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дойстно A'fce. Оже, если рйскїи гролллды дклютх за 
скоп права, которїи и.их злпорВчнлх НлЙасн'ЙЙініЙ н^х 
Ціссарк, и вели до^ок8ютх толгёжх давн8 кіірностк Н£- 
поколевнлло, то не^айже кыкерлютх до сонкма л\8жей 
спосокчкіух, оуллны^х. вх справаух пЗклнчны^х крає- 
ккі^'а роз8м’кючн)(х са, за правами народа поставити 
са готокыух, но и цілості Держави Якстрїй- 
скои н тронх нашого Монарха, на которїи те
перь изх вгкух стороні кїютх многсчисленни ВН'кіІІНЇН 
и вайтрениїи вороги, которїи однакожк сами одни с8ть 
певною пор8кою свободы народа рЗского вх Галицїи. 
окоронАти ^отачи^х. Рєволюцїа и бЗнтх вх Оугорірин’к 
розгороди са всюда, Богх знає, цю далЪй в8де Та- 
гаркі вх сл’кдетвїе длвн'кйшои революцій и несча
стливой войны в р. 1859 лєжатх на вс'кух кралух ве
ликій, а сіре оумножитсА, єсли така революцій, гакх 
вх О^гра^х, загоритсл може н вх Галицїи, икх того 
тамх многїн coB-fc желаютх. (Кінця нема).

Ж

Критика і бібліографія.
XVI У гроруські календарі.

1. Мйсяцословъ на 1897 годе имйющій дней 365. Соста
вили отъ имени общества св Василія Вел. священника 
єпархій му кап веской Іюлій Щучка, казначей общества. 
Годъ изданія 39-ый. Унгваръ. Цкпа съ полнымъ типикомъ 
40 кр. —

Товариство св. Василія В оспозапо 1804 р. Метою 
ного було видавати руські книжки для шкіл і для народа, 
а надто часописі для ширена просвіти між народом. Това
риство стало від разу сильно на ногах, бо за один рік здо
було собі понад 500 членів. На чолі його стояв знаний гофрат 
Адольф Добрянський, котрого діяльність всім добре відома. 
Товариство почало видавати деякі книжки і часопись. Зда
валось, що з часом зійде з тоі хибноі дороги, на котру ввів

Жите і Слово VI. 22
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його Добрянський і стане тим жерелом, з котрого поплине 
просвіта по цілій Угорській Руси, та ся надія не справди
лась. Добрянського усунено з заряду товариства, але його 
напряму не змінено. Люде, що ввійшли до нового заряду, чи 
пе вміли чи не хотіли влити в нього нового житя; товари
ство почало поволи загнічуватись, а в 80-их роках цілко
вито завмерло. В початках 90-их років почали деякі людо 
носити ся з думкою відновлена товариства. По довгих за
ходах скликано в 1895 р. загальні збори, вибрано новий за
ряд і поручено йому заняти ся на серіо піднесенєм товари
ства. В короткій звістці про товариство на ст. 2 3 згада
ного в заголовку календаря зазначено власне ціль його, 
вказано, хто може бути його членом, а в кінці подано ко
роткий витяг з ухвал, які запали на виділі товариства від 
1895 р. по конець 1896: „Определено: Надавати каждого 
і ода но два русскіе и єдині мадьярскій месяцесловы (ціна 
великаго місяцослова 40 кр. а малого 20 кр.). Надавати де- 
шевыя, тунія книжечки въ ціні 5, 10, 15, 20 крійцарбві; 
издати Букварь, составленный учителемъ Михаиломъ Врабе- 
лемъ, постарати ся о сосгавленіи и другихъ иотребныхъ 
школьныхъ книгъ". З тих ухвал виконано до тепер одну: 
видано календарь; що дальше буде, не знати. Одно тут бє 
в очи : товариство наложене будь що будь Русинами, русь 
кими фондами, має обертати ті фонди не на видаване тілько 
руських книг, але і мадярських. Чиж Мадяри таки бідні, що не 
годні відповідно підпирати свою літературу і треба йім аж 
помочи таких жебраків, як Русини угорські? Колиж тут хо
дить о віру, то чиж 150.000 Мадярів греко-католиків не 
годні самі для себе видати календар або що там йім треба, 
і мусять чекати, щоби Русини за них теє зробили? Русини 
ж і так видають і удержують своіми грішми дві мадяр
ські часописи; чи сього ще не досить? Гей, люде, сха- 
меніть ся! Що вам стало ся, що подібними ухвалами самі 
собі на шию петлю закладаєте? Чиж вам житє не миле, хоч 
і яке воно жалісне? Друга річ: коли товариство св. Васи- 
лія має справді сповнювати відповідно до своєі задачі про- 
світну місію між угорськими Русинами, то мусить абсолютно 
зірвати з давнійшими традиціями, мусить виречи ся жарго
ну, в якім надрукувало і остатній календар, а взяти ся за 
народню мову, бо інакше не знайде собі стілько членів, 
скілько треба для успішноі діяльности і в короткім часі 
буде мусіло знов заснути як доси спало! А шкода булаб, 
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щоби так стало ся, бо ній другий раз прийшло би йому 
проснути ся, хто знає, чи мало би для кого розвивати нову 
діяльність супроти того факту, що число угорських Русинів 
замісць збільшувати ся, то через еміграцію то через вина- 
родовленє щораз меншає! Бачність, угорські Русини, коли 
хо іете жити і

