциї і льо

кальні (місцеві). Місцеві власти обійма

ють приміром: громади, повіти, міста, мі

сточка. села.

Ріжниця полягає в тім, що стейт для

себе сам творить інституциї, а меньші ад

мінїстрацийні одиницї творять собі інсти

туциї на підставі привилєїв. наданих їм

стейтами або окремими трибуналами.

Законодатна власть стейту є в руках

л є ґ і сл я т у р и, що складається з двох

палат: с е н а т у i п а л а т и п о с л і в.

В сенатї є провідником заступник ґовер

нора стейту a в палатї послів „спікер”

(бесїдник).

Виконуючу власть держить ґовернop.

а коли би він уступив. то його заступник

(,.лютенент-ґовернор”). Говернор стейту

має у своїм стейтї подібну власть як пре

зидент у всїх Злучених Державах. Говер

нора і його заступника вибирає цїлий на

рід. Судейська власть належить до стей

тових судів.

Звичайно в кождім стейтї урядує: се

кретар стейту, скарбник (касиєр), голов

ний дорадник, контрольор і шкільний ор

ґанїзатор.

МІСЦЕВА АДМІНїСТРАЦИЯ.

Місцеву (льокальну) управу установ

ляє кождий стейт зовсїм независимо і то

му ся управа є незвичайно ріжнородна.

Повіти („навнти”).

Між округами місцевої адмінїстрациї

найзвичайнїйшим є повіт. Кождий стейт

є подїлений на повіти, з виїмком Луізія

ни, де повіти називають ся парохіями.

0днак хоч є така велика ріжниця в орґа

нїзациї і компетенциї повітових властий,

то всетаки має вона черти. спільні вcїм

орґанїзациям у Злучених Державах.

Американський повіт є цїлком инший

від повітів в европейських краях. Назва

„кавнти” вказує на його історичну звязь

з анґлїйськими ґрафствами, бо з них взя

ли собі Американції взорець.

В Америцї є около 3.000 повітів. Кож

дий стейт має від 60 до 100 повітів; най

більше має стейт Тексас (243), най

меньше Род Айленд (пять) і Делевер

(три).

Щодо простору і числа населеня, то

виказують повіти великі ріжницї, але за

галом є вони меньші від анґлїйських,

француських або нїмецьких. Около дві

третини повітів має від 300 до 800 ква

дратових миль. Найчастїйше стрічаєть ся

повіти величини 400 до 650 квадратових

миль. Більша половина повітів має від

10.000 до 30.000 населеня, однак в пів

нічних стейтеах над Атлянтийським оке
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аном більша половина повітів має понад

50.000 населеня; стейти положені на за

хід від околицї сухих рівнин мають навіть

по 10.000 мешканцїв або й меньше.

Девять десятин частий повітів має

рільничий характер, але значне число

стейтів має великі міста і тому найваж

нїйші повіти лежать в самих містах; так

приміром місто Ню Йорк має 4 повіти,

а инші міста як Філаделфія, Ст. Луїс,

Шікаґо, Бостон, Балтімор, Сан Франці

ско і Денвер мають по одному повітови.

В деяких таких повітах адмінїстрация

повіта є злучена по части з адмінїстра

циєю міста.

Не лише стейтові, але і повітові на

чaльнi урядники є вибирані народом і під

лягають лише дуже слабій контролї цен

трального правительства Злучених Дер

жав у Вашінґтонї.

Податки й „асисменти”.

Повіти у всїх стейтах, з виїмкою

кількох, мають велике значінє у фінан

совій адмінїстрациї. Вони накладають по

датки і сповняють богато важних чинно

стий. В більшій части повітові урядники

колєктують також доходи дрібнїйших мі

сцевих округів. В полудневих і західних

стейтах оцїнюють повітові урядники має

ток, після котрого вимірює ся податок, а

в деяких стейтах повітові урядники ма

ють певну контролю над місцевими подат

ками. Через те, що в повітї є богато виби

раних урядників, повіт стає дуже важ

ним округом виборчим. Після повітів об

числяєть ся також голоси на урядників

ширших округів або на послів. Тому то

полїтичні партиї творять свої виборчі ко

мітети після повітів і через те повіт на

бирає також полїтичного значіня.

Повітові власти.

Виконуючу власть в повітї мають

п о в i т о в і к о м і с а рі. Вони також

завідують повітовими будинками, моста

ми, школами, вязницями і камінними до

рогами. Для публичного спокою і безпе

ченства є окремі реґуляміни, що їх у—

хвалюють п о в i т о в і к о н в е н ц и ї.

Кождий повіт має свого секретаря

(„клерка”), який провадить метрики y

родин, смерти, податкові акти, лїсту го

лосуючих і т. д.

Ш е р и ф виконує судові вироки.

С к а р б н и к приймає і виплачує гро

ші, ухвалені комісарами.

К о р о н е р провірює випадки

або насильної смерти a в потребі

винуватих судам.

Кромі сього маємо в повітах п р о

к у р а т о р а, к о н т р о л ь о р а і н ад

з и р а ю ч у к о м і с и ю.

наглої

ВІДДаЄ

Міські власти.

Виконуючу власть в містї має посад

ник („мейор); у великих містах має він

свою прибічну раду і заряджує також

полїциєю.

Господарством міським займають ся

р ад н і („олдермени”). Їх провідником

є мейор міста. М і с ь к а р а да надає

концесиї, установляє улицї, рішає про

будову мостів, водопроводів, городів та за

відує міським маєтком.

Місто має свої суди; одні називають

ся м і с ь к и м и („м у н і с и п е л”),

другі ми р о ві („джостис оф ди піс

кортс”). В деяких містах є окремі полї

цийні судиї. Судиїв або вибирають горо

жани, або також іменує їх мейор міста,

зглядно міська рада.
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ПAllП0РТ08І ПРИПИИ у 3ЛуЧЕНИХ ДЕРЖАВАК,

Заграничний пашпорт для горожан.

У Злучених Державах може видава

ти заграничні пашпорти лише держав

ний секретарият (мінїстерство загранич

них справ). В деяких случаях видача

пашпортів М07К0 бути ЗДержаНа.

ра за кождий пашпорт. Належитість тре

ба долучити в готівцї або яко почтовий

шереказ („мони ордер”) до поданя о ви

дачу пашпорту. Нї чеків нї векслїв по

(2И.Л31ТИ Н0 М0ЖН{l.

0соби, які старають ся о пашпорт,

мусять внести поданє у формі „aфідеві

На Елис Айленд. Еміґранти при іспитовій комісиї.

В надзвичайних случаях пашпорти

можуть бути виставлені заграницею по

слами або консулями. Горожанин Злу

чених Держав, який находить ся загра

ницею а бажає дістати пашпорт, мусить

звернути ся в тій справі до державного

секретаря Злучених Держав через по

сольство або консулят.

За виставленє пашпорта треба зло

жити належитість в сумі одного доля

1y” до державного секретаря. Поданє му

сить бути власноручно підписане особою,

яка о пашпорт стараєть ся. Отсей „афі

девіт” мусить потвердити заприсяжений

урядник і приложити свою урядову пе
Ч8lТb.

Коли стараючий ся о пашпорт є не

шисьменний, тодї кладе на поданю знак

в присутности двох сьвiдкiв. В поданю

треба подати місце і час уродженя, заня
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тє, місце сталого побуту і час, шо якім

стараючий ся о пашпорт думає верну

тись до Злучених Держав, щоби сповня

ти дальше свої горожанські обовязки.

Стараючий ся о пашпорт мусить зложи

ти присягу вірности Злученим Держа

B81М.

До поданя треба долучити також до

кладний опис особи. Треба отже описати:

вік, висоту, чоло, очи, ніс, уста, бороду,

краску тїла, лице і т. д. Опис мусить бу

ти шотверджений бодай одним достовір

ним сьвiдком.

Коли о пашпорт стараєть ся горо

жанин натуралїзований, тодї мусить за

лучити до поданя „натуралїзацийний

цертифікат”, або його удостовірений від

пис зі судового рекорду. Крім того му

сить подати в ..aфідевітї” назву приста

ни і дату прибутя до Злучених Держав.

назву корабля, котрим приїхав, дотепе

рішне місце побуту в Злучених Держа

вах, коли і перед котрим судом був на

туралїзований та дати доказ, що він дїй

сно є тою особою, на котрої імя виставле

ний натуралїзацийний цертифікат. Вла

сноручний підпис на „афідевітї” мусить

відповідати підписови на натуралїзаций

нім цертифікатї. На случай, колиб в під

писї виходила велика ріжниця, треба її

оправдати.

Невіддані женщини мусять залучи

ти до поданя посьвiдку, що не є замуж

ні. Коли стараюча ся о пашпорт є жін

кою або вдовою по горожанинї Злуче

них Держав з уродженя, то се треба в по

даню зазначити і треба подати, чи до

тична жінка (зглядно вдова) уродила

ся в Злучених Державах. чи заграницею.

Колиж стараюча ся о паппорт є жінкою

або вдовою по натуралїзованім горожа

нинї. то мусить залучити до поданя на

туралїзацийний цертифікат мужа. Теса

ме відносить си і до дїтий.

Пашпорт є важний через два роки від

дати його виставленя. Новий пашпорт

можна лісати на підставі поновного по

даня. Коли стараючий ся є натуралїво

ваним горожанином, тодї при поданю

можна залучити давний пашпорт замісці,

натуралїзацийного цертифікату.

Коли стараючий ся о пашпорт ви

їздить заграницю разом зі жінкою, і ма

лолїтними дїтьми та зі слугою, то ви

старчить один пашпорт для всїх. Тре

ба однак в поданю се зазначити, подаю

чи вік усЇх, що разом вибирають ся в д0

рогу.

В пашпортї не подається жадних ти

тулів особи.

Вcї поданя в справі видачі пашпор

тів треба посилати на адресу:

Department of State

Вureau of Citizenship

Washington, D. С.

На поданю треба подати точну a

дресу стараючого ся о пашпорт. згляд

но особи, на котрої адресу має бути на—

діслана відповідь.

„Малий” пашпорт.

Після закона з дня 2. марта 1907. р.

державний секретар є уповажнений ви—

давати мешканцям Злучених Держав. ко

трі ще не осягнули горожанських прав,

пашпорти, на підставі котрих їх власти—

тель, будучи заграницею, може зверну—

ти ся до американського правительства з

просьбою о охорону. Закон позволяє ви

ставляти того рода пашпорти лише та

ким особам, які мають вже перші папе

рі і найменьше три роки перебувають

стало в Злучених Державах. Одначе та

чий пашпорт є важний всего через 6 мі

сяцїв і не може бути продовнений. Отсей

пашпорт не хоронить його властителя

перед властями його давної вітчини. О

сей :.малий” пашпорт треба вносити так—

само поданя як і о звичайний пашпорт.

Головна ріжниця при видачі пап

портів лежить в тім, що горожанин має

право жадати виставленя пашпорта, а

видача так званого .малого” пашпорта

Іля не-горожанпна зависить зовсїм від

волії державного секретаря.

Щодо видачі ..малих” пашпортів по—

“тавлено деякі загальні правила і так:

.Малі” пашпорти видаєть ся липпе та—

ким особам, котрі доведуть, що їх по—
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дорож є конче потрібна та, що на случай

залишеня сеї подорожи вони потерпіли

би якісь страти. Також жадається, щоби

від часу одержаня шерших горожанських

шаперів до дня внесеня поданя о шаш

порт минуло найменьше шість місяцїв.

Нїкому не вільно другий раз старати ся

о „малий пашпорт.

них Державах і тут натуралїзував ся я

ко горожанин Злучених Держав, задер

жує права американського горожанина

на случай повороту до давної вітчини і

буде уважаний за горожанина Злучених

Держав.

Колиж одначе дотична особа пере

ступила у своїй вітчинї карний закон пе

Іміґранти при обідї в галї іміґрацийного уряду на Еліс Айленд.

..Малий” пашпорт не признає нїяких

полекший його властителеви з огляду на

іміграцийні приписи при поворотї до Злу

чених Держав.

Важнє для австрийсько-угорських горо

}}{aН.

На підставі умови між Злученими

Державами й Австро-Угорщиною був

ший горожанин Австриї або Угорщини.

який через шять лїт перебуває у Злуче

ред опущенєм краю, то по поворотї мо

не бути арештована і карана, хиба що

наступило передавнeнє щодо часу, пред

ВИДЖене 3aК0Н0м.

Натуралїзований горожанин Злуче

них Держав, який давнїйше був горожа

нином австрийським або угорським, мо

же бути арештований і караний на під

хтаві війскового закона лише в отсих слу

ЧаЯХ:

1). Коли його асентировано і зашиса

но яко рекрута в часї перед його виемі

13
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ґрованєм з краю, хоч би навіть не від

бував пце війскової служби.

2). Коли він підчас чин

ної війскової служби або підчас урльопу.

3). Коли його в часї перед його емі

ґрациєю з краю візвано до війскової

служби в резерві або краєвій оборонї, а

він не вишовнив приказу.

4). Коли він виеміґрував по прого

лошеню війни в краю.

Вік, в якім австрийський або угор

ський горожанин є обовязаний до вій

скової служби, числить ся від 1-ого cїч

ня того року, в якім він кінчить 21-ий

рік житя, до укінченя 31-го року житя.

Натуралїзований горожанин австрий

ського або угорського походженя пови

нен по прибутю до давної вітчини пред

ложити пашпорт американському консу

леви і місцевим властям. Коли би пока

зало ся, що його імя находить ся на спи

« »

cї обовязаних до війскової служби, то

треба доказати, що його натуралїзация

наступила згідно з умовою, заключеною

в 1871. р. між Злученими Державами й

Австро-Угорщиною та, що він не прови

нив ся проти її постанов.

Важне подорожуючих до Росиї.

Горожани Злучених Держав, котрі

хотять відвідати Росию, мусять перед

виїздом дати свій шашорт для підпису

росийському консулеви. Як можливо, то

ce тpeба зробити у Злучених Державах,

у Сан Франціско, ІШікаґо або в містї Ню

Йорку.

Хто хоче бути в Росиї довше нїж три

місяцї, мусить до росийського консуляту

вносити окреме поданє, щоби на його

пашпортї дав „візум”, що він їде до Ро

сиї на час довший нїж три місяцї.

ЗРІСТ НАСЕЛЕНЯ У ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ.

Отся табеля виказує зріст населеня у Злуч.

рік: Ч. На С6 ЛеНЯ :

1800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,308.483

1810 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,239.881

1820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,638.453

1830 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,866.020

1840 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,069.453

1850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,191.876

1860 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,443.321

1870 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,558.371

1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,155.783

1890---.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,632.270

1900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,303.387

1905 , . . . . . . ". - - - - - - - - - - - - - - - - - 84,084.545

1910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,174.515

1912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,410.503

Держ. за І 14 лїт (від 18oо-ого р. до нинї) :

96,692.050

98,781.324

Се чиєло обіймає лише населенє 48-ох стейтів

Злучених Держав, бо населенє всїх земель Злу

чених Держав, як се вже також зазначено на ин

шім місци, виносило в 1914-ім роцї 109,021.992

осіб.

3 табельки бачимо, як протягом 100 літ (від

1800-ого до 1900-ого року) населенє Злучених

Держав зросло з 5 мілїонів до 76 мілїонів душ.

В теперішнім 20-ім столїтю за 14 лїт населенє в

cїй новій нашій вітчинї зросло о 22 мілїoни дуп

(з 76 мілїонів до 98 мілїонів).
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2ьмгісто БЕ=о 12торгс
(3 приводу 300-лїтного ювилею основаня міста).

Триста лїт тому назад на острові Мен

гетен, де нинї взносять ся найвисші у

сьвітї будівлї, де кипить найрухливійше

купецьке і промислове житє, як ніде ин

де на землї, — бушувало низко-культур

не племя червоноскірих Індиян, зване

Проквой.

У вересни 1609. року приплив сюди

на голядськім корабли відважний анґлїй

ський моряк, капітан Генрі Гадсен. Про

квойські Індияни стрінули Гадсона з по

еспанського ярма, прилучила нововідкри

ту країну до своєї держави. В 1610. роцї

вислано корабель, вже нарочно виряже

ний для торговлї з Індиянами. Ся випра

ва принесла великі зиски і дала великий

початок торговлї шкiрами і футрами. 0

після почали слати корабель за кораблем.

В 1614. роцї корабель під командою

капітана Адрієна Бльока розбив ся на

скалах недалеко американського побере

жа, а виратовані моряки і купцї почали

Новий почтовий будинок в Ню Йорку при

честями і страхом яко висланика Вели

кого Духа, найвисшого свого бога. Хотяй

цїль подорожи Гадсена була цїлком дру

га, (він хотїв знайти на півночи дорогу

до Індий в Азиї) — але проворний ку

пець скоро побачив, що торговля футрами

з Індиянами може дати голядським куп

цям, на яких службі він стояв, ще біль

ші може доходи нїж торговля східним

корінєм. Його донесеня про нову поплат

ну торговлю викликало незвичайний рух

в Голяндиї і тодї то Голяндия, яка на

веснї 1610. року вибила ся на волю зпід

*

33-тій улици, обіч Пенсилвенійської стациї.

будувати хати над Горішним нюйорськии

Заливом (0ппер Ню Йорк Бей). Меньше

більше в тойсамий час на полудневім кін

ци менгетенського острова инші купцї по

чали будувати свої оселї. 0тсе є малий

Початок того великанського людського

муравлиска, яке нинї кипить рухливим

житєм на Менгетен і довкола. Відтак по

ступ йшов уже скоро.

В 1625. р. ..Західно-Індийська Ком

панїя”, якої висланником був Гадсен і

яка мала у своїх руках всю торговлю з

ндиянами, дістала право зорґанїзувати
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тут „Провінцию Західно-Індийської Ком

панїї” і вибрала собі південну часть о

строва Менгетен на стацию для заатлян

тийської торговлї і для осїдку уряду.

В 1626. роцї начальний директор сеї

провінциї к у п и в в і д І н д и я н ц ї

л и й о с т р о в М е н г е т е н з а т о в а

р и в а р т о с т и 60 ґ у л ь д е н і в (ко

ло 24 доляри) і на південній його части

побудував Форт Амстердам, який обіймав

30 деревляних, корою критих домів.

Спочатку лише сама „Західно Індий

ська Компанїя” мала тут землю і лиш

вона вела торговлю, ще й діставала рiж

ні особливі права. Аж в 1638. роцї отво

рено остров для всїх купцїв усього сьві

та і місто стало ся правдивим сьвітовим

осередком, в якім населенє пів тисячі душ

в 1643. роцї говорило 18 мовами.

Містом правила компанїя як своєю

виключною власностию. Аж в 1641. pо

щї директори компанїї мусїв дати поселен

цям полїтичні права, бо вони не хотїли

инакше йти до боротьби з Індиянами.

В 1653. роцї місто дістало чартер яко

місто Н о в и й А м с т е р д a м під упра

вою війта, двох посадників і 5 радних.

Але анї нідерляндський уряд анї у

права міста не богато журила ся о на

лежне обезпеченє острова, а „Західно-Ін

дийська Компанїя” глядїла тільки за зи

сками і за тим, як би то найкрасше зди

рати населенє ріжними драчками. Ось

тому, коли в 1664. роцї під містом появи

ла ся анґлїйська фльота під проводом

к н я з я з Й о р к у, якого Анґлїя висла

ла на підбій того краю. місто було цїлком

безборонне і мусїло піддати ся просто без

опору. Такто в 1664. роцї з голяндсько

го міста, Нового Амстердаму, зробило ся

анґлїйське місто Н ю й о р к, назване так

від його завойовника.

