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ЧУДАЦКА КОМПАНІЯ. 

Дбждалисьмо ся, Братя Русини, не аби якон 
ерархіи церковнои. Получивь ся новозавітний Жат- 
ковичь зо старозавітннмь Борухомь—а Угринь ставь 
по середині. И ось маємо чудацку, нову тройку, яка 
забрала ся до нашого народу та на силу впаковує 

• ему нову віру. Що зь тон новбтнои віри буде—сего 
я не знаю, але то певне, що хоть би н сто парь 
ходакбвь сходивь, то такои дббранои ,,кумпаніи“ не 
знайшовь би на світі. 

О скблько мені оповідали, то Жатковичь передь 
криміналомь утікь зь Угорщини, Угринь корчмаромь 
славннмь, а Ворухь литерать вбдь смітника людско- 
го. Радуй ся американьска Русе! Огь се тобі славнй 
проводишся, котрнхь — примкнувши губу — слухай 
и нічо не кажи. Тй три славнй героі взивають цілу 
нашу Русь до борбн противь єпископа; подали собі 
руки мовь сердечнй дружби; справили весіле гучне 
на цілу Америку. 
Що за весіле? Ого поженили ,,Русского Амери- 

каньского Вістника“ зь пречудною дівушкою „Прав¬ 
дою". — Щасливого вамь пожитя, молодй подруги! 
Лишень уважайте, що ваше віно, то чужй гроші, за 
якй ви ся такь весело бавите и марно розпускаєте— 
а до того дивіть ся добре, бо литерать Борухь не 
доконче безпечний вь такбмь подружу.— Та мені не 
о жарти ходить, але зь нагоди сего подружа я хочу 
дещо людямь пояснити, аби порозуміли, хто то нась 
веде тай куди он в нась ведуть. 
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Лишаю на боці* папу Жатковича и еаископа 
Угрина, бо имь доста вже того посміховиска, яке они 
самй зо себе зробили. Я собі внбравь старозавітного 
пророка Воруха и зь нимь хочу поговорити. 

ЩО ТО ЄСТЬ ТОЙ БОРУХЬ? 

Дехто на правду думавь би, що вонь якій про- 
рокь або щось подобного. Та ні! Се не пророкь 
Ворухь старого завіта, але се Ворухь, То слово 
,,Борухь“ містить вь собі цілу вдачу сей людини, 
що подь тнмь именемь скривав ся. Тото прозвиско 
не єсть руске, оно лишень міжь жидами находить ся. 
А Русини звичайно називають собаку борухомь. 

Не хочу я, борони Воже, тимь обиджати госпо- 
дина Воруха, только звертаю увагу людей мислячих* 
на ту цікаву обставину, що прозвиско майже завсігдн 
водкрнвае натуру людини, и часто надають прозвиска 
людямь зь ихь внішного вигляду або поведеня. 

Господинь Ворухь гей би силувавь ся на те, 
щоби своимь поведенемь доказати, що вонь не могь 
инакше називати ся, як только Ворухь — вь змнслі 
понятя наших* людей. — Господинь Ворухь не вь 
силі нічого доброго взяти у губу, только саме гидке, 
нелюдске плюгавство на всіхь и на вся, та тягав 
сесе чейби смердячй фляки по цілой Америці. И тото 
у него зве ся литература, интелигенція, наука, про¬ 
світа—а мало що не свята правда, якой всі ся мають 
поддати. Встндь и ганьба, щоби ми вже разь не ви¬ 
кинули смітя зь поміжь себе та не позамітали нашои 
обори. 

Тожь послухайте Мг. Ворухь, що я вамь роскажу, 
а опосля подивіть ся вь зеркало, якь виглядаєте ви 
и ваша честна кумяанія, а втогдн можете собі не то 
на сміте, але и вь каналь влізти. Хочу дати вамь 
водповідь ясну, щоби такь ви якь и ваша кумпанія 
порозуміли, якь ми о річах* судимо. 
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Цілий вашь гнівь, господине Ворухь, обернений 
не лише проти еаископа, але проти всіхь людей 
и священикові», котрй признають ся яко Русини 
Украинці. 

На єпископа лютуєте за се, що на конвенцій 
дякоучителівь сказавь вамь правду вь очи. Щожь 
вамь сказавь еписконь? 

А 

Епископь сказавь вамь, що ви маєте на вашой 
души гріхь тяжкій за сесе, що черезь огидну книжку: 

„Попики радикали41 заганяєте только душь до безві- 

рн. Епископь сказавь вамь навіть и се, що ви — 

если есьте христіяниномь — то не смієте такого 
паскудства ширити поміжь народомь, хотяй би се и 
правда була. И оно такь справді єсть, господинь 
Борухь. Епвскопь правду сказавь. Свята Церковь 
научає, що не вольно слави другому водбирати пе- 

редь світомь, а Євангеліє святе каже, що горе чоло¬ 

вікова тому, черезь котрого йде згоршенє вь народь. 

Ліпше би було такому чоловікови привязати собі 
камівь тяжкій до тій и порнути у воду, якь мавь 
би бодай одну душу згоршити и привести до гріха. 

. А ви господинь Ворухь славитесь яко христіянинь 
и признаєте ся до Євангелія Христового, а науку єго 
взялисьте подь ноги и потоптали вь болоті плюгав¬ 

ства, якимь сиплете на священиковь, а теперь навіть 
на свого Еаископа. Ви не є христіянинь, но ви або 
жидь або чоловікь, котрому затратилось чувство люд- 

ске и вже ся вічо не лишило, лише имя ,,борухь44. 

Дальше нападаєте на еаископа за те, що сказавь 
вамь другу правду вь очи. Яку? Що тй, велвч&ющіи 
ся твердорускостію, не суть по правді твердй Руси 
нн, але лише по верха и для интересу, а для цілей 
подитичнихь наражують бідний народь на втрату 
віри греко католицкои. Сей внсказь єпископа — 

посля вашой реляціи — еслн такь справді було, то 
святий и правдивий. 
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Щоби однакь Русини зь Угорщини не образили 
ся, то я туть виразно зазначую, що говорю за м о- 

сквофіловь галицкихь, до якихь оричисляє 
ся господинь] Ворухь. Мені ся видить, що и най- 

твердшй угорскй Русини образили би ся немало, на¬ 

коли би я сказавь, що господинь Борухь єднає ся 
зь ними що до твердости вь рускомь. Для нихь би 
то було великою ганьбою. — Тожь я за москвофі¬ 

ле в ь галицкихь только говорю, котрй взяли вь 
монополь рускость и людей туманять. За тнхь я хочу 
говорити, аби показати кождому ясно, що епископь, 

если такь сказавь, якь Ворухь твердить, то правду 
сказавь. 

ЩО ТО СУТЬ МОСКВОФІЛЬГ ГАЛИЦКЙ? 

Москвофіли галицкй суть то здрадники наро¬ 

ду руского и здрадники віри греко катодицкоя. 

Тй два пятна здрадн внтисненй на ихь чолі гейбн 
незатерта чорна пляма, такь, що кожднй Русинь и 
греко-катодикь винень передь такими людьми утікати 
зь далека та гидити ся ними якь бодлнми индиви- 

дуами. 

З д р а д а взагалі єсть чимсь так мерзеннимь, 

що потрясає нервами ксждого чоловіка. Здраду карає 
сильно кожда держава на світі и то звичайно тяж¬ 

кою вязницею або кар» ю смерти. — Здрадою гидять 
ся навіть поганьскй племена, а исторія одь рода вь 
родь передає память здрадника яко ганьбу и пострахь 
для всіхь народовь на світі. — Допустити ся здрадн 
вь якой нєбудь річи значить то саме, що стати сод- 

лнмь, нікчемнимь ошукавцемь. 

Диви ся, мой брате, якій боль вод^уває дівиця, 

наколи безхарактерний женихь здрадить єи. Диви ся, 

мой брате, яку ненависть и обмерзіне чує мужь до 
своеи жени, если она его здрадить та вншому слу¬ 

жить. Диви ся, якь серце болить вотця або матери. 



7 

наколи родна дитина передь чужими водкрне якусь 
річь на батька, або зь чужими получить ся проти 
родичей. — Тьі знаєшь, якь тяжко громада проклйнае 
свого войта, наколи вонь здрадить цілу громаду и 
запродасть громадскй права! Щожь доперва за пога¬ 

ний сей чоловікь, що не одну особу, не одну родину, 

не одну громаду, але цілий народь здраджуе и запро¬ 

дує ворогамь его права! Такій чоловікь горшій водь 
той скотини, що свои рбдвй діти пожирає. Такій 
здрадникь то чоловікь безхарактерний, безсовістньїй, 

безчестннй, одннмь словомь — се найгоршій злодій 
на світі. Єслижь до того ще той здрадникь за гроші, 

або за обіцянй гонори здраджуе и запродує свой 
народь, то такій чоловікь єсть горшій водь мерзен¬ 

ного Юдн, що Христа продавь. А теперь застанови 
ся надь тимь, мой брате любий,—застанови ся добре— 

та розважь діло передь своимь сумлінемь, що таки¬ 

ми здрадниками цілого бідного народу руского суть 
власне москвофіли галицкй и тй, що до нихь 
признають ся. 

,,Госасди святий!4* — скрикнешь може — ,,тажь 
то не може бути правда!“ Тажь я самь дотеперь на- 

лежавь до москвофіловь, бо мені казали, що москво- 

філь то твердий Русинь, а я своє люблю щиро и 
твердо и за тото би мене мавь хто назвати здрадни- 

ком?! Се не може бути**. — Послухай мой брате, а 
побачить, що тй здрадники тебе ошукали и обтума- 

нили, бо здрадникь ніколи правди не скаже. Якь би 
вонь тобі правду сказавь, то ти бувь би давно ему 
вь лице плюнувь та прогнавь водь себе за десятй 
ворота. Нашй москвофіли туманять нашь 
народь власне тимь, що москвофіль значить 
твердий Русинь, а тото цілкомь неправда. 

ЩОЖЬ ЄСТЬ ТВЕРДИЙ РУСИНЬ? 

Твердий Русинь у мене ЄСТЬ ТОЙ ЧОЛОВІКЬ, ЩО 
найперше любить свою бесіду и свой народь 
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и его правь боронить всюди и завсігди. А нашй 
москвофіли не люблять ані своеи бесіди, ані свого 
народу, ані его праьь не боронять нігде. Та якь то 
може бути? Оть диви ся добре, то порозуміешь. 

Хто зь весь, мои братя, походить з Галичини, 

сей знає добре, що нашимь найбольшимь ворогомь вь 
Галичині суть Поляки. Они обсіли нашь бідний 
народь такь, як те плюгавство жебрака обсідає, и 
гризуть его — гризуть ажь до гробу. Передовеімь 
водбирають Поляки намь нашу бесіду по школахь, 

по урядахь, вь письмахь и наоисяхь, аби ми не го¬ 

ворили, ані не писали вашою мовою, ані не учили 
ся иншои бесіди, якь лишень польскои, та гадають, 

що черезь те зроблять нась Поляками. Нашь народь 
боре ся зь тими ворогами вже водь довгихь літь. 

Нашихь біднихь дітей катують по школахь за то, 

що не хотять инакше говорити якь лише по руски. 

Нашй многй свідомй Русини сиділи и сидять по 

арештахь за то, що не хотіла вь суді говорити по 
польски и не хотіли инакше писати письма, якь 
только по руски. Многихь громадь карали и карають 
за то, що по руски писали. Біднй Русини терплять 
тяжко за свою бесіду, бо бесіда, то дорогій скарбь 
у кождого народу — бесіда то такь, якь молоко зь 
матернихь грудей для малои дитини, бесіда стано- 

вить народь. Сей народь пропадає, котрий свою бесі¬ 

ду затрачує а чужу приймає. И Богу дякувати, нашь 
народь своєю кровію добивь ся до сего, що Поляки 
мусіли ему дати рускй школи и мусіли — хотяй 
нерадо — слухати нашои бесіди вь урядахь и по 
судахь, и мусять приймати усюди рускй письма, бо 
нашь народь вже до того дсборовь ся. 

Та ми би вже давно були достали всі школи 
рускй и наша бесіда була би вже давно процвитала 
якь тй цвітки по лукахь, якь би ми не мали вороговь 
таки вь своій власной хаті. Тими ворогами у власной 



хаті, тими ,,домовитими врагами41 — якь каже Єван¬ 
геліє — були и суть якь разь москвофіли, тй самй, 

котрихь потомокь Ворухь зайшовь до Америки и туть 
своє діло продовжає. 

ЯКАЖЬ РОБОТА ТЬІХЬ МОСКВОФІЛОВЬ? 

Москвофіли злучили ся зь Поляками проти наро¬ 

ди руского и сказали: намь не треба хлопскои бе¬ 

сіди, ми маємо паньску бесіду вь Росіи — ліпше 
най буде школа польска або німецка. 

Оть подивіть ся, люди дсбрй, на тнхь павовь 
москвофілбвьИ Имь не потреба хлопскои бесіди, а 
зь того хлопа жили и шкбру дерли вразь зь Поляка¬ 

ми. Та чи то не ганьба?! Зь хлопа внйшовь, хлоп- 

скими книшами ся вигодувань, а тесерь ся встилає 
навіть єго бесіди!! - Тажь то гріхь тяжкій передь 
Богомь! Хлопска бесіда красша вбдь павьскои, бо 
хлопь не викручує язикомь, але говорить щиро такь, 

якь Вогь нриказавь. 

Тай тотй панове москвофіли стали посилати свои 
діти и до днесь посилають до польскихь школь, 

дома по польски говорять, жінки игь по містахь до 
єзуитскихь костелбвь ходять и зь польскихь кнвжокь 
ся молять — зь Поляками разомь ,,сервусь“ трима¬ 

ють, а народови баки забивають, що они тв*рдй Ру¬ 

сини! — Они твердй Русини?! То здрадники того 
бідного народа!! Таке на світі ніхто ве чувавь, 

щоби сві ю бесіду покинути и на ню плювати — а 
они плюнули на бесіду свого нар да. Ганьба имь! 

сто разбвь ганьба! 

Й щожь вамь, панове господинове москвофіли, 

той бідний народь зрсбивь, що ви єго такь неми¬ 

лосердно м *рдуете?! Чи ви не знаєте того, що вбдби- 

рати народови єго бесіду є те саме, що єго мордува¬ 

ти, а хто до сего пбдпомагае, то такь само має за- 

кервавяенй руки и допускає ся убійства?! Ви уббй- 

ники народа!! 
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МОСКВОФІЛИ ВОДБИРАЮТЬ НАМЬ 

НАШУ БЕС'ВДУ. 

Та я знаю, що вн на се скажете? Ви скажете, 
що хочете дати народови литературннй язнкь росій- 

скій.' Се може сказати лишень глупий чоловікь. 

Кожднй народь розвиває ся лишень на своій роднбй 
бесіді а ніколи на чужой, хотяйби та чужа мова 
була и найкрасша а навіть дуже зближена до его 
рбднои мови. Подивіть ся по світі а побачите, що 
и найменшій народь розвиває ся тблько на свсій 
роднбй, народнбй бесіді. И по щожь толочити вь нашь 
народь язнкь російскій, коли ему тото такь пасує, 
якь пята до носа. Вн скажете, панове москвофіли, 

що пбсля вась народь рускій и російскій народь 
або мооковекій, то одинь народь и тому має бути 
одна бесіда. Ой, ой, не дармо то називають вась 
твердолобами, бо справді у вась дуже тупа голова, 

єсли вн бідному народови нашому таке пакуєте до 
голови а самй не розумієте, що робите. — Та чи ви¬ 

діли вн де на світі, щоби розлоге дерево, галузис¬ 

те, есі свои галузн збгнало до однои галузн и такь 
по чудацки росло еь гору? — Такого нігде вь світі 
нема, тблько вь головахь наллихь москвсфілбвь, 

зь котрнхь нині всі Москалі сміють ся та вказу¬ 

ють на се, що нашимь здрадникімь твердо у голові» 

Народь славяньскій виходить зь одного пня и 
зь віками розростає ся вь галузи такь, якь то на 
кождбй деревині видно. Пень одинь, а галузе на 
тбмь пни йде кожде вь свсю сторону и пне ся до 
сонця, щ бн зацввсти и Ендати овочі. Хтожь бн те- 

перь таку штуку втявь, щобн то розросле, старинне 
галузе зббрати до една та зробити такь, аби они 
сплели ся вь одву галузку и зросли ся на вершку. 

Жадень навіть наймудрійшій огсродникь такои шту¬ 

ки не втне. Скорше галузе поломить ся, німь по такь 
многихь літахь до єдна зросте ся. Тай така чудацка 
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робота скорше загирила би ціле дерево заки би 
зь него якій пожитокь бувь. — А нашй москвофіли 
такои штуки хотять доказати и надь тнмь собі голо¬ 

ву ломлять та и бідний народь мучать, розривають* 

нищать безь милосердія такь, що вбнь нині най- 

біднійшій и найнещасливійшій на світі. Лютй ка¬ 

ти! Та чогожь ви ся чіпили до сего народа? Та на 
що робите зь него неприродне, нелюдске чудовище? 

Ви чистй страхопуди, що повлазили вь руске просо и 
ворсбцівь не вбдогнали и просо витолочили. 

Тожь бідний народе рускій, прозри вже разь, 

най ся надь тобою ніхто не збиткує! Бесіда ро- 

сійска є д л я себе — а твоя бесіда е для 
тебе. Богь кожду бесіду розуміє и четвертою за- 

повідію Божою приказавь кожду бесіду любити. 

Народь російскій єсть для себе а ти его можешь и 
повинень любити, але свого ся не цурати, бо близша 
сорочка якь свита. Прецінь ми знаємо, якь то тота 
робота йде. Москалі дають двомь або тремь зрадни- 

камь у Львові гроші а тотй сховавши ся за плоть, 

та прикривши ся плащемь гвердоруокости, за тй 
гроші завертають народови голову газетами та кни- 

жочками, що той народь єсть москаль, а опбсля рбкь- 

рбчно виказують, колько то они нафабрикували мо- 

скалівь, и зновь просять о гроші. Але тота робота 
дуже погана и нечестна. Така робота далеко гбрша 
вбдь роботи здрадннка Юди. Тою мерзенс ю роботою 
тй пбдлй наймити-послугачі продають та забивають 
свой власний рбдний народь. Се діло чорне, юда- 

шбвске тимь ббдьше, що тотй платнй здраднвки 
пбдлй наймити-послугачі лучать ся зь найтяжшвми 
ворогами сего бідного народа т. є. зь Поляками. 

Тожь вже би ра-ь чась тому торговавю голову скру¬ 

тити, б.)Д*й туть вь Америці на вбльнбй земли; бо¬ 

дай туть нехай нась випустять зь своен опіки тй 
пбдлй запродавці, нехай нась не туманять своими 



чудацкими забаганками. У них* вже затратив* ся ро¬ 

ву мь и серце им* 88стигло а совість их* цілком* 

вже здеревіла. Они вже погорбатіли так*,|що народ* 

справедливо називає их* ,,Кацапами“ т. е. „как* 

цапн“ и навіть сама могила их* не випростує. 

