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Водъ 1869 р. выдала „Просвѣта'1 отсй книжки:
I. Книжки дли народу:

вже розпроданй

1. Зоря, кв. I. въ 2000 еке.
2. Зоря „ II. „ 3000
„
3. Зоря „ III. „ 3000 „
4. Зоря „ IV. „ 3000
„
5. Зоря „ V. „ 3000 „
6. Зоря „ VI. „ 3000 „
7. Що насъ губить 1. выдане у 2000 екс.
8. Що насъ губить 2.
„
„ 3000 „
9. Календарь народный на р. 1870 у 3000 оке.
10. Календарь народный „ „ 1872 „ 2000 „
11. Якъ ярмаркувавъ Т..., I. выд. 3000 еке.
12. XII пѣсней о св. Никола», I. выд. 3000 еке.
13. Село Фармазоны, I. выд. 3000 екс.
14. Казкп для руского народу 3000 екс.
15. Жите св. Юрія, 3000 екс.,
16. Байки для мол. и стар., 3000 екс.
17. Вечерницѣ, чнтанка для сельскихъ л., 3000 екс.
18. Коляды и щедрбвки, 3000 екс.
19. О навозѣ або гною. Ивана Бѣчая 2000 екс.
.
20. Перекотиполе, 5000 еке.......................................... 30
21. Катехизисъ о. Селецкого, 3000 екс.
...
22. Село Фармазоны, II. выд. 5000 екс.
...
23. Ластбвка 5000 екс...................................................... 10
, 24. Жите чесного человѣка, 5000 еке.
...
25. XII пѣсней о ев. Николаю, II. выд. 8000 еке. .
26. Якъ ярмаркувавъ Тарасъ, II. выд. 5000 екс. .
27. Добре роби, добре буде, 8000 еке.
...
28. Мотыль, чнтанка для руского народу, 5000 екс.
29. Старый Ефремъ, Н. Устіяновича, 8000 екс.
.
30. Що насъ губить, Ст. К., III. выд. 5000 екс.
.
31. О управѣ рблѣ, Ивана Бѣчая, 2000 екс.
.
32. Росказы про небо и землю, 10,000 екс.
.
33. Росказы про силы природы. Я. I. 10,000 екс. .
34. Росказы про силы природы. Ч. II. 12.000
.
35. Вексельи лихва наша бѣда. В. Барвѣньекого 8000 екс.
36. Оповѣданв о житю св. Бориса и Глѣба, 10.000 еке.
37. Жите Т. Шевченка. Ом. Огоновского, 10.000 екс.
38. Повѣстки для дѣтей. Ом. Огоновского, 10.000 екс.
39. Що то такс провизорія ? А. Гладыловича, 10000 око.
40. Сестра. Оповѣдане М. Вовчка, 6000 оке. .
.
41. Байки. Павла Свого, II. выдане 4000 оке.
.
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ГРИГОРІЯ КВѢТКИ ОСНОВЯНЕНКА.

У ЛЬВОВЪ, 1882.
Коштомъ и заходомъ товариства „П р о с в ѣ т а“.

Зъ друкарнѣ Товариства имени Шевченка,
подъ зарядомъ К. Беднарского.
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Мертвецкій великдень.

Бувъ собѣ человѣкъ та жѣнка. Человѣка
звали Нечипбромъ, а жѣнку Приською. Она була
хорошего роду и однимъ одна дочка у батька
дуже богатого; — була и скотинка, и всяка худоба,
а сына не було, только дочка. Такъ батько ей
подумавши, та взявъ сироту, сего Нечипбра, замѣсть дитины, тай выгодувавъ его и доглядѣвъ
и до розуму доводивъ. А Нечипбрбвъ батько та
бувъ собѣ велика ледащичка: спивъ ся и звѣвъ ся
нѣ на що, та колись подъ тыномъ пяный и одубѣвъ. Жѣнка, одно те, не мала нѣчого; а друге,
не вмѣла робити, пошла за прошенымъ хлѣбомъ,
а хлопя, за Христа-рады узявъ, яжь кажу, Присьчшгь
батько. Такъ щожь бо ? Ие дурно кажуть : не
далеко вбдкотить ся
яблочко водъ
яблонки :
у Нечипбра була уся батькова натура. Злодѣяка
такій, що нѣ съ чимъ пе розминеть ся; и цигана
обдурить и старця оббкраде; а пити такъ не перепе его и Данилко, отъ що у того пана, що бѣля
насъ живе, та що за его рыдваномъ зъ заду тру-
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сить ся у цвяхованому каФтанѣ, та у мережованбмъ капелюсѣ, якъ той пирбгъ зверченбмъ: той
здорово пе, а Нечипбръ еще гбріиь его.
бщежь таки иски паробкувавъ, то й сюды
й туды : було пе, ночь гуляе, съ парубками бурлакуе, а у день якъ скло передъ газдовъ, и робить,
що треба, и нослухае у всякомъ дѣлѣ и поважае ста
рого. Колижь було его въ корчмѣ або на вечерницахъ
потасуютъ добре, бо такій заведѣя собѣ бувъ, що
до у сякого такъ у очи и лѣзе, якъ тая оса, хочбы
тобѣ десятникъ або и присяжный, та таки и самого
вбйта не дуже поважавъ, такъ и счепить ся; ну
то й звѣсно, що ему що найгбрше и доставалось.
Та ще на лихо собѣ, бувъ такій невеличкій, ще
душный, та силы не ббльше було, якъ у слѣпой
жидбвскои кобылы, що було не здужае у пилипбвку

жидовскихъ хаптурокъ по селу возити.
Такъ съ кимъ не счепить ся, то усякъ его попобе,
тай правъ. А инодѣ противъ лавы одинъ поде,
такъ тутъ вже дбстанеть ся ему на горѣхи: пику
ему порозбивають, волосе пообривають, одежу —
а одежа богатого газды такъ добра була — порозрывають, — та такихъ ему тусановъ надаютъ,
та такъ ему бельбахи новбдбивають, що на силу
ѵ досвѣта рачки до дому долѣзе.
Такъ щожь бо? Передъ газдою водбреше ся;
то ночевъ роя ловивъ, такъ пчолы ему лице поку
сали, то вѣдьма приходила ночею газдовскй коровы
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доити, а вонъ почавъ вбдганяти, а вона перекину
лась собакою, та кинулась на него и одежу ему
порвала и усього подрапала. То було старый
и вѣрить и гоить его; та ще водъ переляку, щобъ
не напавъ переполохъ и горѣлочкою его пбдпоюе.
Отъ нашему Нечипброви и на руку ковѣнька.
Лежить на печи, та охае, та горѣлочку потягуе,
мовъ и добрый, а усѣ коло него панькають ся. —
Отъ такъ точнѣсѣнько якъ бувае, що нѣжна собѣ
жѣнка, та забажае новой запаски, та нападетъ ся
на человѣка : „Купи тай купи, хочь пропади та
купи, а то вмру.“ Тай ляже на пѣчь и почке не
знать що провалити, буцѣмъ то у вогни. Вонъ
сердешный, тутъ изъ знахурками и зъ ворожками
коло неѣ заходить ся, а тй, звѣсно, грошики бе