Від сього часу Ню Йорк ріс постійно.

спочатку помало, пізнїйше щораз скорше.

В 1790. роцї роблено першу перепись

населеня і вона виказала 33 тисячі душ

в Ню Йорку. (коли у Філаделфії було то

дї 42 тисячі).

Ню Йорк був першою столишею Злу

чених Держав. Дня 30. цьвітня 1789. р.

перший президент Злучених Держав.

Д ж о р д ж В а ш і н ґ т о н присягнув на

конституцию з балькона федерального бу—

динку в Ню Йорку, що стояв на нинїшній

Вол-стріт.

В 1800. роцї перенесено столицю до

Вашінґтону в дистриктї Коломбія. -

До 1874 року місто Ню Йорк обійма—

ло тільки остров Менгетен. В тім роцї

прилучено до нього часть Вестчестер,

кавнті, а в 1895. роцї решту. В 1898.

роцї прилучено цїлу Кінґс кавнті і части—

ну Квінс кавнті, що лежать на Довгім

острові (Лонґ Айленд), щїлу Річмонд.

кавнті, що лежить на Стейтен Айленд,

части міст Іст Честер і Пелгем. Місто ді—

стало назву „Великий Ню Йорк” (Грей—

тер Ню Йорк). Нинї місто обнимає про—

стір 309 квадратових миль і дїлить ся на

пять дїльниць (, боровс”), а саме: Квінс,

Бруклин, Річмонд, Бронкс і Менгетен.

0середком торговельного руху є о—

стров Менгетен. Се вузкий довгий остров,

що тягнеть ся з північного сходу на пів—

денний захід. Від заходу обливають його.

води ріки Гадсен (Гадсен Рівер), з пів—

ночи і з півночного сходу ріка Гарлем

(Гарлем Рівер). зі сходу так звана Схід

на ріка (Іст Рівер). На південнім вистро—

мі острова лежить старе місто з крутими,

вузонькими уличками, в яких ориєнтува—

тись дуже тяжко. Зате решта острова має:

широкі, просто з північного сходу на по

лудневий захід біжучі ,.евеню”, і під про—

“тим кутом з ними перетинаючі ся „стрі

ти”, які називані числами (1-ша, 2-га.

..стріта і т. д. аж до 242-ої) а не озна—

чені назвами: через те ориєнтованє в тій

части міста не представляє найменьшої

т, удности. Межи ,.евепю” найкраспа

..мі. їоне| ська евеню”, себто шята. На

нїй находить ся доми найбільших аме—

рпканських богачів і красні церкви.

\leнгетен має головні офіси міста, най—

більші банки, бизнесові доми. музеї, па—

лати. Тут є найвисші у сьвітї хмародери,

з яких найвисший 57-поверховий дімн

Вулворда. На Вол-стрітї є банки і біржа,

які своїми фінансовими операциями рі—

шають про промисл. торговлю і рільниц—

тво не лише Злучених Держав, але також

богато других країв. *
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1

Дїльницї Квінс та Бруклин лежать на

схід і південний схід від Менгетен. З Мен

гетен получені вони величезними моста

ми, з яких найбільший є Бруклинський

міст (Бруклин Брідж). Бронкс лежить на

північнім сходї від Менгетен за рікою

Гарлем.

Річмонд лежить на захід від Брукли

на, а на полудневий захід від Менгетена.

Але cї числа нїяк ще не дають поня

тя про ту величезну масу людий, яка пе

реливаєть ся по Ню Йорку як морська

филя по піску берега. Треба ще взяти під

увагу, що довкола Ню Йорку є богато

близких міст, які адмінїстрацийно не на

лежать до міста Ню Йорку, але які удер

жують зносини з містом не меньше тісні

як населенє Річмонду або Квінсу. Се мі

3 8

Бруклинський міст, який лучить Менгетен з Бруклином.

Се великий остров, облитий із заходу і

півночи рікою Артур Кіл, зі сходу і по

лудня Долїшним Заливом (Ловер Бей).

Тринайцята перепись з 1910. року

виказала, що місто Ню Йорк має 4 мілї0

ни 766 тисяч душ населеня. Після два

найцятої переписи (з 1900 р.) було в

Ню йорку 3 мілїoни 437 тисяч, значить

— за десять лїт приросло понад один і

чверть мілїона душ!

Тепер же число населеня Великого

Ню Йорку перевисшило вже 6 міл. душ.

ста Джерзи Сіти, Тобокен, Елизабет, Ню

арк і другі. Як узяти се на увагу, то по

кажеть ся, що над морськими Каналами

коло Горішного Заливу розсїло ся в дїй

сности найбільше місто сьвіта, яке має

населеня понад 10 мілїонів душ. Сe oce

редок фінансового житя Америки. Се один

з найбільших сьвітових осередків торгов

пї і промислу, се один з найбільших пор

тів сьвіта. Се серце і мозок Злучених Дер

Ж8lВ,

—0—
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НАИВИСШИЙ БУДИНОК

НА СЬВІТІ.

Будинок Вулворда є найвисшим меш

кальним будинком не лише в Ню Йорку,

але і в цілім сьвітї. Його висота числить

792 стіп. Найвисша піраміда в Єгиптї є о

2oо стіп низша від будинку Вулворда.

Є він власностию мілїонера Френка В.

Вулворда, котрий доробив ся великого ма

єтку на 5 і по центових артикулах.

Вартість площі і кошти будови виносять

13,5oo.ooо долярів.

Лише завдяки великому поступови на

пiоли будівництва була спромога довершити

того рода будову. Яко головний будівель

ний материял служило зелїзо, сталь і бетон.

Будинок числить загалом 57 поверхів, 4 па

ри сходів і 28 елєктричних вінд (елевей

терів) служить до удержаня комунїкациї.

Щоби мати бодай в приближеню понятє,

кілько і якого материялу зужито до будови

сего будинку, нехай послужать отcї числа:

24.ooо тон стали; 17,ooo.oо цегол ; 87 миль

дроту (т. є. довжина рівна віддаленю між

Ню Йорком і Філаделфією), щоби осьвіти

ти 8o.ooо елєктричних лямп ; 43 милї рур до

водопроводу ; 3.ooо дверий і 3.ooо вікон і

Т. Д.

Будинок є огнетривалий ; до будови не

ужито анї кавальчика дерева.

Около по.ooо осіб находить в тім будин

ку приміщенє, наче мале місточко живе на

маленькім куснику землї.

Будова розпочалась в падолистї 19по Р.,

а була скінчена в серпни 1911 р.

Властитель сього будинку Френк В. Вул

ворд є сином фармера в Родмен, Н. Й. До

п9-ого року житя перебував на фармі, хо

дячи до торговельної школи у Водертавн,

Н. Й. Оплати і видатки шкільні покривав

з гроший, на які тяжко мусїв працювати

в часї, вільнім від науки. По скінченю шко

ли дістав місце в склепі, де побирав почат

ково $3.5о тижнево платнї, а по трох міся

цях по 86.oо. Будучи в купецькім бизнесї,

впав на гадку, щоби отворити склеп з то

варами в рівній цїнї по 5 і по центів. Не

маючи гроший до заложеня такого склепу,

затягнув у знакомих позичку в сумі $3oо

та заснував в Ютіцї, Н. Й. перший 5-цен

товий склеп. Помисл був щасливий ; биз

нес удав ся. В короткім часї приступив він

до розширеня того бизнесу і по инших мі

стах Злучених Держав, закладаючи щораз

то нові 5 і по центові склепи.

Протягом 33 лїт міг Френк Вулворд по

хвалити ся бoо склепами і чистим маєтком

в сумі 65 мілїонів долярів.
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3 і0p0тьби між робітниками і

ВИ3И0 КУВАН6 P051T НИК і B.

В останних двох роках американські

часописи, а навіть заграничні, повні бу

ли вісток про боротьби між американ

ськими робітниками і властителями ко

палень угля в Злучених Державах.

Часописи шисали не лише шро страй

ки і викиданє робітників з працї, але

також про битви, в яких обі сторони

стояли проти себе з оружєм в руках,

в яких ранені і вбиті шадали масами, в

яких брали в полон і палили доми як

на війнї. Навіть прийшли були вісти,

що узброєна державна сила звернула

дула машинових карабінів на дїти ма

ленькі і жінки безборонні та десятками

Їх клала трупом. Словом, боротьба між

робітниками і властителями копалень

прибирала форми звичайної війни. Про

читати ще раз коротко про найважнїйші

шодїї з тої боротьби буде для кождого

робітника цїкаво не лише тому, що се

частина істориї кляси, до якої він сам

належить і, по се шодїї, які може ще і

йому прийдеть ся переживати, але також

тому, що ті боротьби ще не покінчені

і кождої хвилї можуть вибухнути з біль

ППОЮ ПЦе СИЛ0Ю. -

Як в усїх других галузях промислу

так і в углянім промислї робітник ді

стає лише частину вартости витвореної

своєю працею. Репту задержує собі вла

ститель копальнї і се становить керни

цю, з якої властитель чершає свої ти

сячі і мілїони.

Та американські властителї копа

лень не вдоволяють ся тим зиском, але

старають ся ще визискати робітника

всякими другими способами. Вони по

сягають ще й по ту частину, яка припа

ла робітникови яко заплата за його пра

цю і старають ся і з неї урвати собі як

найбільше при помочи всяких способів.

Крадїж і обман — се звичайні спо

соби, уживані компанїстами у відноше

ню до робітників. Компанїйна крамниця

(стор), компанїйні доми, компанїйні

Капіталістами у 3Л, Державах,

доктори і другі „добродїйні інституциї”

— се звичайні способи для обману ро

бітника.

В компанїйних сторах, в яких ком

шанїї примушують робітників усе купу

вати, дають їм товари гірші a дорозше.

Доходи з тих склепів бували часто біль

ші нїж доходи з копалень.

Для тоїсамої цїли визиску служить

будованє компанїйних домиків („ка

тидж”). Компаніїя будує доми, які від

продує або віднаймає робітникам. В о

бох случаях робітник однаково зависи

мий від компанїї. Котрий виплачує „сво

ю” хату, зависимий в такійсамій мірі як

той, що мешкає в наймленій, бо ком

панїя на всю околицю є одиноким ро

ботодавцем. Кілько разів межи компа

нїєю і робітниками або робітником прий

де до непорозуміня, компанїя зараз ви

кидає робітників з нанятих домів за те,

що не платять „ренту”, а закупивших

хати викидає за те, що не платять рат.

Для визиску уживається навіть ко

пальняного лїкаря, оплачуваного робіт

НИК{1МИ.

Одним з дальших сшособів визиску

є численє тони на 2100 фунтів замісць

на 2 тисячі фунтів. Деколи обманюють

робітників так далеко, що 3 тисячі фун

тів числять на тону. На ті обманства

звернули робітники увагу і домагали ся,

аби при вазї стояв їх представник, ни

ми плачений: але тому домаганю ком

панїї все спротивляли ся і через се не

раз доводили навіть до довгих страйків.

Загалом число тих вcїх птучок і

("ІІ0с001В Не Має КІНЦЯ.

0Б0Р0НА ПР0ТИ ВИЗИСКУ.

Проти того страшного визиску робіт

ники все бороли ся, але їх боротьба не

все кінчила ся успішно.

Компанїї часто не лише панують над

Цїл0Ю 0К0лицею, але також і над зако
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нодатними тїлами. А робітники або не

мали права голосу при виборах, або хоч

його мали, то не розуміли значiня ро

бітничого заступництва і голосували на

компанїйних вибранцїв. Через се аме

риканське робітництво, позбавлене за

ступництва в конґресї, лєґіслятурах і

других законодатних Тїлах, — не могло

богато порадити навіть дуже завзятою

боротьбою.

Одиноким способом оборони робітни

чих інтересів в Америцї були дотепер

юнїї. (для копальняних робітників ю

нїя, що зветь ся ..Ди Юнайтед Майн

Воркерс). Але боротьба при помочи

„трейд юнїонів” приходила дуже дорого

робітникам. Як лиш юнїя зорганізувала

в котрlи околици pooітників, pooітники

зараз виступали проти найгрубших форм

визиску, який в їх околици панував. 0

чевидн0, члени компанїї не хотїли стра

тити анї одного цента свого зиску і го

тові були богонити його навіть найбіль

ншими жертвами. Вибухала зараз завзя

та безпощадна боротьба, в якій копаль

няні властителї поступали безоглядно і

тимсамим рсбітників примушували вжи

вати безоглядних средств.

3ВІРСТВА у ВЕСТ ВІРДЖIНїї.

До держав, у яких та боротьба була

найзавзятїйша, належить За х і д на

В і p дж і н їя. -

Коли в 1902. роцї юнїя „Ди Юнай

тед Майн Воркерс” почала орґанїзува

ти робітників в тім стейтї, то копальня

ні властителї вистушили проти найзви

чайнїйших домагань робітників і дове

ли до страйку. Компанїї тодї спровади

ли страйколомів, а крім того взяли че

рез ославлену компанію детективів

Балдвина Фелца простих злочинцїв на

копальняних сторожів. Ті сторожі, у

зброєні в карабіни, через 12 лїт про

ливають робітничу кров і зрошують нею

землю Західної Вірджінїї.

Спокійні колись робітники не вдер

жали, відгребали старі рушницї, вжи

вані давно їх батьками та дїдами для 0

борони перед Індиянами, і від тих руш

НИЦЬ ПОЛЯГ ТаК0Ж Не0ДИН ЗЛОЧИНеЦь З

банди Фелца.

Одначе углеві маґнати мали не лише

копальнї і гроші, але також і полїтичну

силу, бо робітники вибирали шослів з

партий, прихильних комшанїям і ними

оплачуваних. Отже ті посли, вибрані ро

бітниками, а прихильні робітничим во—

рогам, видали тодї закон, що нїкому не

вільно носити оружя під загрозою кари

6 місяцїв арешту і 50 до 500 долярів

гривни. Очевидно, роззброєно лише ро

бітників, а до бандитів з аґентури Фел

ца закон немов би не відносив ся. Їх

прецїнь нанято до убиваня людий і то—

му їм треба було оружя дальше. Ще й

доповнено їх зоруженє, бо „до охорони

копалень” дано їм машинові карабіни,

які на одну мінуту можуть викинути 500

до 1000 куль.

Під таким напором терористичного

полку узброєних бандитів розбили ся

юнїї в цїлім стейтї Вест Вірджінїї, а

удержали ся тільки в поодиноких мі

сцевостях, як приміром в К e б и н

Кр і к. В тій місцевости допускали ся

компанїї і їх наймити страшних жор

стокостий і злочинів на робітниках і їх

родинах. Коли робітники заявили

страйк, компанїйні розбійники зiгнали

їх родини з компанїйного поля і жін

ки і дїти мусїли іти потоком, поки не

вийшли поза компанїйну власність. Ко

ли розбійники компанїї вбивали робіт

ників, справа все кінчила ся тим, що

судия випускав за кавциєю („бейл”)

злочинця і більше його до відвічально

сти не потягав. Коли компанїйні банди

ти напали раз на табор робітників, що

розложили ся поза компанїйною влас

ностию, прийшло до правдивої дводне

вої битви, в якій впало богато трупів по

обох сторонах.

Небавком опісля копальняні сторо—

жі вбили страйкаря, а товариші страй—

каря вбили убийника. Спроваджено за

таз мілїцию і заведено воєнний стан.

Говернор стейту запорядив доходженє,

яке відкрило просто неімовірні річи.

Знасилувано вагітні жінки робітників і

доводжено так до передчасних уродин.
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Раз 64 робітників, їх жінки і дїти, на

падені компанїйними розбійниками му

cїли сховати ся в пивници і довго че

кати, поки могли втїчи. Страйкарів став

лено перед воєнний суд, хоч ее проти

вить ся постановам законів і конститу

циї. Довше як рік мешкали, мерзли і го

лодували в шатрах робітники, їх жін

ки і дрібні дїти, — все у страху і не

безпецї зі сторони компанїйних най

митів.

Дня 7. лютого 1913. р. вислано о

панцирений поїзд з машиновими кара

«бінами на робітників, і в ночи отворе

но на табор робітничих патер убийчий

огонь, в якім згинуло богато робітників.

Навіть самі властителї копалень брали

участь в тій стрілянинї.

Дня S. лютого дальше стріляно на

ІІІaТра.

Мілїция відібрала оружє і безборон

них страйкарів виставила на певну

смерть. Але робітники постарали ся о

нову зброю для самооборони. Арештова

нo знoв 200 страйкарів і робітницьку

аґітаторку, звану серед робітників „Ма

дер Джовнс”. Арештовано і мучено їх

ріжними способами.

Але все те не помогло. Робітники

держали ся, аж поки не прийшло до

уГ0Ди, яка в Части сп0внила їх домага

НЯ.

Одначе боротьба в Західній Вірджі

нїї ше не скінчила ся. Ще нераз вір

джiнські поля зацвитуть червоним цьві

том робітничої крови, проливої в обо

ронї робітничих прав.

НЕЧУВАНІ ЗВІРСТВА в К0Л0РАД0.

Подібні страшні річи дїяли ся в пів

деннім К о л о р а д о.

Угляним копальняним робітникам в

Колорадо не позволено орґанїзувати ся.

Коли 15 тисяч зорґанїзованих робітни

ків зажадало від компанїї признаня ю

нїї, компанїя, на якої чолї стоїть Д ж а н

Д. Р а к еф ел е р, найбогатший чоло

вік cьвіта, відкинула домаганя, а поча

ла спроваджувати узброєних бандитів

із Західної Вірджінїї через аґентуру

Валдвина Фелща.

Заки ще робітники вийшли на страйк,

iандити вже почали боротьбу з робітни

нами і на головній улици Тринїдаду

вбили органїзатора юнїї.

Дня 16. вересня 1913. почала ся

майнерська конвенция для обговореня

справи страйку. Предложені справозда

ня показали, що за 1910 рік в кошаль

ни згинуло 323 робітників на 15 тисяч

364 занятих. Се був найвисший процент

убитих при праци в цїлім сьвітї! За

кон ґварантував робітникам їх власно

го „вейт майстра”, а компаніїя виганя

та кождого робітника, що домагав ся,

аби йому позволено дивити ся, як уголь

важать! Хоч закон забороняє примушу

вати робітників купувати в копальня

них крамницях. комшанїя мимо того при

мушувала робітників купувати лише в

компанїйних склепах, де цїни були не

раз півтора раза висші нїж в других!

Робітники мусїли мешкати в компанїй

них домах, які до домів не були подібні.

З робітників стягали на лїкаря, на шко

ту, а нїколи їм того не давали.

Дня 23. вересня 1913. р. проголо

пено страйк. Робітники зажадали: при

знаня юнїї, 8-годинного дня прaцї, ви

плати що 14 днїв, все те річи, призна

ні законом, а не сповнювані. Се не був

страйк, радше задержанє працї для ви

мушеня, щоби компанїя виконувала за

конні приписи.

З Вірджінїї спроваджено шатра, бо

Ракефелер і його компанїя почали вики

дати робітників з домів серед дощу і

снїгу. Коли в страйку взяло участь не

25 процент робітників, як компанїя спо

дївала ся, але 95 процент, компанїя

взяла ся до ще лютїйших способів. На

падано на табор робітників, на жінки та

не оставлено навіть дїтий в спокою. На

повнено вязницї страйкарями. Спрова

щжено вісїм машинових карабінів і по

чато боротьбу. Дня 17. жовтня прийшло

у Форбес до першої боротьби, в якій

згинув один страйкар, а двох ранено.