Але най они собі будуть якй хотять, та ти, на¬ 

роде, диви ся здоровим*, хлопскимь розумом* и роз- 

пбзнай добре тих* здрадникбвь, та прожени прочь 
вод* себе враз* з* их* наукою и крутарством* яко 
здрадникбв* народу. Ми не є жаднй Москалі, так* 

як* ми не є Поляки ані Чехи, аві Хорвати, ані 
Волгаре ані Литвини — ми є чистои крови Русини, 

що мешкаємо на Угорщині, в* Галичині и в* Росіи 
по цілбй Украйні. Наша бесіда не єсть мссковска, 

ані ческа, ані хорватска — але руска. Наша бесіда 
є красша чим* московска або польска, тото вже да¬ 

вно учевй люди написали (МікІовіЬсЬ). Наша руска 
бесіда, що до своєи красоти, що до милозвучности 
занимає друге місце міжь світовими мовами. Перша 
єсть италійска а друга наша руска. Сесе вже давно 
признали всі ученй язикословн. Нас* єсть велика 
сила народу, бо нас* єсть 35 міліонбв* Русиаов*, 

отже й міжь самими Славянами занимаємо друге 
місце. Ми ве потребуємо бути причеаою до нікого, 

ані латкою на чужй діри. Ми є народ* великій и 
тому на нас* ласй так* Поляки як* и Москалі, що¬ 

би нас* до себе загорнути, а коли ми не хочемо до- 

бровольно до них* ити, то хотять нас* розбити и 
ослабати, бо боять ся нас* на будуче. Ови вже ся 
пережили и розаадають ся в* собі, а ми еще не 
жили. Нам* приходить час* до жатя, они то знають 
и тому радй би нас* здусити. Та здусити тблько на- 

рода ніхто не годен*. Тому они наймають здрадни- 

кбв* и платять им* грубо, щоби нас* розбивали в* 

єсбі. Они то добре розуміють, що бідна и нещас¬ 

лива тота родина, де в* рбднбй хаті жеруть ся міжь 



собою якь пси. Тамь, вь такбй родині, нема житя, 

лишень пекло, тамь нічого не дороблять ся, а про¬ 
тивно, зь часомь все знидіє и пропаде. 

Таке пекло сотворили у нась Москалі и Поляки. 

Москалі черезь своихь платннхь аґентбвь витворили 
нашихь москвсфіловь, а тй зновь вь спблці зь По¬ 

ляками вдерли ся до нашои біднои рускои родини и 
счинили вь ній чисте пекло. Десь на світі народи 
вь згоді бодай на однбмь поли, а вь нась вь нічбмь 
нема згоди. Та чому? Бо у нась здрадники увивають 
ся, якь тй сатани по пеклі, и бурять саокойннй 
народь проти себе такь, що у нась судний день. 
Синь повстає противь отця, брать проти брата, а 
вороги нашй затирають руки и радують ся, що той 
красний, саокойннй, працьовитий, здоровий народь 
розаадае ся вь собі. До того ніколи би не дбйшло, 

якь би весь народь любивь свою бесіду и плекавь 
еи та знавь свою силу. 

Москвофіли запродали и запродають Москалямь 
та Полякамь бесіду народа та и самь народь, а че¬ 

резь се на ихь душу упаде тяжке прокляте водь Бо¬ 

га и водь цілого народу. Нашй діти колись будуть 
ихь проклинати у гробі за то, що иншй народи 
двигають ся и розвивають ся а ми завсігдн найми¬ 

тами та прихвостнями чужихь людей, ми завсігди 
вь комбрнбмь у чужихь, коли тнмчасомь могли бнсьмо 
бути своими панами у своій власнбй хаті. 

Тй здрадники гадають, що Москалі приймуть 
нась якь своихь братбвь або якь свбй народь. Се 
ошуканьство. Ніколи! Они (Москалі) завсігдн мають 
нась за ,,хахловь“ (хлопство) и самй нась вбдтручу¬ 

ють та вбдпихають вь куть, Имь лишень подобають. 

ся нашй здоровй руки и нашь кервавнй грбшь, та 
боять ся, аби ми не зажадали свого права до землі, 
и до ряду, и тому нась дусять. 

Такь само и Поляки хотять, аби ми имь слу- 
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жили а свого права до всего зрекли ся — и удають 
що они нась люблять и хотять бути намь братьми. 

Се все ошуканьство! То така любовь и приязнь якь туїь 
вь Америц-Ь Айриші нась люблять. Они люблять нась 
за здоровй руки и за то, що на ннхь працюємо и даємо 
имь грубо заробляти. Ану якь тьг хорьій, чи айришь 
дасть тобі істи, або чи прийме до хати? Таке саме 
але сте разь гбрше, єсть зь любовію Москалівь и 
Поляковь до нась. 

Землю нашу загарапчили, а намь кажуть панщи¬ 

ну робити. За нагаі маємо имь руки цілувати, и 
своєи бесіди ся виречи, и жадного права до нічого 
не мати, и діти свои у найми посилати, а хлопцівь 
що найздоровійшихь до ихь вбйска вбддати и кровь 
евою за нихь проливати, а они господинове и на но¬ 

ве гроші збивають а за то вь шкбру нась луплять. 

Оть яка то любовь! Ану подивігь ся до Росіи, де 
жіе нашь нарбдь, той самь нарбдь що и ми туть вь 
Галичині, вь Угорщині и на Буковині, ану, кажу, 

подивіть ся, що Москалі зь нвмь зробили? Землю 
ему забрали до чиста и невбльникбвь поробили зь 
того народа, они Москалі спбльно зь Поляками. 

Панн московскй и польскй у едно запосіли по 
десять тнсячь и по сто тнсячь десятинь поля а на¬ 

віть и ббльше а бідному рускому хлопови и кусни¬ 

ка землі пбдь хату не дадуть такь, що вбнь бідака 
зь голоду примирае. А дежь ихь серце для народа 
нашого? На то не зважають, що ми ихь братя и 
,,одинь народь“, але луплять бідного Русина до 
останка, а нашй москвофіли кажуть, що тамь рай и 
братерство. Впередь йдіть самй та спробуйте того 
раю та братерства а вбдтакь намь скажете про тй 
блаженьства. Ми тнмчасомь будемо собі спокбйно 
жити и працювати та добивати ся волі своєи влас- 
ной, ми хочемо свою хату будувати и вь своій хаті 
мешкати, а не при чужихь паньскихь палатахь на 
варті стояти и мерзнути якь та собака. 
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Пбйдіть ви господине Борухь трохи до Мсскалівь 
на службу, якь вамь нашь хлібець не снодобавь ся 
а ми собі таки тань лишимо ся ари своій хоть бід- 

ненькбй хаті и при своихь хоть грішненькихь и не 
благочестивихь людяхь ь при своій родной бесіді, 

хоть она вамь обмерзла. 

Намь наше дороге! Все, що наше, то нашь най- 

дорожшій скарбь, и ми того скарбу не запродамо за 
обіцянй грушки по вербахь. Зь Вогомь Парасю! Ба¬ 

ба зь воза, конямь лекше. Ви всі москвофіли гоніть 
до Москалівь и запрягайте ся до славного москов 
ского и польского воза, а ми псідемо шкапятамн на 
своій тарадайці. Ліпше сидіти на своимь біднбмь 
возі и поганяти своими конятами, якь бути самому 
запряженимь неначе паньскій кбнь до паньскои зо* 

лотистои карити и вбдбирати гарапи по хребті. По¬ 

гадайте и розважте, люде добрй, чи то правда чи ні? 

Та якь розважите своимь розумомь, то вже разь по* 

кбнчіть зь тими здрадниками такь, якь та погань 
на се заслугуе. 

ДАЛЬША ГАНЬБЛЯЧА РОБОТА МОСКВОФІЛОВІ. 

Москвофіли збратали ся зь Поляками и не до¬ 

пускають до того, аби нашь народь розвивавь ся на 
своій рбднбй бесіді, не мавь своихь рускихь школь 
не говоривь тою бесідою, котру виссавь зь грудей 
материньскихь, не мавь ні рускои книжки ні письма, 

и за то они здрадники народа. Кати лютй народа! 

Москвофіли хочуть здрадити 35 міліонбвь народа 
и запродати або Полякамь або Москалямь, щоби 
тблько нась не було на сьвіті, и за то ганьба имь 
яко юдамь, ганьба яко ворогамь нашимь! Они не 
гсднй аби ихь годувати нашимь хлібомь! Нехай 
завчасу йдуть до Москви, або до Польщі. А ти, на¬ 

роде рускій, не грій гадюкь за пазухою, бо они тебе 
кусають и смерть тобі спричиняють!!! 
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Но прошу я тебе, дорогій брате Русине, ровважь 
ще одну річь. Але розважь добре! Всякій чоловікь 
на світі має право до самостойного житя. Що то 
значить? То значить, що кождий чоловікь має пра¬ 

во мати свою хату, свой кусникь землі, и то все, що 
до житя потрібне. Зводки то право йде? То право 
плине зь самои природи людскои; чолов'Ькь до ніко¬ 

го не належить, только до одного Бога, котрий его 
для себе сотворивь. Навіть родичі своій дитині но 
могуть того права водобрати такь, щоби она до емер- 

ти нічого свого не мала. А коли би такй родичі 
внайшли ся, щоби водобрали своій дитині те право, 

то они би поступили несправедливо и мали бьі гріхь 
передь Богомь. Жадень пань не може слузі заказати, 

щоби она не мала свого біля, свого цента зложеного 
и всего того, що до житя потрібно. 

Такь само якь кождий поодинокій чоловікь має 
право до самостойного житя, такь само має право и 
кожда родина и громада и кождий якій небудь на- 

родь. — И ми Русини маємо право на світі до са- 

мостойного житя. До того, аби Чоловікь мавь все те 
своє, чого ему до житя потрібно, кеждий черезь 
ціле своє жите старае ся такь для себе якь и для 
своихь дітей, бо такь вже ему наказує серце и ро- 

зумь. Подобно и кождий народь на сьвіті старае ся 
цілими віками за свою самостойность и каже собі: 

бодай мои наслідники будуть мати тото, до чого я 
не могь добити ся. 

Єслижь якій народь мусить зь другимь у сполці 
жити, то старае ся, аби мавь такй самй права якь 
той другій народь, зь котримь у сполці жіе. Єсли 
спольна вотчина, то все спольне: и тягарі и полек- 

ші, и податки и доходи, и право и кари. 

Ми Русини жіемо такь вь Угорщині, Австрія, 

Буковині и вь Росіи. Ми всі платимо податки такь, 

якь и кождий а навіть н больше; ми даємо своя 
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діти до ройека и на войско платимо; ми платимо на 
школьї, на професорові», на суди и на панбвь судіівь, 

и на урядниковь и на м^істровь и на самнхь на¬ 

віть монархові», однимь словомь, ми поносимо всі 
тягарі такь вь Угорщині які» и вь Австріи та вь 
Росіи. За то ми всі повинвй мати такй самй орава, 

якь и иншй народи. Ми повиннй мати рускй школи, 

рускихь урядникові»; нашй діти повиннй бути при же- 

лізницяхь (тренахь), при старостві, при намістництві, 

при министерстві, при всілякихь урядахь, такі», якь 
иншй народи. Та чому такь? Бо ми маємо до того 
право, за то платимо податки, щобнсьмо могли вь 
державі жити и мати все своє. 

А теперь пригадай собі, бідний Русине, туть на 
чужині, яке то ти право маешь вь старомь краю ? 

Де твои діти? де твоя бесіда вь урядахь? де Русини 
вь министерстві? Чому нема своихь пословь? Чому 
нема университету ? Чому ? Бо намь кажуть лишень 
платити а самй все загарапчили вь свои чужй руки 
и нашою працею давлять ся — а ти Русине втікай 
за море, бо або зь голоду згинешь, або вь криміналь 
засадять, якь будешь о своє упомивати ся. Страхь по¬ 

гадати о томь! Ажь кровь вь жвлахь бурить ся, и чо- 

ловікь не знає, що сказати на таку кривду та на та¬ 

кій злочинь. Неразь вь розпуці гадає собі: Все одно, 

ліпше згинути, якь на тото безправство дивити ся. 

При всіхь внборахь Поляки зь Жидами бють и по- 

штуркують нашими людьми, циганять — голоси кра¬ 

дуть — подкуповують — розпивають хрунівь — до 
криміналу саджають — стріляють — заколюють. Та 
о що ходить ? О то, аби рускій народь не добивь ся 
свого права и не живь лекше своимь житємь !! — 

, ,Недопустити ихь жадннмь способомь до того, бо ста¬ 

нуть на ноги и намь доровнають, та водберуть водь 
нась тото, що ми на нихь доси заробили*4—а радше ска¬ 

зати — ,,злупили — здерли на силу!44 Правда, яке 
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то погане, яке страшне!? А знаешь, що тобі* скажу, 

мой дорогій брате Русине? Вь той борбі за своє пра¬ 

во нашого бодного брата — москвофіли стають про- 

тивь руского народа и лучать ся зь Поляками якь тй 
два сердечнй братя. 

„Зрадники!! Ганьба имь!“ крикнешь, дорогій бра¬ 

те, крикнешь зо зболілого серця. Такь єсть. И те- 
ПЄрЬ — якь доходять вісти зо старзго краю—москво¬ 

філи поціїуваїи ся зь Пмякамя, подали собі руки 
на западу гіря нашихь Ніродчихь внб >рахь. Оть се 
разь братерство! И они туманять народь що она твер- 

дй русини. А нехайже они счешюгь водь нась у про- 

пасть та вь бездонне багно зь такою руск< стію. — 

Та, люди добрй. на милость Вожу ваеь ироту, — оо- 

гадайге вже собЬ що хочете, то таки новиннй ви ска¬ 

зати: ,,Ей слухайте но, ви москвофіли, все таки ліп¬ 

шій нашь Русинь зь села якь той Полякь, що нашу 
кровь ссавь и ссе — тажь годі вамь ставати противь 
того народу, що ся такь боре зь ляхами за своє пра¬ 

во. Єзди вже не хочете допомогчи тому народови, 

то бодай не ставайте по стороні єго вороговь заі- 

лихь. То нечеетно! То погано! то несправедливо, то 
грішно — то только здрадникь такь робить!!41 Такь 
еказавь би кождий чоловікь на світі. А прецінь на- 

шй москвофіли такь заковязли вь собі и такь послі- 

пли на очи, що того ані чути, ані видіти, ані розу¬ 

міти не котять. 
Гос К'Динове москвофіли, водь Воруха почавши а 

на всіхь скончивши — говь! — Слухайте, що народь 
рускій вамь яко здрадникамь каже: ,,Мн вась не три¬ 

маємо — йдіть собі до Москалівь — станьте Моска¬ 

лями — станьте Поляками такь, якь много [вашихь 
вже стало вь старомь краю — станьте собі Турками 
чи Жидами — ми вамь не боронимо, але чого ви нась 
чіпилй ся? Лишіть нась вь спокою. Та бо ви ані 
туди ані сюди. И тамь не хочете йти и нась ся три- 
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маєте. Чи вась може опутало яке лихо чи вамь хто 
очи запаскудивь — чи вь голові вамь помішало ся 
що ви такь нечестно поступаєте? То щось таке, якь 
Юда, що Христа ненавидівь а все за Нимь волочивь 
ся. Може й вась мішочокь зь грошми тримає при нась? 

— Тажь розважте добре, що народь приходить вже до 
свідомости и не дасть своихь правь собі видерти и 
не дасть ся нікому заманити на твердорускость, бо 
вонь стоЗразь тверділій Русинь, якь ви всі москвофі¬ 

ли на куау. Ви маєте розмягчений мозокь а зь нимь 
и ваша рускосгь розплила ся на Москалірь и на По- 

ляковь — а вь нась рускость тримає ся купи, не 
розлазить ся такь, якь ваша. — Ви чужимь народамь 
служите, а свой опустили; а ми чужихь любимо и 
шануємо а свого ся не попускаємо и не пустимо ся, 
хотяйби сто разовь только було міжь нами здрадни- 

ковь, якь вась дотеперь єсть. Ми пятнуємо вась яко 
здрадниковь народа руского и яко нашихь вороговь 
явно передь цілимь світомь, и ви зь того 
не обтріпаєте ся, лишень будете ся вити якь писко* 

рі посоленй и будете сичати якь гадюки надоптанй. 

Та вамь се нічо не поможе, бо ми ще разь вамь ка¬ 

жемо, що ви здрадники народу, бо ви запроду¬ 

єте права руского народу и зь найтяжшими ворога¬ 

ми того народа лучите ся. Се чорна одна пляма 
надь вашимь правимь окомь“. — А теперь ми вамь 
покажемо другу чорну пляму, чорну якь смола надь 
лівимь окомь такь, що всі будуть ви діти, що ціле 
ваше чоло чорне. Я сказавь, що москвофіли галицкй 
суть не лишень здрадниками народу, але 

ОНИ ЗДРАДНИКАМИ НАШОИ СВ. ГР. КАТ. ВТ>РЬІ. 

Здрада народу єсть такь погане діло, що сего не 
може ся допустити ніхто, лишень чоловікь „виро- 

докь“ зь скривленимь характеромь — запроданець 
мерзкій — чоловікь безь найменшого сумліня. Вь 
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исторіи читаємо много фактбвь здрадн, але такого фак¬ 

ту, абьі хтось ціле своє жите посвячувавь на здраду 
и то цілого народу, того народу, зь котрого внйшовь 
рідко подибаємо вь исторіи. Наша исторія буде мо¬ 

гла записати, що на Руси вилізло зь руского гнізда 
много такихь внродкбвь нелюдскихь, котрй утворили 
нечестиву кумпанію и посвятили ціле жите своє на 
чорну здраду народа свого. Тй здрадники чіпили ся 
нашого народу якь тй коньскй пявки и висисають 
кровь зь него не тблько вь старбмь краю, але пе¬ 

рейшли широке море и на своббднбй земли Колюмба 
дальше нищать живий организмь своихь братбвь. Вь 
заплату за се діявольске діло вбдь всіхь поколінь 
руского народу достануть пятно здрадникбвь а Богь 
тяжко осудить ихь за кровь ихь братбвь, за ту нево¬ 

лю, за тй слезн, за тй мозолі, за той пбть, що про¬ 

ливали вь борбі за свои права, якихь черезь здрад¬ 

никбвь не могли добити ся. — Сира земля буде ихь 
дусити у гробі такь, якь они у спблці зь ворогами 
дусили и дусять сей бідний нарбдь рускій. А однако, 

мои добрй братя Русини, тота тяжка здрада не може 
порбвнати ся зь тою здрадою, якои допускають ся 
москвофіли що до св. греко кат. віри. Туть вже не¬ 

ма слбвь, якими би можна ихь назвати. Туть они за¬ 

ступають діяволбвь и навіть гбрше роблять якь са- 

мй діяволн, бо приводять бідний темний народь до 
утрати св. гр. кат. віри. Боже милий! колько душь 
затраченихь мають они на своій совісти! Тй всі ду¬ 

ші стануть при ихь смерти и проклинуть ихь зь кб- 

сточками. оо черезь нихь они*загирили свою св. гре- 

ко кат. віру. 

Ви знаєте, братя Русини, що ми народь бідний, 

поневолений, запроданий таки тими самими москво¬ 

філами — не маємо нічого на світі, тблько Бога От¬ 

ця небесного на небі и св. греко-католицку'Церковь, 

матерь нашу на земли, и вь серци чисту святу Хри- 
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стову віру, котрою нась кормить наша мати св. гре- 
ко кат. Церковь. То цілий нашь скарбь, котрий нась 
тушить и ратуе, и слезн отирае и дає солодку надію 
на щасливе позагробове житє. 36 всего вже нась 
обдерли натй приятелі, и все намь забрали по 
рбжннхь краяхь и загнали вь чужину шукати кусни¬ 
ка хліба — и розбйшлисьмо ся такь, якь сироти безь 
отца и безь матери. Одно ще намь лишило ся: свята 
жива греко католицка віра у серци. — И дивіть ся, 
мои братя Русини! Лукавй вороги и того намь жалу¬ 
ють. Гроші великй накладають и кажуть гнати за 
нами ажь за море и туть нась лапати та живцемь 
намь видирати зо серця нашу віру а зь нею и лю- 
бовь до народа и до своеи Церкви и до свого Влади¬ 
ки. Сграхь, якй тй вороги лукавй та неситй ! 