рутъ, а ему кажуть:
Купи ѣй, чого бажае, а то вмре. Отъ до і^ѣ :
Чого тобѣ бажаеть ся, кажи? Тутъ вона й почне
выгадувати и медовниковъ и рожковъ и моченыхъ
кисличокъ; а далѣ, якъ уже бачить, що человѣкъ
потративъ чи малу суму грошей, та вже тогдѣ
и закричитъ, пробб: Купи нову запаску. Чухае
неборакъ потылицю, и хочь то грошѣ требабъ
нести до войта, вбддавати за податокъ, и за всяку
драчу, та вже нѣгде дѣтись ! Купуе запаску, щобъ
справдѣ ще не вмерла, бо тогды похоронъ такою
сумою не водбудешь.
Отъ такъ то вередувавъ и нашь Нечипоръ.
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И що то ! що нѣхто не знавъ, що вонъ таке ледащо и таки зовсѣмъ бездѣльникъ, а не знавши,
тай вбддали за него Приську. А якъ посла сего
незабавомъ вмеръ и у неѣ батько, а тамъ и мати,
то й оставъ ся нашъ Нечипбръ самъ собѣ госпо
даремъ.
Не довгожь иагосподарювавъ. У три роки
лишивъ ся всего. Що була скотинка, позбувавъ,
а грошики попропивавъ; земельку позаставлявъ,
а грошѣ пропивъ; а що було опрбчь того, те
водъ недогляду попропадало само. Не, та краде, та
ловить ся, бе ся, та позывае ся ; а звѣсно, що
тбльки пбдешь зъ жалобами, та съ позывами, то
вже и треба прійдѣте поклонѣ мо с я. Бо
сказано : безъ поджоги и дрова не горять. А якъ
десятшікови дай, присяжному дай, писареви дай,
ота^шови дай, а все таки до войта водопруть.
Не имъ же однимъ хлѣбъ ѣсти; а якъ не дай
Боже ! та у ту пору набѣжитъ екзекутпикъ, та бо
роны Боже лихого часу, зъ секвестраторомъ, такъ
тогды вже и зовсѣмъ пропавъ ! Пишутъ, пишуть,
берутъ, берутъ ; та тбльки тогды пустятъ, якъ вже
нѣчого и взяти, а то коли зостались якй вышкварки, такъ ище у судъ заведутъ, ну! тамъ вже
и аминь! Такъ чи на довгожь то Нечипброви,
при его дурной головѣ, стало усей тестевой
худобы ? Фѣть, Фѣть! пошла по добрыхъ людяхъ,
та по шиночкахъ, а вонъ звѣвъ ся нѣ па що.
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Сердешна Приська выкупляла его не десять
разовъ и зъ арешту и изъ колоды, а разъ прийшло ся изъ криміналу выкупляти. Вже якій бы
нѣ бувъ, а все вбнъ ѣй мужь ; нѣгде було дѣтись.
А черезъ таке лихо попереводила и въ себе, що
було у скриви исъ хорошои одежи, и коралѣ
и дукаты, и хресты и усяке добро.
Журилась она, журилась, далѣ треба за розумъ
узятись, щобъ съ плечей усего не попропивавъ
еѣ пяниця. Нѣчого не кажучи, стала его у хатѣ
запирати, а сама поде або полоти, або коноплѣ
брати, щобъ було чимъ пропитались. Що жь ?
верне ся до дому, хата пустѣсѣнька ! Проклятый
Нечипбръ вылѣзъ вбкномъ, тай шукай его. Треба
ѣй шатнутись по шинькахъ: де поясъ заставленый,
де шапка заложена ; выкупляе, сердешна, за
останнй грошѣ! Далѣ знайде его де небудь у
шиньку подъ лавою, або подъ плотомъ; розбудить,
розтовкае, тащить до дому и выговорюе и лае,
а сама, черезъ таку лиху годину, тбльки що
плаче.
Далѣ бачивши, що его и лайка не бере,
и вонъ, знай, свое товче : пити тай пити ! Нѣчого
робити ; думав:
„Хочь грѣха на душу озму, а вже не дамъ
ему волѣ.“
Привѣвши его разъ съ корчмы, увела у хату,
защепнула дверѣ, тай каже: А що Нечипоре ?
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а до чого отсе ты мене довѣвъ ? Лайки не слу
хаешь, горя мого не поважаешь , пешь у свою
голову ; попропивавъ усю батькбвщину, а черезъ
тебе и я свою материзну потратила, то платячи
за тебе, то выкупляючи тебе зъ шинькбвъ. Я межи
людьми була таки якъ треба, а теперь довѣвъ, що
тдльки за старцями йти. Була и хорошего, чесного роду, а якъ утопила свою голову за тебе,
природженого пяницю, та по тобѣ и я стала послѣднѣйша водъ усѣхъ на селѣ. Хиба хочешь
такъ пропасти, якъ и батько твой ? Та пропадай
же собѣ, якъ хочешь, а я знаю, що поки я жива,
такъ не дамъ тобѣ волѣ валяти ся, та пяньствовати. Доки менѣ и терпѣти? Черезъ законъ пе
реступлю, а по своему зроблю." Та позасукувавши рукавы у сорочки каже: „Хоть грѣхъ,
хоть два, жѣнцѣ мужа бити, а нехай Богъ про
стить !“ Та съ симъ словомъ — черкъ его у пику,
а далѣ у друге, у трете, у десяте, та за волосе,
та тусанами — бо баба собѣ здорова була, а вонъ
такій що нѣ на що и дивитись було; та ще
перепивсь, такъ не здужавъ и скѣпки подняти, не
то щобъ оборонити ся водъ жѣнки. А вона его
бе, а вона его тасуе, та знай приговорюе : „Не
пий, не пяньствуй, не пропивай худобы! сиди дома,
заробляй чимъ не будь, та годуй и себе и бѣдну
жѣнку ; ось такъ тобѣ.... ось такъ тобѣ, бѣсурмену,
гаспидському мужиковиЛ Била, била, та ажь уто-
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лилась и сѣла на лавку тай каже: „А бодай тебе
сей, та той, що ты мене и до грѣха довѣвъ и
втомивъ мене нѣ на що. Устань кажу тобѣ ! (бо
вже сердешный Нечипбръ ажь не змбгъ и стояти,
та присѣвъ долѣ). Устань, та кланяй ся жонѣ,
щобъ я тобѣ простила, що ты такъ мене втомивъ.“
Нѣгде Нечипброви дѣтись! Кланяе ся сердега
и просить жѣнки, щобъ она ему простила за те,
що втомилась бивши его и обѣщавъ ся вже не
пити и не втѣкати зъ дому, хиба вона его куды
пбшле.
Вбдпочивши Приська, помиловала человѣка
и каже :
„Не журись, сякій такій сину! За битого
двохъ небитыхъ дають , та ще и не беруть.
А коли не будешь слухати, то отъ тобѣ кажу,
що ще буду бити, та опбсля и панъ-отцеви высповѣдаюсь, що протѣвъ закону пошла. “
Еге! та наша Приська направила человѣка.
Вже не те, щобъ вонъ не пивъ, якъ де лу
чила ся чарка ; та тбльки у компаніѣ, чи на весѣлю, чи на хрестинахъ. Такъ вже не те, щобъ
ему валятись по шинькахъ, та за чарку горѣвки
чортякамъ душу вбддавати. Сидить дома и зъ
двора нѣ чичиркъ. Узявсь — нѣчого робити ! —
латати старй кожухи, стали и грошики перепадати.
Приська усе збирае, та радуе ся, тай думав :
зъ ледачого мабудь буде що небуть и путнв.
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Отъ такъ прійшли рбздвяпськй мясницѣ, ирійшла й масниця. Що то вже кортѣло нашого
Нечипбра, щобъ якъ бы то драла дати, та погуляти
на останьнихъ дняхъ; такъ зовсѣмъ не можно !
Приська такъ репяхомъ за пього и держитъ ся
и не можно ему безъ прося выйти съ хаты ;
а свита и чоботы и шапка у неѣ въ скриви. На
саме пущене, що па постъ, вона ему и каже :
„Поди лишенъ, Нечипоре, до службы ; на сѣмъ
тыжни будешь сповѣдати ся. Та глядижь ты минѣ,
щобъ ты заразъ съ церкви и бу въ тутъ! Коли
прійдешь заразъ, то дамъ тобѣ обѣдати, бо въ насъ
е й пироги. Я придбала и масла и смотаны ; а коли
добра буду, то й чарку горѣлки дамъ, тай запостимо якъ довгъ велитъ. Колижь заразъ не вер
нешь ся, та пбдешь куды пити, отъ побожусь
тобѣ, що такими товчениками тебе нагодую, що
будешь мене довго тямити !“ Дала ему й свиту,
и шапку и проводила, усе одно товкуючи. Пбшовъ
нашь Нечипбръ, та тблькожь мы его бачили !
Налагодила Приська и обѣдати, а его нема. По
обѣдавши, пошла до сусѣды поговорити, далѣ вер
нулась до дому, а его нема. Пополуднувала сама,
а его нема. Выйшла на ворота, кождого, хто ійде,
пытаетъ ся: „зи не бачили мого человѣка ? Ыѣхго
не бачивъ. Уже й вечѣръ, а его нема ! На силу
вже, гулькъ ! лѣзе до дому у пбзний вечѣръ, нѣ
живый, нѣ мертвый, и слова не промовить, бо
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языкъ одубѣвъ, и самъ себе не тямить и де вбнъ
и що вбнъ е таке на свѣтѣ. Сопе та мовчить,
й очей, що заплыли ему горѣлкою, не розведе.
„Побила мене лиха година, та нещаслива!“ заразъ
гукнула на него Приська, отъ и съ симъ дурнымъ,
пяницею, волоцюгою ! Де ты тамъ у гаспуда таскавсь ? Ище на вдивовижу, якъ то добрѣвъ
и знайшовъ свою хату, бачь якъ нарѣзавъ ся, що
й слова не промовить.
Богъ давъ людямъ пущаньня, щобъ запостили
любенько зъ жѣнками та зъ дѣточками ; а я за
слѣзоньками свѣта не бачила, сидячи сама собѣ
у хатѣ, якъ у темници. Одже далебб тобѣ кажу,
що зновъ приймусь за тебе; та такъ тебе повчу,
що й до вѣку не возьмешь ся за чарку. Такъ
щожь бо : хочь ему кажи, хочь не кажи, вбнъ
нѣчого и не тямить !
И правдажь бо була. Сидить Нечипбръ, та
тбльки збтхае, бо горѣлка зъ нього духъ пре ;
мусить щось то и сказати, такъ и рота не роззявить и языка не поверие, неначе вбнъ ему повстяный ; тбльки, якъ той сычь , лупае бровами , бо
вже очей зовсѣмъ не видно, позападали и злѣпили ся.
Лаяла его жѣнка, лаяла якъ танъ кажуть
на всѣ заставки, далѣ таки сякъ не такъ , жалко
его стало, бо усе вонъ таки бувъ ѣй мужь;
а тутъ и пущаньня, якъ таки не заговѣвши ?
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„Чи не хочешь вечеряти ?“ пытав Приська: „Чи
ты тямишь якій сьогодня день ? Чи такъ якъ
собака и ляжешь ? А Печипдръ мавъ щось ска
зати, тай не здужавъ, и только дуже засбпъ.
А Приська усе ему таки зъ вечерею. Поставила,
тай каже : „Нажь, отъ тобѣ макотру съ пирогами;
ѣжь, та лягай спати, та уставай до утренѣ, щобъ
ты минѣ сповѣдавъ ся на сѣмъ тижни. На, пянице,
отъ тобѣ й свѣтло : повечеряй, погаси, тай лягай,
вже не рано.“ Сее кажучи, поставила ему макбтру съ пирогами и каганець, а сама лягаючи спати,
ще таки ему приказуе: „Глядижь, якъ повечеряешь,
то онде у збанку вода, пополочи гарненько ротъ,
щобъ не зостало ся у ротѣ сыра, щобъ часомъ
завтра нехотячи не оскоромивъ ся. А далѣ разбвъ
съ пять тяжко здыхнувши, повернулась и заснула.
Хочь Нечипоръ и крѣпко пяный бувъ, а таки
якъ запахли ему пороги, то й очупявъ трохи, та
за ложку, та у макотру — и ставъ глытати. Що
ему тамъ жѣнка нѣ наказувала, вонъ собѣ и байдуже: ѣсть собѣ неборакъ та сопе на у сю хату.