Одно шатро робітниче пробито 147 ку

лями з машинового карабіна.

Сторожі копальняні вдарили потім

на страйкарські шатра в Лудлов. Прий



шло до завзятої боротьби, в якій згину

ло богато напасників. Спроваджено мі

лїцию і та відібрала карабіни робітни

кам та копальняним сторожам, але по

лишила сторожам машинові ґвери.

Дня 28. жовтня оголошено воєнний

стан. Тимчасом копальняні властителї

зорґанїзували вже мілїцию, платну ком

панїстами, а злонкену в переважній ча

сти зі злочинцїв і бандитів всякого рода.

Генерал мілїциї почав тягнути робіт

ників на в0єнний суд, зложений з подіб

них бандитів як члени мілїциї. Хорих

робітників витягано зі шпитальних лі

жок і в кайданах гонено до тюрми. Без

суду держано їх в арештах тижнями і

місяцями. Ріжними муками примушува

но їх, аби самі признавали ся. Не да

вали їм спати, обливали зимною водою.

Одному робітникови сказали, що буде

розстріляний і казали копати гріб для

себе. 17 страйкарів держали добру г0

дину перед люфами машинових карабі

нів, а потім били батогами за те, що

не просили ласки. 82-лїтну аґітаторку

„Мадер Джовнс” держали в тюрмі від

cїчня до цьвітня лиш за те, що не хотїла

виїхати зі страйкової околицї. Коли дер

жавний контрольор заявив, що офіцири

мілїциї предкладають фалшиві рахунки,

йому загрозили, що вбють його. Скле

пи робітників спльондровано, жінки і

дївчата знасилувано, демонстрацию без

боронних жінок розігнано ковалєриєю.

Хиба Москалї вміють так ґаздувати як

було в Колорадо.

Робітники були би підлими людьми,

як би були спокійно се все знесли. Во

ни пострали ся о оружє.

Робітники-страйкарі мешкали в шат

рах невеличкими таборами. Найбільший

табор був положений в Лудлов і мав я

них 400 шатер, а в них мешкало кол0

тисячки людий, межи ними 271 дїтий.

Табор сей лежав на дуже добрім місци,

бо туди мусїли переходити висїдаючі зі

зелїзницї страйколоми і з ними могли

говорити страйкарі.

Дня 20. цьвітня 1914. р. пристуши

ли перебрані за мілїцию копальняні ст0

рожі до знищеня кольонїї в Лудлов, я

ка їм була солию в оцї. 0 годинї 9. ра—

Но Почали вони без найменьшої при—

гоки стріляти з машинових карабінів на

Іпатра зі скоростию 400 куль на міну—

гу з одного карабіна. Страйкарі-мущи

ни вийшли з табора, аби стягнути на

себе огонь карабінів і вратувати свої ро—

дини. Але убийники на службі Раке—

фелера хотїли конче знищити кольонїю.

Жінки і дїти поховали ся в ями, які бу—

ли приготовані на такий вишадок в шат

|);і Х.

Першою жертвою впав хлопчина, я

ний подавав води своїй хорій матери.

Провідник грецьких страйкарів з білою

хоругвою в руках хотїв приближити ся

П0 К()МаНДаНТа. і просити милосердя для

жінок і дїтий. Огонь задержано, але ро

бітника вбито кольбами, а по вбитю

дальше стріляно на табор. Банда но

пальняних сторонкiв пiдiйшла потім з

нафтою, підляла шатра і підпалила. В

коротнім часї з шатер остали ся тільки

згарища, а під згарищами спалені на

уголь трупи мущин, жінок і дїтий. В од

нiй ямі знайдено тринайцять трупів нкі

нок і дїтий, подушених, спалених, з'у-

глених! Один страйкар, Чарлз Коста у

мер від ран. Щасливий був, що вмер:

його жінка згинула і двоє дїтий, одно

чотиролїтне, а друге шестилїтне. Три

дни по смерти жінки в трупарни в Три

нидад вродила ся з трупа жива дитина.

Доктори казали, що се рідкий случай.

Робітники казали, що з костий помор

дованих встає местник.

:k

з:

Мордованє робітників в Колорадо

розбудило робітників далеко поза Коло

радом. Робітничі проводирі взивали ро

бітників, аби робітники узброїли ся для

оборони жінок і дїтий, а гроші на ору

жє давали юнїї. Страйкарам прийшла

поміч з усїх сторін. Прогнано сторожів

копалень, а деякі копальнї спалено. Че

рез цїлий тиждень страйкарі панували

над Тринїдадом і околицею та через цї

лий час був там взірцевий лад і поря

док. В одній місцевости жінки і дїти ко

пальняних сторожів зі страху перед гнї

х{c
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вом страйкарів шоховали ся до кашаль

нї. Довідали ся про се страйкарі і шід

охороною відвезли їх безпечно домів.

Так постунили страйкарі з жінками і

дїтьми тих, котрі стріляли їх жінки і

Дїти.

Незадовго потім відкликано мілїцию,

а вислано війско державне в страйковий

дистрикт. Наступило завішенє оружя.

ПРАВО ГОЛОСОВАНЯ ЖЕНЩИН

У ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ.

У Злучених Державах вільно женщинам

голосувати в чотирoх державах (стейтах) на

рівних шравах з мущинами : у Вайомінґ від

1869. р., Колорадо від 1893 р., Юта і Айда

го від 1896 р.

В Канзас голосують женщини від 1871.

р. у всїх справах шкільництва, а від 1887.

р. вільно їм брати участь у всіх виборах

міських. В двох державах: Монтана і Айо

ва вільно женщинам голосувати в справі ви

даваня бондів на міські потреби. В справах

шкільництва вільно женщинам голосувати

у 18-ти отсих державах: Мішиґен, Мінесо

та, Ню Гемпшір, Ореґон, Месечусетс, Ню

Йорк, Небраска, Вермонт, Віскансин, Ва

шпінґтон, Арізона, Монтана, Ню Джерзи,

Норд Дакота, Савт Дакота, Іллинойс, Ко

нектикет і Огайо.

—О—

СТАТИСТИКА ТЕЛЄФОНІВ,

Найбільше телєфонів має місто Ню Йорк.

Є тут загалом 441, 1oо телєфонїчних стаций.

За Ню Йорком іде Шікаґо з 279.ooо стаци

ями, Філадльфія з 145.6oо і Бостон з 14o.2oo.

З більших сьвітових міст мають знач

нiйше число телєфонічних стаций отcї мі

ста: Берлїн 177.9oо, Париж 845oо, Сток

гольм 73,6oо, Гамбурґ 65,ooо, Відень 58,ooо,

Пєтроґрад 35.oо і Токіо (в Япанї) 32 боо

стаций.

Шід оглядом відносин числа мешканців

до скількости телєфонїчних стаций веде пе

ред Стокгольм у Швециї, де припадає одна

телеєфоніїчна стация на 7 мешканцїв, друге

Справа однак ще й до нинї не по

лагоджена. Все ще грозить в Колорадо

вибух нової кровавої ворожнечі. І така

небезпека істнує не лише в Колорадо.

Вона в дїйсности є всюди, де капіталї

сти і робітники стоять проти себе як

вороги, що бють ся над подїлом вислї

ду працї, і вона буде доти істнувати, по

ки той подїл людий на ті дві кляси буде

істнувати.

місце займає Шікаґо (1 стация на 8 душ),

Бостон і Філаделфія (одна стация на по

душ), Ню Йорк (п I), Берлїн (13), Лондон

(32), Париж (34), Відень (38), Пєтроґрад

(48) і Токіо (одна стация на 67 душ).

СТАТистикА ЕміґРАциї 3 1913—1914 Р.

(Урядовий виказ).

До Злучених Держав прибуло за останний

(від 1.рік липня 1913. до 1. липня

1914.) 1,487,318 іміґрантів, і так: Афри

канцїв (чорних) прибуло 7,559; Вірмен —

10.440; Чехів — 12,084; Болгарів — 10,340;

Хінцїв — 2,263; Хорватів — 52,773; Кубанцїв

— 3,427; Дальматинцїв — 6,076; Голянднїв —

16,026; східних Індусів — 186; Анґлїйцїв —

57,204; Фінляндцїв — 15,970; Французів — 19,—

997; Нїмцїв — 86,223; Греків — 260,052; Жи

дів — 138,005; Ірляндцїв — 38,034; Італійців

— 343,521; Японців — 7,510; Кореанцїв — 99;

Литовцїв — 29,868; Мадярів — 32,030; Мекси

кнaцїв — 12,336; Поляків — 198,704; Порту

ґальців — 12.319; Румунів — 16,922; Москалїв

— 63,227; Українцїв — 41,719; Скандинавців

— 40,902; Шотляндцїв — 21,762; Словаків —

28,233; Еспанцїв — 11,135; Еспанцїв з полудне

вої Америки — 1,456; Сирийцїв — 10,447; Тур

ків — 2.612; Велшів — 3,075; Західних Індійців

— 1,450; иншого народа — 3,463

—О—

Коли чоловік жиє 7о лїт, то сей час пе

реводить він меньше-більше в той спосіб:

на спанє посьвячує 23 роки, на працю 19

лїт, на забаву Іо лїт, на їдженє і питє 6 лїт,

на подорож 6 лїт, на нездужанє 4 роки, на

убиранє 2 роки.

—О—
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СJли 4-у Б97—и в га -

Як перед вибухом війни, так і під

час неї богато говорить ся про Славян

тому, що Росия, хотячи розбити Ав

Стрию, Кинула Клич, що вона хоче 0

свободити Славян. Ми Українцї аж над

то добре відчули на своїй шкірі сю „сла

вянську свободу” Польщі і Росиї, тож

знаємо, що нинїшні Славяни зовсїм не

становлять якоїсь національної цїлости.

Подібно як Германи або Романи роз

шадаєть ся й Славянщина на поодинокі

народи, котрі себе люблять або ненави

дять, відновідно до своїх полїтичних та

економічних інтересів.

Кождий з тих славянських народів

імає свою самостійну історию, розвиває

свою культуру і має свої окремі наці0

нальні ідеали.

Мимо ріжниць полїтичних лучить

Славян подібність мови та спільне по

ходженє, бо предки теперішних славян

ських народів мешкали на однім про

сторі в передісторичних часах. *

Історики твердять, що вітчиною Сла

вян є край положений між Днїпром, Кар

патами, Нїмном і Вислою, отже меньше

більше нинїшна Україна і часть Польщі.

Відси пійшла кольонїзация славянська

на всії сторони сьвіта.

Вчені дїлять Славян на 3 великі гро

мади, а к0Жда громада p03ШадаєТЬ СЯ

на кілька народів.

З а х і д н у г р о м а ду Славян ста

тновлять: Поляки, Кашуби, Лужичани

(лужицькі Серби), Чехи і Словаки.

До с х і д н о ї г р о м ад и належать:

Москалї, Українцї і Білоруси.

В склад п о л у д н е в о-с л a в я н

с ь к о ї г р о м ад и входять: Словінцї,

Серби, Хорвати і Болгари.

Часть славянських народів не має

своєї окремої держави. Подїлені на

меньші або більші части входять в0

ни в склад инпIих Держав, 3 КотрИХ Де

які старають ся винагодoвлювати недер

жавні славянські народи, а притім фал

шують також статистику в некористь
ІІІДДаНИХ НаЦIIИ.

Так приміром статистика росийська

30Бcїм не хоче навіть зачислити Укра

їнЦїв до наций: статистика галицько

П0. II,СЬКа ЗМeНІ,ІІІує все галицьких У—

країнцїв 0 кількасот тисяч; тесаме дї

єть ся з Русинами на Угорщинї, а на

віль і на Буковинії.

Також приватні статистики не мо

жуть бути точні, бо мимо найлїпшої

Б0.її учених і їх безсторонности, вони

сього не можуть докладно перевести.

Се залежить у великій мірі також від

самого народу, зглядно від його сьвідо

мости. Кілько разів наприклад лучаєть

ся, що самий чоловік не знає, як себе

Назвати та означити свою народність.

Тесаме й урядові акти таких держав, як

| Америка, не можуть бути певні, бо такі

назви як: Австрийцї, Галичани, Угор

щани і т. д. не вказують ще, до якої

Народности вони відносять ся. Особливо

наші люди тим грішать. І тому, пере

дiвcїм на чужинії, не можливо хоч би в

приближеню вірно подати числа народів.

Мимо того статистики старають ся

Всякими способами дійти до правдивого

числа. При помочи усяких заходів у

Чених вдало ся дійти до отсього зістав

ЛeНЯ ЧИСЛа НаСеЛеНЯ П00ДИН0КИХ СЛа—

вянських народів:

Москалїв є 65 мілїонів

Русинів-Українцїв 40 мілїонів

Поляків 20 мілїонів

Сербів і Хорватів 9 мілїонів

Білорусів 8 мілїонів

Чехів 7,500.000

Болгарів 5,300.000

Словаків 2,400.000

Словінцїв 1,500.000

Лужицьких Сербів 120.000

Разом 158,820.000

або кругло: вcїх Славян около 160 мі

лїонів. У к р а ї н щї становлять якраз

четверту часть цїлої Славянщини.

-275S



Австрийський престолонаслїдник Франц Фердинанд і його жінка Софія, убиті дня 28. червня

1914 р. в Сераєві сербським заговірником. Біля архикняжої пари їх троє дїтий.

Новий австрийський престолонаслїдник архикнязь

Кароль Франц Йосиф з жінкою 3итою.

Цїсар Франц Йосиф I.

підписує воєнний декрет.

L
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М И Н У Л И Й РІ К.

•22 <-

Рік 1914. був незвичайно обильний в по

дії сьвітової слави в ріжних частях сьвіта.

Зачата попередного року акция прези

дента Вілсона в справі успокоєня Мексика

тривала й біжучого року і скінчила ся по

довгих тарапатах опорожненєм мексикан

ського міста Вера Круз в другій половинї

падолиста.

Нещастє, яке потрясло сьвітом, лучило

ся при кінци мая на ріцї св. Лаврентія в

Канадії, коли то пасажирський корабель

Папа римський Пій х. померший у Ватиканї дня

20. серпня 1914 р.

— „Емпрес оф Айрленд” ударений малим

фрахтовим кораблем пійшов на дно ра

зом зі своєю залогою і подорожними. Фрах

товий корабель, що їхав серед мраки, вда

рив з боку на „Емпрес оф Айрленд" і пе

рерізав його майже на двоє. Через вели

чезну дїру вода наплила корабель так ско

ро, що він протягом 14 мінут пійшов на дно.

Тому, що катастрофа лучила ся о 2-ій го

динї по півночи і всї подорожні спали, ли

ше дуже мало з них,в числї около 4oо ви

ратувало ся, а 954 людий затонуло.

По балканській війнї утворено, як зві

«сно, окрему державу Альбанїю, для якої са

ме в 1914 році установлено короля Віда.

Його панован є не тривало навіть цїлого ро

ку, бо в Альбанії вибухло повстанє проти

нього і він мусїв уступити саме по вибуху

европейської війни.

Найважнїйшою подією, яка дала нагоду

до вибуху cьвітової війни, був замах на ав

стрийського архикнязя престолонаслїдника

Франца Фердинанда і, його жінки Софії дня

28 червня в Сераєві, столици Боснїї. Ви

|

|

|

Папа римський Венедикт XV.. вибраний на з'їздї

кардиналів (конкляве) дня 3. вересня 1914.

стрілами з револьвера замордував архикня

зя і його жінку сербський студент Прінціч

в Сераєві. Заговір на житє архикнязя був

підготовлений в Сербії за спонукою Росиї.

Замах виконано 2 рази ; перший раз ки

нув бомбу студент Габріновіч, коли архи

князь їхав із зелїзничого двірця до ратуша.

Та бомба ранила кілька осіб, одначе не

ушкодила архи княжої пари. Другий раз, ко

ли архи князь в автомобіли

з ратушна до ні питалю. вистрілив до нього

їхав з кін кою

і до його жінки другий сербський студент

1Ірінціч. Гани були смертельні для обоїх

і обоє в кілька хвиль по замаху померли.
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По убитій архи княжій парі лишило ся троє

дітий : двох хлопцїв і одна дівчина. Най

старший хлопець Максимілїян має і 2 лїт.

Діти покійного архикнязя не мають права

наслідства австрийського престола тому, що

його жінка не була родом з пануючих до

мів, липе з чеського шляхотського дому

(Хотеківна) і архикнязь Франц Фердинанд

зрік ся права наслїдства престола для своїх

дітий.

З уваги на те наслідство престола в Ав

стро-Угорщині по покійнім архикнязю

Францу Фердинандї перейшло на молодого

27-літного архикнязя Кароля Франца Йо

сифа, який в 1913 р. кілька місяців перебу

вав в Коломиї враз зі своєю жінкою архи

княгинею Зитою та приглянув ся галиць

ким національним і суспільним відносинам.

В чотири місяці по замаху, дня 28 жовт

ня с. р. по кількадневній розправі видав суд

в Сераєві присуд на убийників архи князя

Франца Фердинанда, наслїдника австро-у-

горського престола і його жінки

Гогенберґ.

княги нї

Гаврила Прінціча, властивого убийника

засуджено на 2о лїт тюрми. Чотирox заго

вірників, що приготовили заговір, засудже

но на смерть через повішенє ; одного на

досмертну вязницю ; дальше двох заговір

ників між ними і Данила Габріновіча, ко

трий кинув на архикнязя бомбу, яка не

вибухла, на 2о лїт; одного на 16 лїт; одного

на 13 лїт; двох на по лїт; одного на 7 лїт,

а двох на 3 роки тюрми.

Прочих обжалуваних (в числї 6) увіль

НеНО.

ж хk

Серед воєнної заверухи, яка вибухла в

місяць по смерти австрийського престоло

наслїдника, умер папа Пій Х., який вславив

ся за час свого понтифікату реформою цер

ковних законів. На його місце вибрано па

пею кардинала делля Кіеза, епископа з Бо

льонїї, котрий по виборі приймив iмя Б e

н ед и к т а ХV.

Тверезість в Злучених Державах.

Доктор Е. Г. Виліємс в часописи

„Медичний огляд” остро критикує сво

їх товарипів тому, що вони не виступа

ють проти алькогольних напитків, які

нищать орґанїзм людий. Коли би лїка

рі були більше совісні, то вони не тер

шіли би ниянства.

Оборонцї тверезости у Злучених Дер

жавах ведуть свою роботу вже 25 лїт,

одначе їх успіхи дуже слабі. Половина

населеня Злучених Держав жиє в так

званих „сухих” стейтах, де вже заборо

нене пиянство. Але мимо того уживанє

алькоголю протягом 17 лїт майже по

двоїло ся. Більше пють в тих стейтах,

де якраз заборонено пити, а меньшпе там

Де Питє д03В0.ЛеНе.

У вісьмох „сухих” стейтах число

хорих на умі від шинства зросло на 2.3

процент, коли загальний процент умово

хорих в цїлих Злучених Державах ви

носить далеко меньше. В „сухім” стей

тї Мейн число хорих на умі з причини

уживаня алькоголю досягає 21 людий

на 100.000 мешканцїв, а в стейтї Не

браска, де алькоголь не забороний, до

сягає се число до 27 людий на 100.000

мешканцїв. „Сухий” стейт Кензас має

тілько умово хорих, кілько їх є в 17

..алькогольних” державах, а убогих

більше в „сухім” Кензас нїж в Не

брасцї.