Ми, бідей Русини, прибитй, Ервголомшенй вьста- 
рбмь краю, прийшовши до Америки и заледво зачали 
опамятуватись, а ту непрошенй опікуни вже манять 
нась до себе. За дармо г товй крестити, за дармо 
шлюбь давати, церковь намь поставити — все ніби 
за дармо, бо царь платить а потому спутавши нась 
за обі ноуЬ, далі луаити скблько можь буде. И мно- 
гй зь нась несвідомо навіть и не знаючи, якь то ся 
стало — опанали ся вь схизмі, стали вь найми у 
чужихь, таки у ворогбвь нашихь. Зь початку намь 
попускали и кормили ніби біленькимь хлібомь; да¬ 
вали газету за дармо, котра якь та ласиця або тхбрь 
закрадала ся до нашого серця, щоби удусити живу 
св. гр. кат. віру. А потому затуманили нась до чи¬ 
ста тай лишили неначе той пень вбдтятнй вбдь ко¬ 
реня, щзбнсьмо сохнули и вянули, а они щоби по¬ 
тому мали зь чого ссбі д« бре сіджене зробити. 

Огтакь то зь нами бідними Русинами зроблено 
туть вь Америці! И хтожь тому винуватий? Правда, 
самь чоловікь всему винуватий. Алежь бо той бід 
ний чоловікь не пбшовь самь водразу у яму та на 
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осліиь не^кивувь^ся вь пропасть. Єго провадили лу- 

кавй проводники и очи ему завязали,' щоби ве еидівь 
куди йде, а потому®пустилй его надь’ пропасіію тай 
сказали: ,,вди ежє самь сміло и просто туть добра 
дорога*4 — и|якь разь той бідвнй чолоеікь гоьвуЕь 
у нропасть.* Давь би Богь, щоби ся ве забивь, то ще 
якось зможе вндрапатись зводтамь! Але тй лукавй 
безь серця проводники — Господь би ихь скаравь 
тяжко — Боже, прости ми гріха за таке слсво, але 
оно зь болю вирвало ся — тй лукавй, безсєрдечнй 
проводники лишили ся самй на березі, а бідного 
Русина пхнули вь яму міжь дикихь звіровь, щсбьі 
тамь загибь марне! 

Хтожь то такій ? — Се лукавй проводники, мои 
братя Русини. Се нашй москвофіли! Се тй лукавй 
проводники такь вь старомь краю якь и туть вь Аме¬ 

риці. Они вь старомь краю ще осліплюють народь, 

приготовують до затрати віри черезь газети платнй 
Москалями, а до Америки висилають своихь агевтовь, 

котрй туть увивають ся якь голодвй вовки середь 
ліса, та всілякими способами заганяють нашь народь 
до схизматицкои ями, де овосля они гивуть для Ру- 

си. Видруть зь серця віру, злуплять руску шкору, 

повиколюють очи ласки Божои — и такь замучують 
бідного Русина, >кь те невинне ягвя нещасне. Туть 
вь Америці они ся такь знають, якь лисй коні. — 

„Поступь“ и ,,Правда* то близнюки, ніби сварять ся 
то зновь братають ся — а разомь всегда бють о нашь 
бідний народь такь, що сей — ьже вь старомь краю 
засліплений — дає имь віру и зь завязаннми очима 
йде до схизми. А проводники? ПрОЕОДНВКИ б^гсче- 

стивй, непорочнй — пхнувши бідного Русина до 
ями — самй стоять ніби при греко католицкой Цер¬ 

кві и при греко*католицкой вірі. Облудники! Здра- 

дники! Та чому самй вже разь не скочите вь то баг¬ 

но? — Ага! не дурнй. Они знають, що тамь нема що 
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робити тай мішочокь тамь невеликій — а ту и гро¬ 

шики суть, ну и чорне діло робить ся — діло здра- 

дн. Они безь того мерзенного діла не можуть жити 
такь, якь піякь безь горівки. Здрада пересякла вже 
ихь кости и мозокь, тому они якь фарисей удають 
побожннхь и праведвнхь грекокатоликбвь а вь серци 
вже давно затратили віру. И то инакше бути не мо¬ 

же. А дежь бьі чоловікь честннй такь поступавь, 

щоби письмомь и наукою та своимь поведенемь зага- 

нявь народь до схизми, а самь говоривь, що вбнь 
греко-католикь? Чистий брехуяь и фарисей! — Вонь 
ненавидить свбй народь такь тяжко якь той ляхь не¬ 

навидить Русинбвь, що ся о своє право упоминають. 

Москвофідь не терпить хлопа. — Вбнь его нази¬ 

ває мудьсмь. — Вбаь вь старбмь краю не пустить 
его до хати, але каже ему вь кухни ждати. — Вбнь 
хлопови завдає тяжкй посій а самь жре мясо и 
вь пбсть великій. — Тобі хлопе й молока не вольно 
ся ткнути а москвофідь курку лупить вь середу або 
и вь пятницю, навіть у пбсть. 

Даруйте, братя Русини, що я ся трохи увісь тай 
сгавь вичислювати ихь честноти. Се не моє и не ва¬ 

ше діло. Нехай Господь судить ихь лицемірства и 
честноти, єели якй мають. Мені о що иньше ходить. 

Я хочу вамь вгЬмь сказати, що такь вь старбмь краю 
якь и туть москвофіли пбдготовують народь до схиз¬ 

ми а передь світомь заслонюють ся тимь, що они 
лишень учать народь правди, честноти и любомудрія. 

Лицемірство ховають а любомудріе напередь вистав¬ 

ляють. Се все єсть чиста лсжь. Они обь тбмь самй 
добре знають и кождий, котрого они привели до 
утрати віри, тото имь вь очи скаже. 

Правдою єсть, що они здрадники віри. Москво¬ 

філи нашй мають цілу исторію свою и своихь пред- 

кбвь, зь котрихь головнй ихь світила всегда загвру- 

вали свою віру та поганьбили цілий рускій народь 
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напгь. Ихь головнй славвй борителі всі поломили 
присягу и здрадили народь, державу и св. грекока- 

толицку віру. Оть то вамь слава! Огь маєте чимь 
похвалитись. Тй здрадники подали нась всіхь вь по- 

дозріне. По світі говорили, що Русини здраджують 
державу и народь свой а що найгорше - віру свою. 

Ми черезь тихь здрадниковь нігде віри на мали — 

ми не сміли нікому вь очи просто подивити ся, та¬ 

ка ганьба на нась упала черезь тнхь здрадниковь 
чужихь наймитовь. А снан тнхь здрадниковь и ихь 
накоренокь, на той чась якь монарха слідивь за 
здрадниками, притихли и утікали де могли, щоби до 
криминалу не достали ся. 

Церковь свята много разовь водкрнвала облуду 
тнхь здрадниковь, но они заразь присягали, що они 
вірнй свому Владиці, аби ихь водь миски и книша 
не водганяти — а поза плечі дальше своє чорне ді¬ 

ло всілякими способами провадили. Дивіть ся, люди 
добрй, яка вь нвхь присяга!! Москвсфілн священни¬ 

ки вь Галичині посилали своихь людей на водиусть 
до схизматвковь и казали имь тамь сповідати ся и 
причащати ся, бо казали, що то все одно. А где ихь 
присяга, яку складали при свяченю? А чи віра мо¬ 

же бути подвойна? А чому они самй не пойдуть до 
Рос:и и не зголосять ся тамь до служби, єсли имь 
така солодка віра ихь? Чествнй чолоьікь повинень 
такь зробити. Єсли ти розумно и ясно перекований 
що тамь правдива Церковь и віра, то йди и не заби¬ 

рай місця другому — а до своеи власти напиши 
ясно, що ти тамтого ся тримаешь.— А напій москво¬ 

філи лижуть иавовь по рукахь, бють сд вь груди, 

очима завертають, на любовь ся покликують — а то 
все ошуканьство. Чогожь лицемірити? Дві правди 
нема. Або на право або на ліво. Та на що имь те 
говорити, коли они на те все глухй. Они й до Росіи 
не пойдуть тай туть правди ся тримати не будуть. 



Та чому? Бо они здрадники — зь чорннмь еумлі- 

нємь — гонять поміть нашь бідний народь якь той 
вічний жидь. Чисто жидбвска натура. Ти ему кажи, 

що хочешь — и наплюй му вь лице, и сто разбвь 
викинь за двері, а вбнь зновь лізе до тебе и шукає 
гешефту. — Москвофіли чистй гешефтярі торгують 
народомь и вірою и Христомь. Може не правда?! А 
дивіть ся, люди добрй! 

МОСКВОФІЛЬ ЗАПРОДУЄ ГР. КАТ. 
ЦЕРКОВЬ АЙРШПАМЬ. 

Послухайте, люди добрй, и осудіть самй, що то 
за люди тй москвофіли. Якь ще не було буллі, то 
всі люди туть вь Америці готовй були записати свои 
церкви на руского єаископа. Божь здоровий розумь 
намь диктує, що оно такь повинно бути пбсля вся¬ 

кого здорового розсудку. Та навіть ухвалили вь Ню- 

Йорку, що и тй церкви, що записанй на лат. єписко- 

пбвь, мають старатись попереписувати на руского 
єаископа. На що мьі маємо бути дбдь чужими голо¬ 

вами, коли є своя. Та схизматицка наймичка „Прав¬ 

да*4 горлала проти того. ,,Американскій Русскій Ві- 

стникь“, одинока ніби грекокатолицка газета пбшла 
зь слідь за схизматицксю наймичкою и собі такь 
само горлала на цілу Америку, аби люди не запису¬ 

вали своихь церквей на руского єаископа, бо вонь 
вбдтакь запродасть айригаамь; а схизматицкій віникь 
,‘Поступь“ ажь захрииь такь скавулівь за тими пер¬ 

шими и все накликувавь людей, аби не давали сво¬ 

ихь церквей на руского єаископа, бо вбнь вбддасть 
айришамь. Тнмчасомь коли такь схизматицка наймич¬ 

ка ,,Правда** горлає и еи женихь „Вісгникь44 тай 
ихь бахорище „Поступь** те саме повторяють, то 
москвофіль Фе&ула вбддав церковь ьь Тгоу, N. У. 

айришови потайки — та ще й сбчорнивь свого єаис¬ 

копа передь айришомь. Отже роздимай собі теаерь, 
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дорогій брате Русине, и скажи, хто занродуе церковь, 

чи єпископь чи москвофіла? Чи се не ошуканьство? 

чи се не обмана ? чи се не фарисейство? чи 
се не злоба? чи се не туманене бідного народа 
вь жввй очв? Москвіфільска наймичка ,,Правда14, еи 
женихь ,,Вістникь“ тай ихь бахорище ,Постуоь** 

кричать на єпископа, що заародасть церкви айришамь, 

а одномишленникь того плюгавого супружества, мо- 

сквофіль Фекула, воддае запродує церкву айришови. 

Самь робить те, передь чимь другихь остерігає. Та 
Русинь твердий, Русивь, що хоть трошки чести має, 
на таке би ніколи не водваживь ся. Таке може зро¬ 

бити лишень москвофіль! — Видвшь, брате Русине, 

що то за насіве, тй москвофіли! И они твердй Руси¬ 

ни? Розсуди самь. 

Старий татуньо москвофіль туманить народь, аби 
не давали церквей вь опіку свому рускому вписко- 

пови, бо воддасть айришамь, а его зять гала драла 
погнавь до айриша і воддав ему церковь. Оть куди 
стежка вь горохь! 

Тотй благочестивй москвофіли висиджують у ай- 

ришівь та голову имь вертять проти еаископа. Не¬ 

давно зобрали ся вь Скрентоні и далі скаржити на¬ 

шого єпископа; що вонь спроваджує священниковь 
Русиновь не москвофіловь, мовь би се було противь 
св. віри. Чи ви таке чули, люди д(брй?! Вже хо¬ 

дять до латиньскихь епископовь и просять, аби ихь 
пріймили за своихь, и щоби не рускихь свящепни- 

ковь пріймали, котрй зь бідного народа вийшли, але 
аби пріймали радше англиковь або зь Росіи. Лице¬ 

міри!! А діти бідного народа де подінуть ся? Вовки 
неситй, ви рускимь дітямь зь горла видираєте ку- 

сникв хліба! То ви смієте скаржити еі ископа передь 
айришомь за то, що вонь пріймае рускихь священи- 

ковь и то якь разь тихь, котрй вийшли зь народа зь 
подь сельскои стріхи, де ихь отець и мати тяжко 
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працюють на куснику поля и чекають помочи води 
своеи дитинн, на яку все дали, що мали, абьі она 
стала священикомь! 

Га, мои братя Русини! Якь ви туть не заплачете 
самй надь собою, то хиба серця не маєте. Ми справді 
нещастнй! Нехай бідний рускій народь пропадає безь 
священника,—нехай священники, що внйшевь зь подь 
сельскои стріхи, нехай гине подь длотомь, на то нема 
ратунку, бо москвофіли хотять всьо звісти и проковт¬ 

нути — цілого Русина зь кбстками!! Але скорше 
удавишь ся, поганий здраднику, якь ти нашь народь 
згладить! 

ОДНО СТАЛО МЕЕГВ ЯСВЬІМЬ. 

Я собі гадавь, що москвофіли, то собі оть пло¬ 

хенькій чоловічокь, що хоче бути аристократомь — 

хоть неодинь на голой соломі родивь ся — и надуває 
ся широко, бо рахує на велику Росію, що заступить 
его, якь не стане ему гроша вь кишени або хліба,, 

а то я виджу, ибзнаю, що москвофіли нелюдске со- 

творіне. Вони хоче все пожерти, що только видить* 

Та вже іджь собі що хочешь, только до священни- 

ковь не бери ся и народь рускій лиши на боці — 

а решту я тсбі не бороню зьісти. 

Теперь я трохи порозумівь, чому то москвофіли 
таки зненавиділи нашого гр. кат. єпископа, та таки 
вь ,,Правді** пишуть проти нєго — и Боруха садять 
на есшскопа. То тому, що нашь епискоаь внйшовь 
зь бідного нарада и для бідного народа має щире и 
любляче серце, а москвофіли народа ненавидять и 
торгують ними таки, якь худобою на ярмарку, и 
ошукують его та запродують у найми чужими. Видко 
діло, що ихь сграхь збирає, аби єпископи не схотівь 
сего народа боровити тай ему очи отворити, бо тогди 
мусіли би зобрати свои манатки на плечі и Ьхати 
до Росіи або до Платона, або до Галичини. Ага — 
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теперь мені вже ясно. Та дай Боже, щоби народь 
нашь прозрівь. Дай Душе святий, аби нашь рускій 
народь просвітивь ся світломь небесннмь та орогнавь 
тьму вбдь себе. Дай то Христе, Сине Божій, аби ми 
Русини воскресли зь того гробу, вь якій тй здрадники 
нась вкинули! Теаерь вже стало ясннмь и 

ИНШЕ ДРУГЕ Д'ВЛО. 

Яке? Дуже цікаве. Варто послухати. Ви собі, 

мои читателі, пригадуєте, що я на початку сказавь? 

Я сказавь, що водбуло ся гучне весіле — гучве та на 
цілу Америку славне. ЕГодруживь ся ,,Американскій 
Русскій Вісгникь*4 зь дєвушкою „Правдою4*, а Борухь 
бувь за дружбу. Но ви певно цікавй знати, хто то 
ихь вінчавь? Оть се власне цікава річь. Я думаю, 

що папа Жітковичь не мбгь вінчати, бо вбнь власне 
саравлявь весіїе. Еаискоаь Угринь бувь другій 
дружба. Та якь? Еіискоаь дружбою? Та чому би ні! 

Вь такой вірі все можливе. Може епископь Угринь 
коршмаромь бути, то чомужь не може дружбити? 

Остае отже, що якійсь саеціяльньгй еґомосць мусівь 
ихь вінчати. Ану чи вгадалибнсьте хто? Ніякь не 
вгадаєте. Мушу таки самь сказати, бо я бувь на 
шлюбі. На тото вінчане запросили не когобудь, але 
самого доктора Васовчика. Вбнь добре знавь девушку 
,,Правду44, бо зь нею вь сусідстві мешкавь, а до 
жениха ,,Вістника“ і*дивь вь свати и укладавь кон- 

тракть передь заручинами. — Тото єге коштувало 
много роботи. Написавь ся бідачиско безь кбнця и 
міри, то до „Правди44 то до „Вістника44, заки звівь 
ихь разомь до купи. Що правда, потерпівь вбнь 
трохи черезь сесе сватане, бо люди вишмарили его 
зь Олв фанту, але за то бувь на весілю и добре ся 
бавивь. По весілю дрь Васовчикь, очунявши на до¬ 

розі, пбзнавь своє прикре положене, тнмь ббльше, що 
й нашь епископь щось кр&внмь окомь споглядавь на 
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те весіле, а навіть — якь повідають — пославь ему 
письмо, аби вже больше шлюбоБі не дававь. 

Дрь Васовчикь розгніваний дуже на єпископа, 
що важивь ся перешкаджати ему вь его шляхотеихь 
подвигахь для де бра Церкви — ставь вередувати на 
єпископа, що вонь запроданець Украинець, хоче бул- 

лю завести, та всіхь людей запродати айришамь. — 

„Люде, станьте за мною, а я покажу, що вонь (епи- 

скопь) жаднои власти не має- и т. и. говоривь дрь 
Васовчикь. А якій тому конець? Конець такій, що 
люде станули за епископомь, его вишмарили, а вонь 
сейчась, по нараді зо свахою та сватами, поіхавь 
впрость до Пітсбурґа и воддавь ся вь опіку айришови, 

обіцюючи ему вірно служити и буллю заховувати.’ 
А теперь я не знаю, чи то той дрь Васовчикь Москво* 
філь, чи айришь? Судіть ви самй, добрй люди. Мені 
лишень стало ясннмь то, що всі тй водь „Вістника” 

и „Правди“, котрй такь на єпископа нашого горду¬ 

ють, то суть найбольшй запроданці, здрадники, хруні. 
Оть ТОТО МЄН& ясне. 

Гей, братя Русини! отвирайте очи и дивіть ся 
на чуда и дива, якйунась діються!! Ану но до діла: 

гоніть тнхь запроданцівь водь себе на сто вітровь 
тажь то крутарі, якихь світь не видівь. Инакше 
пишуть, а инакше роблять. Тажь самь Жатковичь и 
Угринь вь сполці зь айришами! Гей! хто би ся сего 
сподівавь?! Ото опікуни нашои греко католицкои 
Церкви! А ми дотеперь нічо не знали! 

ТЕПЕРЬ ДО ТЕБЕ, НАРОДЕ, СЛОВО. 