Вертаю до календаря. По вступній замітці, про котру 
я вже згадав, слідують ріжні літописи: „священная, всемір
ная, наша", відтак часть астрономічна, народні віщуваня 
погоди і слоти, володіючий дім, календаріюм, заохота до 
асекураціі в товаристві „Адрія", вичислене торгів на Угор
щині і устав церковний. Бо тім іде часть літературна, роз
ділена на два відділи: 1) церковное чтеніе і 2) граждан
ское чтеніе. В першім відділі заміщені такі статі: а) Ра
дость о Возі яко Отці нашемъ, б) Віра въ безсмертіи ду
ши, в) Житіє иже во святыхъ Отца нашего Николая Муръ 
Ликшскихъ чудотворца, г) ГІісни на Рождество Христово 
(разом три, зложені Уріілом Метеором). Яко homo profanus 
не тикаю сих статей цілковито. В другім відділі поміщені 
такі статі: а) Избранный стихотворенія Алекс. Павловича, 
всіх 7. Щоби довго над ними не розводити ся, скажу, що 
Павловичева бандура мабуть дуже заржавіла (а може й за- 
всігди такою була!), бо ві всіх тих його поезіях нема ані 
кришки , поезіі, лиш пуста балаканина, на ніщо не здатна : 
ані думки, ані погляди, ані форма, ані мова нічим не на- 
гадує, що се „поезіі". Для прикладу наведу тут початок 
одноі „думи": Минувшему во вічности

Да будетъ вічпнй покой! 
А настоящій часъ спящій 
Изъ сна буди ты Духъ мой! і т. д.

б) Тысящъ лігв. Статя коротенька з кількома ілюстраціями 
відносить ся до торічніх празників мадярських. Визначує ся 
від інших майже чистою народньою мовою, з виємком таких 
слів, як это (тото, то, теє), пришествіе (прихід), или (або), 
различии (ріжні) і кілька інших, котрих наш нарід ані 
в Россіі ані в Галичині ані на Угорщині зовсім не уживає. 
Також дуже нещасливе закінчене статі: „Явное діло тоже 
и это, ожъ всі народы Мадьярской державы суть собі бра
тья, а межи ними найстаршій є мадьярскій народъ, который 
якъ это у частномъ семействі бывать, меншій честовати 
и слухати повиненъ". Вправді колись так було — хоч не 
всюди — що менший брат мусів слухати старшого; але се 
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минуло давно і мабуть ніколи ие верне. Нині молодший 
брат має такі самі права, як старший і піхто не може 
його змусити слухати старшого. Тим менше можна се при 
чіплювати до народів. Кождий парод має право істпу 
вати і лиш себе слухати ; лише зиасилуваний паро і 
слухає другого, бо мусить, але се є лише стан ііерехо 
довий, змінний, котрий не може довго тріватп ; томуж шире
не подібних думок, щоби Русин „честовав і слухав11 Ма
дяра, се очевидпе добровільне раболіпє а надто, в) Корот
кая исторія основанія и существовали сімевища уягвар- 
скаго. Се іеторія, в котрій нема майже жадноі історії. Авюр 
еі, Іван Фленьков, ученик „високовченого“ (читай: мало 
знаючого) професора унгв. семпнаріі Дмитра Ґебея, не має 
навіть понятя, що треба розуміти під словом „нація1. У 
нього істнує навіть , греко-каооличеекій наподъ". Якже та
кому чоловікови брати ся иа історію? Видно, що наука та
ких Ґебеів не йде до ліса; та жаль лиш, що вона страшно 
темна, що не тілько ие просвічує молоіі голови, але дово
дить до духовою отуиіня. г) Гимназія Упгварска. В ста- 
іейці сій подано деякі дані про істповапє гімназіі вУнгварі. 
Цікаві для пас отсі слова: „Что насъ руссиновъ найліпше 
дотыкаетъ, то отъ 1849 і. стало ся. Понеже въ высше ка- 
запомъ іимназіальпом'ь домі по внгнанію іезуитовь пайболь- 
ше нашихъ русекпхъ священникові учило и понеже бол- 
шинство учениковъ, які то и днесь, ci русскаго юношества 
состояло, на русскій языкъ не токмо каеедра поставила ся, 
но въ нижшихь ктяссахъ діти и другі учебныя предметы 
по русски слухали. — Уже т.къ был», что и высшее пра
вительство тотъ воиросъ положило предъ професорові ги- 
мназіи, котрий да бы быль языкъ гимназіи? Но они не 
дали отвіга, токмо просили министерство, дабы само опре- 
ділило учебный языкъ. Изъ сих г можно ВИДІТИ, что уже 
токмо па нитці вісіло то. ож гимназія наша т. є гр. като
лически (знов пяпість руська!) будетъ“... І хто випен ни
нішньому положеню угорських Росинів? Чи не вони самі, 