Сї дати сшонукують нас призадума

ти ся над значінєм законів, що забо

роняють шиянство. Для людий не треба

строгих законів, але гарного і розумного

вихованя цїлого населеня, а особливо

молодїжи. Публична опінїя, коли вона

осуджує шиянство яко щось лихе і по

гане. — може скорше ослабити шиян

ство навіть між слабими та безхарактер

НИМИ ЛЮДЬМИ.

В тій справі можуть відіграти гарну

ролю женщини, котрі своїм впливом на

дїтий, на братів. на мужів, на кревних

і знакомих можуть дуже богато зробити

для побореня того страшного суспіль

Н0Г0 НеШЦаСТЯ. * 3

в
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ДЕЩО ПРО КАНАДУ.

Простір Канади.

Канада — се великий простір землї,

який розтягаєть ся на північ від Злуче

них Держав. Займає Канада майже цї

лу ту часть північної Америки, що ле

жить на північ від Злучених Держав.

Не належить до Канади на тім просторі

лише півостров Аляска, який є пocїло

стию Злучених Держав. Зі сходу Ка

наду обливає Атлянтийський океан і йо

го заливи, з півночи Північний Ледовий

океан і його заливи, із заходу Канада

притикає почасти до Тихого океану, по

части граничить з Аляскою. Поверхню

Канади можна щодо її зовнїшного ви

гляду подїлити на три части:

1.) Східна горбовата, ріжноманїтна

ч3(*тин3.

2.) Середна досить високо положена

рівнина, переважно степова і позбавлена

дерев.

3.) Західна гориста часть. Тут є ви

сокі скалисті гори, що тягнуть ся також

в Злучних Державах і на Алясцї.

Канада має понад 3 мілїони 745 ти

сяч квадратових миль. Канада більша

14 разів від Австро-Угоршини, 18 pa

зів від Нїмеччини, яких 200 разів від

Сербії, понад 300 разів від Бельґії, а

понад 1000 разів від Чорногори.

Підсонє і земля.

Підсонє Канади дуже ріжнородне.

Инакше на сходї, инакше в серединї на

Степах. a ИНакше На заходї. ИнакIIIе на

полудни Канади, а цїлком инакше на

півночи.

Північно-східна частина має корот

ке тепле лїто. a довгу студену зиму. Тут

землї до управи мало: збіже рости не

може через морози в лїтї.

Південно-східна частина Канади, а

саме долина ріки св. Лаврентія має гар

не підсонє: зимну, суху зиму і тепле лї

то без вогкости але з достаточною скіль

костю дощу. Земля тут дуже урожайна і

надаєть ся дуже добре до управи збі

жа, городовини та овочевих дерев. Ще

дальше на захід починають ся великі

степи Манітоби зі землею дуже урожай

ною і доброю до управи збіжа, головно

пшеницї. Земля над Червоною Рікою.

(Ред Рівер) се чистий, глубокий чорно

зем, що в нїчім не уступає чорноземови

України. Урожайна земля тягнеть ся да

леко поза провінциєю Манітоби на за—

хід і шівнічний захід. Хоч та полоса тяг

Неть ся нераз дуже далеко на пів—

ніч, то помимо того вона має лагіднїй

пше підсонє нїж Манітоба, положена бо

гато дальше на полудне. Манітоба має

найострійшне підсонє з усїх так званих

прeрийний (степових) провінций. Зими

там дуже острі, лїта дуже горячі, го—

ловно полуднями шанують великі спеки,

хоч ночи дуже холодні. Побереже Тихо—

го океану має дуже гарне підсонє. Зем—

ля і підсонє дуже пригожі для садів

НИЦТВа.

Мінеральні богатства Канади.

Канада належить до земель дуже бо

гатих в мінерали, хоч можна сказати,

що дїйсне її мінеральне богатство ще не

розслїджене добре. Має вона і золото і

цуже богато угля, не мало міди, нафти,

срібла, олова, зелїза та других мінера—

лів. Тому копальнї ростуть там скоро і

числом і скількостию добутих мінералів.

Заряд Канади.

Канада підлягає Анґлїї. Дїлить ся

вона на девять провінций: Онтеріо, Кве

бек, Нова Скотія, Новий Брансвік, Ма—

нітоба, Саскечеван, Алберта, Бритий—

ська Коломбія і Остров Принца Едварда.

Щодо своєї величини провінциї ідуть в

такім порядку:

1. Квебек 706.834 кв. миль

407.262 „ „2. (Інтеріо

3. Брит. Коломбія 355.855 „ ,,

- 255.285 „1. Алберта » у

5. Манітоба 251.832 , ,.

6. Саскечеван 251.700 „ ,.

7. Ню Брансвік 27.985 , ,.

S. Ню (котія 21.428 , ,,

9. Остр. Пр. Едварда 2.184 „ ,,
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На чолї адмінїстрациї Канади сто

їть головний ґубернатор (ґовернор

дженерел) Канади, якого іменує і усу

ває король, а який урядує при помочи

ради зложеної з премієра, 13 начальни

кiв рiжних департаментів і двох мінї

стрів без теки. На чолї провінцияльної

адмінїстрациї провінций стоять ґовер

нори провінций.

Законодатна власть для цїлої Канади

спочива,3 в руках домінїяльного парля

менту, який радить в містї 0таві (в про

вiнциї Онтеріо).

Кожда знов провінция має власний

провінцияльний сойм, який може у

становляти закони в справах, не порі

пшених домінїяльним парляментом.

Населенє Канади виносило в

1791 роцї 145.000 душ

1861 ,, 3,090.000 „

1871 ,, 3.689.000 „

До сего меньше-більше часу кольо

нїзовано переважно східну часть Кана

ди. Від сього часу іміґрация звертаєть

ся щораз більше до так званих „пре

рийних провінций” себто до: Манітоби,

Алберти і Саскечевану.

Число населеня зростає скоро:

Населенє Канади виносило в

1881 роцї 4,324.000 душ

1891 ., 1,833.000

1901 „ 5.371.000 „

1911 „ 7,204.000 „

Водопад Ніяґари (Наяґара Фолс) з канадийської сторони.

Еміґрация до Канади.

Невизискані природні богатства кра

КО, ШIIII окі простори урожайної землї, ве—

личезні мінеральні скарби, з правдивою

щедрос тю в канадийські землї вложені,

нагода до збогаченя — се все почало

від кількадесяти лїт приманювати імі

ґрантів до Канади.

Сто пять десять лїт тому назад кана

дийські поселенції ограничали ся майже

виключно до 10.1ини і іки св. , Шаврентія

і її приток і населенє Канади тодї ви

носило разом не більше як 70 тисяч душ.

Сей величезний процент зросту на

селеня завдячує Канада не природному

приростовп населеня (значить: високо

му процентови уроджень), але великій

іміґрациї. І так:

Іміґрация до Канади виносила в

1901 роцї 49.119 душ

1902 .. - 67.379 „

1903 .. 128.364 „

1901 .. 130.331 „

1905 ..

19{); „

1907

146.266 „

- 189.064 „

- » 121.667 „

* 14
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1908 роцї 262.469 душ

1909 „ 146.908 „

1910 „ 208.794 „

1911 „ 311.084 „

1912 „ 354.237 „

1913 402.434
* 9 * у

Бачимо з тої таблички, що іміґрация

більшала майже правильно і дійшла на

рештї до висоти мало не пів мілїона і

міґрантів на рік!

Пособляє тому межи иншими причи

нами також аґітация перевозових ком

панїй й аґітация канадийського уряду,

який на цїли іміґрациї видає величезні

суми.

Українська іміґрация до Канади.

Для нас Українцїв цїкаво було би

знати, кілько саме з тих іміґрантів до

Канади є Українцями. На жаль однак

числа Українцїв не можна подати навіть

приближно.

Наперед не можна подати числа У—

країнцїв тому, що давнїйшні статистичні

обчисленя не займали ся докладно на

ціональною приналежностю іміґрантів.

Коли пізнїйшe власти почали до

кладнїйше вивідувати ся про се, тодї

знова показала ся ще замала національ

на сьвідомість наших людий. Українцї

з Росиї звичайно подавали себе не за

Українцїв (Украініен), але за Москалїв

(Рошпен).

Галицькі знов Українцї одні пода

вали себе за Русинів (Рутініен) і ті не

пропали при обчисленю української і—

міґрациї в Канадї. Але другі подавали

себе або за членів неістнуючої нациї

„Галіпенів” або просто думали, що на

них будуть краспе дивити ся, як пода

дуть себе за „пана”... і записували ся

яко Поляки. В обох случаях богато ро

било невмісне і хибне рахованє наших

людий на те, що через фалшиве подано:

своєї національности можуть собі но

могти. Може воно колись так і було —

хоч тяжко припустити — але в Канадії

висше цїнять українських іміґрантів і

тому кождому Українцеви богато красше

подати себе за Українця (Украініен) a

бо за Русина (Рутініен) нїж за Поляка

або якогось-там „Галішена”.

Ще инші мало сьвідомі галицькі У—

країнції, знаючи лиш про свою релїґійну

відрубність від суcїдів подавали себе

за Греків (нїби тому, що вони — греко

католики). А були і такі, що подавали

себе за „Австрияків” і конець. Очевид

но, були й такі, що готові були себе по—

дати за члена якоїнебудь нациї, про я

ку тільки іміґрацийний урядник міг зга—

ДатII першим словом.

Ось-чому подавати хоч би приближ

Н0 числ0 української іміґрациї до Ка—

нади дуже трудна справа. Приходить ся

шукати Українцїв межи ріжними на—

родностями, а передiвcїм між отспми ви

думаними народностями:

Статистика приміром з 1901 року

виказує, що до Канади прибуло в тім

роцї 22S Австрійцїв. Більшість числа

се певно Українцї, несьвідомі того „чиї

вони дїти”. В тімсамім роцї прибув на

віть 1 чоловік, який записав ся яко „Бу

ковинець”. Очевидно, буковинський Ру

мун чи Нїмець записав би ся яко Румун

або Нїмець. Сховати ся під назву „Бу

ковинця” потрафить хиба несьвiдомий

Українець, таксамо як під назву „Галі

пена”, „Австрияка” і т. д.

В тімсамім роцї — як записано —

приїхало 4.702 осіб того ґатунку, що

належать до неіснуючої нациї „Галіше

нів”. Очевидно се знов переважно Укра

їнцї. Приїхало також 546 „Гунґарів”

(Гонґеріен). Можна сказати на певно,

що знайшли ся такі ..хитрі” Українцї з

Угорщини, пщо записали ся яко „Гунґа

ри” і в той спосіб збільшили значінє

свого найзавзятїйпшого ворога.

Приїхало дальше в тім ропї 1.044

..Москалїв” (Московіт). Не помилить

ся той, хто і з того часть почислить до

Українцїв. бо темні наші люди з Мо

сковщини те й тільки знають, що вони

з Московщини і те ycїм мельдують.

Дальше Українції записали ся пев

но яко Поляки, яко Румуни a може і ще

які там. Деякі напі люди бувають ча

сом дуже помпслові у вишукуваню для

себе „народности”...
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Еі

т:

Се і є причини, які роблять неможли

вою першу підставу всякої орґанїзациї

своїх сил: почисленє себе і обчисленє

св0їх сил.

Взявпiи однак вcї обставини під ува

гу, можна припустити, що число укра

їнської іміґрациї в Канадї, як не пере

виспає числа пів мілїона душ, то в кож

дім разї дуже до сього числа зближаєть

СЯ.

Нїмецький цїсар Вільгельм II.

Рільництво, а саме управа збіжа, роз

вивається найкрасше в прерийних про

вiнциях. Від року 1910. до 1912. Кана

да управляла пересїчно щороку озимої

шшеницї на 19 мілїонів долярів весня

ної пшеницї на 110 мілїонів, вівса на

114 мілїонів, ячменю на 20 мілїонів

жита на півтора мілїона, гороху на

і пів мілїона, бараболь на 35 мілїонів

долярів.

Австрийський цїсар Франц Йосиф І.

(До статї: Европейська війна).

Земляки наші поселили ся переваж

но в отсих трох провінциях Канади: Ал

берта, Манітоба і Саскечеван. Меньше

є Українцїв в Онтеріо, Квебек і Брітіш

Коломбії, а в прочих провінциях вже

тільки зникаюче число.

Будучність Канади.

Капада має величезну будучність

перед собою і яко край промислу і яко

рільничий край.

Уряд Канади обчисляє, що для цї

1ий рільництва надається в Канадї 440

мі.їонів акрів землї. Відкинено при тім

обчисленю цїлі північно-західні тери

гориї і Юконську територию, які ледви

чи налають ся під управу, а також вcї

лїси і болота Канади, хоч ті можуть бу

ти остаточно справлені для хлїбороб

(“ТІ3{l.

Дотепер занято під управу коло 150

міліїонів акрів землї, а Канада вже сто
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їть на четвертім місци межи вcїми края

ми сьвiта щодо продукциї пшеницї, а на

третім щодо управи вівса.

Не меньше велику будучність має

лїсова господарка, риболовля, фабрич

ний і копальняний промисл в Канадї.

Роздаванє урядом вільної землї.

Землю, яка надається до управи, а

не є занята нїким, уряд віддає під у

шраву кольонїстам даром.

Подібно як земля у Злучених Дер

жавах, також земля в Канадії щодїлена

на великі квадрати шість миль довгі і

шість миль широкі. Такий квадрат звуть

„тавншіп”. Кожда „тавншіп” означена

числом і дїлить ся на 36 секций (сек

пен). Кожда „секция” має квадратову

милю поверхнї себто одну милю довжи

ни й одну милю ширини. З 36 секций

в „тавншіш” найбільше 16 може бути

призначених до роздачі, бо другі заняті

звичайно зелїзничними компанїями.

Кожда секция має чотири „гомстеди”

(фарми). Кождий „гомстед” має 160

акрім (112 морґів) землї.

Інформациї про вільну землю для

роздачі можна засягнути від „прави

тельственного земельного уряду” (Го

венмент Ленд 0фіс) кождого дистрикту.

Можна також дістати письменні або

устні інфобмациї від іміґрацийного уря

ду (Комішенер оф Імміґрейшен) у

Вiнішеґу, в домінїяльнім земельнім у

рядї (Домініон Ленд Офіс), від депар

таменту внутрішних справ (Департмент

оф Інтіріор — адресувати треба так:

W. W. Соту, Deputy of the \limister oї

the Interior, Оttawa) в 0таві, а також

від суперінтендента іміґращийних справ

(Суперінтендент оф Імміґрейпен) в 0

таві. В Злучених державах удержує ка

надийський уряд своїх аґентів, котрі да

ють радо всякі інформациї і щодо імі

прациї і щодо набутя зем.ї.

Богато може довідати ся про землю

той, хто удаєть ся до уряду правитель

ственної зем.ї (..Говернмент Ленд

фіс”). В таких урядах є маши, справ

лювані кождого дня і тому певно Пока

зуючі вcї вільні землї. Там можна ді

стати також опис „тавншіш”, в якій по

селенець вибрав собі землю і можна

прочитати донесеня урядових ґеометрів.

Хто хотїв би найкрасше поінформу

вати ся про яку землю, повинен поїхати

на вибрану землю і оглянути її на місци.

„Гомстед” може дістати даром кондий

мущина, що має скінчених 18 лїт житя.

Коли поселенець вибере собі призна—

чену до роздачі землю, тодї він зголо

шуєть ся особисто в земельнім урядї

(„ленд офіс”) по землю. Таке зголоше—

нє називають „ентрі” і платить ся за

нього 10 долярів (т. зв. реджистрейшен

фі”). По землю зголошувати ся треба

в урядї дистрикту, в якім лежить бажана

3(*М.ПЯІ.

Хто дістане „гомстед” обовязаний:

Управляти землю через три роки, пере—

бувати на землї найменьше 6 місяцїв в

роцї і побудувати мешкальний дім на

„гомстедї”. Він обовязаний обгородити

свою землю і кождого року піддати під

управу число акрів, означене урядом.

Коли поселенець через три роки

сповняв свої обовязки яко посїдач „гом

стеду” і є горожанином, можна йому на

томаганє видати патент на повну влас—

ність землї. Патент видає земельний у—

рЯД.

Просьбу о патент треба внести при

кінци третого року до місцевого аґента

або гомстедового інспектора. На шість

місяцїв перед тим треба подати до комі—

пенера „оф Домініен Лендс” в Отаві за

лву про намір внессти просьбу.

Яч би поселенець побачив, що через

похибку попав на фарму, яка не оплачу—

зть ся, може просити о зміну „ентрі”.

Уряд позволить се зробити, як просьба

буде належито поперта.

В деяких дистриктах гомстедовцї мо

куть докупити чверть суcїдної секциї за

платою 3 долярів за акер. Услівя та

:ої прикушнини: Треба мешкати шість

їїт, через шість місяшїв в кождім роцї,

а землії й обробити 50 акрів землї.
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Вибираючи „томстед поселенець по

винен брати під увагу передiвcїм отеї

обставини:

1. Гатунок землї і рід верxної вер

СТВИ.

2. Яка ростинність росте на дикій

землї?

3. Відки можна брати cїно?

4. Відки брати воду?

Росийський цар Микола II. (на лїво) і анґлїйський

король Юрій V. (на право).

5. Відки брати материял опаловий,

а відки материял будівельний ?

6. Віддаль від зелїзницї.

Порадa департаменту іміґрациї в Канадї.

Департамент іміґрациї в Канадії ра

дить у своїх брошурах переселяти ся

до Канади лише хлїборобам і домашній

прислу3ї. Ввсяким другим іміґрантам де

партамент радить їхати лише тодї. коли,

вони згори мають запевнену роботу в

Канадії або мають покладні гроші на

випадок безробітя.

., (; rouard

Роздача фарми (гомстедів) в провінциї

Албертї в 1913-ім роцї.

В 1913 роцї забрано 14.348 гомсте

дів в Албертї.

і так в едмонтопськім дистриктї

забрано 5.630

; Сalgary 2.763

„ Кed Deer 1.476

„ Мledicine Hat 2.090

Президент Франциї Пуанкаре.

,, Lethloridge 531

( i i aind Prairie 818

1.040

На ..Ніс Рівері” забрано минувшого

року около 2 тисячі гомстедів.

Пашпорти до Канади.

Інснектор iміґрациї в Канадії розі

слав іміґрацийним бюрам такий цирку

.1,1}):

...Після права ті особи, по приїдять

3 Держав, Де є ШрИНЯта ПаШШ0pТ0ва СП
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стема, повинні при висїданю в Канадї

представити властям свої пашорти. Се

право доси примінювано лише до Італіи

ських імігрантів. Тепер іміґрацийний де

шартамент в Канадї признав за конеч

ну шотребу примінювати се право і до i-.

міґрантів з Росиї. Але з уваги на те, що

росийські власти видають внутрішні па—

Ішпорти, перепустки і шашорти загра—

ничні, — канадийські власти приймати

муть від росийських підданих лише ті

останні.

-2 ——

КІЛЬК0 ПАПІР00ІВ КуРЯТЬ В АМЕРИЦї.

Статистика виказує, кілько папіросів викури

ли курці послїдними лїтами в Америці. В низше

поданих цифрах вчислені лише продані готові ша

ніроси. Клько вишалено кручених папіросів, годї

обчислити.

0тcї числа подають, кілько в останних роках

скурено папіросів у Злучених Державах:

1907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5,292,171,000

1908 . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - 5,793,846,000

1909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,811,498,000

1910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,612,566,000

1911 . . . . . . . . . . - * « 4 — 9,919,018,000

1912 - - - - - - - - - - - - - - - . 13,233,802,000

1913 . . . . . . - - - - - - - - - - - 15,812,092,000

А сього року се число доходить вже до 20 мі

ліярдів.