Народе Рускій! Кличу до тебе голосомь архан- 
гельскои труби, збуди ся! Встань! Прозри вже разь 
та диви ся, хто Тебе запродує! То не нашь епискош, 

запродує народь, але урядники „Соединенія“, москво- 

філн и айришкй лизуни. Народе, стань при своімь 
Владиці, бо на него нападають злочестивй вороги зь 
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усіхь бокові», але несправедливо. На него вже напали 
айпиші и роблять надь нимь инквизищю, а зьними 
Училися священники запроданці и москвофгли и 
схизматики. Стблько вороговь а вбнь самь одинь боре 
СЯ и сміло водкидае вороговь якь пилку на бокь, 
жде помочи вбдь народу и вбдь Вірного священь. 
ства Нашь епископь зь народу вийшовь, тожь народь 
має его оборонити. Нашь епископь не має нічо вь 
юукахь такь, якь Христось — має лишь науку Хри 
2Г. серце руске, любяче свбй народь и свою 
гоеко-католицку Дерковь, та кождому сипле правдою 
ВЬ оч и Ми иовиннй всі якь одинь мужь станути 
при нашбмь єпископі, щоби вороги знали, що вь нась 
єсть сила - мьі не дамо ся. КождиЙ Русинь грешь 
католикь, кождий Мадярь греко католикь. кождий 
синь нашои греко- католицкои Церкви повинень сей- 

чась станути сміло противь здрадеиковь и заштапу- 

вати тй здрадливй напади на нашого Владику, нашо- 

го Отця, нашого зверхника церковного. 
Не слухайте сплетнівь, якй вороги виписують, 

або виговорюють на Владику. Кождий зь нась якь 
почує яке слово проти Владики, най сейчась запро- 

тестує проти того, а хотяй би се бувь не знати хто, 

то сейчась най му скаже вь очи: „Не вольно на на¬ 
шого Владику ані слова говорити, .бо то нашь вверх- 

никь вбдь Бога посланий до народу, ми єго маємо 

слухати и за него молити ся“. 
У Кождий зь нась най ся розвідує добре, хто пой- 

шовь на службу до айришівь: чи, Владика чи тотй 
господинове водь „Вістника” и водь „Правди , 

„„ робить баламуту: чш Владико, - їм» “"Є0®"* 
Вбдь „Правди” та вбдь „Вістника1 ; - хто буллю 
заводить: чи Владика, чи тотй, що пошли на руку 
айришамь. Они вь ґазетахь складають все на Вла- 

янкт а самй поза плечі тото власне роблять, що 
Владиці закидають. Та на те все ми вже маємо до- 
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кази и вже наеь ніхто не ошукає, ані москвофіль 
Обушкевичь вь ,,Правді", ані Жатковичь вь „Віст- 

нику“, ані Борухь вь литературі, ані Дрь Васов- 

чикь вь своімь мудромь — о дуже мудромь — по- 

ступованю. Ми вже ся розпознади. Теперь буде 
рахунокь ясний и чистий, нехай народь знає. Вамь, 

враги чорнй, нічо вже не поможе, що ви теперь ки¬ 

нули ся на еиископа та назвали его украиньскимь 
епископомь. Тимь вже ви его не зганьбите. Ви его 
назвали Полякомь и Мадяромь, то чомужь не м жете 
назвати ще й украинцемь и радикаломь. Але лишень 
одно забули ви, господинове водь „Вістника" та водь 
„Правди" а и ви Дрь Васовчикь, котрий якось не 
може вамь того потолкувати — хотяй дуже учений— 

що ви якь разь зовсімь себе зганьбили тимь, що 
пишете. Тажь ви дали собі свідоцтво неуцтва и 
морального убожества, закидаючи епвскопови, що 
вонь Украинець. Чому? Бо би не знаючи, що то є 
Укравнець, хотіли тимь єпископа зганьбити а тьім 
часомь тимь принеслисьте ему славу а собі ганьбу. 

А не знаючи, що то єсть радикаль, ви самй радикала¬ 

ми стали. Тожь теперь порозумійте добре, всі гості 
8Ь весіля и ви Отче духовний, щосьте вінчали 
„Вістника" зь „Правдою", що ви самйе ради¬ 

кали чистои крови — а украинцемь ви не то 
що не варта бути, але навіть чоботь ему вичистити 
не годнй. Послухайте отже дрь Васовчикь и ви пане 
дружбо Борухь тай ви всі москвофіли на купу, а я 
вамь потолкую, що то єсть той украинець а що ра- 

дикаль, а втогди побачите, якй ви дурнй всі на купу. 

Щоби однакь дрь Васовчикь не дуже гнівавь ся, що 
я туть простий собі чоловікь не докторь, хочу учити 
доктора, то прошу его дуже красно прочитати собі 
аа украинцівь статію, написану черезь мадярского 
патріота дра Гекеїв Иа^уіуапу вь ..ЧкгаіпівсЬе Випл¬ 

ескай". Прочимь, не докторамь, у яквхь розумь ясний 
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в не бракує доброи волі, поясню туть и то страшне 
украинство, якого нашй москвофіли так боять ся, а 
прочй по глупому за ними тй небилиці малпуючи 
повтаряють. 

ЩО ТО ЄСТЬ УКРАИНЕДЬ? 

Украинець єсть то Славянинь Русинь, котрий по¬ 

ходить зь Украинн, широкого и розлогого краю, по¬ 

ложеного вь царстві Російскомь. Кожднй, хоть кри- 

хоточку письменний чоловікь, може вичитати на все- 

світной карті (мапі). — Украйну замешкують Руси¬ 

ни такй самй, якь вь Угорщині, Галичині и Буко¬ 

вині. Єсть ихь тамь зверхь трійцять міліоновь — а 
нась вь Угорщині, Галичині и Буковині та вь Аме¬ 

риці, єсть до пять міліоновь. Отже разомь всіхь Ру- 

синовь єсть звижь 35 міліоновь. 

Просвітяо вибила ся на верхь черезь тяжку бор- 

бу одна часть сего великого народу, а именно Руси¬ 

ни галицкй. Они здобули собі свои рускй ґімназіи, 

рускй школи по місточкахь, рускй институціи, ма¬ 

ють своихь рускихь професоровь, рускй лицеи, рускй 
книжки, рускй катедри на университеті. А борять ся 
завзято за всі права руского народу на кождомь по¬ 

ли. Русини галицкй то правдивй мученики за права 
свого народу, бо они, борють ся за про те, аби Ру¬ 

сини, були зровнанй зь усіма иншими народами 
вь державі. Русини галицкй помимо тяжкихь пере- 

понь зо сторони Поляковь и здрадниковь москвсфі- 

ловь, сотворили свою родну литературу такь на поли 
просвітномь якь и на поли церковномь. Они мають 
свою исторію т. є. исторію народу украиньского, 
найбольшу и найкрасшу зо всіхь народовь славянь- 

скихь. Великихь сімь томовь сей исторіи, внданои 
Грушевскимь, професоромь Львовского университету, 

толкують Німці и Французи якь найкритичнійше 
оброблену працю. Сама Росія признала професорова 



Грушевеком)' надгороду за се діло и позволила утво¬ 

рити катедру язика украиньского т. е. нашои рускои 
бесіди. Отже сама Росія учена признала нась за на- 

родь воддільний ж нашу исторію пошавуввла и на- 

шу руску бесіду оцінила, бо годі заперечити се, що 
ясне якь сонце кождому хоть трохи ученому чолові- 

кови. — Шкода, що нашь Д рь учений, дотесерь сей 
исторіи и на очи не видівь, а вонь каже, що вонь 
Русинь и докторь! — Но идімь дальше. 

,,Добре“, — скаже хтось — ми то розуміємо, що 
єсть край Украйна и що тамь жіе поверхь ЗО міліо- 

новь Русиновь такихь самнхь якь и ми, але того не 
розуміємо, длячого Русини галицкй або американьскй 
називають ся украинцями. коли они на Украйні не 
родили ся, тамь ніколи не були и до смерти може не 
будуть?** Оть тото власне хочу пояснити всімь тнмь, 

що себе на сміхь виставляють, коли думають, що 
якь кого назвуть Украинцемь, то тнмь ему ганьбу 
наносять. 

Питаю ся вась, що сесй мои слова читаєте, длячого 
то Полякь або Чехь, що уродивь ся на Німцяхь 
а замешкалнй вь Америці, називає себе 
Полякомь або Чехомь, а не Німцемь або А- 

мериканцемь? — Єсли ти запитається его, ,,що 
ти за одинь?“ то вонь не скаже тобі: ,,Я Німець 
або Американець**, але скаже тобі, що вонь Чехь або 
Полякь. Чому то такь? То тому такь, бо Чехь єсть 
чоловікь розумний и знає, що зонь належить до сего 
народу, котрий жіє вь краю ческомь положеномь 
вь Австріє; а Полякь зновь такожь яко чоловікь 
розумний знає, що вонь належить до того народу, 

котрий жіе вь краю польскомь положеномь вь Росіи. 

Ж диви ся, брате, та подумай надь тнмь добре, що 
хотяй Польща лежить вь Росіи а Чехи вь Австріи, то 
сей чоловікь Полякь, не скаже „Я росіянинь** а дру¬ 

гій зновь ,,Я австриякь**, але скаже тобі „я Полякь** 



34 

,,я Чехь“! Видвшь, Русине, що то значить просвіта? 

Такь Чехь якь Полякь е чоловікомь проевіченимь и 
тому добре розуміє, що назва народна якогось 
чоловіка рахує ся водь того краю, де мешкають у 
великбмь числі такй самй люди якь вонь самь т. є. 

такй люди, котрй такь само говорять, такь само спі¬ 

вають, такь само ся бавлять, таку саму исторію ма¬ 

ють вь минувшині и до того самого всі стремлять. 

А теперь чейже кожднй порозуміе, ч< му то на¬ 

пій Русини називають ся Украинцями — хотяй тамь 
на Украйні не родили ся а жіють вь Америці. Тому, 

що кожднй, що бодай трохи учений, Русинь, розу¬ 

міє, що вонь належить до того народу, котрий вели¬ 

кою силою мешкає на Украйні вь царстві росій- 

скбмь, а назва народна йде водь того краю, де най- 

ббльше мешкає такихь самнхь людей. — На Украйні 
мешкає нашихь Русивовь ЗО міліонбвь, тому и водь 
той Украйни, водь того краю всі Русини називають 
ся Украинці такь, якь водь Чехбвь Чехами; водь 
Польщі - Поляками; водь Німеччини - Німцями; 

водь Хорватія - Хорватами ; водь Италіи Италіянами 
и т. д. — Хотяй де инде родили ся, а де инде меш¬ 

кають. — Кождий народь має свбй шмать землі, де 
его найбольгае мзгакає, и водь той землі бере собі 
назву. Такь и кожда держава робить. Ми маємо вь Ро¬ 

сія великій край, котрий передь тнмь я нась всіхь 
до єдна обвимавь, я сей край називає ся Украяна но 
нинішний день — я стоить ясно виписаний на ма- 

пі такь, що и сліпий пальцемь єго намацає. Тожь 
водь сего краю кождий щирий Русинь бере собі наз¬ 

ву Украинець. 
Всі прочй Русини, котрй ся помітують своими 

братьми я своєю родиною, не мають жаднои назви и 
суть неначе прищіпки до чобота польского або ав- 

етрійского, полатаного всілякими народними при¬ 

щіпками: або прищіпкою московскою, або сутьціл- 
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комь нічнмь. Всі нашй москвофіли: суть прищіпкою 
и латкою московскои діри - и самй навіть Москалі 
ихь за ніщо мають, бо здрадникомь ксждий гидить 
ся. — Мш Русини Украинці радуємо ся и тішимось, 

що нась така велика сила є на світі, та що маємо 
свою рбдну краину — хотяй пбдь чужимь царемь, 

але маємо — що маємо имя сьвяте — гей би на кре- 

щеню намь дане — и то наша слава. И денебудь ми 
жіємо на світі, то радуємось и тішимо ся тимь 
именемь, бо то намь миле, що не єсть ириченою; ті¬ 

шимо ся, що ми не зайдами, або наймленнми чужи¬ 

ми аґентами, або — борони Боже — здрадниками свого 
народу. И тому то для нас не єсть ганьбою, якь нась 
хтось називає украинцемь, але тота назва приносить 
намь честь и славу такь, якь туть вь Америці кож- 

дий айришь має собі за честь, якь его хто називає 
айришомь, и то зь усею свідомостію, явно передь 
усіма стверджує ,,уев. І аш ігівЬ!“ Тай так само, якь 
би хтось назвавь мадяромь того чоловіка, що до ма- 

дярского поколіня належить и зь мадярскимь наро- 

домь но крови одно єсть — то тото для него не 
ганьба, але честь. Не ганьба такожь сказати Полякови, 

що вонь Полякь, або Німцеви що Німець, бо то єсть 
назва его краю, за котрий вонь добре знає, де жіє 
много его братовь — хотяй самь тамь не родивь ся, 

и може навіть и вмре поза тимь краемь, водь котро¬ 

го єго такь називають. — Не ганьба отже назвати 
нась украинцями водь нашого краю Украйна. 

Щожь теаерь зь того йде? Зь сего йде, що тй 
писателі водь ,,Вістника“ и водь „Правди" суть 
люди або зовсімь дитинячй, котрй такь якь тй дітва- 

чиска прозивають себе взаимно прозвискомь або йме- 

немь свого батька, або що тй люди о Божомь світі 
нічогісінько не знають, або зновь що^суть добро- 

вольними або платними аґентами для чужого народу; 

або вкбнци суть такь злобнй и такь^переворотнй, що 
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не потрафлять нічого мудрого аві погадати, ані ска¬ 

зати, ані написати. — Але знайте, господвнове оть 
„Вістника44 и „Правди4*, що ми нічо не маємо про¬ 

ти вашого невіжества и ми тому не винуватй, тблько 
змилуйте ся и майте на стблько чести и не жадайте 
вбдь народу платні за свою глупоту. Народь не по- 

винень вамь платити за вашу глупоту, але за свои 
тяжко запрацьованй гроші повинень бодай щось до¬ 

брого прочитати. Якь би песь зьівь тото, що ви 
пишете, то певно сказивь би ся. 

Я й не дивую ся дуже що міжь народомь така 
баламута, бо тота баламута походить вбдь вашого 
письма, мои господинове. Якь народь прочитає що 
зь „Правди44 та „Вістника44, то чує болі вь жолудку 
ж шумь вь голові, тай тоді не може собі дати ради. 

Ви зь того тішите ся, але то дуже нечестно давати 
отрую бідному народови. Та то ще байка, що не¬ 

честно, але маєте тяжкій гріхь. Але ви вже не має¬ 

те ані встиду ані совісти, а хто вже тихь двохь 
конечнихь честноть не має, то зь такимь вже нема 
що робити, бо вонь на все вбдважить ся. Такого чо¬ 

ловіка треба хиба зь далека оминати. Ви справді ма¬ 

єте доктора міжь собою, алежь той докюрь щось 
самь все хорий и самь себе ніякь не може вилічи¬ 

ти и пошовь ажь у айришівь глядати ратунку. Чи 
ему що айриші поможуть, сего я не знаю. Знаю ли¬ 

шень то, що дадуть ему буллю до захована — ну и 
тота булля то вже певно єго вилічить. 

Мені ся видить, мои Братя, що кождий зь Вась, 

якь зь увагою перечитає се, що я туть написавь про 
Украинцівь, порозумівь" добре. Вже знає ясно, що 
имя Украинець значить то само, що Русинь, але 
справедливий, твердий, горячій, любячій свбй народь 
ж борючій ся за права свого народу. Удраинець бри- 

дмть ся вдрадниками и гнобителями свого народу, 

біднихь хлопбвь боронить, народь рзбучій гортуе 



вь одну родину и бажає слави свсму народови. А та¬ 

кому чоловікови честь передь Вогомь и честь передь 
людьми!! Вогь прецінь наказує любити свой народь, 

хотяйби бувь и дуже бідний. Христось такожь лю- 

бивь бідннхь людей и для нихь працювавь — а бо- 

гачамь внкидавь на очи ихь закаменілу гордость и 
бракь любови до бідного народу. Нашй москвофіли 
всегда гидять ся хлоаомь и роботникомь, а себе три¬ 

мають за аристократові» (пановь) и лучать ся зь мо- 

гучими сего світа, хотяйби тй могучй]®були найтяж- 

шими ворогами бідного рс бучого народу. Чи не такь? 

Ану скажіть москвофіли, що ні. Ви вь своихь пись- 

махь всегда народови представляєте велику славу 
Росіи: еи богатстьа, торговлю велику, могутну силу, 

царя блискучого, церкви золотомь критй. Тай и що 
зь того бідному народови? Ніби тй богатства не 
злупленй зь бідного народа? Тажь на тихь богат- 

ствахь тяжить кровь и слезн бідного народа — то 
всьо взято водь бідного народа. Хлепови, бідному 
роботникови не вольно станути навіть подь порогомь 
гордого, богатого вельможі. Вовь зь водкритсю голо¬ 

вою стоить бідняка на морозі и вичікує у чиновни¬ 

ка цілими днями, аби доставь колька копійокь на 
щоденний хлібь, бо нічо не вродило ся а податокь 
царскій стягнули зь него вь четверо. Кождьііі чвнов- 

никь має свою пайку вь кервавомь податку бідного 
мужика. 

И ви москвофіли маєте серце, маєте совість такь 
туманити бідний народь, та представляти ему золстй 
грушки по вербахь, а кождого, котрий хоче той на¬ 

родь просвітити та ратувати водь нужди та загибели, 

що хоче ратувати его передь внзискомь и гнетомь 
могучихь, ви представляєте яко его ворога. Ви чистй 
економи паньскй, що дусите робучій народь обіцюю- 

чи ему паньску ласку, котрои пань ніколи не дасть, 

бо вонь не знає бідного чоловіка. 
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ЩОЖЬ НА ТЕ СКАЖЕ „ПРАВДА** 

ТАЙ „В*ВСТНИКЬ?“ 

,,Правда“ и Вістникь“ за се моє пвсьло сейчась 
окрестить мене словомь: „Украинець - радикалі»**. Бу¬ 

дете бачити, дорогй Вратя Русини! Кождий. що 
упбмне ся за біднимь народомь и за его права, сей* 

чась буде названий радикалом!» и безбожникомь. Такь 
єсть вь старбмь краю, такь и туть вь Америці. 

Вь старомь краю декуди священикь ставь вь обороні 
бідного хлопа проти графа або пана, котрий забравь 
бідному хлопови кусень загона и колька деревь при 
фосі, — бо хлопь не сміє мати ані кусника свого де¬ 

рева, — и загонь потрібний панови на дорогу до парку. 

Священикь не давь зробити кривду хлопови и до чо¬ 

тири рази стававь за него до суду и таки нань му- 

сівь водступити. Хлопь радувавь ся а священикь 
ставь радикаломь. Пань завдавь такого священика до 
єпископа, до намістника, до старости, до жандармові 
до уряду податкового, одннмь словомь — вь цідбмь 
краю знали, що сей священикь радикаль. Нашй мос¬ 

квофіли сойчась переписували зь польскихь газеть, 

якй нанн собі видають, до своихь газеть тотй но¬ 

винки, де пань назвавь священика радикаломь, и то- 

то давала міжь народь. — Священникь радикаль, 

професорь радикаль, хлопь радикаль, ну и ксжднй 
украинець радикаль. — ,,Та чому радикаль?“ — пи¬ 

таю ся неразь москвофіла або пана польского. — Якь 
то чому? Чижь не видите, що воеь бунтує хлопбвь 
противь панбвь — а то діло грішне и безвірне4*.— 

Алежь бо пань немилосердно кривдить хлопа и его 
працю такь несправедливо визискує, що то еще ббль- 

шій гріхь, - кбжу я.— ,,Еть\ — каже москвофіль — 

„що тамь вн-нскує. Хлопь то чиста худоба; его пра¬ 

ця нічого не варта; та хто видівь нині хлопа глас- 

кати; вбнь вбдь того єсть, щоби на панбвь робивь!. 

Хлога треба завсігди за порогомь тримати. Вбнь 
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днесь противь пана а завтра противь попа а позав¬ 

тра противь Христа и Церкви44.-,,Такь, то правда44 - 

кажу я ,,але се такь зробивь би только дурний и роз- 

піячений хлопь, але просвічений хлопь того ніколи 
не вчинивь бн. Жадень учевнй чоловікь не повстане 
проти Христа, Церкви и проти власти церковнои; 

повстане только проти несправедливости, яку ему 
можуть вь церкві деякй люди зробити44. — „Я ви- 

джу“ — каже москвофіль ,,що вн такожь е радикалі», 

тому я зь вами не хочу больше говорити, внносіть 
ся мені зь хатн44. Ну и я пошовь затиснувши шапку 
ажь на уха, бо було зимно, а вь серцисобі погадавь: 

оть дурннй москвофіль, ніби вонь знає що то ради- 
каль? 