, не йіх нерозум і аж до глупоти посунене рабство ? д) Князь
Францискъ Раковцій II и мы. Тут виписано місця з памят
ника Рако'вція, в котрих він говорить про те, як угорські 
Русини били ся по його стороні, щоби здобути собі волю. 
На жаль замісць волі здобули неволю і то гіршу від вави
лонської. Час було би йім з неі вже раз вийти, е) По сім 
слідують короткі біографіі з портретами двох мужів заслу- 
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жених для угор. Русанів: Андрія Греговчака попа, котрий 
полишив по собі кілька добродійних фундацій і Поповича, 
революціонера з 184-8 р. відтак еудді куріального (найвис- 
шого суду), котрий також пожертвував своє майко на алю- 
мней упгварський. ж) Василь Пузнякь. Се історичне опові
дане з тенденцією аптісемітською. Головний герой оповідана 
боре ся за свободу Угорщини та зраїжений житом і вида
ний австрійським військам, гине повішений на дубі. Мораль 
в оповідана: Жид був, є і буде жидом, Юдою Іскаріотським, 
а про те він дійшов в Угорщині до величезного звачіня, а 
той Русин, що боров ся за Угорщину, жиє щоби лише пла
тити і вмирати 1 з) Народная сказки и приповідки. В заго
ловку зазначено, що сей відділ походить з народніх уст. 
Оспова справді народня, але мова не народна; йіх подав 
також жаргоніст Тілько слідуючий розділ, названий „Сумй- 
стнина“, в котрім подано кілька анекдотів, можва уважати 
народнім. Там заховано майже цілковито народній говор у- 
горсько руський; жалі, що такого матеріалу не подано біль
ше ; колиб в нього вчита їй ся жаргопісти, можеб зрозуміли 
в кінці, що блукають безцільно, та може вступилиб на про
сту дорогу! к) Літературну часть календаря кінчать посло- 
виці зібрані А. Павловичем і два його вірші, писані не 
„літерагурбою мовою", але маковицьким „нарічієм“ Хоч 
і які вони собі, а все. таки вони о ціле небо висілі від по
передніх, а бодай можуть бути зрозумілі народови, а що 
мають в собі і тенденцію, то можуть викликати у читача 
все якісь думки, чого про попередні Павловичеві вірші ска
зати не можна. Шкода, що автор маючи який такий хист не 
повернув його на „твори в шарічію", але в жаргоні! Тоді 
заслуга його бутаб велика; тепер вона сходить ad mini
mum. Так марнують ся люде, що блукають по бездорожах, 
не можучи знайти битоі дороги!

2. Подкарпатскіи Календарь сг ткпикомъ на годь 1897 
'имііюиіігі 365 дней. Въ пользу и употребление подкарпат- 
екаго греко-ка& угро-русскаго народа. Печатали и издалъ 
Вареоломей 1егеръ, Унгваръ.