Цїна за папіроси виносить у Злучених Держа

вах пересїчно 1 цента (є дешевші, а є і дорозші),

значить, що за прокурених 20 міліярдів папіросів

платять річно курці 200 міліонів долярів, а кіль

во то ще йде на тютюн в шушках та на циґари.

В богато стейтах готових папіросів не вільно

иродавати, однак показується, що на ніщо не при

дадуть ся всякі закази, бо пристрасть куреня

збільшаєть ся з року на рік. Се лихо треба все і

всюди поборювати. Чому?

Шо шерше тому, що пускаємо з димом тяжко

запрацьований гріш, який можна би обернути на

щось хосенного. Шо друге тому, що куренє тютюну

є шкідливе здоров. ю. Воно викликує нервове би

тє серця, забуреня жолудка, брак апетиту, хроніч

ний катар гортани і наклін до грудних недуг. По

трете тому, що куренє тютюну ослаблює память та

спроваджує безсонність. По чстверте, що з при

чини куреня в ріжних обставинах дуже легко о

ножар і шкоди.

-2я

Мясо у ЗЛУЧЕНих дEРжАВАх.

Статистика бюра інспекциї мяса в Злу

чених Державах виказує ось такі цікаві

цифри:

Протягом останних 7 лїт сконтрольова

но в 792 інспекцийних стациях, удержува

них урядом Злучених Держав, 377 міліонів

штук худоби, шризначеної на заріз. З того

числа відкинено І, поо.ooо штук цілковито і

+,75o.ooо в части, бо вони не були цілком

здорові. Дальша контроля мясних артику

лів в ріжнородній шерерібці виказує цифру

44 мілїярди фунтів (1 міліярд має тисячу

мілїонів), з чого відкинено і знищено п48

міліонів фунтів. До вивозу остемпльовано

в згаданім часї 8 мілїярдів фунтів мяса.

—0—

ПОХОДЖЕНЄ КОЛЮМБА.

Кристофор Колюмб, як загально звісно,

походив з міста Генуї в Італїї. Мешканцї

сього міста були незвичайно зарозумілі на

те, що з їх міста походить той, що відкрив

Америку. Минулого року написав один про

фесор, Еспанець Ля Рієґа книжку, в котрій

стараєть ся доказати, що Колюмб зовсїм не

був Генуенцем, але Еспанцем-Жидом з ес

панської провінциї Понтеведра, а до Генуї

прибув між 144o. і 145о. роком, щоби за

безпечитись перед переслїдуванєм, на яке

були тодї виставлені Жиди в Еспанїї. На се

відповів редактор італїйського дневника Каф

фаро цїлим рядом статий, в яких докумен

тами виказав, що родина Колюмбів походи

ла з Генуї. Дїд Кристофора, Іван був ткачем

в Квінто коло Генуї, а батько Доменіко був

уже горожанином Генуї. В Генуї вродив ся

також і Кристофор. Тими документами при

вернено назад віру в правду, що великий

відкривець Америки походив з Генуї.

—ь
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Що пишуть про війну.

Загальний погляд. знати, де неприятель стоїть і якими до

рогами до нього іти.

Тамтого року померший голова нїмець- Як неприятельська армія побита,

кого штабу Ш л ї ф фе н так описував савалєрия переслїдує її огнем своїх ка

війну (Gesammeite Schriften, Мittler рабінів, машинових ґверів і сеї арти

und Sohn in Berlin). лєриї, що кіннотї товаришить.

Головну побіду здобуває піхота. Гар- У звідах і дослїдах неприятель

мати, бальони і кавалєрия помагають пі-|ських сил може заступити летун кінно

пому війску і боронять його. г0 жовнїра.

З війни в Галичинї.

Москалї зловили Гуцула в Карпатах і засудили його на розстріленє яко австрийського шпигуна. Пе

ред смертю відмальовує його росийський маляр Кравченко.

Кавалєриї не видно на головнім Найбільше значінє в теперішних

поли битви. Вона виїздить на звіди да-|війнах має піший жовнїр і гармата.

леко наперед цїлого війска, робить собі Піхота не бєть ся — чоловік коло

дорогу у бою з неприятельською кава-|чоловіка так, як то намальовано на ста

*ри80 і 100И Пи 11, Стараєть ся дій-|рих образах. Вона не може стояти на

ти аж до тих місць, де 8 в0p0яка сила. |отвертім поли під ворожим огнем. Во

Дослїдивши неприятельські станови-|на лиш деколи йде приступом на баґне

ща, вона вертається до своїх і дає їм!ти. Вона не лиш тодї варта похвали, як
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„кождим стрілом трафляє”, але й тодї

як потрафить витримати неприятельські

стріли. Тому то піший жовнїр мусить на

кождім кроцї найти собі фортецу і все

мати на гадцї, що він повинен трафи

ти, але його не повинні трафити. Він

стає за деревом, за корчем, за горбом

або в долинї: мірить і стріляє, все гото

вий скочити наперед до найблизшого

охоронного місця, щоби стріляти знов і

поступати наперед. 13ін кладеть ся на

землю, повзе до скиби, до рова, до ко

пицї cїна, стріляє, кличучи або лежачи

і все наближаєть си ся до ворога. Пі

пі стрільцї бють ся довгими лїнїями,

чоловік від чоловіча бодай на метер.

ряд за рядом у певнім віддаленю. Вони

лип на тои час можуть зіорати ся у к0

люміну, як мають перед собою добру за

хорону. Їнікне знннцила би їх ворожа

артилерія одного ( {l. І, В() І() 111рапнелів.

Як у шфрпній лїнїї впаде один, на

його місце нас гунає нишний з другого

ряду. Іно стоїть у резерві. Підчас боїв

самоходи різ-ві аз довозить набої. Але

скоро або ніано приходить така пора.

що резерва лучить ся з першою лінією

і вони і дуть пристуном на баґнети. Про
етір між обома нені нителями такий lv 0—

роткий, що його м о ж н а перебігти хоч

як густо ку.її на Луї I». Його т р е б а не

ребігти, хоч по деро . нема алії дерев

анії домів для захисту. Той, що такого бі

гу боїть си, нїчого собі боязнию не п0

може, лиш дурно відбирає відвагу т0

варишеви, бо звісно, що і страх і віД

вага заразлива річ.

Піхота йде під охороною артилєриї.

Далеко за плечима піших віддїлів, на

горбах стоять гармати і грають воєнну

музику. Вони мають спинити і втішити

вороку артилерию, вислїдити і знищи

ти ворожу піхоту і таким спос00ом про

мостити дорогу своїй.

Вони теж повинні забезпечити ся від

ворожого огню і не стояти на отвертім

міспи. Але гармату пе так легко сховати.

Лише проти прапнеліїв і карабінових

куль можна гармату заслонити сталеви

ми панцирамП.

Так іде день за днем у безнастанній

стрільбі. У ночи копають шанцї і роб

лять напади, як се тільки можливе. Би

тва під Мукденом у росийсько-японській

війнії тривала два тижнї. Через те, що

теперішна зброя лїша, мусять жовнії

ри шукати захисту від неї і стояти даль—

ше один від другого нїж у давних вій

пах. Тому то велика битва тепер займає

богато більше поля нїж давно. 220 ти

сяч жовнiїрів, що били ся під Кеніґре—

щом в Австриї в 1866-ім роцї, потребу—

Вали би нинії чотири рази більшого мі

сця до битви.

Велика битва ведеться на такім про

сторі, як два три повіти і складаєть ся

з кількох битв, з многих засїдок і з

малих перемог та погромів, на переміну

по обох сторонах. Той сьмієть ся най

ліїIIIIIе, хто на кінци сьмієть ся.

Вонд не виїздить тепер зі птабови

ми офіцпрами на гору побіч поля бою

і не оглядає війска, як то було тому сто

лїт за Наполеона. У найлїппі скла нї

чого нітнї не побачив би. бо війска не ви

ступають близко себе, лице до лиця. Гар

матні стріли йдуть на далекий простір

і скоріше рознесли би вожда разом зі

Інтабом, пїж він би викрив, де вони

(“Т()ЯТІ».

Тому він сидить може на милю від

фронтової лїнїї у безпечнім кріслї і ви

дає прпкази. У кождій кімнатї є телє

фон і талєґраф і коло кождого апарату

офіцир. Ті офіцири збирають рапорти з

ycїх сторін. Крім того що хвилї приїз

дять звістуни на конях, на біциклях і

на самоходах. Деякі вісти приносить те

лcґраф без дроту, а також і почтові го

луби. Раз-ураз виїздять гінції з приказа

ми. На столї перед вонкд0м ленкить ма

па і вона йому має сказати, що робити.

Де поступати; де стояти на місци; де

йти взад або, де вдарити цїлою силою,

піславши на поміч найлїппі полки. Він

повинен знати дороги і місця, віддаленє

і перепони марпу, час, до якого той ґе

порал, що проспть помочи, витримає в

битві, і силу, яку неприятель може на

нього кинути і спосіб, яким неприятель
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Найбільше случаїв смерти було

Мобілїзация в Австриї з початком серпня 1914.

воює, і характер, який його ґенерали

мають. Він повинен відгадати те, чого

не міг обрахувати, повинен мати щастє

і — впграти.

Ранений жовнїр.

Угорський полковий лїкар др. 0

c к а р Г а н а c є в і ч з Кольосвару, що

служив шідчас балканської війни в бол

гарськім шпитали в Дедеаґачи, писав

у сьогорічнім липневім нумері „ІІІтреф

лєрової війскової ґазети”, що півсема

мілїметрові грецькі кулї не робили Бол

гарам великої шкоди. Найменьшпа не

безпека була від тих куль, що трафляли

мягкі части тїла, не нарушаючи кости.
Такі рани гоїли ся дуже легко і скоро: |

жовнїри легковажили їх і не хотїли ле—

жати в ліжку.

Рани у грудях є гірші, але й вони

добре гоїли ся власне тому, що малі

кулї лишають малий отвір. Тільки деко

трі ранені капіляли кровю і то лип

кілька днїв. Найгірші рани все були віді

нарушеня голови або черева. Як кара-| | |

бінова куля трафить в голову, то далеко

від ран у череві.

Тешерішна лїкарська штука за

безпечує найлїшше подужанє у та

ких случаях, де у давних війнах

люди гинули від того, що ранене

тїло ятрило ся.

Тому сто лїт, француський лї

кар Ляре лиш одного дня у битві

під Богодіном в Росиї мусїв від

тяти 200 рук і ніг, а Ганасєвіч то

рік у балканській війнї на 400

операций лиш один раз відтяв ра

непому жовнїрови ногу. Вона бу

ла дуже побита і він бояв ся за

каженя крови.

:}: :}:

На питанє, кілько куль трафляє, від

повідає італїйський фаховець М 0 л ї, що

у битві коло Кінчо (в росийсько-япон

ській війнї) лише одна гарматна куля

на кождих 150 і одна карабінова на

кождиx 3.300 трафляла жовнїра, але

тільки четверта часть ранених вмерла.

Він дістав такий рахунок, почисливши

анених і вбитих і вистріляні набої.

Добра мала армія бє велику нездалу.

Жовнїрів не треба рахувати лише

зажити. Не та армія виграє, що має

більше людий, але та, що має лїппших

не все мусить жовпїр вмирати, але май-| | |

же все богато натерпить ся від операциї.

Ганассвіч лїчив ранених у лице, з про

битими щоками: особливо прикрi рани

з нарушенєм язика. Вcї виздоровіли. Мобілїзация в Росиї з початком серпня 1914.
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Утеча галицьких Українцїв з дрібними дїтьми з

Галичини на Угорщину.

людий, то значить — відважнїйших, лїп

ше узброєних, здоровійших і лїшше ве

ДеНИХ.

Істория знає 70 великих м о р

с ь к и х б и т в, а між ними є 20 таких,

де шобідила меньша сторона.

Істория с у х о ш у т н и х в о є н шо

казує такі приміри, що добрий жовнїр

і добрий вожд били семикратно біль

пого шротивника. -

В 1700 роцї побили Шведи під шро

водом Карла ХІI. cїм разів більшу ро

сийську силу коло міста Нарви.

В 1799. р. Французи шобили сїм ра—

зів більшу турецьку й анґлїйську армію| |

під горою Табором коло Назарету.

В 1621. р. виграли Поляки при по

мочи українських козаків битву під Х0

тином, хоч турецький противник мав| |

шять разів більше жовнїрів.

В 1717. р. побили Австрияки шід

проводом князя Евгена Савойського три

рази більше турецьке війско коло Біл

городу.

В 1871. р. мали Французи в битві

коло Герікур три рази більшу армію нїж

Нїмцї, але Нїмцї виграли.

В 1815 р. побили Австрияки тричи

більшого італїйського противника коло

Толєнтіно.

В 1877. р. шобідили Турки в одній

битві під Плєвною, хоч Москалї поста

вили проти них півтретя раза стільки

людий.

Таксамо було в 1870. p., як Нїмцї

побідили Французів коло Шампінї. Та

ких битв, у котрих двічи більша сторона

програла, є дуже богато. На примір в

1793. р. коло Еркелїн — Французи; в

1650. р. коло Дунбар — Шотляндцї; в

1664. р. коло Готтарда, в 1691. р. коло

Слянкамен і в 1697. р. коло Зенти —

Турки програли, хоч їх було двічи біль

ше нїж ворога.

Мирослав Сїчинський.

Б е р л і н, дня 16. серпня, 1914.



Гармати на побережу Анґлїї для оборони берегів перед неприятельськими воєнними кораблями.
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ХРОНIКА ВОЄННИХ ПОДІЙ.

(Подїї европейської війни від 28.

28. липня 1914. p. Австро-Угорщина випові

дає війну Сербії.

31 липня. Мобіліїзация Росиї й Австриї. 0го

лошенє воєнного стану в Нїмеччинї. Німеччина

ставить Росиї ультимат, а Франциї запит.

1. серпня. Мобілізация Німеччини і франциї.

Нїмеччина виповідає війну Росиї.

2. серпня. Нїмецький панцирний корабель

„Авґсбурґ” бомбардує Лїбаву. Франция розпочи

нає воєнні кроки. Нїмеччина займає князївство

Люксембурґ.

3. серпня. Нїмеччина виповідає війну Франциї.

Нїмецькі війска займають Калїш і Ченстохову в

росийській Польщі.

4, серпня. Заcїдане нїмецького парляменту та

ухваленє 5 міліярдів воєнного кредиту. Нїмецькі

війска входять до Бельґії. Анґлїя виповідає вій

ну Нїмеччинї.

5. серпня. Нїмецькі воєнні кораблії бомбарду

ють кріпости на побережу Альжиру (француська

пocї.ість в Африцї). Нїмцї нищать коло Соль

дав у східній Шрусиї бриґаду росийської кава

лєриї. Австрия виповідає війну Госиї. Чорногора

виповідає війну Австриї. *

6. серпня. Сербія виповідає війну Нїмеччинї.

Нїмецькі панцирники „Гебен” і „Бреслав” про

ломлюють лїнїю анґлійської фльоти коло Меси

ни.

7. серпня. Нїмцї здобувають кріпoсть Лїєж в

Бельґії. Франция видалює 60.000 Італійцїв. Ав

стрийські війска здобувають Радивилів, Волочи

ска і Новоселицю в Росиї.

8. серпня. Нїмецький корабель „Королева Лю

іза” закладає міни в устю Темзи і затоплює ан

ґлїйський панцирник „Амфіон”. -

9. серпня. Анґлїя затримує у себе два нові ту

рецькі дредноти, побудовані в Анґлїї.

10. серпня. IIїмцї відносять побіду над 7.

француським корпусом коло Мільгавзен (в Альза

циї). Австрийська фльота бомбардує горногорську

пристань Антіварі.

12. серпня. Чорногора виповідає війну Нїмеч

чинї.

13. серпня. Анґлїя і Франция виповідають вій

ну Австриї.

14 серпня. Еспаніїя оголошує невтральність.

Австрийські війска здобувають IIIабац в Сербії.

Цар обіцює Полякам автономію.

липня до 30. патолиста 1914.)

19. серпня. Японіїя висилає Нїмеччинї ульти

М{lТ.

20 серпня. Нїмцї обсаджують столицю Бель

ґії Брукселю. Німецький панцирник „Штрасбурґ”

затоплює анґлійську підводну лодку поблизу ан

ґлїйського побережа.

21. серпня. Побідна битва Нїмцїв з Француза

ми між Мецом і горами Воґезами під прoвoдoм ба

варського пресдолонаслїдни:a. Вicїм француських

корпусів побитих втїкло. Здобуто 200 гармат і

взято богато бранцїв. Нїмцї розпочинають облогу

бельґійської твердинї Намір.

22. серпня. Велика побіда нїмецького наслїд

ника престола на північ від Мецу.

23. серпня. Нїмецькі війска машерують на

твердинї Льонві, Люнвіль і Мобеж. Занятє Люн

вілю.

24 серпня. Мароко зриває дипльоматичні зно

сини з Австриєю і Нїмеччиною, чим нарушає у

мову в Альжесірас. Росия розпочинає офензиву у

східній Галичинї.

25. серпня. Нїмцї здобувають твердиню На

мір в Бельґії. Австрийські війска під прoвoдoм ґе

нерала Данкля відносять побіду над росийськими

під Красником. 40.000 Москалїв взято в неволю.

26. серпня. Дальша побіда Австрийцїв під

Красником над 10 дивізиями з 6 росийських кор

пусів. 500 Москалїв взято до неволї. Здобутє фран

цуської твердинї Льонві армією нїмецького на

слїдника престола.

27. серпня. Зміна мінїстерства у Франциї. Зни

щене Лювену нїмецьким війском з причини нападу

цивільного населеня. Побіда нїмецької армії під

проводом ґенерала Клюка над Анґлїйцями коло

Мобежа.

28. серпня. Анґлїйцї побиті під Сан-Кентен.

29. серпня. IIїмцї розбивають пять росийських

корпусів і три дивізиї кавалериї під прoвoдoм ґе

нерала Гінденбурґа, по тридневній битві під Та

ненберґом, 0ртельсбурґом і Гільбенбурґом у схід

ній Прусиї. Цїла артилерия знищена. 90.000 не

ранених Москалїв взято до неволї і здобуто 300

гармат. Згинуло там в озерах 150.000 москов

ського війска.

30, серпня. Австрийські війска вже 7-мий день

відпирають напір Москалїв на Львів.

31. серпня. Армія Більова розбиває під Сан

Кентеном чотири француські корпуси. Армія нї



Напад підводного судна на воєнні кораблї.

Підводні судна мають незвичайно велике значінє в битві на мори. Мале незамітне судно мо

же спричинити неприятелеви дуже великі страти. Вже в дотеперішній війнї був случай, що одно

нїмецьке судно протягом одної години затопило три великі анґлїйські воєнні кораблї.

Підводне судно є так збудоване, що може плисти по водї або під водою, відповідно до по

треби. Через те є воно таке небезпечне, бо кождої хвилї несподївано може явити ся недалеко своєї

жертви. Підводне судно виконує напад в сей спосіб, що підїздить на віддаленє одного кільометра

або близше до корабля, який має затопити, і стріляє на нього торпедами. 0дин цїльний вистріл тор

педовий вистарчає, щоби знищити найбільший воєнний корабель.

Довжина підводних суден числить 60—100 стіп, а залога їх виносить 16 до 24 людий. Ко

мандантами підводних суден іменують найспосібнїйших офіцирів маринарки.

Підводні міни.

Підводні міни — се рід бомб, які заклада:ть ся у водї, щоби в сей спосіб унеможливити

нереїзд неприятельським кораблям.