ЩО ТЕПЕРЬ ДБССЬ? 

Зь часомь я призабувь на тоту розмову тай 
поіхавь вь Америку. Вь Америці чоловікь у праци 
зь дня на день, навіть не думає о томь, що колись 
бувало вь старомь краю. Контенть що жіє безь пань- 

скои ласки, тай що може дати кусникь хліба своій 
жені та діточкамь. Ажь ось довідую ся, що приі- 

хавь нашь єпископь. Серце зрадувало ся мені, що 
прецінь вже разь и Русини вь Америці пробудять 
ся та злучать ся до єдна. Та не довго сей потіхи. 

Ледви минуло пять місяцівь водь часу прибутя єпис¬ 

копа до Америки, а Русинн не только що нічо не 
зробили, але загатили дорогу тому єаископови, абн 
ані кроку не зробивь напередь. Мені стало встндно 
за весь нашь рускій народь. Чи мн справді такй ле- 

дащй, чи нась Господь проклявь? Що тому єсть за 
причина, що мн не годвй до нічого дойти? Ставь я 
думати надь тнмь и пильно та уважно газети ставь 
читати — на сколько мавь вольного часу — тай по¬ 

боли познавь я, що нашь народь добрий, а Богь нась 
не проклявь, только сколька дурнівь зарозумілихь - 
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вибачте за слово — хотіло показати нашому епвско- 

пови, що они потрафлять его спутати а навіть може 
и усунути, якь вонь не буде ихь респектувати. До 
той роботи они взяли ся дуже хитро — якь я бачивь 
зь пасгнрского листу нашого єпископа - але бо й 
епископь не розкрнвь єще ясно дороги, яку ОНИ СОб'Ь 

вибрали. Они собі такь сказали: ,,Нашй Русини то 
дурнй цимбали. Ихь можна чимь будь збити яь пан- 

телику — киньмо имь коетку незгоди, най ся жруть. 

Ми самй поховаймо ся а єпископа поставмо близень¬ 

ко нихь. Якь они розьЬдять ся на костцЬ а побачать, 
що маса нема, то оберзут* ся на єпископа и будуть 
єго жерти та кусати, бели би ихь єпископь зацить- 

кавь, то втогди зь другого б ку киньмо зноьь кост- 

ку, але вже твердшу; а втогди они будуть ся больше 
жерти — и зноьь кинуть ся на єпископа. И такь ки¬ 

даймо разь за разомь новй косгки — а все щоразь 
то твердиш. На конци вже можна буде и камЬнь 
мЬжь нихь кинути, бо они вь заЬлости навЬть и не 
розпознаюгь, що то не коетка — и будуть собЬ зуби 
ломити на камени. Намь тото нЬчо не шкодить, бо 
ми добре закрнтй — а єпископа заженемо живцемь 
до гробу. Щобижь тото добре ся удало, то биймо на 
двЬ руки — ,,ВЬстпакомь ‘ и , Правдою**; а схизматики 
и неарошенй наьЬгь будуть намь помагати своими 
газетами, бо они мусять ити проти єпископа, бо 
инакше мег<гл би стратили*4. — Такій плянь уложи- 

ли сі бЬ москв< філи мЬжь собою, затягнувши до сего 
свого поганого дЬла и безвЬрниковь чистои крови. 

ПЕРША КООТКА. 

Подь теперЬшну хвилю канули они народови 
таку коетку незгоди и хотять нею заворушити весь 
руекій народь. ПричЬішли отже епископови латку: 

украинець, щоби тииь соособомь збурити народь 
проти єпископа, бо народь не знаючи, що то єсть 



украинець, буде думати, що то не знати яка ганьба 
Тай сю назву силують ся по дурному внтолкувати 
народови неначе щось такого страшного, передь ко¬ 

трими крестити ся и утикати, а черезь те — водречи 
ся єпископа. 

Та я не питавь ся єпископа, чи воеь справді 
ссть украинець, але думаю, що наколи вбвь єсть 
правдавнмь, щврнмь Русиномь, наколи єсть тверднмь 
Русиномь, то инакше не може бути — мусить бути 
Украинцемь, бо — якь я вже сказавь висше — що 
Русинь а Украинець або Украинець а Русинь то єсть 
одно и то саме. Якь би не бувь украинцемь, то вже 
тимь самимь бувь би не Русиномь. А якь такь, то 
чимь бувь би? Може москалемь? може юолякомь? А 
здрадникомь свого народа чейже ні. Сего вже ніхто 
не скаже. 

Отже я вже пояснивь, що то єсть Украинець и 
тому тота ,,кумпзвія“, що так того слова ,,Украинець44 

чіпила ся, сама себе на с-міхь виставила и сама С: бі 
дала свідоцтво крайного невіжества и неуцтва, бо 
тнмь показали, що они не мають ні найменшого по- 

нятя о Божбмь світі — они не знають исторіа свого 
народу, що у розумеихь людей мала дитина вже знає 
майже на память. Они бідачиска вь своій глупоті 
думали, що якь назвуть єпископа украинцемь, то не 
знати яку ганьбу ему нанесли, а то цілкомь против¬ 

но, честь ему велику зробили, а напрстввь — себе до 
крайности поганьбили. Таке то діло. 

Та я сильно переконаний, що и угорскй Русини 
не є жадними москалями, але такими самими щирими 
Русинами якь ти, що жіють пбдь Карпатами, якь тй 
що жіють на П )долю и на Украйні. А що ихь бесіда 
трошечки рбжнить ся вбдь нашихь Русивбвь, то тото 
зовсімь нічо не єсть, бо и вь самой навіть Галичині 
вь многихь сторонахь мають свои окремй слова, але 
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тото зовсімь не перешкаджае бути щиримь, добримь, 

твердимь Русиномь. 

Я думаю, що й угорскй Русиньї утишать ся дуже, 

що нась всіхь Русиеовь разомь только єсть на світі, 

та що ми не єсьмо жадна причепа до якогось чужого 
наїдь ворожого народа, але що ми народь великій, 

чисельний міжь Славянами та годний пошанованя 
водь другихь. 

Теперь вже прійшла хвиля, де вже й Москалі 
мусять нась респектувати, и Поляки и Німці мусяіь 
ся зь нами рахувати, бо такь у Францій, якь вь 
Швеціи, такь вь Петербурзі та у Відни и вь Угор¬ 

щині и у Львові за нась Русиновь пишуть славнй 
ученй люди и упоминають ся о нашу кривду. Отже 
и тота штука не удасть ся москвофіламь — и они 
перерахували ся. Народь не єсть такій темний та 
дурний, якь они собі гадають. Ми не барани, ми й 
не цимбали, щобисьмо тихь штучокь не розуміли и 
тому ми ясно беремо ся до вбдкригя кождого моекво- 

фільского злочину. Ми се знаємо, що ви господинове 
оть „Вістника" и ,,Правди“ зь тимь украинцемь 
вибрали ся навіть на скаргу до айришского єписко¬ 

па вь Скрентоні та силували ся ему доказати, що 
украинець єсть противь святои Церкви и Святійшого 
Отця и проти всіхь айришскихь епископовь, тому 
казали: ,,Ви допоможіть намь деякимь способомь усу¬ 

нути тото єпископа, або бодай ви скаржте его до 
Апостольского Делєґата та до Риму, бо вась певно 
послухають". 

Ой татуню Обушкевичь, о. Яцковичь, о. дрь Ва- 

совчикь, о. Чопей, о. Каміньскій и прочй, куда то та 
дорога веде, яку ви собі сбобралв? Та якими то 
средствами ви воюєте? Тай де ваше лице, писати 
статі до народа, що ви за нимь стсвте? Ви лизунм 
подлестнй и пятолизці (що правда, фальшивй, але то 
еще горше), ви пятолизці чіего єпископа? То ви 
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смієте писати, що суть деякй пятолизці єпископа 
руского? Такь! я би ся не повстьгдавь у цілувати 
пяту свому рускому епископови, але ніколи-преніко- 

ли такь страшно не уподіювавь бнмь ся якь ви, та не 
лизавь пяти айришскимь епископамь, щобм тимь спо- 

еобомь обернути ихь проти грекокатолицкого єпи¬ 

скопа!!! Вьі собі гадаєте, що люди нічо не знають, 
що вьг робите та куди ходите? 

Оть, брате дорогій, розважь добре сесй мои слова, 
мотай собі — якь то кажуть — ,,на вусь“, подумай 
добре брате одинь и другій, и зроби ладь, але поряд¬ 

ний ледь!... ,,Якій ладь?“ — спитаєшь. — Крикни 
рішучо: „Прочь зо здрадниками бідного 
руского народа! Прочь зь ошустамиГ 
Прочь зь б урителями! Прочь зькатами 
нашими, що жити нам не дають, ані злу¬ 

читися, ані двигнути ся! Прочь безь 
пардону! Мн вже разь мусимо зьвами 
покончити! 

і 

А ЩО ТЕПЕРЬ СКАЖУТЬ ТИ ФАРИСЕИ? 

За тото письмо и за таке обурене проти нечести- 

вьіхь москвофіловь и ихь кумпановь — якь я вже 
сказавь — они назвуть мене радикаломь. Они вже й 
такь поволи вь своихь письмахь подкидають народови 
гадку, щоби назвавь радикаломь свого єпископа, то 
чомужь би мене не назвали радикаломь? Вправді 
ще отверто не написали: ,,епископь радикаль“, але 
только сказали, що епископь обточивь ся радикалами 
и радикаловь слухає и що кожднй Украинець, то ра- 

дикаль — а епископь Украинець. 

О сколько я знаю, то при єпископі єсть только 
законний брать монахь и 0. Коротнокій; а що четвер¬ 

га о. Матяцко приізджає на нараду. Вольте при 
єпископі нема нікого. Та тото не перешкаджає ска¬ 

зати передь народомь, що епископь обточивь ся ра- 
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дикалами. Народь вірить тому, що написане — они 
то добре знають — але той народь вже не буде 
вольте вірити, бо познає, що хотьби при єпископі 
бувь и самь ангель зь неба, то они би навіть и того 
ангела сейчась назвали радикяломь - украинцемь. Та 
чому? Бо не хоче йти проти єпископа. Кождого, хто 
не хоче йти проти єаископа, они назвуть радикаломь. 

Що они гакь здалека причіпають латку радикаль, то 
єсть друга костка, яку они кидають міжь народь. 

А гадаєте, дорогй братя Русини, що тй подлй 
люди розуміють, що то е радикаль? Та де тамь! Якь 
би они розуміли, що то єсть радикаль, то би ніколи 
того слова не написали вь своихь газетахь. Та чому? 

Бо якь разь радикаль означає такихь людей, якими 
они суть. И туть зновь водкриває ся ихь тізннй 
кругь понятя а як олива на верхь виходить ихь неу¬ 

цтво, бо не знають навіть, що пишуть. Тото, що имь 
ся належить то они другому приліпляють Ащотакь 
^сть, то ви заразь познаєте, якь я лишень потолкую 
вамь тото слово ,,радикаль“. 

ЩО ТО ЄСТЬ РАДИКАЛЬ? 

Передовоімь треба вамь, дорогй братя Русини, 

знати, що вь кождомь майже народі на ціломь сві¬ 

ті суть радикали. Хто чит^є газети, той знає, що 
суть радикали ческй, суть радикали польскй, німец- 

кй радикали, російскй радикали, москвофільскй ради¬ 

кали таки у Львові, украиньекй радикали, порту- 

гальскй радикали, италійскй радикали, грецкй ради¬ 

кали — але нікому навіть и не вь голові, щоби 
кожному, хто єсть Москаль причіпляти имя радикаль; 

або кождому німцеви, болгарови. чехози, полякови чи 
грекови, лишень нашй темнй та злобей москвофіли и 
ихь союзники причіаають се имя кождому украинце- 

ви. Чи то сараведливе и мудре? Га! побачимо, якь 
лишень потолкуемо собі, що то єсть радикаль. 
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Слово ,,радикаль“ походить вбдь латиньского слова, 

,,гасІіх“,що означає корінь. Теперь же кождому чо¬ 

ловікова, що хоче щось або познати, або щось грун¬ 

товно збурити, кажемо, що вбнь хоче щось радикально 
зглубити, щось радикально познати, щось радикально 
поправити, або щось радикально збурити. II такого 
чоловіка звичайно називають радикаломь, бо хоче 
щось зробити радикально, хоче до чогось чи доброго 
чи злого забрати ся ажь до коріня. До якого коріня? 
Заразь вамь роскажу, дорогй братя Русини. 

Всі людскй чинности (діла) на світі родять ся 
насампередь вь голові чоловіка, вь розумі такь, якь 
те зерно завязує ся на кбнци стебла вь колосю. Тй 
всі діла, що зродженй насампередь вь голові, вь ро¬ 

зумі чоловіка, опбсля кидає чоловікь на світь Бо¬ 

жій, неначе той господарь кидає зерно у землю. Й 
такь, якь те зерно, кинене вь землю, пускає корінє, 
приймає ся и росте вь гору оперте на тбмь коріню, 

такь діла людскй розвивають ся на світі и ростуть 
опираючи ся на обдуманихь васадахь гейбн на ко¬ 

ріню. Єсли засада або пбдстава, на якій діла люд¬ 

скй спочивають и розвивають ся, єсть здорова, спра¬ 

ведлива и тривка, втогди и тй діла будуть добрй, 

справедливй и тревалй. Єслижь засади суть скривлену 
несправедливй, слабй, то й тй діла, що на тнхь за- 

садахь виростають, будуть мерзеннй, поганй, бруднй 
та скоро упадаючй. Всі отже діла на світі суть 
добрй або злй пбсдя того, яке єсть корінє тихь 
діль, т. є. засади, чи добрй або злй. Многй люди 
не звертають на се уваги, чому яке діло добре або 
зле, — але многй люди дивлять ся на світь Божій н 
на діла чоловіка та шукають причини тнхь діль, 

чи то добрнхь чи злнхь. Шукати за причиною якого 
небудь діла, значить те саме, що глядати за коре¬ 

нем*, на якбмь се діло виростає. Ся робота єсть ду¬ 

же хосенна и оиа становить глубоку науку, бо най- 
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красша наука полягав на тбмь, щоби пбзнаватн всі 
річи черезь ихь посліднй причини. 

Радикаль — якь я сказавь в чоловікь, що доби¬ 
рає ся до самого кореня кождои річи, одеакь не на 
се, аби тоту річь пбзнати, але щоби вивернути єн 
горі коренемь безь взгляду на те, чи та річь добра 
чи зла. Радикаль не дивить ся на те, чи вбнь те ко- 
рінє чи ві, вбнь тблько каже собі: ,,Я тоту річь 
мушу вивернути до гори коренемь, бо она мені не 
до смаку, она мені не до вподоби*4. 

Теперь же, той чоловікь, що хоче зло вивернути 
зь корінємь, не єсть радикаломь, бо кождий честний 
чоловікь повинень вь собі и вь другбмь зло нищити. 
Але той єсть радикаломь, що й найдіпшй навіть 
річи до гори коренемь обертає. И Христось тоже 
еищивь зло, и люди праведнй проти всякого зла 
повстають, а чейже то не можна назвати радикаль- 
ствомь. 

Радикаль єсть то такій чоловікь, що черезь по¬ 
милку добре зробить, а зь досади звичайно все ду¬ 
рить и нищить навіть найсвятійшу річь — самому 
Богови навіть не пропустить. У него нема нічо 
святого, нічо справедливого, нічо поганого и нічо 
нечестного. Вбнь однаково все цінить и вь одно мі¬ 
шає честноту з розпустою, тверезость зь піяньствомь, 
скромнбсть и послухь зь гордостію и упертостію, са¬ 
моволю и бунть зь властію й правомь — однимь 
словомь, у радикала все вимішане и обернене до 
гоїри коренемь. Вбнь не знає нікого на світі, 
лишень себе. Єго ,,я“ єсть початкомь и кбнцемь 
всіхь єго діль такь добрнхь, якь и злихь. Що ему 
ся подобае и користь ему приносить, тото єсть д о- 
бре, а що ему ся не подобае або користи ему не 
приносить, тото у него єсть зле. Радикаль не знає 
добра народу, ані добра Церкви; радикаль не лю¬ 
бить ближнього ані Бога; радикаль ніколи нікому 
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не уступить, ані нікого не послухає — радикаль 
тблько себе вадить и для себе жіе. 

ХТОЖЬ ОТЖЕ ЄОТЬ РАДИКАЛОМЬ? 

Радикаломь єсть сей чоловікь, що кожду річь 
самовбльно, безь застановленя, зь галабурдсю вивер¬ 
тає до гори коренемь. 36 злои річи робить добру, 
а зь найкрасшои річи робить погану. 

Радикаломь єсть кождий чоловікь, котрий при- 
лучивь ся або еамь сотворивь таку кумпанію людей, 
котрй собі поставили засаду свого житя, чи то для 
користи, чи то зо сліпоти, злоби або дурноти, все 
вивертати до гори коревемь. 

Радикаломь єсть той, хто свой народь вивертає 
до гори коренемь и на силу робить зь него москалівь. 

Радикаломь єсть той, хто вь народі вивертає 
віру греко каголицку и робить его схизматикомь. 4 

Радикаломь єсть той, хто свою власть вбдь Бога 
дану, поневіряє, и народь учить не шанувати власти 
духовнои. 

Радикаломь єсть той, хто зь легкимь серцемь 
народь бунтує, баламутить и провадить до ненависти 
та розладу. 

Радикаломь єсть той, хто затративь совість, честь 
и встидь и забувь на свой стань и на своє званіе, 
та передь ділимь світомь наносить ганьбу на свой 
народь и на священьство. 

Радикаломь єсть той, хто здраджуе свой народь, 
свою віру и свою Церковь, и всілякими штучками 
запродує ихь чужинцямь. 

Радикаломь єсть той, хто своє власне гніздо 
плюгавить и кормить свой народь — за его власнй 
гроші — смітемь та фалшомь. 

Радикаломь вкбнци єсть той, хто не дасть зббрати 
ся до єдна ні народови, ні церкві, але всюди кала¬ 
мутить воду, щоби добре мбгь вь ній рибу ловити. 
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Мені ся видать, щотеперь вже кождому Русинови 
ясно, хто міжь нами радикала. 

МОЄ СЛОВО КЬ САМОЗВАННЬІМЬ ВЕРХОВОДАМИ 

А теперь господинове оть ,,Вістника“ и ,,^равдн“ 

— пригляньте ся добре собі самнмь вь зеркало, та 
скажуть, хто то радикаль? — Ви тнмь именемь такь 
тафуєте по своихь ґазетахь, а не булисьте на стольно 
цікавй, щоби бодай дознати ся, що тота назва означає 
и кому она належить ся.— Ви власне есьте радикалами 
и то радикалами чистои крови, бо ви радикали зь 
закраскою анархістові». Та якь я виджу, вамь би треба 
ще потолкувати, що то єсть анархість, та о сімь вже 
колись другими разомь. Теперь я вам скажу лишень 
коротенько, що анархість є той, що всяку власть хоче 
збурити, уничтожити, — а се якь разь ви надь тнмь 
працюєте, тимь зіваєте тай того учите народь. Ду¬ 

маю, що се повинно вамь внстарчити, зь сего ви 
повиннй порозуміти, хто ви є. 