Вже й жѣнка заснула, а вонъ, знай, мотае пироги...
далѣ ставъ куняти, а самъ, знай, пхае у горло...
далѣ вложивъ руку у макотру... похиливсь... тутъ
и каганець погасъ... захропѣвъ нашь неборакъ на
усю хату!
Скбльки вонъ тамъ спавъ, хто его знае ;
ажь поворухпувшись, чуе — дзвонять до церквы.
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Що тутъ робити ? Вонъ бы и не пбшовъ, такъ
жѣнка загадала ему сповѣдати ся и щобъ невбдмѣнно ійшовъ на утреню. Не послухати ѣѣ, думае
собѣ, такъ бити-ме за се, та бити-ме й за те, що
я учора пяный бувъ; а якъ поду, то може за
учорашню гульню, якъ стану проситись, то и змилосердить ся. Иоду!
Отъ схопивъ ся швиденько, на помацки знайшовъ (самъ опдсля росказувавь) шапку, тай выйшовъ мерщѣй съ хаты ; а про те, що жѣнка наказувала, щобъ ротъ выполокавъ, ему и не втямки
було, та троха таки чи й чувъ вонъ се учора.
Ночь була темна, а церква не такъ далеко. Ди
вить ся Нечипбръ, у церквѣ свѣтить ся и на дзвѣници дзвонять у скликанчикъ, що на коромыслѣ,
звычайно якъ у постъ. Вонъ ставъ поспѣшати
до церкви.
Увойшовъ у цвинтарь, ажь дѣтворы, дѣтворы...
видимо невидимо ! Машосѣиькй, та усе у бѣлыхъ
сорочкахъ, та бѣгають кругъ церквы, та просять ся
у дверѣ, та щебечуть, якъ тіи циганчата, та лящать,
та кричать: Пусти, мамо! пусти мамо и мене
на празникъ ! За чимъ мене породила, нехрещену
схоронила, подъ порогомъ положила, тай до себе
не приймаешь!“
Тю ! на вашу голову: показились дѣти ,
сказавъ Нечипбръ, та не розглядаючи, швидше до
; вонъ и вой
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шовъ... Повнѣсѣнка церква людей ! Вонъ не розглядаючи нѣчого, помоливсь, поклоннвсь, якъ довгъ
велитъ, па усѣ стороны, положивъ шапку у кутокъ,
де завсѣгды клавъ, тай ставъ бѣля крилоса и прислухуе ся, що дякъ читае. Понуривши голову,
стоитъ и слухав тай думав ! Що за недобра мати
стала ся зъ нашимъ дякомъ, папомѣ Стефаномъ ?
У него бувъ цапиный голосокъ, а се вже звѣвъ ся,
мовъ собака мурниче, та ще й гугнявѣе. Зпрнувъ
на него зъ боку... носа нема, тбльки сама ямка.
Ставъ пильнѣйше придивлятись... „Господи, Твоя
воля ! Та се не панъ Стефанъ... Се ще панъ
Олексѣй, іцо ще вмеръ тогдѣ, якъ я ще пбдпарубочимъ бувъ, та яжь и па похоронахъ его бувъ
и трупу нѣсъ!“
На вдивовижу ему, що людей у церквѣ багацько, а нѣхто не догадав ся, що читав мертвецъ:
тай самому панъ-отцеви мабути, нужды мало, бо
чути, вонъ у вбвтарѣ щось собѣ мурниче съ
паламаремъ.
Отъ Нечиибръ тому, що бѣля него стоить,
хотѣвъ про се сказати, ажъ зиркъ ! що за недобра
мати ! — То стоить бѣля него Охрѣмъ Супоня,
що ще торбкъ вмѳръ... Озириувсь на другого...
Якимъ Капдзюбенко; зъ нимъ у купѣ парубковаліі
и вонъ пбсля побоѣвъ на вечерницахъ при ньому
и вмеръ, тай судъ выѣзджавъ, и Нѣмецъ его по
трошивъ. Огляне ся туды, и тамъ мертвецъ ;
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озирнеть ся сюды и туды мертвець ; куды нѣ гляне
усе мердѣ, усе мердѣ ! таки що й недавно повмирали, и таки, що ще вопъ тбльки ихъ зазнавъ ;
були и таки, що и не можно ихъ и познати, хто
вонъ такій и е, бо не було ііѣ носа, нѣ очей,
нѣ ухбвъ, нѣ губбвъ ! тбльки сами ямки у головѣ.
То трохи було Нечипбръ проспавъ свой
хмѣль, а теперь , якъ розглядѣвъ, у якой вонъ
кумпаніѣ опинивъ ся, такъ и увесь хмѣль пропавъ
и стало его трусити, мовъ на лихорадку (пропасницю) и циганській потъ такъ и пронимав... А
тожь и не страшно, скажете, щобъ живому чоловѣкови та попастись межи мердѣвъ ? Чого тутъ
доброго ждати ! Зовсѣмъ видгоща смерть.
Ноглядае нашъ Нечипбръ сюды, туды : дякъ
собѣ чута с, а параФяне, якъ звычайно, тымъ часомъ
куняють... Отъ Нечипбръ и здумавъ утекти водъ
нихъ ; тай ставъ вбдступатись крадькома, та усе
до дверей ближче, усе ближче; вже катъ бери и
шапку, абыбъ голову цѣлу до дому донести; бо,
якъ тамъ кажуть : не до поросятъ, коли свиню
смалють
и тбльки ще вбдступивсь гетъ, гетъ,
ажь панъ-отець гулькъ изъ вовтаря... А хтожь то
й панъ-отець ? — отець Микита, що роковъ зъ
десять, або троха ще й больше, якъ вже вмеръ !
Отъ выйшовши вонъ каже : „А нуте панове
миряне, годѣ дрѣмати... Отъ дякъ уже дочцтуе,
до кбнця, скоро выпущу. “ Прочхались мердѣ.
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Хто протирае, у кого е очи, а хто только костля
вымъ пальцемъ проштрикуе у носѣ ямки, замѣсть
табаки, та й чхне. Нечипбръ думае : Теперъ не
можно и втекти, щобъ халепы вбдъ нихъ не було.
Не довго достояти, нобачу, що вони тутъ робитимуть.
Ажь ось панъ Олексѣй покинувъ читати , та
якъ загугнить съ своими школярами, та усе таки
зъ мерцями, та неначе зъ бочки, якъ загули :
Христосъ воскресе! а отець Микита,
щобъ ихъ зопинити, собѣ тудыжь пбдтягуе, тай
пбшовъ по церквѣ кадиломъ кадити, а народъ якъ
ставъ вбдъ него вбдступатись, такъ, такъ и чути
якъ кдстки хрустятъ.
Слухае Нечипбръ сю ихъ церемонію, тай
думае : Отъ такъ ты на пуіцане погуляй, якъ наши
мерцѣ, що съ перепою забули якій сегодня и день.
Я добре пяный бувъ, а вони мабуть, ще, и горшь
мене. Я таки тямлю, що теперъ постъ тбльки ще
починаеть ся, а имъ здае ся, що теперъ великдень.
Отъ не пянй учора були ? Замѣсть посту велик
день справляють. Справдѣ що зъ глузду поспивались, лежучи собѣ безъ усякои роботы.
Спѣвае дякъ, ажь за боки беручись, а отець
Микита пбдбйшовъ до него, тай каже : Не все
лишенъ выспѣвуй; покидай дробину на той свѣтъ
ченцямъ на манастырѣ, бо вже не рано. Отъ панъ
Олексѣй сюды, туды махъ и во утріе изб и-
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в а х ъ — якъ разъ поспѣло, тай закончивъ.
А отецъ Микита выйшовъ, тай каже : Слухайте,
панове миряне! теперъ христосуйтесь, та бережненько, щобъ кбстка объ костку остатнихъ не
порозбивалп. Тай не розходьтесь, бо теперь намъ
не якъ торбкъ, що на серце полягали по домо
винахъ и нѣчимъ було розговѣтись. Отъ съ того
свѣта человѣкъ до насъ на празпикъ прийіповъ и
пироговъ принѣсъ, такъ вбнъ роздѣлить на усю
братію. Аминь!“
Нечипбръ се слухавши, бачить, що вже не
переливки'И до пего черга дбйіпла, осмѣливсь, та
сѣппувъ свящепика за ризы, тай каже: А що
панъ-отче; не во гнѣвъ вамъ буде, що я вамъ
скажу: чи вы, мабуть учора для пущеня... тее то...
чи не подгуляли трохи, та може не зовсѣмъ про
спались ? Або може лежучи собѣ по домовинахъ,
якъ бувае у просѣ на печи, та позабували и дни?
Якій теперъ великдень ? ще тбльки чистый поиедѣлокъ, що и ложки гуляютъ?
„Еге! Вамъ постъ, вамъ чистый понедѣлокъ“,
каже ему отець Микита, а нашь великдень; бо за
вами до церкви не дотовпишь ся, такъ мы у такій
часъ справляемо великдень, якъ вы на тбмъ свѣтѣ
лежите смертельно пянй, що васъ ніякими дзвонами
до церкви и не збудишь. Тыжь намъ, гляди, що
принѣсъ пирога, то усѣмъ роздѣлй, щобъ намъ не
на тощака лягати по ямахъ. “
2
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„А дежь я вамъ ихъ озьму, сказавъ Нечипоръ,
не знать чого вы забажали, непаче вередлива жѣнка:
дай того, чого нема. У якого сына в хочь новъ
пирога ?
А онъ у тебе межь зубами стерчить якъ разъ
пбвъ вареника, сказавъ отець Микита, та косткою,
що зостала ся ему замѣсть палыдя, якъ штрикне ему
у ротъ,’ ажь зубы забразчали и трохи зъ десятокъ
не розсыпалось. Глядижь, не дѣвай нѣгде, доки
потребую.11 Сказавъ , тай вбдвернувсь, порядокъ
давати, бо уся громада, якъ тая хвиля, насунула
священника цѣлувати. Повернувъ Нечипоръ язы
комъ у ротѣ, ажь такъ и е. Намацавъ пбвъ варе
ника, що застрягло у кутныхъ зубахъ. ,,Що гутъ
минѣ на свѣтѣ робити ? думав собѣ, се бѣда .
Отъ то я бувъ крѣпко пяный, та ѣвъ вареники,
та надъ ними и заснувъ, не проковтнувши остатного. А морока тай годѣ ! Се менѣ такого лиха
наробила не хто, якъ моя Приська. На якого
чорта вона минѣ ихъ давала? А бодай васъ
зъ жѣнкамиНа якого гаспида вони выгадали
пироги? Хто ихъ выдумавъ лѣпити? Якій нечи
стый звелѣвъ ихъ на пущепе ѣсти. Якій бѣсурменъ выгадавъ ихъ пяному давати! Охъ се
усе пашй жѣночки
Водъ нихъ намъ усе лихо !
Черезъ свою и я теперь пропадаю... якъ таки
пбвъ вареникомъ усѣхъ обдѣлити? Та лучче
усього утечу. Теперь имъ не до мене. Пролѣзу
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промежь нихъ, то нѣхто мене и не докипеть ся,
хочбы й самъ отець Микита, що тбльки й знай
цѣлуетъ ся съ своими параФянами.
Отъ такъ собѣ подумавши и ставъ собѣ на
задъ протовплювати ся.
Такъ щожь сердега !
Куди нѣ пбткнеть ся, такъ усюды народъ такъ
лавою и валить допанъотця, що нѣ пропхати ся
ему межь ними, нѣ просунутись , нѣякою мѣрою
пе можна. Вонъ бы и посылковавсь, такъ боить ся,
що якъ якого дуже пхне, такъ щобъ, бувае, костки
не порозсыпались, и щобъ ему впять такой пенѣ
не було, якъ у шиньку, якъ то разъ напившись
дуже, та счепивъ ся съ шинкаремъ , та потовкъ
ему усѣ фляшКи, й усѣ чарки , а опосля й приплативсь, троха чи не на сорокъ золотыхъ. А якъ,
думае собѣ, россыплю якого мерця, такъ може,
и карбованцемъ не вбдбудешь. — Сѣпавъ ся, сѣпавъ, щобъ просунутись ; далѣ бачить, що пе
переливки, ставъ собѣ, опустивъ руки, понуривъ
голову, тай думав : „Ну, катъ васъ бери! що
буде, то й буде ! Буду дивити ся на вашу кумедію.
Отъ и дивить ся, що тбльки вони роблять : той
лѣзе и втираеть ся, а вже и губовъ нема, тблькп
самй зубы стирчать; а у иншого и зубовъ нема,
ино сама пасть лишила ся.
Та всежь то до панъ-отця, та все замѣсть того,
щобъ цмокнутись, якъ поцѣлуетъ ся, а тутъ тблькп
костка объ костку: стукъ, стукъ! А якъ пошли