Міни містять в собі сильний вибухаючий материял, який вибухає на случай удару з к0

раблем.

Загально уживають мін, прикріплених до дна моря. Давнїйше уживано мін вільно плаваю

чих, що однак заборонено на підставі міжнародного права.

іЩо-до будови мін то є два головні роди: міни, які запалюють ся автоматично внаслїдок у

дару, і міни які запалюють ся електрикою, повещеною зі стациї. Звичайно міни є получені по

дві разом так, що карабель, зачепивши за шнур, спричиняє рівночасний вибух обох мін.

Сторона, котра закладає міни, має точну карту заложених мін, щоби кождої хвилї в разї

потреби можна їх оминути або й усунути.
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мецького престолонаслїдника здобуває твердиню

Монмеді.

1. вересня. Бельгійська королева втікає з Ан

тверпен до Лондону.

2. вересня. Коло Ремс побито десять францу

ських корпусів. Австрийські війска під проводом

генерала Авфенберґа і при помочи ґрупи архи

князя Йосифа Фердинанда відносять побіду ко

ло Замостя і Тишовець над росийською варшав

сько-виленською армією, здобувають 200 гармат і

беруть 20.000 бранцїв. Француське правитель

ство втїкає з Парижа до Бордо. Австрийські вій

ска опорожнюють Львів. Нїмецька кавалєрия за

пускаєть ся аж під Париж. Нїмцї здобувають без

боротьби форти північної Франциї .lян, Ля-Фер,

Конде, Ірзон і Лє-3-Айвель.

4. вересня. Нїмцї займають без боротьби Ремс.

Армія Більова здобуває у Французів 6 прапорів,

283 тяжкиж гармат, 116 полевих гармат, 79 ма

шинових карабінів, 166 аероплянів і бере 12.-

934 бранцїв.

5. вересня. Боротьба коло твердинї Нансі в

присутности цісаря Вільгельма. Анґ.їя, Франция

і Росия зобовязують ся в Лондонї, що мир заклю

чать лише всї разом. Анґлїйський панцирник „Пет

файндер” затоплений.

6. вересня. Твердиня Мобеж піддаєть Нїмцям.

Нїмцї беруть 40.000 війска француського, ан

плїйського і бельгійського до неволї і 400 гармат.

Шлеські війска беруть до неволї 1000 Москалїв.

9. вересня. Коло Львова розпочинаєть ся но

ва битва.

10. вересня. Битва над рікою Марн. Нїмцї здо

бувають 50 гармат і тисячі Французів беруть до

неволї.

11. вересня. Генерал Тінденбурґ розбиває пра

ве крило росийської армії і відпирає за Нїмен. Нї

мецький престолонаслїдник здобуває укріплені мі

сця на полудневий захід від Верден. Туреччина

оголошує, що перестає рахуватись з ріжними д0

говорами, які звязують їй руки.

12. вересня. Побито росийський корпус під

Лїком в східній Прусиї.

13. вересня. Побіда австрийських війск коло

Городка; взято 10.000 росийських бранцїв. Ав

стрийцї переривають офензиву задля переважаю

чих сил росийських з півночи. Нова побіла Гін

денбурґа приносить величезну добичу. Напад трох

бельґійських дивізий з Антверпен Нїмцї побідн

відперли.

- "

14 вересня. Австрийська армія Данкля та Ав

фенберґа лучить ся з головною армією. Генерал

Данкль видає приказ до армії, в якім дякує своїй

першій непереможній армії за її хоробрість і зая

вляє, що вона станула в місцях, які на приказ

головного вожда мала заняти. Росийська суваль

ська ґубернїя переходить під нїмецьке правлїнє.

15. вересня. Полудневу Угорщину (Сирмію і

Банат) очищено від сербського війска, що було

там вдерло ся. Голяндська королева Вільгельмі

на в престольній промові зазначує новну нев

тральність Голяндиї.

16. вересня. Урядово стверджуєть ся, що ав

стрийські війска перейшли через ріку Дріну до

Сербії і, про розбито всі заходи Сербів удержати

ся в Сирмії і Банатї. Урядова нїмецька ґазета за

являє, що Нїмеччина доти не зложить оружя, до

ки не буде забезпечена її будучність. 3 Нїша, но

вої серської столицї, доносять, що там холєра.

17. вересня. Австрийські війска у кровавих бо

ях вiдпирають нашад російської піхоти. В Ав

стриї покликано загальне ополченя з років 1892

До 1894.

Армія ґенерала Тінденбурґа іде на твердиню

0совець в Коро.ївстві Польськім. По короткій бо

ротьбі займають Нїмцї Граєво і Щуцїн в Коро

лївстві Польськім в Росиї.

18. вересня. Урядово стверджує ся, що загра

ничні відомости про ворохобню чеських полків є

злобною клеветою та, що якраз противно жовнїри

вcїх народностий австро-угорської монархії бють

ся з подиву гідним геройстзом. Коло укріплень

моста під Сїнявою ведеться сильна боротьба з Мо

скалями, в якій австрийські війска по геройськи

тримають ся. Туреччина зносить від 1. жовтня вея

кі привілєї для чужинцїв. Шведський мінїстер за

гранинчних справ заявляє, що правительство шо

становило боронити невтральности ІІІвeциї до

крайних границь.

19. вересня. Урядово доносять, що нове устав

лeнє австрийських війск переводить ся. Нїмеччина

збирає на нову воєнну позичку 4 і пів мілїярда

марок. Австрийський і нїмецький Червоний Хрест

переводить виміну списів полонених з Росиєю.

Францусько-англїйські війска виперто на цїлім

фронтї битви у Франциї до оборонного становинца.

Француські воєнні кораблії острілюють без успіху

австрийський порт Катаро в Дальматиї. Нїмецький

танцирник „Емден затонив 10.—19. вересня в

бенгальськім проливі в Індиї 7 англїйських ке

раб.іїв, вартости 18 міліїонів.
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Нїмцї у Франциї переплавлюють ся через глибоку рвучу ріку при помочи пливаючих коний.

Нїмецькі полеві укріпленя (закопи) для піхоти.

На повисшім образку є представлені німецькі закони на боєвій лїнїї в Госиї.

0бі воюючі сторони старають ся як найліпше захистити свої становища перед нанадом і стрі

лами неприятеля. Декуди сам терен дає такий природний захист. 0днак дуже часто треба побуду

вати штучні укріпленя.

Коли війско сподїваєть ся, що буде мусіло довший час перебувати в закошах, тодї і будова

їх сильнїйша і стараннїйша. -

В такім случаю закопи, рови, скріпляєть ся цементом і покриваєть ся дахами, який хоро

нить людий не лише від зимна і дощу, але також від ворожих лїтаків. В тих закошах містять ся

инколи і поодинокі кімнати, призначені до відпочинку, спаня і т. д.

Закони тягнуть ся здовж боєвої лїнії, часто і на кілька кільoмeтрiв безпереривно. Зви

чайно будуєть ся кілька рядів закопів, один ряд за другим, і лучить ся їх зі собою ровами. В пе

редних законах находять ся передні сторожі, які є все говоті до бою. За ними займає місце го

ловна сила армії, а відтак резерви.

0дним словом — закопи представляють ве пике підземне місто, в котрім мешкає невидиме

війско. Тут є головні улицї, хідники, телефони і т. д. Важнїйні місця законів є укріплені гарма

тами і машиновими карабінами.

Будованє сильних законів стало причиною, про декуди воєнна акция дуже поволи поступає

наперед (як приміром у Франциї). Війна прибирає характер облоги і нераз треба ужити навіть

дуже тяжких гармат, щоби прогнати неприятеля з його закопів і в сей спосіб посунути свою лїнїю

наперед.
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ронах Висли розпочинають ся спільні операциі

сполученого нїмецького й австрийського війска

проти Москалїв, супроти чого росийське війско

відступає назад. В Сербії австрийські війска пере

ходять наново Саву й Дріну.

29. вересня. Боротьба в Карпатах сполучена з

великими втратами Москалїв. Панцирник „Емден”

повить знова кілька анґлійських кораблїв. На пів

ніч від Висли прогнано кілька росийських диві

зий кавалериї.

30. вересня. В Антверпен упали два форти.

3 провалів в Карпатах прогнано Москалїв. Туреч

чина замикає мінами Дарденелії.

1. жовтня. 0блога Антверпен поступає наше

ред. Нїмці здобувають один форт і редуту, окру

жають форт Велєм і займають місцевість Термон.

Мнґлїйський корабель „Австраліїя” затоплений.

2. жовтня. Боротьба австрийських війск з ро

сийськими коло Екермезе і Керешмезе. В новій

Сербії музулмани ворохоблять ся проти Сербів.

3. жовтня. Австрийські війска цілковито роз

бивають дві горногорські бриґади і проганяють на

фоцу. Генерал Гінденбурґ розбиває коло Авґу

стова два росийські корпуси і бере 2000 Москалїв

то неволії. Нїмецький панцирник „Ляйпціґ” затоп

пює анґлійський корабель. Японції при нападї на

нїмецьку твердиню в Азиї (в Хінах) Цінґтав тра

тять 2500 люда. Коло Антвершен впали дальше

гри форти і редути. Через се Нїмцї розпочинають

приступ до внутрішної лїнїї фортів.

4 жовтня. Під Тарнобжеґом погромлено ро

сийську дивізию піхоти. Укріпленя коло Сандо

міра здобувають Австрийцї. В просмику коло У.-

жока Австрийцї проганяють росийське війско. На

полудне від Керешмезе в угорській Руси йде бо

отьба з росийськими віддїлами. Австро-угорські

війска хвилево кидають Мармарош-Сигот. В Ко

ро.ївстві Польськім в Росиї між 0патовом і 0

стрі мом вигнано росийську бриґаду ґвардиї з

укріплених становищ. Нїмцї взяли московських

3000 бранцїв і богато гармат.

20. вересня. В Австриї і на Угорщинї основу

єть ся воєнна позичкова каса на час війни. Ав

стрийські війска здобувають Валєво в Сербії і

Ложнїцу.

21. вересня. Заходи о позичку француську в

Америці не вдають ся. -

22. вересня. Нїмцї побідно відкидають напади

Французів з Тулю і Вердену, причім беруть богато

бранцїв, машинових карабінів і гармат. Розпочи

наєть ся острілюванє артилєриєю нїмецькою фор

тів між Тулем і Верденом. Боротьби не приносять

ще рішеня. Нїмецька підводна лодка „У 9” затоп

лює три анґлійські панцирники „Ебавкір”, Гоґ” і

„Крессі”, вартости 100 міліонів.

23. вересня. Австрийські війска здобувають і

Сербії верхи коло Крупань, причім зломано від

порну силу Сербів. Сербський князь Юрій ране

ний.

24 вересня. Анґлїйська фльота стратила доси

18 кораблїв, в тім 4 панцирники, а нїмецька ли

ше 7; ycї самі малі. Панцирник „Емден” запалю

коло Мадрасу збірники нафти. В нїмецькій армії

роздано доси 35.000 зелїзних хрестів за хоро

брість.

25. вересня. Паде перший форт між Тулем і

Верденом, званий Кам де Ромен. Нове уставлено

австрийського війска укінчене без перешкод зі

сторони ворога. Кріза кредитових інституций у

Франциї. Нїмецький бальон кидає бомби на 0стен

ду. Генерал Гінденбурґ видає розказ до своєї ар

мії, в якім дякує за побіду над другою росий,

ською армією виленською, що була вступила д

пруської провінциї. При тій другій побідї взяті

30.000 бранцїв, 150 гармат і богато амуніциї

Французи покликують на війну річник з 1915. p0

ку.

26. вересня. Франция відсилає назад свої аф

риканські війска. На галицько-угорській границі

росийські віддїли пробують пробити ся, але їх від

пирають австрийські війска.

27. вересня. Австрийський штаб заперечу

розширюваню заграницею вістки ворожої прес:

про мнимі успіхи Москалїв на лїнїї Сяну та під

Перемишлем. На угорській граници повторяют

ся дрібні перепалки. В Персиї приходить до бо

ротьби між Москалями і перськими племенами.

28. вересня. Німецька артилерия розпочинає

облогу Антвернен острілюванєм частини фортів.

Напад Бельґійцїв з Антверпен відперто. Також

твердиню 0совець в Королівстві Польськім зачи

нає нїмецька артилєрия острілювати. По обох сто

5. жовтня. Боротьба коло Тече і Крачфальва

на Угорщннії. Нїмцї здобувають нід Антверпен мі

сто Лїєр і форти Лянекен, Брухем і Кессель.

6. жовтня. Австрийські війска побіджають Мо

ска-іїв під Мармарош-Сиготом. Росийський напад

на сувальську губернію віднерто. Нїмцї взяли

2700 московських бранцїв і 9 мантинових карабі

нів; на захід від Івангорода взято 4800 росий

ських бранцїв. Під Анверпен Нїмцї перестушають
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Кожда кріпoсть складається з одного, двох, часом і трох перстенїв фортів (при

міром Перемишль має два перстенї фортів, Краків три перстенї).

Форти є звичайно збудовані на горбках, з яких є добрий вигляд на цілу околи

цю. Кождий форт мусить бути так збудований, щоби з гармат форту можна було острі

лювати кожде місце, яке находить ся перед фортом.

. У фортах нової системи гармати є забудовані. Вони є уміщені в мурованих ка

зематах або сталевих вежах.

На повисшім образку є представлена сталева вежа з двома гарматами. Цїла отже

будова вежі находить ся в землї, понад землю вистають лише дула гармат, окриті звер

хи грубим сталевим панциром. Такі гармати обслугуєть ся декуди при помочи елєк

трики. В міру потреби є уміщені на деяких фортах і чотири такі сталеві вежі.

Приступ до форту є незвичайно тяжкий. Приступу до форту боронять не лише

цільні стріли гармат, які вже в часї мира на кожде місце в околицї форту є точно об

числені, але також ріжні инші перешкоди, якраз в тій цїли збудовані. Такими пере

шкодами в першій мірі є глибокий і широкий рів (6 до по метрів), яким є окружений

майже кождий форт. Рів є наповнений водою, або дно і береги рова є обезпечені о

стрими зелїзними палями, полученими зі собою колючим дротом. Крім сего цілий те

рен, положений в околици форту, є підмінований.

Щоби взяти форт в посіданє, треба його найперше знищити і то до сеї міри,

щоби з гармат форту не можна було більше стріляти. До бомбардованя фортів ужива

ється гармат найбільшого калібру, без них бомбардованє форту, а тимсамим його здо

бутє є майже неможливе.
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ріку Шельдту. Бельґійські правительство перено

сить ся до 0стенди.

7. жовтня. По завзятій боротьбі Австрийщї від

бирають місто Ряшів в Галичинї. Москалї ата

кують твердиню Шеремишль, але австрийське війск0

відширає їх і завдає їм великі страти. В Карпатах

дальше йде завзята боротьба, щаслива для Ав

стрийцїв. Сербів, що вступили до Боснії, прогна

но коло Баня-Баска через Дріну. По дводневних

Фитвах цілком розбито коло Романової Планини

сербські війска, що ішли під прoвoдoм бувшого

вмінїстра війни Бодзановича. До неволї взято ба

тальон піхоти і забрано багато гармат, табор і a

мунїцию.

8. жовтня. Під Антверпен взято форт Брен

донґ. Нїмцї розпочинають бомбардувати часть мі

«та, що лежить поза внутрішною їнїєю фортів.

Антверпен горить. Під Перемишлем в ночи на 8.

зковтня ґенеральний штурм Москалїв, однак без

успішний. Москалї починають відступати від об

логи. З Розвадова Москалїв прогнано. Під Лан

цутом триває боротьба. Москалї утїкають з Мар

марошського комітату. Коло Бачку розбито диві

зию козаків. Зпід Ужока прогнано Москалїв до

Турки, зпід Веречки до Славска і Тухольки. В

боротьбах на Угорщинї проти Москалїв відзначу

«оть ся Українські Сїчові Стрільцї.

9. жовтня. Нїмцї здобувають твердиню Ант

верпен. Москалї розпочинають напад на Пере

імишль з полуднево-східної сторони, але Австрий

цї відперли їх і завдали великі страти. Через се

КМоскалї відступили зовсїм від облоги. 6 pосий

ських дивізий піхоти втїкає знід Ланцута че

рез Сян. На схід від Динова розбито сильний ро

сийський віддїл.

12. жовтня. Австрийцї нанесли Москалям силь

зне пораженє коло Ланцута; потім Москалї стали

в Галичинї поволи уступати на схід.

14. жовтня. Нїмцї здобули бельґійське над

чорське місто 0стенду.

15. жовтня. Австрийщї прогнали Москалїв зпід

Перемишля. Перша москевська облога Перемишля

тривала від 21. вересня до 15. жовтня (25 днїв) і

скінчила ся уступленєм Москалїв. За весь той

час Москалї під Перемишлем не могли почванити

ся найменьшим успіхом.
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29. жовтня. Турецька фльота розпочинає вій

ну проти Росиї бомбардованєм росийських при

станий над Чорним Морем. Нїмецький корабель

Емден затопив знова два анґлїйські кораблї.

31. жовтня. Турецькі кружляки затопили 5

росийських воєнних і 20 торговельних кораблїв.

3. падолиста. Нїмецькі кружляки затопили ко

ло полудневої Америки три анґлїйські воєнні ко

раблї.

5. падолиста. Туреччина зачала також війну

проти Анґлїї. Франция виповідає Туреччинї вій

ну.

9. падолиста. Австрийщї полонили 15.000 Мо

скалїв в Галичинї коло Стрия і 15.000 Сербів в

Сербії коло Шабацу. Нїмцї віддали Японцям свою

азийську твердиню, Кіяочав у Хінах по 2-місяч

ній облозї.

11. падолиста. Москалї втїкають з Буковини.

Бунти на росийський Українї серед резервістів.

12. падолиста. Москалї приступають до дру

гої облоги Перемишля.

14, падолиста. Українських послів з Відня

Дра Льонгина Цегельського і Дра Степана Бара

на рад0 приняло болгарське правительство в Со

фії та обіцяло в разї потреби помогти оружєм до

освободженя України з московської неволї.

15. падолиста. Турки розбили на Кавказї цї

лий корпус росийського війска. Анґлїйський ве

ликий воєнний корабель (дреднот) „0дейшес”

затопив ся, наїхавши на нїмецьку міну коло ір

ляндського побережа.

17, падолиста. Побіда Австрийців у Сербії;

взято 8.000 Сербів до неволї. Побіда Нїмцїв в

Росиї; взято 65.000 Москалїв до неволї.

24. падолиста. Австрийщї в Росиї взяли 29.000

Москалїв до неволї. Турки дальше бють Москалїв

на Кавказї.

26. падолиста. Анґдїйцї стратили воєнний ко

рабель „Болварк”, котрий затонув із залогою в

силї 800 людий. -

30. падолиста. Нїмцї взяли до неволї знова по

над 20.000 Москалїв в Польськім Королївстві; ра

зом за 3 тижнї між 11. і 30. падолиста взяли

Нїмцї й Австрийцї понад 100.000 Москалїв до

неволї.
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ЕВp0ПВИСЬка ВіИНа,

ПРИЧИНИ ВІйни.

Дня 28. лишня 1914-ого року Ав

стрия виповіла війну Сербії і за кілька

днїв війна обняла майже цїлу Европу.

Що за причина сеї війни?