Ви ся піните зо злости, що не можете побороти 
єпископа та що народь забирає ся до деякого поряд¬ 

ку зь вами. Ви пишете, що посланіє єпископа злост- 

не, а тамь только сама чиста правда внсказана, ви- 

сказана ясно якь на долони. Та бо ви й то посланіє 
викрутили и доконче хочете привести народь до 
ганьби — та ми на стольно уміємо читати, а навіть 
трохи ліпше уміємо водь вась зрозуміти, що вь 
томь посланію містить ся. Ми тото посланіє будемо 
читати не разь, але десять разь; однакь вашои бала¬ 

мути вже не пріймемо, бо намь вже доста того. Ми 
вась лишень красненько просимо: лишіть нась вь 
спокою та перестаньте нами опікувати ся, бо ми 
вже 24 літь перейшли. 

Ви заклинаєте ся Пресвятою Тройцею, що ви 
чеетнй, алежь бо ми знаємо, що ви передь криміналомь 
ажь два рази утекли: разь зь краю, а другій разь зь Ню 
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Йорку. Вн горлаєте на єпископа за то, що вонь гр. кат. 

членамь ,,Соєдиненія“ каже водшмарити вашу злобну 
газету, а й каже имь зробити зь вами порядокь, а 
забулисьте, що ви обокрали ,,Соєдиненіе“ и тяжко 
скривдили, бо скривдили на тисячі вь Ню-Йорку, 

та щоби сліду не було зь вашои нечестнои роботи, 

то вн книги рахунковй попалили. И то така у вась 
честнота? и то така у вась правда? и то така у вась 
любовь до ,,Соединеніа“? И то така у вась любовь 
до руского гр. кат. народа? И ви маєте лице назива¬ 

ти себе греко-католиками? И вн смієте накидати ся 
ва проводирівь того бідного народа? То ви греко- 

католики? Я вамь скажу, що вн не только що не гр. 

католики, але вн й христіянами не есте! Знайте о томь 
добре, що вн самй загирите „Соединеніе", якь вась 
той народь, тй члени того „Соєдиненія“, не вншма- 

рять вонь. Народь буде добре о томь памятати, а 
втогдн вже вамь плачь не поможе. 

Думаю що вже на теперь доста буде того, що я 
туть написавь. Прийміть тото письмо вь дарунку, 

господинь Жатковичь, Угринь, Борухь и всі инте- 

ресованй зь той огиднои самозваннси компаній, тай 
уважайте, що мн на вась не забудемо и вь свой 
чась зновь дещо потслкуемо народови — если будете 
йти дальше тою нечестивою дорогою, якою доте- 

перь йдете. Тнмчасомь бувайте здоровй, а вн, братя 
Русини, що се читаєте, прозріть, збудіть ся зо 
сну и возміть ся до роботи за віру, за Церковь и за 
народь бідний. Станути вь едно зь своимь еписко- 

помь и бороти ся безь пощади! Се святий кличь! 

Боже намь допоможи! 

УДАРИШЬ О СТбЛгЬ, А НОЖИЦБ ВОДОЗВУТЬ СЯ. 

Наколи я вамь, дорогй братя Русини, внтолку- 

ваві, що то суть нашй москвофіли, то вже хотівь 
сказати £оо<1 Ьуе — наразь достаю газету „Амери- 
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канскій Русскій Вістникь". Чудо и диво! Якійсь 
учений бере ся до пастьгрского посланія нашого 
Владики и хоче намь Русинамь потолкувати, що те 
посланіе ему не до смаку. Та ми й безь того толко- 

ваня розуміємо, що тй крутарі будуть звивати ся 
такь, якь попаренй, бо ихь лицемірство вийшло на 
верхь. Та я, хотяй не „докторь" ані священникь, звер¬ 

ну увагу того мудрого дописувателя на одну річь. 

Єсли хто бере ся писати якунебудь річь, и то вь тоні 
ніби мудромь и поважномь, то нехай заразь на по 
чатку свого письма не виявляє своеи глупстм. Я готовь 
бувь справді уважати, що то хтось мудрий забравь 
ся до писаня, але то ні, бо така на самомь вступі 
бачу, що то пише загорілий гордий чоловікь, а по 
нашому сказавши „кругомь дуракь‘\ Та чому я такь 
кажу? Тому, що сей чоловікь таки зь самого почат¬ 

ку признавь ся, що вонь „весьма тяжко, сьве- 

ликимь трудомь, нісколько раза перечи- 

таль нікоторие точки44, аби могь зробити 
докладний переглядь надь однимь ,, Архіпастирскимь“ 

листомь. Таже я, звичайний учитель, водразу порсзумівь 
кожде слово нашого Владики, а сей бідачиско учений 
не могь того порозуміти. Шкода гроша за науку. 

А по якомужь Владика писавь? Чи не по руски? Та 
видко, що сей дописуватель нічо не знає по руски. 

И справді его письмо вь „Американскомь Русскомь 
Віетникі“ то ні церковне, ні московске, ні руске. 

И якжежь можна брати ся до критики Владики, якь 
ся навіть по руски не знає? Та коби ся бувь хоть 
до того не признававь. Я чувь якусь латиньску по- 

^словицю: зі і-асиіззез рЬПоворІїиз тапзіз8ез“ (єсли 
бись бувь мовчавь, бувь бись оставь фалоссфомь) и 
она якь разь пасує тому ученому авгорови. 
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ГОСПОДИНЬ АВТОРЬ НА САМОМЬ ПОЧАТКУ 
ВОДРАЗУ ЗВРЕХАВЬ. 

Що авторь показавь своє неуцтво, то не дивота, 
бо дурннхь єсть много на Божбмь світі, алежь бо 
вбнь^вбдразу показавь свою нечесть и брехню. Вонь 
написавь.Вщо бере за перо ,,віпе ігга еі 8Іліс1іо“ (безь 
гніву и заілости), а цілий чась пише о Владиці зь 
погордою, зь ироніею, додаючи епитетн ему, якь 
якому остатному чоловікова. Тажь то Владика нашь, 
князь Церкви — власть духовна — святитель, о ко- 

трбмь нашь цілий сбрядь зь великою почестію ви¬ 

ражає ся. 

Мені прійшло на гадку, що сей дописуватель не 
єсть греко-католикь, но або схизматикь або жидь, або 
єще щось гбршого. Вонь дає Владиці наставлена, 

якь має писати або говорити. Владика добре написавь 
и такь повинень бувь написати, єсли любить свбй 
народь и свою греко-католицку Церковь. 

Читайте вь Євангелію, якь Іисусь Христось гово- 

ривь до тнхь, що вбдвертали народь водь Него и водь 
правди, то ходили *за Христомь, щоби его згладити 
зо світа. 

ЩО ХРИСТОСЬ КАЖЕ ДО ТАКИХЬ ФАРИСЕЬВЬ, 

ЯКЬ СЕОЙ ТЕПЕР’БШНЙ РУСКЙ ФАРИСЕЬ? 

Порожденія ехіднова, ка 
ко можете добро гдаголати, 

зли суще. (Мат. XII. 34.) 

Ви родь гадючій, якь 
ви можете добре говорити, 
колисьте самй злими. 

А на иншомь зновь місци: 

На Мойсееві сідалищи 
сідоша книжницн йфарісее: 

Вся у бо, елика аще рекуть 
вамь блюсти, соблюдайте 
и творите: по дідомь же 
ихь не творите: глаголють 

На місци мойсейовбмь 
позасідали книжники и 
фарисей; все, що они вамь 
кажуть робити, то чиніть, 

але пе робіть такь, якь 
они чинять, бо онж дру- 
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бо и не творять. Связуютьігихь учать, а самй такь не 
бо бремена тяжка и бідні:роблять. Укладають тягарі 
носима и возлагають навеликй, якихь годі унести, 

плеща человіческа, перс-|и вкладають ихь людямь 
томь же своимь не хотять на плечі, а самй навіть 
двигнути ихь. пальцемь не хотять дотор- 

(Мат. XXIII, 2-5). кнути ся. 

А зновь дальше говорить Іисусь Христось 
до тьіхь фарисеівь: 

Горе вамь, книжницн и 
фарісее, лицеміри, яко за- 
творяете царствіе небесное 
предь человікв: вн бо не 
входите, ни входящнхь 
оставляєте внити. Горе 
вамь, книжницн в фарісее, 

лицеміри, яко снідаєте 
доми вдовиць, и виною 
далече молитви творяще: 

сего ради лишшее пріимете 
осужденіе. 
Горе вамь, киижницц и 

фарисее, лицеміри, яко 
преходите море и сушу, 

сотворите единаго пришел* 

ца: и егда будеть, творите 
єго сина гееннн сугубійша 
вась. Горе вамь вождн 
сліпій, глаголющіи: вже 
аще кленется церковію, 
ничесоже єсть: а иже нле- 

нетея златомь церковннмь, 

должень єсть. Буй и сліпій, 

что бо боліє єсть, злато 
ли, еля церковь, святя- 

Горе вамь, книжники и 
фарисей, лицеміри, що за¬ 

микаєте царство небесне 
аередь людьми; вьг й самй 
до него не входите и тьгхь, 

що хотять до царства у- 

войти, не пускаєте. Горе 
вамь, книжники и фарисея 
лицеміри, що зьідаете 
доми вдовичй и лицемірно 
довго молите ся, за то че¬ 
кає вась тяжшій засудь. 

Горе вамь, книжники и 
фарисей, лицеміри, що 
обходите море и сушу, 

щоби хоть одного наверну¬ 

ти, а якь кого навернете, 

то ділаєте єго синомь за- 

гибели, горшимь водь се¬ 

бе. Горе вамь, проводники 
сліпй, що говорите: если 
хто клене ся церквою, то 
нічо, а якь хто поклене 
ся золотомь церковньшь, то 
повинень єсть (має значі- 

нє). Глупй и сліпі, що 
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щая злато. Горе вамь, кни- 
жницн и фарісее, лицеміри, 

яко одесятствуете миту 
и копрь я камінь, в 
остависте вящщая закона, 

судь и милость и віру: 

сія же подобаше творити, 

и оніхь не оставляти. 

Вожди сліпій, оціждающіи 
комарн, велблудьг же по 
жирающе. Горе вамь, кни- 

жницм и фарісее, лицемі¬ 

ри, яко очищаєте внітнее 
сткланицн и блюда, внутрь 
уду же суть полни. Хище- 

нія и неаравди. 

Фарізее сліпий, очисти 
прежде внутреннее сткля- 

ницн и блюда, да будеть 
и внішнее има чисто. Го 
ре вамь, книжницн и ({а 
рісее, лицеміри, яко подо- 

битеса гробомь повапле- 

ннмь, иже вніуду ) б 
являются красим, внутрь 
уду же полни суть костей 
мертвихь и всякія нечис 
тотн: Тако и вн, вніуду 
убо являєтеся человікомь 
праведни, внутрьуду же 
єсть полни лицемірія в 
беззаконія. Горе вамь, 

книжницм и фарісее, ли 
цеміри, яко виждете гробн 
пророческія, и красите 
раки праведнмхь, и глаго- 

^сть больше, золото, чи 
церковь, котра те золото 
посвячує. Горе вамь, кни¬ 

жники и фарисей, лицемі¬ 

ри, що даєте десятину зь 
иятки, кропу и кмину, 

а оставилисте важнійше 
вь законі: судь, милость 
и віру: и се треба сохра- 

нити и тамтого не оставля¬ 
ти. Проводирі сліпй, про- 

ціджуючй комара а вер¬ 

блюда пожвраючй. Горе 
вамь, книжники и фарисей, 

лицеміри, що очищуєте 
зверха чаші и начиня, а 
вь середині оставляєте 
повно хапчивости и неправ¬ 

ди. Фарисею сліпнй, очи¬ 

сти чашу и начене впередь 
вь середині, щобн були 
чистй и зь верх з. Горе вамь, 

книжники и фаресеи, лице¬ 

міри, щосьте подобнй до 
побіленихь гробовь, котрй 
зіерха виглядають краснй, 

а вь середині повно костей 
мертвнхь и всякои нечи¬ 

стоти. Такь само и ви: 

ооверха показуєте ся лю- 

дямь праведниками, а вь 
середині есте повнй лице- 

мірія, облуди и беззаконія. 

Горе самь, книжники и фа¬ 

рисей, що будуєте гробн 
пророкамь и украшуете 
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лете: аще бихомь били во 
дни отець нашихь, не би- 

хомь убо общници имь 
били вь крови пророкь. 

Тімже сами свидітель- 

ствуете себі, яко синове 
есте избившихь пророки: 

Й ви исаолеисте міру 
отець нашихь. Змія, порож 
денія ехіднова, како убі- 

жате суда (огня) геенскаго; 

Сего ради, се, азь послю 
кь вамь пророки и пре- 

мудрн и книжники и оть 
нихь убіете и распнете, и 
оть нихь біете на сонми- 

щахь вашихь, и изженете 
оть града вь градь: Яко 
да пріидеть на ви всяка 
кровь праведна, пролива- 

емая на земли, оть крове 
Авеля праведнаго до крове 
Захаріи сина Варахінна, 

егоже убисте между церко¬ 

вно и олтаремь. Аминь 
глаголю вамь: (яко пріи- 

дуть вся сія на родь сей). 

Іерусалиме, Іерусалиме 
избивий пророки и каме 
ніємь побявавй послання 
кь тебі, колькрати восхс- 

тіхь собрати чада твоя, 
якоже собираеть кокошь 
птенци своя подь крилі 
и не восхотісте. Се, оета- 
вляется вамь домь вашь 
нусть. 

аамятники праведниковь и 
говорите: если би ми були 
за днівь нашихь отцівь, то 
ми би не були участниками 
ихьвь ороливаню крови про* 
роковь. Тимь споссбомь ви 
самй противь себе свідчите, 

що ви есте синами тнхь, 

котрй пророковь поубивали; 

доповнюйтежь міру отцівь 
вашихь. Змій, роде гадючій, 

якь зможете утечи водь 
суду гееньского? Тому то 
я посилаю до вась проро- 

ковь и мудрихь и кнвж- 

никовь, и ви иншихь поу- 

биваете и ро8пнете, а ин¬ 

шихь зновь будете бити 
вь святнвяхь вашихь и 
будете гнати ихь зь міста 
до міста, щоби упала на 
вась вся кровь праведна, 

пролита на земли, водь 
кр >ви Авеля праведного до 
крови Захаріи, сина Вара- 
хіиьа, котрого ви убили 
межи церквою а олтаремь. 
Заправду говорю вамь: що 
се все прійде на родь сей. 
Єрусалиме, Єрусалиме, у- 
бившій пророковь и побив¬ 
шій камінемь посланннхь 
до тебе, колько равь я хо- 
тівь зобрати твои діти 
гакь, якь квочка збирає 
свои курята подь свои кри¬ 
ла, а ви не схотіли. Тому 
то вамь домь вашь остане 
пусткою. 
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Оть видите, якь Іисусь Христось говорив* до 
тих* гордих*, безбожних* фарисеівь! Они за те бі¬ 

сились, зубами скреготали на Христа — Пбдбурюва- 

ли народ* проти Него, подкуповували свідковь, аби 
ложно (фалшиво) свідчили на Іисуса передь наміст- 

никомь римскимь, передь чужинцемь — не жидомь, 

аби ложно свідчили на Христа передь поганиномь, 

що вь Бога не віривь. 

Мои дороги Брати Русини! Скажіть самй, чи те- 

перь не такь само діє ся, якь втогди діялось за ча- 

совь Іисуса Христа? Чи теаерь тотй новй, рускй фа¬ 

рисей, не вишукують всілякихь клеветь на свого 
Владику, посланвика Божого, та чи не йдуть на не¬ 

го зо скаргами до чужихь не нашихь людей? Ска¬ 

жіть, люде дсбрй, ви чейже не діти, здоровий розумь 
маєте, умієте розрожпиги добре водь злого. 

ЩОЖЬ НА СЕ СКАЖУТЬ ТЕПЕРЬ РУСКЙ 

ФАРЙСЕИ? 

Що скажуть новомоднй рускй фарисей? Я напе- 

редь вже знаю, що ови скажуть. Они скажуть, що то 
говорив* Іисусь Христось, самь Богь, а Владика єсть 
собі звичайнимь чоловікомь, то й не може такь остро 
писати, бо тото нась ображає. Они бесперечно так* 

скажуть. Я знаю ихь переворотность. Они все на 
вивороть обертають. Радикал* инакше не потрафить, 

якь лишень все до гори коренем* вивернути. 

А я зновь таке скажу; 

Слухайте, дорогй брати Русини! Владика єсть 
посланником* Божимь, єсть еиископомь, єсть апосто¬ 

лом*, єсть ученикомь Христовимь, а яко такій вонь 
на нікого не оглядає ся, лише сповняє свой обовя- 

зокь. Та намь всім* только дуже дивно, чому нашь 
Владика, водкриваючи злобу тихь фарисеівь, не по¬ 

ступив* такь, якь на апостола пристало? Чому не 
сказав* тим* фарисеям* такь, якь они на те заслу- 
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жиди? Ми знаємо прец-Ьнь нашого Владику ще зь 
краю. Ми знаємо, що вонь за свой народь вь огонь 
би скочивь, душу би свою давь за народь. Вонь 
нічого не пожалує для народа. И ми дуже а дуже 
дивуємо ся, що той Владика — кажу — не давь 
тимь фарисеям!» таку водправу, яка имь належить 
ся. Та вонь бесперечно се зробивь зь превеликои до¬ 

броти свого серця. Єго щире руске серце не позво¬ 

лило поступити такь, якь ему святий обовязокь на¬ 

казує. А за те ми вже мусимо доробляти за нашого 
Владику. 

Авторь гніває ся, що Владика такь написавь, а 
коли я туть наводжу слова Іисуса Христа до дав- 

нихь фарисе’Ьвь, то они готовй сказати, що то гово- 

ривь Іисусь Христось — а Владика звичайний чоло- 

вйкь. Такь, то правда, Владика не Христось, але 
посланникь Христовий. А Іисусь Христось, якь по- 

силавь своихь учениковь, своихь апостоловь, то ска- 

завь имь такь: ,,Хто вами гордить, мною гордить, а 
хто мною гордить, то гордить Тьімь, що мене пославь44. 

Та авторь, що диктує Владиці, якь має писати, 

повинень би знати добре, що обовязкомь єго єсть — и 
то святимь обовязкомь,—кождого учити, напоминати и 
карати. На то вонь єсть пастиремь. Той авторь може 
знає дещо зь посланій св. апостола Павла, якь вонь 
каже свому ученикови поступати. Я думаю, що той 
авторь повинень знати, а якь би—борони Боже—не 
знавь, то я соб'Ь позволю ему пригадати. Оіь ува¬ 

жайте г. авторь тай ви, дорогй братя, якь св. ап. Па- 
вель напоминає свого ученика Тимотея: 

Засвид’Ьтельствую у бо 
азь предь Богомь и Госио 
демь нашимь Іисусь Хрис- 

ТОМЬ, ХОТЯЩИМЬ СУДИТИ ЖИ- 

вимь и мертвимь во явле¬ 

ній его и царствіи єго: 

И такь я заклинаю тебе 
аередь Богомь и Господомь 
нашимь Іисусомь Христомь, 

котрий буде судити жи- 

вихь и мертвихь, коли 
арийде и царство Єго: про- 
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Проповідуй слово, настой 
благовременні и безвремен- 
ні, обличи, запрети, умоли 
со всяквмь долготерпіні- 
емь и ученіемь. 

(II. Тім. IV. 1-6) 

ПОВІДуй слово, и то чи 
вь чась чи не вь часу об- 
лвчаїі (карай), грози, на- 

аоминай зь усякою терне- 

ливостію и наукою. 