*
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молодицѣ та дѣвчата, такъ нашъ Ничипбръ добре
посмѣявсь: пиша йде и думав, що на нѣй и доси
очѣпокъ парчевый ; а вонъ вже не то що поли
нявъ, и зовсѣмъ розсыпавъ ся, що и нитокъ вже
недуже густо зостало ся, а ще таки выхиляеть ся, та
озираетъ ся и щобъ дивили ся на неѣ люде, що яка то
вона хороша у парчевому очѣпкови , знай поводить
годовою, що ажъ рыпить на косткахъ, неначе
Фѣртка на поржавѣлыхъ завѣсахъ. А ось дѣвка
думае, що вона й теперь ще хороша, и чорнява,
повновида, и румяна, якъ була на сѣмъ свѣтѣ;
тбльки вже въ неѣ носа нема, одной губы не пытай,
очи позападали, бровы повылазили, а замѣсть гладесенькихъ та повнесепькихъ щбкъ, стали жовтй,
сухи, позморщуванй, якъ тая губка. На головѣ
волосе повылазило, и замѣсть косъ, шматочки водъ
скиндячокъ позоставались. Отъ така пбдбйде до
панъ-отця, та щобъ поцѣлуватись зъ нимъ протягпе губу, тай засоромить ся, бачь бы то стидно
дѣвцѣ цѣлуватись, та и втреть ся костлявою рукою,
бо вже пѣ одежи, нѣ сорочки не зосталось , усе
повбдлежувала. То гляди попхнуть ѣѣ зъ заду,
щобъ мерщѣй кончала, то вона впять до панъотця, та мерщѣй стукъ ! кбсѣка объ костку, тай
засоромить ся ще горше, и тй ямки де колись
були очи, закрыв рукою, та похилить голову, —
бачь ѣй стыдно, що поцѣдувалась — и бѣжитъ
назадъ; та якъ ще пробираетъ ся побѣля того
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парубка, що зъ нимъ вона на сѣмъ свѣтѣ женпхала ся, а вбнъ ѣѣ, щобъ згадала старовину, за
тую плахтину — смыкъ! то вона ще й дужче
засоромить ся и ховасть ся промежъ людей.
А Нечипбръ на сев усе дививсь, та покивавъ го
ловою, тай думае: „Горбатого и могила не справить.
Яки були на сѣмъ свѣтѣ, такй е й тамъ. Дѣвоча
натура усюды одпаковѣсѣнька : межи людьми такъ
<и соромить ся, нехай же на самотѣ, такъ ну!“
Далѣ ставъ и объ собѣ думати, та гадати :
Що минѣ, каже, на свѣтѣ робити ? Прийпілось
у лиха грати съ симч> гаспидськимъ вареникомъ !
• Проке втнувъ бы его,тай
конецъ дѣлу, такъ
грѣхъ, постъ зайшовъ. Выкинути ? такъ отецъ
Микита казавъ, щобъ я його нѣгде не дѣвавъ:
а не послухати його, то ще опрбчь бѣды, заста
вить себе у решетѣ возити, тай покуту накине,
що й нашъ живый отецъ Павло не вбдчитае.
Ажъ ось дивить ся — приятель його, Радько
Похиленко, стоить
окроме усѣхъ у куточку,
та дрѣмае. Нечипбръ собѣ й думае : Подойду лишенъ
до пього, та роспытаюсь , чи не можно якъ небудь
водъ нихъ и навтѣкача; бо вопъ ще тбльки годовъ
съ пять, якъ вмеръ, то ще може не дуже зъ ними знюхавъ ся и може за живымъ швыдче руку потягне.
Отъ и пбдбйшовъ, тай каже: здоровъ Рядько!
чи ще мене не забувъ ? — Здоровъ, Нечипоре! каже
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Радько, якъ тебе й забути. Я й теперь часто
згадую, якъ то мы съ тобою на томъ свѣтѣ гу
ляли. А якъ собѣ поживаешь ? Та зо всячиною.
Якъ тамъ кажуть : часомъ съ квасомъ, порою зъ
водою. Добре вы живи люде робите, що не дуже
сѣпаетесь па нашь свѣтъ. — „А що? хиба у васъ
не такъ, якъ у насъ?“ спитавъ Нечипоръ. „Нѣ
братѣку, казавъ Радько, тутъ вже увѣрвалась нитка.
Вонобъ то для кого й добре : лежи сколько хочь,
панщины не загадують, за податокъ не тягнуть,
отамина катъ мае, жѣнка не грызе головы и морквы
не скромадить, роботы нѣякои. Нѣ объ ѣжѣ, нѣ ооъ
одежѣ не вбивай ся. Усе усе таки, добре, та ба!
Нѣ съ кимъ бесѣды водити, нѣ съ кимъ слова
промовити. Хробаки та червы та усяка погань,
отъ бдльше и нема нѣкого.
Адже вы часто навѣдуетесь и на нашь свѣтъ?
— „Та то вже, братѣку, зъ нудьги. Лежишь собѣ,
тай споминаешь : якъ у кого бу ла жѣнка, то ду
маешь : якъ то вона сердешна, собѣ поживав ?
Отъ и вынирнешь на вашь свѣтъ — ажь гулькъ '.
У твоѣй хатѣ, та вже иншій господарь и все не
такъ, якъ при тобѣ було: и господарство не туды
йде, и объ тобѣ вже нѣякои памяти нема ; тбльки
що у граматцѣ записаный, и дѣточки твои якъ
сироточки : и голенькй, и босй, и голоднй, и зовсѣмъ оббжденй водъ вбтчима, та водъ новыхъ
дѣтей. Отъ и озьме серце: Заразъ сонной жѣпцѣ
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и надаешь тусанбвъ. Нехай возить ся зъ знахурками, та зъ ворожками; а ты свое узявъ, тай
правъ.
Отъ такъ и парубоцтво кипеть ся пбдглядати за своими дѣвчатами, що божили ся, що ,,покп
жива буду, любитиму тебе, а ты вмрешь и я за
тобою, щобъ и лежати у купцѣ.11 — Ты якъ дурень
вмеръ, тай ждешь ѣѣ, ждешь зъ московскій мѣсяць — нема !... Гулькъ на вашь свѣтъ ! А вона
вже й замѣжь пошла и у колисцѣ колите дитину,
або дѣвуючи зъ другими перекидаеть ся, та рего
четъ ся, а часомъ и тебе недобрымъ словомъ споминае,.. Нѣчого робити ; потухаешь ся, тай зася
дешь подъ плотомъ, коли йти-ме зъ вечерниць, та
тутъ ѣй пустишь яку небудь мару, щобъ зъ ляку
трясьця схопила....
Колижь ипшій бувъ гуляка,що безъ чарки його
и за животъ брало, отъ и здумае : поду хочь по
дивлюсь, якъ добрй люде на томъ свѣтѣ пють. Прійде,
такъ щожь ? Усе не те, що при ему було: замѣсть
шинкаря христіанина, сидить хитрый жидюга, за
мѣсть осьмухи, йде кварта, тай горѣвка розведена
бблыиь, чимъ на половину и затроена и цѣна пелюдска. Отъ изъ серця, що ему робити ? Паршивого шин
каря, учистить по лысинѣ, або пейсы оббрве, що вонъ
и не зііа, вбдкбль ему и бѣда стала ся ; жидовского
лопихачаголовою удѣжку, до горы ногами поставить;
апцихристову посудину усю перебе , народъ псъ
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шиньку розжене; и таку славу наведе, що и са
мый певсыпущий пяниця три дни не посмѣе ногою
у шинокъ ступити.11
,,Отсе тыРадько, добре нагадавъ про горѣлку,11
казавъ ему Нечипбръ: „чи не хочешь по чарцѣ,
за-для вашего празника ? Ходѣмъ до мене; у мене
е добра горѣлка, ажь изъ вольной корчмы, крадькома
водъ акцизникбвъ провѣсъ па мясницѣ.“ Сежь Нечи
пбръ кажучи брехавъ; тажь у нього и краплѣ не
було у господѣ ; одно те, що нѣ за що було
сього добра и купити, а друге, що и Ириська не
такбвська була, щобъ держати горѣлку дома, бо
Нечипбръ добравсь бы до ней, дебъ вона вѣ була
захована. А се Радька вонъ пбдмов.іявъ, абыбъ
тбльки съ церквы выйшли, а тамъ бы вонъ вдравъ,
куды бы вздрѣвъ, нехай бы его Радько опосля
позывавъ за брехню. Такъ щожь бо! и тутъ
сердешному Нечипорови вевдяха ! Радько крѣпко
здыхнувши, каже ему: „Нѣ братику, нѣ! сього
вже и не згадуй. Радабъ мама за пана, такъ панъ
не бере. Пбйшовъ бы за тою чаркою, не то що
до тебе, та хочбы и за десять миль ; такъ щожь !
куды я ѣѣ пити-му? Бачь, живота катъ ма! У горло
выльлю, а вона й выбѣжитъ и минѣ смаку не дасть,
тбльки добро занапащу. Нехай зостаеть ся вона
добрымъ людямъ. — „Такъ бери лишь, понюхати та
баки ; ось выйдѣмъ лишенъ съ церкви
казавъ
Нечипбръ, усе таки нбднѣмаючись на хитроіцѣ. —
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,,И сього добра не вживаю. Оддячують тутъ добре
за сюю повадуЛ — Якъ такъ ? питавъ Нечипбръ.
„А отъ якъ, казавъ Радько, отъ бачь, я здорово
нюхавъ табаку на томъ свѣтѣ, такъ ось минѣ
повпѣсѣпькій носъ гробакбвъ, та такъ братѣку,
ласкочуть и въ день и въ ночи, що, не то що :
по усѣй домовинѣ мѣсця не знайдешь. Свербить
у носѣ та свербить, а не чхнешь. — „Бачь, якъ
у васъ поводить ся!“ казавъ дивуючись Нечипбръ.
„Такъ хиба е кара у васъ за грѣхи ?“ Де то вже
нема ! каже Радько : „за табаку носъ одвѣчае.
Отъ яжь таки любивъ тягнути горѣлочку, такъ усѣ
кишки разомъ и пропали, такъ що хочь вѣдерко