Австро-угорський мінїстер загранич

них справ ґраф Берхтольд в письмі до

сербського правительства і цїсар Франц

Йосиф І. в письмі до народів наддунай

ської монархії писали, що причиною

війни було те, що сербські урядові чин

ники приложили руку до згладженя зі

сьвiта австрийського престолонаслїдни

ка Франца Фердинанда і його жінки Со

фії в Сараєві дня 28-ого червня 1914.

року.

Але на дїлї не се було причиною вій

ни. Се тільки було причиною п р и с к о

р е н я вибуху війни — Австриї проти

Сербії, а рівночасно і теперішної вели

кої европейскої війни.

До сеї війни приготовляли ся вcї в0

юючі тепер держави в останних роках з

незвичайною горячкою і вона могла ви

бухнути кождої хвилї.

Вибух великої европейської війни

грозив в 190S-ім роцї з приводу прилу

ченя Австро-Угорщиною Боснїї й Гер

цеґовини яко складових частий монар

хії, а опісля вдруге підчас останної бал

канської війни в 1912-ім і 1913-ім роцї.

Не вибухла тодї війна між великими

европейськими державами тільки тому.

пщо вони не були ште добре приготовані.

Аж сього року прийшла та критич

на хвиля. Держави, які рішили ся на

війну, вважали, пщо вже доволї до неї

приготовані і не отягали ся довго та з

поспіхом використали подїю з 28-ого

червня яко безпосередну причину війни

Властивої причини війни — воюючі

деrжави не п0дають, але вона мим0 тог0

3B10Н3.

А сею властивою причиною теперіш

ної війни (впрочім, не лише теперіш

ної) є економічні інтереси воюючих

держав.

ж ж

Після тих інтересів уложили ся со

Іози і злуки поодиноких держав, які слу

жили для оборони власне тих економіч

них інтересів або для завойованя для

них пирішого сьвіта.

І так повстав наперед в 1883-ім ро

цї 3-державний союз, який завязали між

собою: А в с т р о-У г о р щ и н а, Н ї

м еч ч и н а й І т а л їя, а опісля по

“став свобіднїйший союз (з меньшими

взаїмними зобовязанями) — так зване

В-дернавне порозумінє, яке завязали

іж собою: Ф р а н ц и я, А н ґ л ї я й

” о с и я. (Анґліїя з Франциєю в 1904

ім, а з Росиєю в 1907-ім роцї).

Правительства тих 6-ти держав ге

посили, що ті міждержавні союзи слу

кать для збереженя мира, але кождий,

хто слїдив за розвитком полїтичних п0

цїй в Европі, був певний, що само істно

ванє 3-державного союза і 3-державно

го порозуміня є небезпекою недалекої

війни між ними — для оборони чи для

розширеня своїх економічних інтересів.

І остаточно війна прийшла, як мож

на було сподївати ся і, як згори зап0

вітали всякі полїтики. А прийшла вона

тільки ізза економічних інтересів вою

почих держав.

ЕК0Н0МІЧНІ ІНТЕРЕСИ ДЕРЖАВ.

А тепер придивім ся, які то ті еко

номічні інтереси держав загалом і кож

дої зокрема.

Новочасна держава, коли вона має

тк слїд розвивати ся, мусить передiвcїм

бути економічно сильно-о — 0 стим сло

вом: мусить бути богатою країною. Пе
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редiвcїм мусить визискувати скарби

своїх земель, а к0Ли їх мало, то треба

шукати нових — чужих, які досіч рчили

би тих скарбів. Зачинаєть ся п р о ми

с л о в а п р о д у к ц и я з тих скарбів і

с ь в і т о в а т о р г о в ля. Культурна

держава стараєть ся своєю торговлею

запанувати над меньше культурно і про

мислово розвиненими державами або

териториями і тягнути з них користи для

населеня. Звичайно культурна держа

ва вивозить в слабо розвинені держави

або териториї свої промислові витвери,

а відтам привозить сирі материяли, по

трібні на ті витвори. Така сьвітова тор

говля повинна приносити культурній

державі користи з вивозу і привозу: зна

чить, що вона повинна мати грошеві

зиски, повинна богатїти,

Сю шїль осягають держави в той спо

сіб, що із слабо розвиненими державами

заключають корисні для себе т о р г о

в е л ь н і д о г о в о р и (напр"клад Нї.

меччина з Росиєю або Австрия з бал

канськими державами), а також займа

ють у своє посїданє ріжні нерозвинені

а богаті в природні скарби териториї

яко свої к о л ь о н її або займають їх

лише під сферу економічних впливів.

(Розуміється, що і промислово роз

винені держави між собою заключают

договори для визискуваня тих продуктів

яких самі не мають та старають ся, аби

вони були для них як найкориснїйші).

Колиж яка культутна держава роз

винула вже свій промисл виспе понад

своє запотребованє, а не має загra

ничного р и н к у з б v ту для своїх

продуктів або коли їй такий ринок

збуту замикають другі держави, — то

вона зачинає біднїти і просто грозить

їй руїна, перед якою вона мvсить бon0

нити ся вcїми способами. Крайним спо

собом серед теперішних обставин є —

оружє.

:{:

:k ж

Пригляньмо ся тепер зокрема еко

номічним інтегесам воюючих держав.

3-п е р ж a в н и й c o ю з:

Нїмеччина — се дуже сильно про

мислово розвинена держава, але не має

гакого ринку збуту і виміни, аби відпо

ьідав її економічній силї. Франция й

Анґлїя старали ся обмежити нїмецький

ринок збуту і Росия за їх вшливом не

хотїла заключати з Нїмеччиною кори

сного договору, a вcї кольонїї, які Нї

меччина д0си має, не представляють ве

ликого значіня. Отже Нїмеччина не м0

гла богато числити на користи з влас

них кольонїй і мусїла вдоволяти ся

меньше корисним ринком збуту в шолуд

невій Америцї, а також і в північній та

в инших далеких країнах. Болїло се нї

мецьких полїтиків, що нїмецька дер

жава, так високо розвинена промислово,

а не має відповідної сили на сьвітовім

ринку, а рівночасно бачили вони, що сей

ринок, який ще тепер мала — непевний,

хиткий. А до того видїли во»и, які

великі скарби тягнуть зі своїх кольонїй

\нґлїйцї і Французи, та ще й притім

стагають ся ставати на перепонї нї

мецькій сьвітовій торговлї. Се обража

о національну гордість Нїмцїв, а жур

ба пro краспу будучність для своєї віт

ІИНИ Не давала їм сп0кою.

І цїла Нїмеччина сьвiдомо готовила

ся до війни проти Анґлїї і проти Фран

тпї — для оботони своїх економічних

інтересів та для панованя у торговель

нім сьвітї. Нїмеччина хотїла би ослаби

ти надмітне панованє Анґлїї на моги і

гимсамим над кольонїями і посїлостя

ми. Покищо хотї та би бодай знипити

Францию на суппі та за її гроші побv

ПvРати d)льоту. Ситьнїйпту від анґлїй

ської, аби опісля з Анґлїєю подіїлити ся

панованєм v cьвітовій торговлї.

Австро-Угоршина — се найнепта

оливiйпа Лержава з vcїх воюючих. бо

"ттомттол V неї ДоВолї n03риНепттії. а

ст-вітова торговля дуже обмежена. Поme

"ігcїм не має вона жатнтх кольоптй. а

збvт свій обмежала переважно на бал

“анськi тonжави. Вкінпи лійIпла ло то

го. т о і ба тканськi тonжави, за почи

ном Росиї. почали вілбирати Арстmпї рп

ток збуту. Петелiвоїм не хотїли заклю

чати З Нею к0тисних тотговельних д0

говорів. а ктім того бойкотvвали ав

стnтійськvй промисл. В останних роках

австрийська загранична торговля при
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І.

2

носила річно пів мілїярда корон недо

бору. А все ще ішло до гіршого і мо

нархії Габсбурґів грозила економічна

руїна, яка була би довела до упадку

держави і до бажаного Росиєю розбо

ру на кілька малих детжав.

Отже війна Австро-Угорщини проти

Росиї і проти її попихача — Сербії, се

ратунок перед економічною загибілю.

Італїя — найменьше інтересована

в тій війнї і тому вона — бодай покищо

— невтральна. Відповідно до свого про

мислу вона має досить кольонїй, де мо

же вести корисну виміну продуктів. Має

Почищо пробує сього „легким коштом”

— невтральностию, а може ще й ужиє

иншого способу.

3-д е р ж a в не п о р о з y м і н є:

Анґлїя — здобутків не потребує, бо

має доволї посїлостий: в Азиї, Африцї,

Австралїї, Америцї, які дають їй аж над

мірну змогу розвивати промисл, торгов

лю та богатїти. Коли Анґлїя виступила

до війни, то лише для оборони тих ін

тересів, своєї переваги у сьвітовій тор

говлї — одним словом: для оборони

св0г0 панованя на м0ри.

в Антверпен

також повний доступ до моря, але не

чується зовсїм свобідною у своїх рухах.

Болить її, що мусить дїлити ся зі своїм

союзником — Австриєю, морем Адрий

ським, хоч з огляду на своє П0Л0женє,

повинна Італїя мати більше право до

того моря: але ще більше болить її, що

на Середземнім мори має велику силу

майже цїлком чужа тому морю Анґлїя

через те, що держить у своїх руках про

ливи, які замикають се море (із заходу

Гібральтальський ізза посїданя твердинї

Гібральтару, що панує над проливом, а

із сходу Суеський канал, якому вправдї

запоручено невтральність, але на дї

лї він є в руках Анґлїї). Італїя рада би

вдобути більшу силу на обох тих морях.

Нїмцї на зруйнованих фортах великої кріпости при помочи 42-центиметрових гарматних куль

(в bельґії).

Франция — також не могла числити

на зиски, а радше боронить вона своїх

інтересів. Одні, добре уміщені, її інте

есп — се її кольонїї, а другі, зле у

міщені — се її золото, позичене росий

ській державі. Отже Франция в теперіп

ній війнї заняла найпоганїйппе станови

це, бо станула по сторонії Росиї майже

виключно в інтересї француських мі

пїонерів-банкирів, що дали своє золото

Росиї в позичку. Інтереси ощадного

француського народа не впмагали, аби

його золото сипало ся єдино до порож

ної скарбницї царського уряду і впро

чім навіть на случай воєнної невдачі

Росиї се золото не дуже ще так загро

жене. Але в інтересї француських бан



— 230 —

кирів лежить власне війна, бо їх бан

ки ще доволї повні, а по війнї голод

на золот0 зросте, а тимсамим зросте і

його цїна. Сини Франциї проливають

свою кров в оборонї інтересів париських

банкирів в Росиї і за се, аби від готів

ки, яку вони ще мають, могли вони бра

ти більший процент. Трошки більший

процент дістануть і всії ті ощадні Фран

цузи, що носять до банків свої ощад

ности, але війна буде їх далеко більше

коштувати нїж варта сей приріст про

центу.

Росия — се величезна держава, але

мало розвинена культурно й економічно:

промисл там дуже незначний. Щїле її

державне й економічне житє рухаєть ся

за чужі гроші. Але хотїла би вона до

івнати иншим культурним державам

, росийські полїтики хотїли би ї

зробити сильною полїтично й економіч.

но. Одно з другим іде в парі, нерозлуч

но. Покищо Росия держить ся самодер,

жавєм як варварська держава. Алеж все

так не вдержить ся і росийські полїти

ки мусять шукати такої основи, яку ма

ють культурні новітні держави — се є:

п о лї т и ч н а є дн і с т в г о р о ж ан,

яка дає внутрішну силу державі, та e

к о н о м і ч н а c а м о с ті й н і ст Б. Не

може бути в Росиї такої полїтичної єд

ности, яка є у Франциї або в Нїмеччинї,

котра опираєть ся на національній єд

ности, бо в Росиї є більше народно

стий, тож росийські полїтики хотять на

будуче оперти внутрішну (а затим і з0

внїшну) шолїтичну силу на п е р е в а з ї

одного сильнїйшого народа над другим.

так як наприклад в Австриї мають пе

вагу Нїмцї, а на Угорщинї Мадяри.

дначе хотять вони, аби та перевага не

була шту ч н а так як в Австриї або в

Угорщинї, де меньшість верховодить

над більшостю, але щоби була дїйсна.

Ясна річ, пцо та перевага має бути в

руках московського народа. Одначе на

лихо Москалї в Росиї не мають чисель

ної перевоги. На 1S0 мілїонів населе

ня (після найповiйпого обчисленя) лет

ви трохи більпе нїж третина (65 до 70

мілїонів) є Москалїв, а решта — инпі

народИ.

І тут власне, при шуканю за при

родн0ю перевагою, росийські полїтини

зійшли на фалшиву дорогу, бо хотять

ії утворити — штучно, а се в той спо

сіб, що хотять змосковщити цїлий 40

мілїоновий український нарід і майже

10-мілїоновий білоруський нарід і то

дї, маючи около 110 мілїонів на загал

180 (або 165 по відпаденю Польщі) —

сотворити державу, в якій внутрішна

полїтична сила опирала би ся на тій

перевазї одного московського народа.

В тій цїли ведеть ся в Росиї мо

сковщенє Українцїв і Білорусів і в тій

цїли ведеться тепер заборча війна в Га

личинї, на Буковинї і на угорській Руси.

До другої цїли, до сотвореня еко

н 0 м і ч н о ї н e з а в и с и м о с т и —

греба державі передiвcїм свободи ру

хів. Та свобода рухів в теперішних ча

сах лежить — н а м о р и. А Роспя, хоч

тка в0На велика, не має вигідного і сво

їiдного доступу до моря. На півночи на

Балтийськім мори панує Нїмеччина, а

на полудни Чорне Море замикає Туреч

чина своїм Дарданельським проливом.

Тому то Росия хотїла би конче дістати

ся на море. У теперішній війнї хотїла

би здобути від Туреччини Царгород та

запанувати над Дарданелями і випли

сти собі спокійно на води Середземного

моря, а на будуче має також охоту на

Швецию та на Персию, які отворили

би їй нові моря.

Отcї дві цїли то є сфабрикованє од

ного 110-мілїонового народа і здобутв

доступу до моря — се дві головні осно

ви росийської державної полїтики, здїй

сненє яких мало би щойно вести до со

твореня новочасної культурної, сильної

полїтично та економічно росийської дер

Жа ВП.

Теперішна війна Росиї має власне

вести до тих цїлий.

Отже покипо одинока Росия у тепе

тішній війнї безпосередно має більше

полїтичний інтерес нїж економічний, бо

вона покищо пе ринків збуту для свого

промислу не потребує, бо його не має і

сама є рпнком збуту для промислу дру

гих держав і є щойно у стадиї твореня

новітної держави.
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ТЕПЕР|ШНА ВІЙНА Й УКРАЇНА.

Теперішна велика европейська вій

на має чимале значінє для будучности

України.

Кождий з нас мусить признати, хоч

ми і не дуже такі приязні для Австриї,

щ0 українськ0му Народ0ви Я К 0 н а Ц и ї

було там лїшше нїж в Росиї, а по війнї,

коли Австрия її виграє, можна сподївати

ся, що буде ще богато лїпше і наш на

рід мав би там шовну свободу національ

Н0го розвитку.

Але знайдеть ся може дехто, особли

во з росийських Українцїв, котрий ска

же, що економічно буде в Австриї гір

пе, бо промислово розвинена Австрия

буде використувати і винищувати слабо

промислово розвинену Україну.

На се можна відповісти питанєм:

А чи тепер в Росиї не використовують

України чужі капіталїсти: француські.

бельґійські, нїмецькі, чеські, а навіть a

мериканські? І вони там мають повну

свободу рухів, а нарід не має свободи

рухів для самоооборони. А в Австриї

мав би бодай ту свободу рухів і взяв би

ся до самооборони проти економічного

визиску. А друге, в Австриї українська

земля подорожіла би, а таксамо і зе

мельні продукти, а тимсамим народне

богатство.

Отже не треба бути австрофiлом, a

би бачити і національний і економічний

інтерес для українського народа в Ав

стриї — бодай в недалекій будуччинї,

бо про далеку будуччину годї тепер ще

говорити.

При тім слїд звернути увагу ще на

одну річ, а саме, що ми не мусимо по

падати в розпуку, як би Росия побіди

і
4

ла і загорнула українські землї від Ав

стро-Угорщини.

Переслїдуваня Українцїв будуть, a

ле, аби Росия змосковщила 40-мілїоно

вий нарід — в се годї вірити. Се не

здїйснима полїтична мрія. :

А корисні моменти по такім вислїдї

війни були би отcї: 1) злученє вcїх у

країнських земель; 2) вплив сьвідо

мої маси нашого народа з Галичини і

Буковини на несьвідомі маси нашого

народа в дотеперішній росийській У

країнї. -

Впрочім і росийському самодержа

вю не вічність, а хто знає, чи зараз п0

війнї не вибухне революция та, чи не.

настане в Росиї повна свобода?!

Треба взяти на увагу, що Росия по

війнї буде сильно ослаблена економіч

но, а помочи від Франциї й Анґлїї так

легко не дістане, бо вони самі для себе

будуть потребувати золота, отже Росия

буде мусїла глядати внутрішної сили,

а ту силу добyде, як дасть змогу насе

лeню свобідно економічно, полїтично і

культурно розвивати ся.

Цар і його уряд будуть мусїли від

кликнути ся до населеня лише зі сво

бодою, коли схотять найти прихильний

відгомін. Се зроблять або із власної спо

нуки, із зрозуміня положеня або — під

напором революциї.

Про будучність українського народа

будьмо спокійні. 40-мілїоновий нарід не

загине і мусить здобути свої права іст

нованя яко нациї та — скорпе чи пі

знїйше, — також право самостійного

державного житя, до якого має переді

вcїм вcї потрібні економічні основи.

Володимир Лотоцький.
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ЖК А P T II.

і В московських школах.

Оповідав один московський професор в шк0

ві про славного маляра Рубенса і між иншим, щоб

«іднести здібности маляра в очах слухачів, додав:

— Подумайте, він за одним рухом пензля потра

фив замінити лице усьміхненої дитини на лице

плакґія I

На те відновів один ученик: 0то велика шту

ки! Я сам потрафлю се зробити. Не потребую на

-siть пензли, а лише кавалок бука?!

1 —0—

В одній московській ґімназиї викладав один

професор про те, як то Коперник ціле житє пра

дював над тим, щоби доказати сьвітови, що зем

яя крутить ся довкола сонця.

Потім встав професор і питаєть ся одного у

ченика, що він гадає про наукову працю Коперни

ка і, яке вона має значінє?

На се ученик відповів:

— Я гадаю, що Коперник був остатний дурень,

коли він ціле житє думав над тим, чи земля кру

тить ся, чи нї.

— Чому? — питається професор.

— Нехай би був добре впив ся горівкою, то

була би йому земля сама крутила ся, — каже у

Ч6НИК.

Ся відповідь подобала ся префесорови і він у

ножив такий вірш:

Коперникь цЬльiй вЬкь трудился,

Чтобт, отьскать земли вращеньe.

Дуракь!! За чемь онь не напился?—

0на-бь сама пришла в круженьe!

Сей вірш післав він до мінїстерства просьвіти

і мінїстер просьвіти Кассо так собі сей вірш сподо

бав, що зробив професора директором сеї ґімна

зиї.

Зноваж новий директор почував ся до вдяч

ности свому ученикови і пив з ним горівку три

руські місяцї. При горівцї співали все той вірш,

а як вертали ся, то говорили до себе:

— Капєрнїк дурак, вот в Расєї єст два Ка

пєрнїки!

— Ти сам дурак московський! В Рacєї єст мі

лїони такіх Капєрнїкоф как ми!...
і —0—

Сповідь зі страху.