І сей календар уложений подібно до першого. По ка
лендарном, віщуваню погоди (відповідний уступ пазваний; 
Гаврило подкарпатскіи звіздарь), уставі, володіючім домі 
і поазбучнім списі святих слідує часть літературна розді
лена також на два розділи. Перший „церковное чтеніе“ мі
стить такі статі: а) Овятый отецъ Николай, б) Мисли о 
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жизни человеческой изъ реченій славныхъ писателей собри 
ныя. Другий, „гражданское чтеніе“, містить: а) Ильясъ, Л 
'Голе гоя, в орігіналі, тому не жаргоном написана, але л і и» 
ратурчою мовою веіикоруською, котрої Угорсько-руські „на 
тріоти“ бажають конечно навчити свойого мужика, та се йім 
ніяк не хоче вдати ся. б) Чародійная склянка. Се каїки 
звісна також між угорськими Русинами; в ній оповідаеть ся, 
як бідний чоловік розбагатів через чудесну склянку, що ни 
міняв собі у незнайомого господаря. Шкода, що єі не по
дано в зависі від якого угорсько-руського мужика, але аж 
в переводі з німецького! в) О тысячетйтпемъ пашемъ правд- 
нестві (з ілюстр \ Се папегіріік на торічню виставу буда- 
нештеїіську. г) Новая унгварская гимназія. Коротенька стати 
написана з нагоди посвячена нового будинку па гімназію, 
д) Милленнарныя торжества въ Берегскомь комитагі (з і- 
люстр.). - короткий і лихий опис „торжеств' в згаданім п і- 
віїі. е) Новая Ніредгазская Церковь (з ілюстр.) ж) Къ ді- 
тямъ — вірш Хомякова (для угорсько-руських дітей!) в) 
Новыя внеочайшія отличія въ мукачевской Епархіи. Тут по
дано портрети двох угро-руських попів, Галактовича і Фан- 
ковича, котрі промовляли в імени Русинів при „мііенарних тор
жествах11 і за іе иодіставали ордери, к) Нисколько словъ изъ 
исторіи епархіи мукачевской. Говорить ся тут про сварку 
латинських ягерських епіскопів з руськими мукачівськими, 
що тягла ся довший час за те, що руські епіскопи не хо
тіли бути залежними від латинських, а ті змушували йіх до 
сього, л) Народная пісна — всіх 6. к) Епископъ Юлій 
Фирцакь въ Римі, н) О календарі въ календарі, о) Новые 
члены капитула Мукачевскаго Мова тут про двох кридоіпа- 
нів, дрі Л. Микиту і Ник. Долиная. п) Николай Поповичъ, 
біографія з портретом; подані ще звістки про жиіе Юл. 
Вислоцького і К нстаптина Матевонського з портретами. Оста
тній був россійський емігрант і учив співу в унгварській 
семінари. Який він мав вплив на деяких угорських Русинів, 
видно з того, що прозвали його „батьком1', як Добрянсько- 
го „батюшкою", р) Изъ нового світа Мова тут про цер
кву в Левдзей На. с) Старый Думко (вірш, передрукований 
також в Уг. р. Листку) і Золотый вікь — оповідане Урі- 
іла Метеора Вірш деревляпий, оповідане трохи живійше. 
Кінчить ся календар „Старого газдш совітами", смішним 
і кількома пословицями.
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Як видно, обидва календарі дрантиві, та перший все та
ки ліпший в порівнаню з другим.

По угорській Руси можна подибати ще такі календарі: 
3) Amerikanski Russko-Slovenski Kalendar па zvicajny 1897 
365 dni majuci rok. Sostavil v inene і z poverenia „Soje- 
dinenija Gr. kat. Russk. Bratstv« Pavel Jurievic Zatkovie, 
redaktor „Amerikans. Russk Viestnika“. Rok Vydania 11-y 
New York, N. Y. 4) Той самий написаний жаргоном. 5) В 
немногих примірниках календар Просвіти.

Володимир Гнатюк.

Політичний огляд.
У внутрішній політиці Австріі тепер кріза. Урядовапє 

гр. Бадені викликало заколот, що пригадує бурі часів Го- 
генварта та Ауерсперга. Остатня сесія парламенту була 
бурлива, як ще ані рдна доси в Австріі і скінчила ся по- 
бідою німецької обструкції, супроти котроі правительсіво 
показало ся зовсім безсильне. Парламент замкнено, та бо
ротьба пішла по краях, закипіла особливо в Чехії. В пар
ламенті склиіла ся „без волі правительства, але для підпи
рана правительства" більшість, що зве себе „автономістич- 
ною“ і складає ся в німецьких клерикалів, польских клери
кально ретроградних шляхтичів, буцім то демократично-по
ступових Молодочехів та клерикально-національного клюбу 
полудневословянсько-руського. Всі ті елементи крім Моло 
дочехів — натуральні союзники, та що злучує з ними Мо 
лодочехів ? Автономістична програма! — говорить ся по 
всіх газетах і вборах. Дивна річ, як се автономісти пі
шли на службу центральному правительству, що в гори за
значило собі мету — вагорнути в своі руки як найбільше 
власти, „провадити всіх, а не дати себе нікому провадити", 
а централісти Німці кинули ся завзято поборювати се пра
вительство! Ми присвятимо освітленю сеі загадки осібну 
статю в слідуючій книжці „Житя і Слова", а тепер скон- 
статуємо тілько, що будь як будь, а в Австріі ровпочинаєть
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