влей, то не зостанеть ся пѣ краплѣ. Хто охочий
бувъ битись, тому заразъ кулаки повбдпадають
и руки скандзюбить у три каблуки. — А жѣнкамъ,
братѣку, жѣнкамъ, такъ що то дбстаеть ся! Овва!
Яка була цокотуха, та щебетуха, такъ тбльки що
пбткпеть ся па папіь свѣтъ, тай думавъ то по
старовинѣ, щобъ и тутъ пащикувати , та приньметь ся за зводы, та за переводы, а тутъ ѣй за
разъ у ротъ и сѣла жаба, тай квакъ, квакае; тай
такъ учепить ся за языкъ, та за пбднебеня, що
нѣякою силою ѣѣ и не вбдорвешь. — А когора не
тбльки молодица, тай дѣвчина, коли була моргуха,
та очицями поводила, чи на парубковъ, чи хочь
и на нашего братчика, та кождому нищечкомъ
признавала ся, що тбльки его одного любить, а зо
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усякимъ женихала ся. Або коли жѣнка, та водъ
человѣка другимъ сорочки орала... та застяжки
у комѣръ давала.... такъ такимъ вже заразъ очи й
пропали, а замѣсть ихъ, у ямкахъ хробаки ажь
кишатъ, бровы повылазятъ, такъ що соромъ и у
люде показались. 6 тутъ усѣмъ халепа ; бѣда !
„А котра жѣнка противъ закону пбде, та стане
человѣка вчити... — Такъ що такой ?“ мерщѣй пе
рехопивъ Нечипбръ. — „Такъ що ? каже Радько :
„звѣсно: котузѣ по заслузѣ; языку, щобъ на че
ловѣка пе гримала, достаетъ ся свое : жаба у нього
вопеть ся. А руки поскорчуе, та позволить, такъ
що й коваль молотомъ не поросправляе.
„Знаешь же що Прокоповичу ?“ ставъ проси
ти Нечипбръ Радька: „Будь ласкавъ, згадаЙ, що
колись и я тобѣ на нашему свѣтѣ бувъ у приго
дѣ ; ходѣмъ, здѣлай милость, па часинку до мене
до дому, та отсе усе, яка у васъ наука е усякимъ
жѣнкамъ, роскажи моѣй Присьцѣ, чи не схаменулась бы вопа хочь трохи, та чи не пересталабъ
вона мною орудувати, та минѣ волѣ не давати, та
мене вчити! ? Тбльки на часинку ходѣмъ, я тобѣ
велике спасибогъ скажу и дуже буду дякувати.“
„Нѣ, Нечипоре, каже йому Радько, „себъ то
ты мене мусишь пбдъ манастырь подвести? Я вже
бачу твою думку, та гадку. Ты тбльки хочешь ме
не одурити, абыбъ я тебе вывѣвъ исъ церквы, а тамъ
ты и згинешь зъ очей, тай шукай вѣтра у поли.
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Нѣ братику, не поду и тебе не пущу, бо й я радѣсѣньскій твого вареника, хочь покуштувати. Отъ
скбльки годовъ, якъ я вже вмеръ, а сякій такій
сынъ хто его и въ очи бачивъ. Ты знаешь, на про
воды наносить сюди на гробы чи мало чего: чи
кутѣ, чи бухапцѣвъ, чи крашанокъ, чи пироговъ,
такъ нѣчого съ того нашому братчикови и не доста
етъ ся за вашими панъ-отцями, та дяками. Тогды
и пашь отець Микита выглядаючи на те, що дѣеть
ся на кладвпщи, тбльки посмоктуе, та поплямкуе,
та ажь объ полы беть ся руками, щобъ торобивъ?
по бородѣ тече, а у ротъ не попаде. А пашь братъ
такъ и мовчи. Такъ бачь якъ минѣ тебе пустити,
коли я водъ тебе маю розговѣтись вареникомъ
Нѣ, небоже! выкинь изъ головы, щобъ вбдсѣля втекти. Мовчи та дышь; а то щобъ и тебе на локшпну
не покрышили.“
„Ну щежь я тебе хочу пытати, подумавши
каже Нечипбръ, покажи минѣ будь ласкавъ, де тутъ
е мбй тесть, або теща: я ще въ нихъ хочу проситись, чи не заступились бы вони за мене хочь
трохи, щобъ я тутъ не пропавъ водъ васъ, такъ
що й сердешна жѣнка не знатиме, де я и дѣнусь.
Тесть або теща? сказавъ Радько, поминай
ихъ, якъ звали. Вони бачь выйшли зъ нашои парафіѣ, хочь и тутечка лежать. Вони, знаешь все
милосердились на томъ свѣтѣ: Усе старцамъ подава
ли, та бѣдныхъ зодягали, та зъ неймущимъ послѣднимъ
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кускомъ хлѣба роздѣлялпсь, такъ ихъ усѣ старцѣ
й облягли, та ихъ щодень що ночь, усе й заба
вляютъ: то Лазоря, то Давидовй псальмы имъ
спѣвають, а вони, лежачи потѣшають ся, и водъ
насъ зовсѣмъ водцурали ся, а про вашь свѣтъ не
хочуть и споминати. Старому такъ, тбльки що очи
сюди показавъ, дали сперму добру прочуханку,
що втопивъ свою дочку, вбддавши еѣ за таке ледащо, якъ ты, не во гнѣвъ тобѣ сее слово — та
опосля и помилували. Такъ ты ихъ не побачишь зъ
нами. Тожь и батько твбй не сього приходу, а жидовського, бо пяный подъ плотомъ дуба давъ, такъ
його водъ насъ выгнали.
Нрослухався Нечепоръ пбсля такой розмовы
крѣпко, тай каже собѣ нищечкомъ: А щобъ вы
выздыхали зъ вашею выгадкою ѣсти вареники! та
понуривши голову ставъ думати, якъ бы то водъ
нихъ вбкрутитись. Отъ думавъ, думавъ; тай зъ радощѣвъ ажь вусы
розгладивъ, тай каже со
бѣ: Добрежь; ѣсти-мете трясьця, а не вареникъ.“
Отъ якъ перецѣловались усѣ, тай не розходять ся, ждуть розговѣнъ. Отець Микита звелѣвъ
дякови гасити свѣчки, а книжки, и усе поскладати
якъ було, а самъ узявъ Нечипора за руку, тай
повѣвъ съ церквы и каже: А нуте панове миряне !
ходѣть за нами будемо розговѣвлятись. — Отъ якъ
повыходили усѣ и позамикали и церкву и цвинтарь
и збйшли па кладбище, отець Микита й каже. Ану
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чоловѣче съ того свѣта! выймай гостипець! та
гляди, щобъ ты подѣливъ его па части, щобъ кождому скбльки тутъ пасъ е, щобъ усякому выстало:
минѣ, попови, звѣсно, у четверо противъ просто
го, дякови у двое, паламареви у повторы противъ
простого; а за тымъ и старому, и малому усѣмъ
по рбвну; и щобъ нѣ одному, нѣ бблынь нѣ меншь ;
колиже гараздъ не подѣлишь, що кому не стане,
або кому больше, а иншому менше буде, то тутъ
тобѣ и амѣвь! Таки тутъ тебе и розорвемо на
мапюсѣнькй кусочки. Отъ що!“
„Та що се за напасть така?“ гукнувъ вже
на нихъ Нечипбръ, якъ розглядѣвъ, що тутъ до
чогось прійде, а не можна драла дати. „Якъ таки
можно такимъ манесенькимъ кусочкомъ вареника,
то всю вашу громаду обдѣлити ? Се, бачу, тбльки
вашй выгадки: пеня московська, щобъ мене занапастити. Ходѣмъ лишенъ до ратушѣ, та збудѣмъ
писаря, та хочь и вонъ зо мною учора цупко пяный бувъ, та вже мабуть и проспавсь, такъ вбнъ
намъ на письмѣ розчислить, що не можно такимъ
кусочкомъ усѣхъ васъ обдѣлити. “
„Але намъ нѣчого до писаря,“ зашипотѣла
уся громада, „вбнъ вже намъ не начальникъ, мы
тутъ старшй!“
,,Колижь вы тутъ старшй, то цуръ же вамъ!“
крикнувъ на нихъ Ничипбръ; та якъ позасучуе
рукавы, якъ стулить кулаки, якъ кинеть ся у купу,
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щобъ пробитись межь ними, та удрати до дому...
такъ щожь! Бачить ся и бе, ще и дуже бе: кого
по пицѣ бехае, кого у груди тасуе и ногами товче... такъ, сердега, тбльки собѣ кулаки позбивавъ,
и трохи ногъ своихъ объ ихъ ноги не порозломлювавъ, а имъ нѣчого и не доінкуливъ, бо звѣсно
костка ! що кбстцѣ зробишь ? Таки нѣчогѣсѣнько!
тблько нуще ихъ розсердивъ... бо якъ кинулись
усѣ на нього, якъзаверуть: „Такъ, утѣкать? Ось
мы тобѣ дамо ; Дѣлижь, сякій сыну! а не то, ось
мы тутъ тебе розбрвемо на шматочки.'1
Прийшлось Нечипорови зовсѣмъ пропадати!
Вже не выдумае, що ему и дѣяти, та съ переляку
ставъ проситись : Пустѣте, батечки, голубчики,
пустѣте... Ой ие давѣть же мене вашими холодними костками!... О, тай змерзъ же я, але такъ и
трясу ся. Будьте ласкавй : вынесѣть минѣ шапку,
забувъ у церквѣ; уха такъ померзли, що не то що !“
„Яка тобѣ шапка ?“ озвались до нього впять
мерцѣ. „Роби свое дѣло; бачь вже нерано!“
„Те-те-те-те! теперь догадавсь! шепнувъ со
бѣ Нечипбръ, тай глянувъ на зорѣ, — ажь возъ
уже докочуеть ся гетъ, гетъ; отъ розглядѣвши
усѣ, тай каже имъ: Бачу теперь, люде добрй, що
зъ вами нѣчого робити; я було хотѣвъ пожартувати, ажь бачу вы сього не любите. Коли дѣлити,
такъ дѣлити, а кажѣть: хто надъ вами тутъ е ота
манъ, чи вбйтъ, чи якій старший ?“