і 0шанас Хараман пійшов раз попоплудни разом

зі жінкою Параською до лїса по дрова. Коли вже

назбирали ріща і хотїли вертати ся домів, нагло

небо потемнїло та зачало блискати і греміти.

Параська дуже настрашила ся та сховала ся

під дуба і молила ся. Прибіг до неї чоловік і ка

Же :

— 0т, може нам тепер, Парасю, і смерть. То

бодай висповідаймо ся перед смертию одно перед

другим! Скоро клякай і говори свої гріхи.

Параська вклякнула і висповідала ся перед чо

ловіком з усїх гріхів. А потім встала і сказала до

чоловіка:

— А тепер ти клякай, а я буду тебе сповідати!

А 0панас піднїс голову до гори, поглянув на

небо і каже:

— 0, вже не треба! Диви, цілком випогоджу

ється!

—0—
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Наші дїти.

М а л a в н у чка: Бабусю, то правда, що твої

окуляри побільшають?

Б а б у c я: Так, моя дитино, окуляри побіль

Ашають, аби можна ліпше бачити.

М а л a в н у чка: Ах бабо, то лїпше здіймiть

- окуляри, як краєте менї чoколяду.

—0—

Малу 0ленку збила молодша сестра Славця.

«Оленка звертаєть ся отже обурена до мами і ка

3K6 :

— Мамо, на що ви берете всьо, що лише бузьок

вам принесе?

—0—

Якої хотїли би ,

Богаті і гарні нюйорські дівчата хотїли би, щоби

„статуя Свободи” („стечу оф Либерти”) держа

ла ся все так як вони найновійшої моди у строях.

—0—

\

„Єнзик крайови”.

У ч и т е л ь (Поляк в Галичинї в школї): Як

бендзє по руску: Упали мами в лєцє?”

У ч е н и к: Упалив маму в лице.

—0—

У ч и т е л ь: Як буде по руськи: „Волами до

Боґа?”

У ч е н и к: Волами їдеть ся до Бога.

—0—

0вва!...

П и л и п: Знаєш, мій дїдусь мав 100 лїт!

Нї к о д и м: 0вва! Мій, як би жив, то би мав

тепер 149 літ!...

—0—

статуї Свободи”?

Натомісць нюйорські софраджетки (женщини, що

борють ся 0 такісамі політичні права для женщин,

які мають мущини) хотїли би, щоби „статуя Сво

боди” виглядала так як софраджетка, бо кажуть,

що не кожда женщина може заступати свободу, а

лише с0фраджетка.
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3 pосийської війни.

1-ш и й c а л дат: А що, є там ще яка кропля

того „русского духа”?

2-г и й c а л дат: Нема нїчого, але виджу не

приятеля. Кажу тобі, Швабиско зближаєть ся. Нї

мецьку пікельгавбу (шапку війскову) виджу так

добре, як була на крок від мене!...

—0—

Чи гріх?

Х л о п: 0тче духовний, чи то гріх ошукати

жида?

Сь в я щ е н и к: Був би гріх, як би ви його о

шукали, але не бійте ся, бо вам се нїколи не

ВДасть сЯ.

—0—

Українець до кацапів: Гей, люди, люди! Чи є

між вами хоч один ч о л о в і к?

—0—

Молитва Мазура.

Мазур cїдав на коня, та нїяк не сяде, усе ссу

неть ся. 0т він і молить ся:

— 0x, Господи, поможи! Мати Божа, поможи!

вcї сьвяті, поможіть!

Та як напружить ся, так і опинив ся на другім

боцї. Тодії й крикнув:

— Та ну бо вже! — не вcї відразу!

• 0

Царська заплата.

Росийські часописи подають таку цікаву згад

ку про царя Петра Великого.

Цар Петро був віддав будову моста коло літно

го царського города недалеко Петербурга свому

улюбленому приятелеви Мєньшікову. Мєньшіков

віддав роботу якомусь будівничому і казав йому

так будувати, аби в кишени Мєньшікова як най

більше гроший лишило ся.

Будова моста скінчила ся в зимі. І перший пе

реїхати через нього мав цар з Мєньшіковом. Саме

|на Меланїї перед Новим Роком виїхав цар зі сво

їм приятелем саньми, щоби перевести ся по новім

мостї. Був вечір, звізди сьвітили, а Мєньшіков в

душі тішив ся, що небавком дістане похвалу або

ще якусь нагороду.

Снїг трохи дробить, конї мчать і вже на мостії.

Аж нараз... друс... і міст завалив ся. Сани з кіньми

злетїли в діл і цар зі своїм приятелем опинили ся

на ледї. Міст був не високий, а снїжна верства бу

ла досить груба, тож нїчого їм не стало ся, лише

трохи пообтовкали собі боки і наїли ся страху.

Цар, піднявши ся скоро на ноги, виймив знід

кожуха свою улюблену нагайку і почав нею трі

пати свого приятеля Мєньшікова по голові. По ви

міреню відповідної перциї, сїв він знова до саний

і кликнув:

— Нy, cїдай, мій приятелю, поїдемо до дому.

Міст вже ми оглянули, ти свою заплату дістав, то

пер поїдемо на вечеру.

І поїхали.

о
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Малі фільософи.

М а л и й А н д р i й к о: Тату, що то таке пе

ило?!

Б а т ь к о: То таке страшне місце, де ідуть по

смерти бідні грішники!

А н д р i й к о: А де ідуть боготі грішники?

—0—

М а л и й Г р и ць к о: Мамо! Нащо ви мене

мочите в водї, коли потім знова витираєте на су

хо?

—0—

М а л и й М и к о л ь ц ь о: Тату, котра година?

Б а т ь к 0: За десять мінут пята.

М и к о л ь ц ь о: Е, менї не треба знати яка

буде за десять мінут, ви скажіть, яка тепер.

—0—

Кому чого замало?

Кождому чоловікови — часу і гроший.

Хлопцеви — лїт.

Старцеви — житя.

Чорнобривій старій бабі—горного волося.

Капіталіїстам — людської кривди.

Хруневи — одного рила.

Циганови — сьвіта.

Цареви — шибениць.

Кацапови — зради і рублїв.

Полякам — царської нагайки.

Американським Українцям — союзів,

Союзам — членів.

•—0—

Кому чого забогато?

— Злодїям — полїциї.

Поліцаям — злодіїв.

Населеню — поліцаїв і злодіїв.

Дївчинї — лїт.

Бiдному — довгів.

Самовбийникови — житя.

Кацапам — чести.

Москалям — волї.

Українцям — неволї.

—0—

Кому чого замало і забогато.

Скупареви — гроший.

Замало йому і тому хоче наскладати як най

більше.

Забогато йому і тому їх не видає, лише дусить

немилосерно.

—6—

На улици в Ню Йорку.

Х л о п е ц ь (підходить до незнаної дївчини й

пробує з нею зачати розмову отсими словами):

— Правда, який гарний нинї вечір, моя панї?

— То правда! Чому-ж ви менї його псуєте?

—0—

Рахункова любов.

Але я вам раджу зі щирого серця: женїть ся з

0леною. Вона в i дi й м е вам не один біль з ва

шого серця; д о д a cть вам відваги до житя; по

дії л и т ь разом з вами долю і недолю та п о м н о

ж и т ь родину.

—0—

Маленька Зоня оглядає книжку з образками і

говорить до мами:— Мамусю, а чи ті звірята зна

ють, як вони називають ся?

М а м а: Нї, дитинко.

З о н я: То певно було би дуже неприємне для

осла, як би він знав?! Правда, мамусю?

км

у

| у, М

Росийський мінїстер скарбу Барк до росийського

президента мінїстрів Горемикіна:

— Нарід загибає від горівки. Треба її знести,

а підвисшити податок від цукру. Скинемо з хло

па той тягар, випростуємо йому спину й осолоди

мо трохи житє.

—0—
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Чому властиво?

К а п і т а н: Чому жовнїр повинен віддати жи

тє за вітчину?

Ж о в н ї р: (чіхаєcь в потилицю) Маєте ра

цию пане капітан, таки правда, бо чому власти

во повинен віддавати за вітчину житє?

—0—

На зелїзничім двірци в Росиї.

0 ф і ц и р (питає жовнїра): Чи сей поїзд до

Полтави, чи до 0деси?

— Так точно, ваше високоблагородіє! — від

повідає скоро вояк.

—0—

Міренє часу у женщин.

Секунда — вистріл очима.

Мінута — поцілунок.

Квадранс — поцілунки.

Година — поцілунки.

День — пригляданє в зеркалї.

Доба — вбиранє.

Тиждень — зміна любови.

Місяць — зміна одягу.

Рік — в метрицї нема жадної зміни.

—0—

Трошки за богато.

— 0x Боже! Що стало ся? — кличе жінка,

бачучи як її муж блїдий як смерть вертаєть ся

до дому, опираючи ся на рамени свого приятеля:

— Говори, що тобі бракує?

— Гм, ... менї? — Цїлком нїчого. Менї зда

ється, що я ще маю трошки за богато.

—0—

Не обертайте мене до гори ногами,

бо буду плакати!

Також рация!

— Чого шукаєш на дорозї?

— Пять долярів!

— Згубив?

— Нї, але може знайду.

—0—

Доробив ся з нїчого!

— Кілько ти маєш довгу?

— 50 тисяч !

— 0, то ще не дуже богато?!

— Але вважай, я з нїчого дійшов до такої ве

ликої суми! Ценда при душі не мав я, як зачинав.

—0—

Коротка промова.

Два приятелї довго засидїлись у шиночку. 0

бидва добре випили, ось один і питає другого:

— Що ти говориш жінцї, коли доведеть ся

пізно вернутись до дому?

— Моя промова коротка: я звичайно тільки

скажу — „добрий вечір!”, а вже решту вона...

—0—

Яка причина?

— Що за причина? — питав молодий офі

цир гарну дівчину, — що мущини себе взаїмно

не цїлують, а женщини, куди не ступиш, то всю

ди взаїмно цїлують ся?

— Б0 мущини мають що лїпшого до цїлованя,

а женщини не мають! — відповіла офіцирови дїв

ЧИН8l,

—0—

Чому нема гроший?

Гроший так богато тепер намножило ся в сьві

тї, що вони цілком стратили, давну вартість. Коли

хто хоче тепер щонебудь купити, то мусить на ту

цїль назбирати дуже богато гроший. І власне через

те тепер так тяжко прийти до гроший і тому нема

грошии.

—0—

Шкода того заходу...

Х о р и й (до лїкаря): Пане! Як би ви мене ви

лїчили, то я умер би з радости!

Як виглядає в хатї, коли голова родини роззло

СТИТb CЯ,
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Анґлїйська мова має около 600.000 слів, але

майже половина з тих слів — се штучно утво

рені наукові слова, які рідко можна почути в жи

вій мові, а тільки можна їх найти в наукових книж

ках або в словарах („дікшенерах”).

При розгляненю і провіреню 100.000 слів по

казало ся, що 60.000 було нїмецького (анґло-сак

сонського) походженя; 30.000 слів було латин

ського і грецького походженя, а 10.000 походило

з инших чужих жерел.

Нове виданє одного з найбільших анґлїйських

словарів „Єтендерд Дікшенері” обіймає меньше

більше 425.000 слів.

(Англійський письменник Мілтон ужив в сво

їм творі „Страчений рай” 8.000 слів, а найслав

нїйшний анґлійський письменник Шекспір уживав

у своїх творах 16,000 слів.)

Анґлійська мова у своїм розвитку має три

доби:

1.) Анґло-саксонська (меньше-більше від 500

ного до 1100-ного року по Христї);

2.) норманська (меньше-більше від 1100-ного

до 1400-ного) і -

3.) нова доба (меньше-більше від 1400-ного

деси).

Перші поселенці Анґлїї — се були Англо

Сакси (нїмецького походженя) і тому спершу в

Анґлїї була анґло-саксонська мова, дуже зближе

на до нїмецької.

Але коли в 1066-ім роцї по Христї завоював

Анґлїю Вільгельм Заборець і поселив ся в полуд

невій Анґлїї разом зі своїми 60.000 Норманів,

зачав ся знова вплив норманської мови (зближе

ної до мови француської) на мову анґло-саксон

ську, якою говорило тодїшне населенє Анґлїї.

Нормани мали сильний вплив на розвиток мови

населеня в Анґлїї, але основна будова мови таки

лишила ся давна — анґло-саксонська (нїмецька).

Відтак з тої нїмецько-француської мішанини

повстала мова н о в а, яку названо анґлійською.

Вона розвивала ся опісля вже на тій основі

щораз дальше, аж дійшла до нинїшного розвитку,

де зазичила ся ще більше в мовах чужих народів

і присвоїла собі богато нових, особливо наукових

«лів.

Анґлійська мова розвиваєть ся і росте щораз

дальше, в міру того, як зростають у сьвітї здобут

РОЗВИТОК АНГЛІЙСЬКОЇ мови.

ки культури і цивілїзациї. Щороку прибуває ан

ґлїйській мові кілька тисяч нових штучно утво

рених слів, переважно на основі слів старо-грець

КИХ.

Розвиток мови іде з розвитком народу, котрий

сею мовою говорить.

Анґлїйською мовою говорило перед 114 літа

ми (в 1800-ім роцї) всего 20 мілїонів людий, а

нинї говорить нею 8 разів більше людий, то зна

чить 160 мілїонів. Нема сумнїву, що тих 160 мілї

онів душ без порівнаня більше уживає слів і дале

ко більше удосконалених нїж їх 20 мілїонів дїдів

і прадідів зперед 114 лїт.

Pозвиток инших мов.

Наша українська мова є також дуже богата.

Тепер обчисляють, що 40 мілїонів Українцїв ужи

зає меньше-більше 100 тисяч своїх н а р о д н и х

злів в слові і письмі. До того не числить ся штуч

по утворених слів в науцї, торговлї і промислї, я

ких число росте рівно з розвитком народа. Біль

ше слів чисто народних не має жадна инша мова

і тому мова українська може сьміло стати обіч мов

чайкультурнїйших народів. Число слів штучно у

гворених, потрібних в науцї, промислї і торговтї,

зростає скоро і буде дальше зростати разом з роз

витком нашого народа.

Наші суcїди Поля к и і М о с к а л ї при

oозвитку своєї мови запозичали ся слїпо без роз

бору у чужих собі Нїмцїв і через те попсували во

ни свої мови, викривили і відчужили їх від наро

Д8l.

Натомісць вже У к р а ї н ц ї і Ч e x и мали

перед очима живий відстрашаючий примір на

Москалях і Поляках і не пійшли їх хибною доро

гою та при розвитку своєї мови не ішли на сліпо

до чужих, але до с в о г о ж е р ел a — до про

стого народу і дали лїтературній мові чисто на

oодну основу, а оминали ті похибки, які зробили

Москалї і Поляки. Через те українська лїтератур

на мова українському народови або чеська че

ському — близша нїж московська лїтературна.

мова московському народови або польська — поль

ському. Москаль видить в московській лїтератур

ній мові, по то нїмецький лім з московського мате

риялу, а Українець бачить у своїй лїтературній.

мові, що то український дім з українського ма

териялу.

-275
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- |ІКАВ| В0Р0Ж5И НА 1915, РІК,

(Що заповідає анґлїйський ворожбит зі звізд?)

-7К

Нїхто не знає будучности, хоч кождий хотїв

би її знати.

Кождий бажав би роздерти ту заслону, що від

дїлює нас від того, що нас чекає.

Бажанє знати будучність проявляло ся все у

людий вcїх часів, вcїх країв. Бо бажанє пізнати

її, вгадати її — се прикмета людської цїкавости.

Нїчого не помагає, що тисячі людий видавали

пророцтва, які не сповняли ся. Не помагало, що

пророків ворожбитів осьмішувано; люди дальше

пророкують.

Річ ясна, що межи масою пророцтв трафляють

ся і такі пророцтва, які сповняють ся.

Теперішна війна, непевність, яка буде доля

так многих держав і народів, мусіли причинити

ся до того, що повстало богато пророків...

Ріжні пророки заповідають у всякий спосіб за

кінченє війни, предсказують всякі зміни, більше

або меньше страшні, дивні, несподївані.

В Анґлїї тїшить ся великим поширенєм се

ред народа книжочка, яка виходить в Лондонї під

назвою: „Rarha 's Pro h тіс Аlm anac,, себто

„Пророчий альманах Рафаеля” або „Рrophetic

Мessenger”. себто „Пророчий вістун”. Виданє на

1915. рік — се вже 95-те виданє того „пророка”.

Подивім ся, що ворожить той пророк. Поче

«каймо знов відтак і подивім ся, чи він вгадав.

0сь на підставі старого способу вороженя зі

звізд сей анґлїйський ворожбит пророкує на мі

сяць с їч е н ь 1915. р. таке: *

„Злучені Держави, Бельґія й Анґлїя будуть

відчувати пригнобляючий вплив планети Сатур

сна. В росийській державі будуть сипати ся рефор

«ми за реформами, a вcї для поправи долї народа”.

Але народ видно не буде вдоволений тими ре

формами, бо ворожбит ворожить на місяць л ю

т и й 1915. р. таке:

„Революцийні вибухи занепокоять Росию. В

середній Росиї зійдуть ся планети Марс і Уран,

що означає повстанчі рухи”.

В місяци м а р т ї біда зачинає чіпати ся Анґлїї,

«бо — як каже Рафаель — „великі видатки буде

мати анґлїйське мінїстерство ф'нансів, розтра

тить ся богато публичного гроша. Зелїзничі і поч

тові видатки зростуть. Вигляди в рільницьтві та

кож не будуть добрі, бо погода буде кепська; буде

зимно. Справа шкільна знов висунеть ся наперед,

а релїґійне питанє стане кісткою незгоди”. І то

не лише Анґлїї, але і її союзникам не буде вести

ся, як кажуть звізди.

Зате ць в і т е н ь і м а й принесе богато ве

сняних благодатий, але народи не будуть довго

ними тїшити ся, бо зараз в ч е р в н и 1915. р.

небесні дороги знов так зміняють ся, що не во

рожить нїчого доброго...

Та на тих нещастях ще не конець. Щедрі не

бесні звізди приготовляють на л и п е н ь дальші

несподіванки.

Планета Меркур принесе кепські часи і піч

нуть ся „скандали у високих кругах в Анґлії і

процеси за образу чести”.

Ше принесуть звізди в місяци ч е р в н и щастя

Портуґалії, яка знов буде мати колотнечу. В Лїe

бонї, столици Портуґалїї планета Марс викличе

заворушенє.

Немилосерні звізди в с е р п н и несуть наро

дови Анґлїї страйки і локавти та випадки зелїзни

чі. Для панів також дуже кепські будуть часи,

бо — як пише Рафаель — „по краю пійде соция

лїстична пропаґанда в злуцї зі справою оподатко

ваня землї”. „Кепські знаки покажуть ся на небі

і через них богато потерпить Росия, Злучені Дер

жави, полуднева Африка і Толяндия”, — каже ан

ґлїйський пророк.

В е р е с е н ь дальше несе одним добро, а дру

гим нещастє. Дїяльність анґлїйського парляменту

покаже, що настають красші часи для робітників”

Звізда ворожить дальше нещастє для Анґлїї, бо

розширенє виборчих прав на анґлїйські женщини.

У Франциї і в Італїї будуть социялїстичні невпо

кої.

Місяць ж о в т е н ь знов не ворожить нічого

доброго. Знов напасти на анґлїйського короля,

знов „неповодженя шпиталїв” і т. и. Рим (столиця

Італїї) і Франция стануть театром страшних по

Д1И.
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