А до свого ученика Тита такь каже: 

Подобаеть бо еаископу| Бо епископь повинень 
безь порока бьіти, якоже 
Вожію строителю: не себі 
угождающему (не дерзу, не 
напрасливу), не гнівливу, 
не піяниці, не бійці, не 
скверностяжателну. Но 
страннолюбиву, боголюбцу, 
ціломудренну, праведну, 
преподобну, воадержател- 
ну, держащемуся ьірнаго 
словесе по ученію, да си- 
лень будеть и утішати во 
здравімь ученій и проти- 
вящьіяся обличати. Суть бо 
мнози неаокориви,суеслов- 
цн, и умомь прелщени, 
найпаче же сущій оть 
обрізанія, ихже подобаеть 
уста заграждати: иже вся 
доми розвращають, учаще, 
яже не подобаеть, скверна* 
го ради иребнтка. Рече же 
нікто оть нихь, свой имь 
пророкь: Критяне присно 
лжвви, злій звіріє, утроби 
праздння. Свидітельство 
сіє истинно єсть: єяже ра¬ 
ди вини сбличай ихь не 
щадно, да здрави будуть 
вь вірії, не внимающе Іу- 
дейскимь баснемь, ни за- 
повідемь человікь отвра- 
щающихся оть встини. 

(Тіть. І, 9 1 16.) 

бути неаорочннй, яко Бо¬ 

жій домовласнику не упор- 

чивий, не гнівливий, не 
аянвця, не побійникь, не 
користолюбець, але стран- 
нолюбець, любячій добро, 
чистий, справедливий, бла¬ 
гочестивий, повздержннй, 
держачій ся правдивого 
слова згодного зь наукою, 
щоби мавь силу и научати 
здоровою наукою и карати 
тихь, що противаять ся 
(той науці). Бо єсть много 
непокорнихь, сплетниковь 
и обманщиковь, особливо 
водь обрізаннхь, котрнмь 
треба уста затикати, бо 
сни поганять цілй доми и 
учать, чого не повиннй, для 
мерзкои користи. Зь нихь 
самихь одень пророкь ска- 

завь: Критяне завсігди 
лгарі, злй звірн, утроби 
лінивй. Те свідоцтво прав¬ 

диве. Тому ти ихь ка¬ 

рай остро, аби були 
здоровй у вірі, не зва¬ 

жаючи на жидовскйзабобо¬ 

ни и людскй взглядн, що 
водвертають водь правди. 
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И дивЬть ся, люди добрй, що той авторь хоче 
учити Владику, якь би Владика мавь писати, ко¬ 

ли кажу, що Владика зь доброти свого серця не на- 

писавь такт», якь иовинень бувь написати. И той 
авторь сего не знавь, що най *тисдЬйшимь обовязкомь 
Владики єсть навіть и карати непокорнихь. Се ему 
наказує цЬле св. Письмо. Та менЬ такій встидь, встидь 
передь цЬлимь свЬтомь, що я, хочь не теольогь, маю 
тому авторови пригадувати слова св. Письма, коли 
противно, авторь повинень мен'Ь толкувати св. Пись¬ 

мо, бо то до него належить, то его урядь. Та щожь 
я зроблю, коли шановний авторь чи забувь св. Пись¬ 

мо, чи таки зовсЬмь его не знає. Але я суджу, що 
знає, бо видно, що вонь єсть здаесь навЬть священ- 

никомь. Та коли вонь єсть священникомь, то тимь 
больша ганьба для него, що я, звичайний мірскій 
чоловЬкь, мушу ему толкувати св. Письмо, а ще бодь- 

ша кара чекає его за те, шо вонь не дбає о нЬчо: 

анЬ о слова Христовй, анЬ о слова св. апостола Пав¬ 

ла. — Все те подоптавь ногами, а то лишень для 
того, аби передь Вами, дороги братя, Владику згань¬ 

бити. 

То не греко-католикь такь робить, то тблько 
гордий и зарозумЬлий фарисей такь поступає. А до 
того смЬе еще той авторь брати за перо и ложно ка¬ 

зати, що вонь пише безь злости и заЬлости. 
Якимь правомь смЬє сей безчестний чоловЬкь 

такь плювати вь очи ВладицЬ та казати, що то не 
правда, що Владика пише, але то правда, що вонь, 

яко брехунь, заподае? Се, що Владика написавь, єсть 
правда, и ми се сомй добре знаємо и посвЬдчимо — 

и на се суть документи, якй ми ВладицЬ заслали — 

а до того найлЬпгай документи подали тй подлй лю¬ 

ди своима дшисями вь газетахь — И якь же смЬе 
сей дуракь — вибачайте за слово — такь намь вь очи 
брехати, що Владика неправду пише? Тажь ми аби- 
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раємо всі газети, дописи и діла тнхь пбдлнхь лю¬ 

дей яко документи на вічну ганьбу тнмь людямь, до 
котрнхь сей дописуватель якь разь належить. Ми 
складаємо тй документи и спишемо зь ннхь цілу 
исторію, аби грядучй поколіня и весь світь знавь, 

яка пбдлота туть вь Америці крнесь. Ми то подамо 
пбдь осудь веего розумного св-Ьта, най ихь осудять 
такь, якь они на то заслужили. 

Гей панове! То вамь вольно народь бурити. Вла¬ 

дику безчестити, Церковь греко-католицку нищити, а 
Владика має вамь за те кланяти ся, руки вашй ці¬ 

лувати та вась хвалити? А то звбдки таке вамь пра¬ 

во? Ей, господинове, знайте, що пословиця говорить, 
що: ,,Збанокь до часу воду носить*\ То такь даль¬ 

ше не пбйде! Ми домагаемо ся вбдь Владики, аби 
зробивь порядокь! Ми ему допоможемо — ми не 
сліпй — ми добре видимо, куда ви нась ведете — 

ми розуміємо, що ви хочете нась поділити, абнсьте 
могли безкарно дальше зь нась шкбру дерти и аби 
ніхто вамь нічого не мбгь зробити. Ага! ми то вже 
добре порозуміли. Ви утікаєте передь Владикою до 
айришівь? То Владика вамь ворогь за те, що обстав 
за бідннмь народомь и не позволяе его лупити, але 
каже звернути гроші, якь хто перебравь? Ви хочете 
мати тблько добрй и товстй фари, а вбдь біднійшихь 
утікаєте? Єсли Владика каже пбйти до біднійшихь, 

то ви, госаодинове, стаєте проти Владики и кажете* 

що вбнь несправедливий и вбдмавлаете послуху — 

а нась туманите, що Владика нашь ворогь? — Тото 
пишіть и говоріть такимь мудрнмь, якь сей, що те- 

перь пише у ,,Вістнику“ тай вь „Поступі11 за Вла¬ 

дику, а не намь Русинамь, що маємо простий здо¬ 
ровий розумь. 

Ви нась не діліть на угорскихь й галицкихь, ба 
ми всі одинь народь рускій! Ми вже ся доста насва¬ 

рили черезь те, що вась слухали, теперь вже чась. 
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намь вь згоді жити; а будемо певно жити вь згоді 
якь братя, только мусимо вась викинути якь зара¬ 

зу зь поміжь народу. — Та ми то зробимо — такь 
намь Боже допоможи! 

Тимчасомь я туть заповідаю сему дописувателе- 

ви, що зажду на тоту его мудрбсть и пересію еи че- 

резь свбй хлопскій розумь, та подамь цілому світо- 

ви до відомости, аби всі знали, яка то погань у 
нась виводить ся. — Владиці же нашому воддаю 
честь вь имени всіхь амориканьскихь Русинбвь, та 
прошу его, щоби не зважавь на злобу вироднихь 
синбвь, але щоби цілимь серцемь любивь нашь 
рускій народь и его боронивь та привівь до ладу, а 
ми всі щирй твердй Русини станемо его особі до 
помочи. 

Нашь народь не єсть злий, але его абпсули не- 

честивй провбдники. Нашь народь не чувь ніколи 
здорово а науки, только всегда держали его якь пса, 

та стригли его на долярн якь вбвцю, але вбнь те- 

перь вже видить, хто ему приятель а хто ворогь. — 

Ми видимо, що темнй духи хотять нась знищити: та 
однй нась запродають Москалямь, другй вь сиблці 
зь тамтими не дають намь дихати — лишь роздвою¬ 

ють и обертають проти свого архипастиря. Одначе 
ми Русини всімь имь туть явно кажемо, що ми ні 
коли не будемо Москалями, але щирими Русинами; а 
тихь, котрй учать нась не слухати власти нашои та 
не любити свого Владику а йти проти Него, тихь —' 

туть еще разь кажемо — вишмаримо вонь вбдь себе, 

щоби намь не затроювали житя тай зь нась посмі- 
ховиско не робили. 

Оть вже би чоловікь и скбнчивь на тбмь, коби 
не нове посланіе самозванного еаископа Угрина. Та 
я ся тішу тимь посланіемь, бо буде що писати — а 
я люблю писати — особливо якь чоловікь по тяж- 

кой праци шукає розривки. Дехто вь сальонь, але я 
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до пера беру ся. Тожь послухайте єще, братя Руси¬ 

ни, колька слові* про тоту цікаву новость. 

ПОСЛАНІЄ САМОЗВАННОГО ЕПИСКОПА УГРИНА 
ДО ЄГО В'ВРНЬІХЬ. 

Вь ч. 6 „Амершеанского Русского Вістника“ зь 
дня 20 Фебруаря 1908 вндавь Угринь посланіе, щоби 
бодай яко тако дорбвнати нашому Владиці. Та куди 
корчмареви до посланія? Угрвнь гадає, що ми всі 
запили ся вь его сальоні тай потратили розумь на 
столько, що навіть не порозуміємо дурниць, якй 
вонь внписавь — чи може только пбдписаЕь — вь 
,,Американскомь Русскомь Вістникі“. 

Трохи мене дивує, що Угринови яко латинникови 
до нась греко-католикбвь, але прочитавши его письмо, 
виджу, що нема ся чого дивувати, бо вонь — виба¬ 

чайте братя — зовсімь собі дурненькій чоловікь. 

Та чому я такь кажу про прецеду Угрина? Тому 
такь кажу, бо вонь написань чотири великй 
дурниці. По руски каже ся, що хто напише чоти¬ 

ри великй дурниці, то вонь єсть осель до квадрату, 

або осель квадратовий, однакь сего я не хочу при- 

чіпати господину Угрину, бо вонь и сего не поюозуміе. 

ПЕРША ВЕЛИКА ДУРНЙЦЯ. 

Угринь написавь, що нашь Владика єсть найза- 

горільшимь галицкимь украинцемь и яко такій має 
за ціль ширити культь украиньско радикальний а 
нищити все, що єсть стародавнє рускь. Найперше 
хочу запитати Тоіш-а Угрина, що то єсть Украинець? 

— по друге, що то єсть культь украиньско-радикаль- 

ннй? — а по трете, що то «сть тото стародавнє рус- 

ке, яке туть вь Америці иетнуе, котре би мавь нищи¬ 

ти нашь Владика? 

Я чекаю, нехай мені Угринь на тй три питаня 
вбдвевість, а втогді зобачжмо его мудрбсть и дамо 
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ему красну вбдправу. Тимчасомь скажемо, що Угринь 
пбсля свого письма єсть радикаломь посли того, якь 
ми висше сказали, пишучи, що то єсть радикаль. 

Угринь хоче тоту назву, яка ему належить, конечно 
на силу причепити Владиці, не знаючи зовсімь ані 
наміобвь, ані характеру, ані переконань нашого 
Владики. И вь тбмь власне лежить его велика глупота. 

Єсди хтось хоче що небудь о другомь написати, 

то мусить або зь нимь говорити, або его діла читати, 
або его учинки видіти таки, що дають ему повну 
и р о з ум н у пбдставу видати свбй судь о той особі. 

Та Мг. Угринь — о, переарашаю, Преосвящений 
Угринь, бо то Еаископь — якь та папуга пишетото, 

що другй ему говорять, не розуміючи зовсімь діла, 

ані не знаючи Владики, ані не говорячи зь нимь. 

Епископь єсть Украинець, а Украинець єсть радикаль, 

тото по сто разь пише ,,Американскій Русскій Віст- 

никь“. А я кажу, що Украинець значить Русинь- 

малорось, а радикаль значить чоловікь безь віри. 

И якажь туть звязь вь его базгранині? Чиста глупота? 

Бо зь того би виходило, що кождий Русинь безь віри, 

Тимчасомь оно такь не єсть. Суть Русини зь вірою 
и зь честію и зь розумомь, чого найкрасшимь дока- 

зомь єсть якь разь тото, що ми на Угринови пбзнали 
ся, що ему и віри бракує и чести и розуму. Ли¬ 

шило ся отже Угринови, що вбнь радикаль й то такій, 

що все до гори коренемь вивертає вь огороді Хри- 

стовбмь и вь народі рускбмь. — Но ми би просили 
Угрина, щоби до огороду не лізь и не ривь, але не¬ 

хай ся коршми тримає, бо зблазнивь себе и ,,Соеди- 

неніе“. Такій прецеда не повинень на чолі честного 
народу стояти, але прецеда повинень бути мудрий 
чоловікь, котрий якь щось напише, аби кождий мбгь 
сказати, що то мудрий чоловікь написавь, а не ради¬ 

каль. Подумайте но, братя вь „Соединенія", добре 
надь тимь, чи таку тісну голову маєте тримати за 



прецеду? Чи міжь вами вже нема людей, щобьі бодай 
знали, що пишуть? 

ДРУГА ВЕЛИКА ДУРНИЦЯ. 

Другу велику дурницю написавь Угринь, чи єго 
якій кумпань, вертаючи зь Вашинґтону, куди іздивь 
допитувати ся за нашого Владику. Ось яку то дурни¬ 

цю!! ,,Тото правда, що Кі. Кєу. Ортнньскій єсть ви¬ 

свячений епископь ( Угринь и его компанія не вірили, 

бо не святили) и приіхавь до Америки зробити норя- 

докь и за призволеаемь айришскихь епископовь може 
правити Богослужене, святити церкви и річи церков* 

нй и т. и., може священика поручити на опорожнену 
парохію, але юрисдикцію не може дати, толькодіеце- 

зальннй епископь4*. — А що не казавь я, щоУгрина 
дурний попь хрестивь? Туть на двохь точкахь пока- 

завь Угринь, чи хто пншій, хто за него писавь, свою 
глупоту превелику. Найперше ксжднй діецезальний 
епископь може свою юрисдикцію передати на другого, 
що майже всі єпископи зробили дотично нашого єпи¬ 

скопа — якь я сесе чувь зь усть самого Владики — 

а втогди нашь епископь має всі такй права якь и 
діецезальний епископь вь тнхь церквахь, що належать 
до латиньскихь епископовь. Якь же зьтого виходить, 

що епископь не має жадного права? Се только Угринь 
може порозуміти, а я ему скажу, що Угринь неука 
написавь одну велику дурницю. 

По друге, всі знають, що суть церкви, котрй не 
належать подь айришівь, а до тнхь латиньскй єпи¬ 

скопи не мають права, бо то не ихь. — Для такихь 
церковь, если ся они поддадуть нашому епископови, 

епископь має самь повне право и не може брати 
юрисдикцій водь латиньскихь, бо они дати еи не мо¬ 

жуть тому, що самй не мають надь тими церквами, 

котрй до нихь не належать. Чи порозумівь «ГоЬп 
Угринь? — А де тото стоить написано, що епископь 
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титулярний не може бути порядочнимь еаископомь? 

Нашь Владика до затверджена діецезіи єсть еписко- 

помь титулярнимь для айришскихь грекокатоликбвь 
а не для тнхь, що не суть пбдь айришами. Чи поро- 

зумівь ЛоЬп Угринь? — Єсли нашь епископь одну 
токмо церковь має свою, то для неи єсть вже поря¬ 

дочньїмь а и той самь єсть титулярнимь для дру- 

гои, котра не єсть его. 

Нашь еаископь не єсть вікаріемь лат. епископбвь, 

тблько — якь пише самь «ГоЬп Угринь —єсть помбч- 

никомь вь заряді тшхь церковь, котрй на нихь сто¬ 

ять. Та вбнь зновь не єсть помбчникомь латиньскихь 
епископбвь дія тнхь церковь, що суть его, але єсть 
ихь порядочнимь епископомь. 

ІоЬп Угринь! Зводьте ласкаво порозуміти тй дві 
річи, якихь на цілбмь світі нема, а лишень туть 
вь Америці. 

а) Русини айришскй и Русини независимй вбдь 
айришівь; 

б) одинь и той самь епископь такь для одннхь, 

якь и для другихь: для одннхь єсть голова, — для 
другихь завідатель; — для одннхь порядочннй епи¬ 

скопь, для другихь титулярний; — одними рядить 
черезь буллю, другими безь буллі*; — однй мусять 
буллю заховувати — другй не обовязанй. 

Ясно вамь <Го1іп Угринь? Відай ні, босьте таку 
дурницю написали. Та тіште ся, Угринь, тнмь, 

що се ще не послідна ваша дурниця. Єсть^єще 

ТРЕТА ДУРНИЦЯ. 

Пише дальше господинь Угринь вь [своімь по- 

еланію, що нашь еаископь єсть вірний Столици Апо- 

стольекбй, а однакь працює надь тнмь, аби церкви 
були переписанй на него. — Господинь Угринь! Чи 
знаєте ви, що то одно зь другимь стоить вь супереч¬ 

ності!? Чи не можна бути вірнимь Столици Апостоль* 
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ской и переписувати церкви на своє имя? Чи єсть 
може де заказано епископови, щоби вбнь не смівь 
творити діецезію? Посла Угрина туть мусить „Ьие 
песівіа (ігаЬа і V іош вкгууа ве оЬаупе 8реки1апвІУо“. 

Яке спекуланцтво? ви цікавй знати. Оть послухайте 
Угрина а вбнь потолкує, бо зь нась ніхто такои 
дурниці не вь силі розяснити. 

Е іискоиь — каже Угринь — позаписує на себе 
церкви и втогдн поіде до Риму тай скаже: ,,Я вже 
готовий, запроваджу все, що жадаєте, только дайте 
мен-Ь право єпископа діецезіяльного“. ‘Римь дасть ему 
тй права и епископь по тираньски пбдь покривкою 
католицизму буде переводити всі плани украиньства. 

Таке видумати може только оббрванець, що сидить вь 
чужой загороді, а ніколи жадень Русинь греко-като- 

ликь. Таке може видумати лишень латинникь Угринь, 

що для бізнесу ставь греко - католикомь. Хто якій, то 
думає, що и другій такій. — Угринь на стблько без- 

личннй, що справу нашои греко - католицкои Церкви 
уважає якь справу коршмн, котру ся вннаймае на се, 

аби робили интересь на темннхь і слабосильнихь 
людяхь. — Угринь уважає Церковь яко орудіє поли- 

тичне до якихсь плянбвь - а забувь, що вь Америці 
нема и не може бути бесіди о жаднбй политиці, бо 
ми туть бідний народь рускій на Енгнаню шукаємо 
кусника хліба, працюючи гбрко вь поті чола. Уг¬ 

ринь гадає, що нашь епископь такій запроданець якь 
вонь, що для интересу яричепивь ся Русинбвь и 
хоче ними рядити, будучи латинникомь. 