-----о 1 ОІ
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„Нема нѣкого старшого, мы тутъ усѣ ровнй;
минулось паньство!“ загули мерцѣ.
„Такъ хтожь васъ знае, скбльки етутъ васъ?-1
пытавъ Нечепбръ.
„Дѣли безъ рахубы. Тогдѣ побачимо, якъ ко
му не стане. “
„Цуръ дурня, та масла грудка!“ гукнувъ вже
на нихъ Нечипбръ, усе поглядаючи на зорѣ. „Якъ
васъ катъ розбере: иншій може по двѣ пайки хва
тати ме на мою голову. Безъ щоту пе хочу:
лѣчѣтъ, тогдѣ и дѣлити му.“ Та вбдвернувся вбдъ
нихъ, узявсь у боки якъ комісарь, тай ходить межь
ними, и не поважае громады, якъ и той.
„Та доки сього буде ?“ загули впять мерцѣ!
„Не буде тобѣ рахубы, лѣчи самъ!“ „Меха матерѣ
вамъ!“ каже Нечипбръ: лѣчи, колижь я лѣкбвъ не
знаю. Двадцятеро десятеро налѣчу, а далѣ, — говъ.
Ну покличтежь зъ ратушѣ писаря, такъ той
васъ перелѣчить?1 Та усмѣхнувшись и каже нищечкомъ: „Нагайкою, якъ за панщины косарѣвъ.
Е! та ты бо ще й торгуешь ся,“ зашипѣла
громада. „Дѣли мерщій, а то мы тебе подѣлимо!“
„А щобъ вы выздыхали!“ розсердившись на
лаявъ ихъ Нечипбръ. „Якъ же васъ тутъ у гро
мадѣ усѣхъ минѣ подѣлити ? Сѣдайте лишенъ усѣ
купами: старй до старыхъ, молодй до молодыхъ:
дѣды особе и бабы особе ; тожь и парубки и дѣ
вчата...11
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„А парубкамъ зъ дѣвчатами можна сѣДати?“
пытавъ одинъ парубокъ выскаливши зубы/4
Ось я вамъ до дѣвчатъ! Але и тутъ у васъ
женихане на думцѣ! гетъ“! крикнувъ на парубоцтво грозно: „Сѣдай окреме, и дѣвчата окреме/4
,,0 бодай тебе розсудило! зашипѣли усѣ
дѣвчата!“
Ажь тбльки забрящали костки, якъ почали
мерцѣ усажуватись; та усе купа бѣля купы. Ста
ри дѣды и бабы ще таки звычайнѣйшй були, тй
на розно посѣдали; а іцо молодицѣ, дѣвчата; та
таки и чоловѣки, яки ще не дуже стари були,
а идо найболынь парубоцтво, такъ вже такъ помежь собою помѣшались, що и розббрати ихъ
не можно було. Та подняли промежь себе играшки, та смѣхотню, радй що до купки зббра.іись, та
выгадуваня, пеначе колись имъ було па вечерни
цахъ ; та такъ що скбльки старй, тай самъ отець
Микита ихъ нѣ зупиняли, такъ нѣчого и не зроблять; а нашь Нечепбръ имъ и не боронить: „Не
хай, нехай!“ думае собѣ, та ще и радъ, що вони
гудуть якъ тіи пчолы.
Тбльки що тй усажувались, ажь та дѣтвора,
що бѣгала кругъ церквы, сюдыжь присыпала и сѣпають ся до Нечипбра и знай свое товчуть : Насъ
мати породила, нехрещеныхъ схоронила, пбдъ по
рогомъ положила... давай и намъ, дядьку вареника,
а якъ не дашь, заласкочемо у смерть../1 —,,А засѣ,
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циганчата!11 крикнувъ на нихъ Нечипбръ, та ажь
тупнувъ ногою... Гетъ зъ вбдсѣля! Вы не сього
приходу : Тажежь е васъ багацько такихъ, що й
по подъ плотами покиданй, и у глечикахъ потопленй; та якъ минѣ усѣхъ обдѣляти : та се
въ мене пе тбльки вареника, тай волося не стане...“
,,3овсѣмъ ! обдѣляй мерщѣйН заклекотѣла
мерцѣвска громада, посѣдавши и утихомирившись.
,,Добре, коли зовсѣмъ!“ вбдозвавсь до нихъ
и Нечипбръ, ще таки поглядѣвши на зорѣ. ,,Вы
зовсѣмъ, отъ и я скоро зовсѣмъ.‘; Отъ и ставъ
по подъ потами на снѣгу шукати, тай зиайшовъ
скипочку; выковирявъ нею того новъ вареника,
показуе имъ и каже: ,,Натежь люде Добрй, та
знайте мою добрбсть. Глядѣтежь: ѣжте не спѣшачи, щобъ котрый ще не подавивсь, бо ще минѣ
бѣда буде: приѣде судъ зъ лѣкаремъ васъ патрошити, та ще скажутъ, що я васъ отруѣвъ, та при
кинуть кару, що й копою грошей не вбдбудешь.
Натежь.“ Тай ставъ розщѣпувати вареникъ и каже:
Отсе одному, отсе другому, отсе третьому...
,,Кукуріку !'• заспѣвавъ пѣвень... Шарасть ! разсыпа
лись націй мерцѣ и костки забряжчали, неначе хто
мѣшокъ мѣдяковъ высыпавъ!
Дивить ся Нечипбръ: нема нѣ отця Микиты
нѣ пана дяка, нѣ старыхъ, нѣ молодыхъ, нѣ дѣ
вчатъ, нѣ парубковъ... зостались сами гробы па
кладвищи, якъ и учора були. ,,Цуръ же имъ та
3
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пекъ имъ!“ закричавъ Нечипбръ сее бачучи. Сежь
вонъ знарошне ихъ до третихъ пѣвнѣвъ и манивъ,
бо чувъ водъ старыхъ людей, що тольки сами чортяки водъ періпого пѣвня щезають; а що вѣдьмы,
мерцѣ, упирѣ, вовкулаки и усяка нечисть, шляють
ся до другихъ, а иншй и до третихъ пѣвнѣвъ.
Отъ вонъ тольки ихъ и дожидавъ.
„Фѣть, Фѣть;“ подивившись по усѣмъ усюдамъ, чи не зоставсь котрый на сѣмъ свѣтѣ, Нечипбръ посвиставъ тай каже: „А що ? наѣлись
варениковъ ? не здивуйте. Хотѣли мене занапастить,
теперь на тще серце опочивайте; та вже больше
мене не заманите. Щожь минѣ теперь робиты ? По
ти до дому, жѣнка не повѣрить, що ѣй буду росказувати, та ще и побе, думаючи, що може я де
по шинькахъ ходивъ. До церкви, поки живи задзвонять, ще нешвидко; ляжу тутъ спати, тай спатиму, задзвонять — я тутъ и е. Отъ собѣ прилѣгъ на
горбику якъ разъ бѣля Фортки, куды народъ у цвинтарь ійде; згорнувсь — тай захрбпъ собѣ гарненько.
Спавъ, спавъ, ажь ось чуе, що его сѣпають
и таскаютъ то сюды, то туды. Отъ ему и здаеть
ся, що се его мерцѣ рвуть на шматки, та съ просоня давай яко мога, кричати: кукурѣку та
кукурѣку, щобъ мерцѣ щезли водъ нього, та
порозсыпались, думаючи, що то пѣвень кричитъ.
Далѣ чуе, що кругъ нього люде возять ся, та ре-
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гочуть ся и хочь его Й торгають, та не рвуть на
шматки, а ще й говорятъ: „Нечипоре!... устань
устань!“ Отъ вонъ очима лупъ! — ажъ зиркъ!
передъ нимъ папъ-отець, та вже не отець Микита,
а отець Павло, живый, и дякъ панъ Стефанъ, и усѣ
люде, скбльки ихъ тутъ нѣ бачить, усѣ живи лю
де и сусѣди и приятелѣ его. А тутъ и писарь
зъ ратушѣ, що зъ нимъ учора добре запивавъ ся.
Уставъ нашь сердега и очи протирав и чухаеть ся и не знав, що ему казати, що его и пацъотець и уся громада лають и пяницею узывають,
що цѣлу ночь, шлявъ ся, та такъ де припало, тамъ
и валяетъ ся.
„Але, пяниця!“ далѣ надумавшись каже имъ
Иечипбръ: „тутъ не пяниця, а ось минѣ яке при
веденіе було. Ось слухайте лишенъ и вы панъ-отче
и вы люде добрй.“ Отъ и почавъ имъ усе росказувати, якъ бувъ учора пяный, якъ до дому прійшовъ, якъ заснувъ и якъ пбшовъ на утреню и що
тутъ зъ нимъ було, и якъ мерцѣ хотѣли его розбрвати за вареникъ, и якъ пѣвень заспѣвавъ,
и якъ вони пропали, и якъ вонъ тутъ заснувъ....
,,Та не слухайте его пяницѣ!“ загомонѣвъ
на нього панъ-отецъ, бачачи, що увесь народъ
около нього обступивъ и пороззѣвлявши роты слухають его; та ище каже: ,,Не слухайте, се вонъ
перепивсь, та по пяному химеры погнавъ.
Та яки тутъ, панъ-отче, химеры ? именно такъ
*
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було, якъ я кажу. Ось водомкпѣть лишенъ церкву, то и знайдете тамъ мою шапку. Вопа тамъ;
мерцѣ не дали менѣ ѣѣ и узяти; яжь кажу, що
вона тамъ. Я не лазивъ пакъ у вбкно, іцобъ ѣѣ
знарошне тамъ положити. Гай лучче роздивѣтесь
по церквѣ, чи пема якой шкоды.“
Отъ и вбдомкнули церкву, вбйшли; — ажь
справдѣ, де казавъ Нечипоръ, що положивъ шапку,
тамъ вона и е; а по церквѣ усе було справно
и не можно було примѣтити, щобъ мерцѣ у ночи
тутъ були.
Що то дивували ся усѣ люде про те, що
росказувавъ Нечипоръ : а найбольше отся шапка,
хочь кому такъ на вдивовижу була. Якъ пакъ
таки вонабъ зайшла у церкву, якбы пе вонъ ѣѣ
завѣсъ ; и якбы вонъ ѣѣ занѣсъ, якбы церква не
вбдчинена була; а хтожь ѣѣ у ночи вбдчинивъ
и хто дзвонивъ ? Отъ и стало бутъ, що се мерцѣ
такъ порались. Такъ и стари люде говорятъ, що,
було колись, у якимось то селѣ, якомусь то чоловѣкови такеежь приведеніе, що думавъ на утрепю
прийти, ажь прийшовъ: мерцѣ служатъ собѣ по
своему, та у постъ справляютъ великдеиь.
Га
воножь такъ и е : у насъ постъ, а въ нихъ
великдень. Та отже и Нечипорови казали , що
кажутъ, колижь имъ его и справляти, якъ не тогдѣ,
якъ церква и дзвоны гуляютъ, а люде посля пущеня
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смертельно няни. „Такъ, такъ и е, такъ и е!“
закончила въ оденъ голосъ уся громада.
Отъ якъ такъ промежь собою люде толкували, а вже нѣхто, якъ старй бабы, та таки
и молодицѣ, ажь ось и оббзвавсь одинъ человѣкъ
и каже: „Та Нечипбръ учора увесь день пяный
ходивъ безъ шапки; и я его пытавъ, де вонъ
пропивъ шапку, такъ каже : еще якъ бувъ ранкомъ на службѣ, такъ у церквѣ забувъ, спѣшачи
съ приятелемъ до пана дяка на розрѣшеніе.
„Та и я бачивъ,“ казавъ ще одинъ человѣкъ,
„якъ вонъ ѣѣ учора на службѣ клавъ и якъ пбшовъ
безъ шапки и я смѣявся зъ нього. Се ему пяпому
приснила ся така нѣсенѣтниця...“
„А се ему приснило ся!..“ Се вонъ съ пяну
химеры погнавъ, загула громада, що якъ якій че
ловѣкъ скаже слово, то вона не розчухаючи що
и для чого, заразъ и кричитъ: „Такъ таки, такъ
такъ !“ и у всякомъ дѣлѣ такъ.
„Еге ! мабуть, що химеры? мабуть, що приспило ся!“ Нѣ, сему таки правда. Такъ казала
минѣ стара Куцайка, росказуючи свою повѣсть,
тай божила ся, що: ,,сьому,“' каже, „именно
правда була. А минѣ,“ каже, „росказувала про
се покбйна кова.іиха Оксана, а вона чула водъ
Явдохи, дядины старой Потапихи, що була опосля
за Денисомъ Будемъ, Такъ тутъ," каже, „нѣгде
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дѣтись : правда, тай правда, що було прийшовъ
Нечипбръ на Мертвецкій великдень.“
Отъ такъ то! отъ до чого ся горѣлочка
доводить, що ему таке привидѣло ся, що крый
Боже и усякого христіанина. Цуръ же ѣй, тбй
горѣлцѣ. Бережѣте ся хлопцѣ! не удавайте ся
у тее піяньство.

зъ загальиыхъ зборбвъ

ТОВАРИСТВА „ПРОСВѢТА.**
Загальпй зборы товариства „Просвѣта11 вбдбули
ся у Львовѣ дня 2. лютого 1882. Зббрало ся до
70 членовъ товариства. Съ-по-за Львова було кблькохъ священикбвъ, кблькохъ учителѣвъ народныхъ
и трохъ мѣщанъ зъ Куликова. Голова товариства
др. Омелянъ Огоновскій привитавъ згромадженыхъ
отсею бесѣдою, промовивши:

Высокоповажанй панове!

Чотырнайцятый вже разъ вбдбувають ся загаль
нй зборы товариства ,, Просвѣта.“ Коли въ протягу
сего часу дитина розвивае ся въ гарного и тямучого молодца: то ачейже и всяке товариство, щб
въ заснованю своѣмь спочивае мовь-то въ пеленахъ,
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ноже въ такбмже часѣ скрѣпитись и при совѣстномъ
трудѣ въ розвою дѣятельности своей ироцвитати.
Наше товариство рбвналось въ починахъ свого
существованя сиротѣ-бѣдоласѣ, котрый у богатшои
роднѣ не мае пристановища, котрый въ дитинячбмъ
вѣку перебувае тяжку школу житя, и доперва тя
жкимъ трудомъ и безнагашіымъ житьемъ добиваеся
до якои-то ласки у можнѣйшихъ братій-землякбвъ.
Мы перебули досѣль всякй середнёвѣчнй про
бы огня и всякй инквизиційнй допыти; мы ровня
лись смѣлому весляреви, щб показуеся на маленькомъ
човнѣ середъ бурѣ въ море-океанъ, щобы спасти
вбдъ загибели потопающихъ земляковъ по розбитю
корабля. Справдѣ, наше товариство перебуло
тяжке лихолѣтье, поки не добилось до пристани
бурливого моря житя !
Колн заходами молодыхъ патріотовъ завязано
товариство ,,Просвѣта11, не було въ Руси галицкбй
нѣякого литературного житя, — пѣхто не поду
мавъ про просвѣту народа, нѣкто не погадавъ про
тее, щобы Русь вбдродилась въ масахъ приголомшеныхъ селянъ и въ розбиткахъ мѣщанъ: тогды бо
хто зъ насъ ставъ займатись высокою политикою,
а хто зовсѣмъ не журився про самй животнй ин
тересы народа руского.
Минули лѣта, лѣта тяжкой працѣ пашой, а старшй зъ пасъ стояли все еще з далека водъ насъ, ба
логлядали на насъ съ презирствомъ, пбдозрѣваючи
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насъ о якйсь нечестии усобицѣ. Дѣлу суспбльнбсть
руску дусила довпіій часъ якась змора — дусила
густа осѣнна мрака, скрбзь котру не може до зем
лѣ иробитись золотый лучь красного сонця.
Перебуди мы щасливо тое перве лихолѣтье
въ розвою нашего товариства. Правда бо, якъ оли
ва, мусить выйти на верхъ. Майже всѣ пашй про
тивники притихли въ клеветахъ своихъ противъ насъ,
бо пересвѣдчились, що нашимъ идеаломъ есть до
бро Руси.
Въ слѣдство ривализаціѣ партій розбудилось
словесне житье въ цѣлой галицкбй Руси. Популярнй
книжочки нашого товариства, а вбдтакъ товариства
имени Качковского будятъ нашихъ селяпъ водъ довшого сна до житя; и отъ, левъ змарганый прочунявъ, и ревиувъ давиою своею силою такъ, що
задрожали его вартбвники !
Рускій народъ приходить до самопбзпаня;
— вонъ дбзпався вже, хто вонъ есть, и чія та батькбвщина, въ котрбй вонъ доси коморувавъ. И отъ,
яке диво склалось! Черезъ кблька вѣковъ нѣхто
нѣчого не вчивъ простого парода; тогды творивъ
вонъ самороднй свои поезіѣ, — творивъ безсмертнй думы и пѣснѣ, що суть неначе жемчугами въ
скарбовпи поезіѣ славяньскои. Теперь вбдступае вонъ
творы устной сеи словесности ученому свѣту, и въ
замѣнъ за сей даръ домагаеся водъ грамотѣѣвъ на
уки сучаспои науки книжной, — домагаеся свѣтла
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и правды. Простый народъ нашь, хоче учитись,
хоче добитись до лѣпшого гаразду въ своѣй батькбвщинѣ; и отъ, свѣтло науки находить приступъ
до сельскихъ хатъ : где лишь тянущи суть люде,
тамъ основують ся читальнѣ, — тамъ ширить ся
просвѣта своя рбдна, питоменна.
Але-жь межи тымъ, коли свѣтло науки зорѣе
вже въ селяньскихъ и мѣщаньскихъ хатахъ, затемнюе ся небосклонъ, — наближуе ся до насъ ли
холѣтье нове.
Противъ просвѣты рускои повстае „Оёдѵіаіа
Іийо'ѵѵа1*. Тіи-жь просвѣтнй почины сусѣдъ нашихъ
намѣряютъ спольщити людъ рускій. Польскій людъ
може и на дальше въ потьмѣ духовой нидѣти : на
родъ рускій мае бути силомбць введеный въ святы
ню просвѣты польской.
Але-жь даремный вашь трудъ, непрошенй про
свѣтителѣ нашй! Коли бо давнѣйше лише одно товариство ,,Просвѣта“ при розъединенію нашихъ
силъ здужало кинути искру житя въ закоснѣлу
батькбвщину руску, то ачейже теперь, коли два
рускй товариства литературий поббчь себе дѣйству
ютъ, коли кинена нами искра житя розтлѣлась ши
роко, трудно буде пепевному огникови устоятись
при яснбй поломѣни науки питомои.
До дѣла отже, братя-родимцѣ! до дѣла певсыпущого! Подаймо собѣ вже разъ щиро руку до
згоды, и горнѣмъ ся подъ прапоръ народный су-
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противъ можного противника въ справѣ просвѣты
народной. Особливо вы, отцѣ духовнй, пошагайте
намъ и дальше въ ширеню просвѣты межи нашимъ
народомъ : ваше бо слово може бути дуже хосеннымъ въ вбдверненю новой напасти. Та ачейже
примѣръ нашихъ патріотовъ СтеФана Качалы, Да
нила Танячкевича и и. заохотить наше духовеньство до далыпои невсыпущои працѣ для добра на
рода руского!

До дѣла братя-родимцѣ!

а побѣда наша!

Тоту бесѣду пріймивъ Зббръ зъ великимъ одушевленемъ и громкими сплесками.
Іібсля того вбзвавъ Голова товариства, секре
таря Евг. Олеспицкого, щобы вбдчитавъ справозданб зъ дѣяльности выдѣлу за рбкъ 1881. Зъ того
справозданя довѣдуемъ ся, що выдѣлъ выдавъ слѣдуючй книжки: 1) „ Веснянка. “ То байки и описы
геограФичнй написавъ Волод. Шухевичь. 2) „Дещо
про здоровле“ Володимира ІПухевича. 3) Жите св.
Кирила и Методія. Написавъ Др. ІО. Целевичь.
4) Календарь на р. 1882. укладу В. Лукича. 5) Ленъ
и коноплѣ. Написавъ Иванъ Негребецкій. 6) Та
кса вбйскова. Послѣдну книжку закупивъ выдѣлъ
водъ редакцій Батькбвщины.
Важнымъ старанемъ уступаючого выдѣлу було,
перечислити велечезнй купы книжекъ находячихъ ся
на складѣ въ магазинѣ. Попередного року 1880.
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выказано скблькбсть книжекъ на складѣ посла обрахунку въ книжкахъ магазиновыхъ, а сего року зъ
обрахупку самыхъ книжекъ.
Выдѣлъ высылавъ завбзваня до оплаты за книжки
взятй въ продажъ, больше якъ попередпыхъ лѣтъ. Выданый ще р. 1880. „Статутъ для читальнѣ41 высылавъ
выдѣлъ даромъ, якъ хто зголосивъ ся. Такожь дававъ
даромъ читальнямъ тй книжочки, що ихъ мае бо
гато па складѣ и такимъ свѣтомъ достало тыхъ
кпижочокъ 18 читальнь. Якъ и попередныхъ лѣтъ
высылавъ выдѣлъ книжекъ своихъ п. Юрію Виславскому учителеви въ Керепітурѣ въБанатѣ (на Угорщинѣ) и до шпиталѣвъ войсковыхъ и цивільныхъ
въ декотрыхъ мѣстахъ Галичины. Такожь выдѣлъ
выславъ телеграму до Нѣжина на вбдкрыте памя
тника Николая Гоголя и до о. Ст. Качалы въ день
св. СтеФана. — Зъ справозданя економа В. Шухевича довѣдуемъ ся, що всѣхъ книжекъ въ мага
зинѣ е на 19.481 злр. 65 кр. Однакожъ они не
маютъ той вартости Фактично, бо ихъ такожь роздае ся даромъ, а давнѣйшй пвняво продаютъ ся. Кни
жекъ взятыхъ въ коміеову продажъ е на 6.833 злр.
68 кр., але богато купцѣвъ вертають пепроданй
книжки , такъ що можбы числити що зъ того
довгу за книжки верне ся найббльше два тыся
чѣ злр. пбеля словъ проф. Шухевича.
Справоздане касове прочитавъ Петро Огоновскій и зборъ довѣдавъ ся, що приходу було зъ
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вкладокъ членьскихъ 739 зр. 22 кр., зъ продажи
книжекъ и оплатъ за книжки 1.950 злр. 20 кр.
Яко процентъ водъ капітаювъ 713 злр. 50 кр. —
Зъ выдаткбвъ ііайважаѣйшй: печатана книжокъ
950 р. 40 кр. и оплата за книжки чужого
накладу 909’71 р. Однакожь мае іце оплатити товариство за таки книжки 1880 зр. Капіталъ желѣ
зный выносить 10.000 зр. дарований В. Федоровичемъ.
Подъ зарядомъ Просвѣты е такожь и колька
фондовъ ; найбблыпій есть фондъ стипепдійный Франца
Фронца, зъ котрого выдѣлъ Просвѣты дае що ро
ку запомогу (стипендію) одному убогому ученикови Перемыскои Лмназіѣ въ сумѣ 90 до 100 зр.
Загальный зббръ пріймивъ до вѣдомости справоздане секретаря, економа и касіера и удѣливъ
подяку: касіерови за ревну працю около справъ
ФІнансовыхъ и адмініетраційныхъ, а економови за
перечислене магазину книжкового и за стягнене
значнои сумы за книжки взяти въ продажъ. — По
сла того пріймивъ зббръ енравоздане контрольной
комісіѣ, котра справдила всѣ рахупки и поставила
внесене удѣлити касіерови абсолюторіюмъ, що за
гальный зббръ учинивъ.
Потому приступлено до выбору нового выдѣ
лу. Голова товариства др. Омелянъ Огоновскій по
кликавши на скрутаторѣвъ : Володимира Лукича
Левицкого, Олексу Танячкевича и Володимира Ко-
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цовского, уступав изъ свого мѣсця яко предсѣда
тель Збору, а предсѣдательство оббймае и зборамъ
проводить яко найстаршій вѣкомъ О. К. Сѣлецкій
парохъ зъ Жужеля, ажь доки зббръ не выбравъ
нового выдѣлу и голову товариства. Голосоване
водбувало ся картками. Подчасъ коли скрутаторы
числили, кблько хто одержавъ голосовъ на члена
до нового выдѣлу, въ томъ часѣ парады тревають
дальше, а проФ. Юліянъ Романчукъ предкладае
Зборови въ имени уступавшего выдѣлу, змѣну де
якихъ точокъ въ статутѣ товариства. Змѣну тоту
прійнято, а коли намѣспицтво затвердить, то выдѣлъ
напечатав новый статутъ и розбшле его всѣмъ
членамъ товариства.
Посля нового статута Просвѣта буде не толь
ко просвѣчувати народъ, аде такожь пбзнавати его
жите, его душу, его потребы; буде мати право
уряджувати выставы господарскй и промысловй и закладати бурсы ремѣсничй. Маетокъ товариства вбддѣлено на фондъ желѣзный, котрый нѣколи не
мае нарушити ся, и фондъ оборотовый, зъ котрого
будуть покрывати ся всѣ выдатки.
Опосля оголосили скрутаторы результатъ голосованя, котрымъ выбранй до нового выдѣлу:
Др. Омелянъ Огоновскій, проФесоръ университету,
Др. Юліянъ Медвецкій проФ. політехніки, Юліянъ
Романчукъ проФ. гимназіяльный, Др. Олександеръ
Огоновскій проФ. університету, Васыль Тисовскій
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проф. гимн., Володимиръ Шухевичь проФ. гимн.,
Кормило Устияновичь літератъ и артистъ-малярь,
Петро Огоновскій проФ. гимн., Василь Бѣлецкій
слухатель фідьозофіѢ. — Заступниками выдѣловыхъ
выбрани : о. Стефанъ Городецкій префектъ духов
ной семінаріѣ, Др. Юліянъ Целевичь проФ. гимн.,
Кормило Заклиньскій проФ.гимн., Аптбнъ Горбачевскій
конципіентъ адвокатскій и Романъ Заклиньскій учи
тель семінаріѣ учительской.
Вбдтакъ наступивъ выборъ Головы товариства спомѣжь выдѣловыхъ. Выбрано одпогосно Д ра
Омеляна Огоновского. Выборъ сей пріймивъ Загальный зббръ радостными сплесками. — Водъ того
часу почавъ проводити нововыбраный голова. — До
контрольной комісіѣ на рокъ 1882. выбрани : Гри
горій Врецёна, Володимиръ Л. Левицкій и Констан
тинъ Лучаковскій. — Потомъ слѣдувала послѣдна
точка порядку дневного : в н е с е н я членовъ.
Корнило Устияновичь вносить, іцобы Загальный
зббръ уповажпивъ выдѣлъ до роздана певнои части
лежачихъ на складѣ выдань давнѣйшихъ межи на
родъ даромъ. На то заявивъ проФ. Романчукъ,
що и попередныхъ лѣтъ дававъ выдѣлъ даромъ тй
книжки читальнямъ, якъ лишь яка зголосила ся
о тое. Те внесене прійиято. — Наконець говоре
но ще о томъ, щобы выдѣлъ старавъ ся устроювати вбдчити для народу по селахъ и мѣстахъ.
Зборы закончили ся о 9. годинѣ вечеромъ.
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Товариство Просвѣта положило безперечно
дуже великй заслуги для руского народу въ Гали
чинѣ и выробило собѣ прихильность у всѣхъ щи
рыхъ приятелѣвъ сегожь народу,а поважане у всѣхъ
навѣтъ у противниковъ.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.
65.

Трийцять лѣтъ тверезостп. В. Барвѣньского. 4000 око. 20
У пропасть дорога ховзка, 5000 оке.
.
•
18
Вѣнокъ, 5060 екс.
......
8
Нива, 5000 екс.
............................................................ Ю
Пасѣка, 5000 екс...................................................................... 14
О управѣ роелинъ господарскихъ, И. Б. 2000 екс. 20
Про жите, В. Т. 4000 оке.
....
8
Зоря, 5000 екс..............................................................
12
Исторія Руси, I., И. Нечуя, 3000 екс.
.
.15
Звѣрята іпкбдви и пожнточнй въ господ. 2000 екс.
30
Исторія Руси II., И. Нечуя, 3000 екс.
.
.
13
Календарь „Просвѣты" на рбкъ переступный 1880
24
О корыстномъ зъужитковацю неужиткбвъ 2000
12
На досвѣткахъ. А. Переплиеа 2000 ...
ІО
Исторія Руси III., Ол. Барвѣньского 3000
.
18
Календарь на рбкъ 1881, Василя Лукича
.
35
Цѣсарь Іосифъ II и народъ рускій, Дан. Танячкевнча 10
Паша душа въ господарствѣ I. Барвѣньского .
25
Веснянка, чптаночка для малыхъ и старыхъ 2000
15
Де-що про здоровле або якъ треба жити, іцобы уетеречись хоробы 2000
.....
10
Жите просвѣтителѣвъ Славянъ св. р. Кирила и Методія, Д-ра Юліяна Целсвича 2000 ...
12
Календарь на рбкъ 1882, Василя Лукича
.
45
Ленъ и коноплѣ, якъ ихъ управляти, щобы не зводили ся вразъ зъ додаткомъ о иншвхъ рослннахъ
волокнистыхъ, И. Н* 2000
....
14
Мертвецкій великдень. Повѣсть Григорія КвѣткиОсновяненка. Въ додатку: Справозданс зъ загальныхъ зборбвъ „Просвѣты11. 2000
...
8

II. Книжки шкйльий.
1. Руска читанка для школъ середнихъ ч. I. розцродана.
2. Руска читанка
1 вл. 50
II. .
3. Аритметика для пѳршои клясы Гімназ.
80
4. Аритметика для другой клясы Гімназ
40
5 Аритметика для третей клясы Гімназ.
50
55
6. Аритметцка для четвертой кляей Гімназ
7. Геометрія для I. и II. клясы Гімназ.
70
1
8. Книга для вправы въ языцѣ лат. Дра Огонов.
30
9. Граматика латиньекого языка Дра Огоновского
1
60
10 Граматика нѣмецка, пбеля Дра Яноты .
1
11. Книжка для вправы въ языцѣ нѣмецкимъ
1
30

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Читанка нѣмоцка Дра Яноты для III. и IV. кл.
Зомлепись (.географія), БоллінТера.
Исторія Пища, Ч. I. Свѣтъ старинный .
Ботаніка, Гікля-Ворхратского
Мінералъолія про*. Поляньского
Фізика для низшои /імиаз. про*. Поляньского

1

„ 50 кр.

— >, 60 „
1 „ 20 кр.
50 „
1 „ 40 „

Ш. Формуляры для насъ позычковыхъ.
1.
2.
3.
4.

Дневникъ касовый, одна лібра
....
Книга довжнпкбвъ, одна лібра ....
Книжонка для пожичаточого, 100 еке.
:
Запасъ або Скриптъ, 100 оке

40 кр40 11
65 п
55

IV. Пиши книжки.
1. Вік XIX. в діях руеькоі літератури .
2. Народный молитвенникъ для дѣтей
.
3. Непропаща сила, др. И. Пулюя .
.

.
.
.

.
,
.

.10 кр.
.20
’ .. 40 • ’’

КрАмъ того продав Просвѣта отей книжки, котрй або закупила
або даромъ дАстала :
1- Руська Читальня, Климковича, а) Чайковськпй, повіеть
Евг. Гребінки, — 2 томы
60
б) Цигани, драма Корженёвеького
.
.
.
. 20
в) Косове поле, повіеть Хохолуіпка .
.
.
.20
г) Шельменко наймит, комедия Квітки
.
.
. 30
д) Вечери на хуторі, повіети Гоголя, — 2 томы
. 65
2. ІІоезиі Тараса ПІовченка, зъ львовского выданя, дроб
ными выпусками по кблька крейцарбвъ
3. Нѣмецко-рускій словарь, 0. Партыцкого .
. 1 эр 50
4. Салдацкій партретъ, оповѣдане Квѣткн .
. .
12
5. Правда, письмо літер. політичне р. 1872 — 1880 .
—
6. Оповіданя Ивана Нечуя
30
7. Руська история в житеписях М. Костомарова
1 'зр. 50
8. Світогляд украінеького народа. И. Нечуя
.
.
50
9. Слово до народа
10. Лахи. Д. Таиячкевича
12
11. Тальмудъ, наука жидовской вѣры .
.
.
.
12
12. Мѣзербвка. Написавъ Б. II
10

кр
'

”

кр.
„
„
"
”
„
”
”

Хто популярнй выданя товариства за найменче 5 зол.
купуе або въ розпродажь бере, тому опускав ся 20% Рабату.
За надбеланй и выдѣломъ лринятй популярнй працѣ пла
тить выдѣлъ на жадане автора ремунерацію 15—25 злр.
водъ печатаного аркуша.