Мг. Угринь! Ви нашого єпископа не знаєте, але 
ми его знаємо еще зо старого краю. Ми знаємо его 
любовь до свого народу и до свого обряду и до 
своеи Церкви. Ви, Мг. Увринь, ніякь не доросли до 
сего, щобнсьте сміли щось подббного закидати епи- 

екопови нашому. А коли се закидаєте, то се знань, 

що ви безь чести и безь розуму. Понадто, Мг. Уг- 
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ринь, ен дали собі свідоцтво тісноти ума навіть 
и черезь се, що гадаєте, неначе би до Риму можна 
заіхати и пбйти вь шанці до Архієрея Вселеньского, 

та заложивши собі ноги, по американьски трактува¬ 

ти справи своєи Церкви. Та ви о нічбмь понятя 
не маєте и пишете се такь, якь штубакь зь нормаль- 

ннхь кдясь пише на село до своихь ровесникбвь за 
візиту у шкбльного сторожа. 

Мені ся видить, Мг Угринь, що ви ся перечи- 

слили, тримаючи нась за такихь неукбвь. Кождий 
зь нась розуміє на стблько, що жадень єнискоаь 
щирий Русинь не може сего не тблько зробити, 

але й подумати не мбгь би о такбмь, про яке заче- 

резь свою глупоту базграєте вь ,, Американьокомь 
Руссксмь Вістникі 4 — А кождий зь нась рбвножь 
розуміє, що такй якь ви и ваша честна компанія 
безь чувства, безь серця руского и безь здорового 
розуму безперечно такь зробили би. 

Нашь епископь водкрнвь намь свои плянн ясно 
и тй плянн суть честнй, святй якь кришталь - гбднй 
сина греко католицкои Церкви и сина Руси — но 
вашй плянн, якй ви вбдсуваете єаископови, суть 
погавй, нечеетнй, чорнй, обмерзли, негбднй имени 
руского, ні имени греко-католика. Я есьмь певний, 

що якь еиископь прочитає пбдсуненнй ему плянь 
черезь вась, Мг. Угринь, то сплюне на него якь на 
мерзботь и скаже, що то скрайна пбдлота а еще 
больша глупота. Та я ся не дивую вамь, Мг. Угринь, 

але дуже дувую ся нашому рускому народови, що 
таку глупоту и подлоту читає и не плюне вже разь 
вь очи нечестивому, або не возме за обшивку та не 
шмарить вонь зь честного руского товариства. — 

Однакь глупоті и подлоті Угрина нема конця. Оть 
послухайте дальше, милй Вратя Русини, про 
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ЧЕТВЕРТУ ВЕЛИКУ ДУРНИЦЮ. 

Зоїіп Угринь сказавь, що єпископь нашь єсть 
вірний Столиця Апостольской, но если она ему не 
дасть юрисдикцій діецезальнои, то вонь отворить 
єпархію ,,независиму". — Туть вже висиливь ся Мг. 
Угринь до остатка, аби нась всіхь переконати, що 
вонь єсть кругомь дуракь. Ми чуємо и читаємо, що 
нашь єпископь накликує всі церкви, аби не стояли 
назависимй, але щоби доконче станули подь головою, 

яка єсть злучена зь ПрестоломьРимскимх;*ми знаємо, 
що нашь еиископь єсть висланий вбдь Столиці Апо- 

стольскои и єсть водь неи безпосередно зависимнй — 

самь Угринь твердить, що вонь єсть вірний Столи- 

ци Апостольской, а коли церкви будуть стояти подь 
такимь епископомь, то буде єпархія ,,неіза в.'и с и- 

ма“. — Не єсть же то глупота безгранична?!!! 

<ГоЬп Угринь! отворіть очи и прозріть, бо абссь- 

те не внспанй сидячи по ночахь, або голова вась 
болить, або таки вь голові вашбй пусто • пустісенько! 

То ви, Мг. Угринь, подсуваєте новий плянь а лю- 

дямь голову завертаєте, що нашь єпископь єсть 
схизматикомь. — Чисте безголове упало на допису- 

вателівь ,.Американьского Русского Вістника“!!! Они 
вже самй не знають, чого чіпити ся, то чіпають ся 
якь тй сліпй плота. Хотять зь нашого Владики зро¬ 

бити схизматика — зь того Владики, котрий вь сво- 

імь посланію давь належну водправу схизматицкимь 
проводирямь и котрий кождого прихвостня та лизуна 
и запроданця схизматицкого пятнуе яко здрадника!!! 

Мг. Угринь! Сміхь и ганьбу зробилисьте зо себе, 
пишучи такй дурниці! — Та мені вась не жаль, бо 
хто ся пустивь на таку дорогу, то нехай собі нею 
йде, але єще разь кажу, мені жаль моихь братовь 
Русиновь, що за свои гроші позволяють собі вь ли¬ 

це плювати. Ганьба намь, братя Русиаи! — Хто щи¬ 

рий Русинь, умиймо лице вбдь бруду Угринбвского 
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и его кампаній — и навчімь ихь мати губу примкне- 

ну ! 

ПЕЧАТЬ ВАЖНОСТИ НА ВСЬ ВЬКИ. 

Щоби однакь подлота и глупота Мг. ЛоЬпа Шігіпа 
достала печатку та мала вальорь на будуче по всі 
віки, то еще прошу Вась, брата Русиньї, послухайте 
терпеливо отсихь ще колька моихь словь. До всіхь 
своихь на чудо дурннхг пляновь додавь <Іо1т ІЛігіп 
еще одинь послідннй, якій єсть короною его розуму. 

Вонь каже, що якь нашй церкви будуть записанй 
на нашого єпископа, то можуть ихь забрати кревнй 
або „вірителі Стефана Ортнньсксго“. Значить ся, — 

Епископь буде пити, грати вь картьі, гуляти и Богь 
зна, що творити, потому умре а его кревнй и креди¬ 

тори прійдуть и заберуть намь нашй церквьг. 

«Іоііп Угринь! На таку писанину мьі бьі вамь ра¬ 

дили, щоби ви собі голову обголили, дали воду собі 
освятити и потомь вибрали ся — до дому збожево- 

лілнхь! 

Тажь кождий дуже добре знає, що епископь бере 
вь трость (опіку) нашй церкви, и не може ихь ані 
продати самь, ан'Ь своихь приватнихь довговь на нихь 
затягати, анЬ кревннмь воддати, одннмь словомь — 

епископь нЬчо не може робити зь нашими церквами, 

только ними рядити и пильнувати, аби бувь порядокь 
и хвала Божа. 

.Іоііп Шігіп! чи ви гадаєте, що ми подурЬли? 

Тажь нагаь епископь не пе нічого, - тото всі знають, - 

не гуляє, не бавить ся, але жіє скромно, бЬдно, такь, 

якь може нЬхто зь нась. Тажь нашь епископь знає, 

що всі церкви то дЬло народа и вонь за народь сто- 

ить больше, тнсячь разь больше, якь ви всі на купу. 

Тажь и сліпий видить, що всі церкви, записанй на 
айришівь, не йдуть вь руки ані ихь кревннхь ані 
вірителівь, але переходять зь?епископа на єпископа. 
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И хотяй вн кажете, що латиньслй церкви записують 
ся на подсїаві правь діецезальннхь, а нашй тихь 
правь ще не мають — отже річь небезпечна — то я 
вамь могу только сказати: Хиба дурний сего не ро¬ 

зумне, що ми записуємо церкви такь, що жадне право 
тому не противить ся и що вь записі написано ясно, 

якь ми записуємо. Ми записуємо церкви, такь аби 
епископь 6увь голова нашамь церквамь и мавь ихь 
вь опіці, та щоби не могь ані продати, ані кревннмь 
дати, але только свому наслідникови, рускому, греко- 
католицкому епаскопови. Тожь ви, Мг. ^Ьп Шпгіп, 

яко латинникь, хотілибнсьте переписати церкви по 
латиньски и на айришівь, але ми Русивн перепису¬ 

ємо цеоквн рускй по руски и на руского єпископа. 

Єсли вамь нашь рускій перепись не подобавь ся, то 
можете собі шукати хліба у латинниковь и у нихь 
видавати свои посланія, анась лишіть вь спокою, бо 
ми знаємо, що робимо. 

Про иншй глупотн нема що писати. Всі ми Ру¬ 

сини розуміємо, о що ходить .,чорной компаній**. 

Ми можемо лишень то сказати, що якь сліпий сліпого 
провадить, то оба впадуть вь яму. 

«Гоїш ІІЬгіп боить ся, аби нашь епископь не заги- 

ривь церквей. А вн Мг. Угринь ихь допильнуєте?! 

Чи на вась можна ся спустити? О дуже красно вн 
пильнуєте церкви вь Нотевіеасі!! Єсли би людй до 
часта знали вашу господарку, то не знаю, щоби они 
на те сказали? Ану но предложіть рахунки всіхь 
видатковь до чиста, а зобачимо, якь то вн пильнуєте 
свою церковь, тай на що люди гроші дають—а втог- 

дн би показало ся, хто ліпше любить и пильнує 
церковну працю и людскй гроші - чи вн, чи епископь. 

Ми знаємо, якь епискоаь жіе и якь рахунки веде, бо 
намь показали се вь его канцелярій — але якй вашй ра¬ 

хунки, сего ми не знаємо. А радй би ми знати, бодай 
за електрику на фарі. 
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ІоЬп ЧЬгіп! Не натягайте такь дуже струни, бо 
потріскають, а що зь вами буде?— гопнете вь болото 
вразь зо своими компанистами. Нехай но вірники 
гомстедскй возмуть ся до вась, яко єпископа, и до 
вашого каноника, а побачите, чи вамь пасує давати 
наставленя нашому епископови, що вбнь має робити 
и якь має робити. Пожіемо, то побачимо, що то оно 
зь того всего буде. Тнмчасомь прійміть вбдь мене 
вирази ссчувствія надь вашою глупотою и що силь 
старайте ся, бодай на староста прійти до розуму. 

Ваша робота и глуаа и шкодлива не такь намь Ру- 

сиаамь, якь таки вамь самьімь. Мьг, твердй Русини, 

витримаємо ще ббльше, але ви латинникь, не знаю, 

чи перенесете се на свсій голові. 

ДО ВС'ВХЬ ЩЙРИХЬ ТВЕРДЬІХЬ РУСИНОВ'Ь. 

Вратя Русини твердй зь Угорщини и зь Галичи¬ 

ни! Нась така сила велика туть вь Америці, аоднакь 
леда дуракь нась розбиває и нівечить. Не допустімь 
до сего, аби деруни, радикали, крутарі, брехуни, 

та всіляка зволочь плювала намь вь очи и вивертала 
все на внвороть до горн коріншь, кормила ньсь 
смітємь за напій гроші та плюгавила нашу греко- 

католоцку Церковь и нашого гр. кат. Еаископа! Чи 
то не встндь для нась, що нашй проводирі злучили 
ся зь айришіми, зь москалями та зь усіма найгбр- 

шими хрунями проти нась Русинсвь, проти нашои 
св. Церкви, проти нашого руского народа и проти 
нашого еааскоаа? А ми зь заложеннми руками сидимо 
собі* сюкбйно и приглядаємо ся рбвнодушно ихь 
нечестивбй, огиднбй та мерзеннбй роботі! П завязуй- 

мо на кождбмь алейні комітети, возьмімь ся до ро¬ 

боти и внчистімь нате оббйстє зь тнхь поганихь 
8драдаикбвь народу, Церкви и віри. Доки они бу¬ 

дуть рити у нась?! Ча ми гбршй вбдь зйришівь? 

Вратя Русини! Нась ділять на чотири части. 
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Хто? Здрадники, платнй наемники, хруні. москалі, 
айриші, радикали, латинники — а далі-далі и жиди 
зачнуть нами рядити! А о щожь имь всімь ходить? 
О нашй гроші и о нашу гпкбру. Єсли хто небудь зь 
нась хотівь би ся ихь позбути, то они сейчась уда¬ 
ють приятелівь передь нами та кажуть, що они за 
нась ся борять, Ніхто зь честньїхь людей такь ся 
не боре, аби свою вдасть церковну доптати а нась 
ділити на табори. Ми, Русини, шануємо и почитаємо 
вдасть церковну, а нашого енископа будемо боронити 
и заступати передь усіма ворогами. 

Кождий, хто нась ділить и хто особу нашого 
єпископа нарушуе, той єсть нашимь ворогомь и ми 
его шмаримо вонь. Рускій нарбдь вже не сліпий — 
вже на стольно прозрівь, що не дасть робити зо себе 
насмішки и не позволить бавити ся вимь якь зь 
дитиною, та заколоть и сварку робити. Ми знаємо, 
що робимо. Ми мусимо дбйти до повного права для 
нась, для нашои Церкви и для нашого єпископа — 
и тому будемо пбддержувати его всіма силами, бо 
знаємо, що вонь нагаь епископь, справедливий Русинь 
и любячій свбй народь и свою Церковь. Вонь нашь 
Владика, а не Угринь, ні Жаткозичь, ні Борухь, ні 
Васовчикь, ні Лавришинь, ні ціла компанія пере- 
Евртнівь та гирителівь своєи Церкви и свого народу. 
Они нась, дорогй братя Русини, ділять, они до є д н а 
зьайришами стали проти єпископа — и 
ми мали би ихь терпіти?! 

Братя Русиви! Такь дай Боже мені дождати до 
завтра, якь я вамь правду пишу. Тй люди суть най* 
тяжшй нашй вороги. Ми просили Бога, аби ся вир¬ 
вати зь ііодь ярма айришского—якь самь Лавришинь 
зо слезами вь очахь говоривь вь Ню Йорку до нашого 
Преосвященного и благавь Преосвященного, аби ихь 
ваступивь передь айришскими біскупами — а опбсля 
тй самй люди пбйшли до айришівь и просили ихь 
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стати проти єпископа нашого, та просили, щоби ихь 
айриші приняли. И то має бути справедливость?! 

И они кажуть, що они за нами стоять и нась боро¬ 

нять? Ні, братя Русиньї! они нась сто разбвь скорше 
якь отвертнй ворогь загублять, бо они удають лише на- 

шихь приятедівь. Они нась зведуть на латиньство, они 
буллю запровадять; они все зроблять, щоби тблько 
айрйшамь приподобати ся, бо ихь потребують проти 
нашого єпископа. Они хотять позбути ся єпископа, 

аби могли воювати та іздити зь оакташкою по цілой 
Америці, та назбиравши гроша, добре істи, пити, 

курити, поля, доми та винниці собі купувати — и 
опосля іхати до краю на солодкій спочинокь. Та біда, 

що туть теперь епископь стоить имь надь каркомь и 
пильнує ихь. Тожь нема ради, треба конче позбути 
ся єпископа, або народь проти него збунтувати. 

Гей Боже милий! Якй то они дурнй! Та я першій 
буду шмарити вонь того священника чи куратора чи 
кого тамь небудь за то, що вонь учить непослуху 
проти Евангелія и бунтує народь проти власти цер- 

ковнои. Та чому тань? Бо я есмь христіяниномь и 
греко-католикомь и не хочу бути гбршимь вбдь жида. 

Тажь и жидь свого рабина шанує и респектує, а 
туть христіяне неначе тй пси обсіли свого Владику 
и кусають и гавкають та брешуть на цілий світь! 

Не ганьба то?! 

Гей братя Русини! Гей діти св. греко-католицкои 
Церкви! Аоужь возьмімь ся всі за руки и станьмо 
до діла, та, якь добрй діти, оборонімь свого Огця и 
свого Владику! 

Гей, всі Отцове, що вь Христа віруєте! анужь но 
станьте всі, якь одинь мужь, при заступнику Христо- 

вомь, та покажіть сгітови, що ми Русини а не Та- 

ліяне и не Турки и не дикй Ботокуди, що живцемь 
людей ідіть! 

Бже крайний чась намь рушити ся, бо сини тьми 
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в% поті чола працюють на нашу ганьбу и на нашу 
загладу. 

Ану до діла, дорогй братя Русини! 

ИСТОРИЧБЬІЙ дивоглядь. 
Ставляючи питане самозванному епископови 

Угринови, що то єсть ,,украинець“, що то єсть 
„культусь украиньскій" и що то єсть то ,.стародавнє 
руске“, яке би нашь Владика мавь нищити вь Аме¬ 

риці — мені й до голови не прійшло, що Угрвнь 
подписавь — а може переписавь — свою мудрость зь 
..Американского Русского Місяцослова44, виданого 
господиномь Жатковичомь на ганьбу веімь Угор- 
скимь Русинамь. 

На стороні 169 ,,Американского Русского Міся- 

цослова“ а ..Атегікапвко Киввко-віоуепвкоііо Каїепсіа- 

га“ видніє напись „Іікгаіпвіуо-Іікгаіпівш** або ..масло 
масляне44. — Авторь сей етатіи справді бувь би 
добрий и способннй по подою коровь и до роблена 
фалшивого масла або сира — но ніякь не можна его 
зачислити до людей бодай крихоточку ученьгхь, якй 
би писали розправу. 

Я дивую ся тому чоловікова, по що то вонь 
только дурниць и брехнівь наиисавь, наколи его 
ціль була, понизити нашого єпископа Сотера Ор- 

тнньекого вь очахь всего народу руского зь Угорщи¬ 

ни. Чи не ліпше було написати водразу зь гори: 

Епископь Ортиньскій єсть украинцемь, радикаломь и 
найнебезпечнійшою гидрою для Русиновь?! Се було 
би ясне и водповідне до віри Жатковича и до его 
ерархіи церковнои и его церкви. А такь г. Жатко- 

вичь зблазнивь себе до чиста, будучи авторсмь сего 
монструального календаря и сей етатіи (?), а народь 
рускій зь Угорщини захляпавь болотомь и паскуд- 

ствомь та внетавивь для него погане свідоцтво пе- 

редь цілимь світомь. А до того еще той народь 
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рускій, збезчещений тою статіею г. Жатковича, за¬ 

платить грубй гроші г. Жатковичеви за тоту при¬ 

слугу. 

Придивімь ся, дорогй брати Русини, угорскй и 
галицкй, близше той базгранині Жатковича (если то 
его) а зобачимо, якого злочину допустивь ся сей 
безсовістннй чоловікь дотично народу руского и 
дотично гр.католнцкои Церкви. 

Найперше вонь заперечивь иствоване Русиновь 
вь Росіи, вь Галичині, вь Угорщині и на Буковині, 

а прилучивь нась всіхь до Москалівь проти нашои 
рускои исторіи и проти нашого власного сумліня. 

Чейже ніхто зь нась не скаже, що ми Москалі, але 
що ми Русини. Чомужь авторь не злучивь вь одно 
Словінцівь и Словаковь, але числить ихь яко осбб- 

ну націю? Чому не злучивь Словаковь и Поляковь 
вь одно, або Словаковь и Чехбвь? Прецінь ихь 
бесіда така близька и псдобеа до себе, близша якь 
рускій язнкь до російского. Чк му не злучивь Хор- 

ватбвь и Серббвь разомь? Але тблько нась Русиновь 
злучивь зь Москалями вь одно. Вонь зробивь такь 
тому, бо вонь невіжа а вь серця Москаль а не 
Русинь. Вбиь закриває ся панславізмомь такь по 
дурному и такь по чудацки, якь той дикій чорний 
муринь, що вбравь ся лише вь краватку и цилін- 

Д9£Ь — зь регатою цілий голий. 

Мг. Жатковичь, чи хто иншій зь редакцій хоче 
забити або живцемь вьісти кождого Славянина, котрий 
не єсть Москалемь. Дивіть ся, люде дсбрй, яке 
чудовиско зробивь зх себе сей панславвсть. Тажь 
єсли ти панславгсть то люби и борони всіхь Славянь 
а не тблько однихь Москалівь. Тажь прецінь у нась 
и найдурнійшій то знає, що Сіавянвнь єсть спорбд- 

неннй зь усіма прочими Славянами и ніхто зь нась 
не перечить сего. Але и найдурнійшій рбвножь знає* 
що вождому належить ся своя хата и своє власне газ- 
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дбвство. — Жатковичь хоче конечно, - и то на силу, - 

бо инакше проклене Вась зь кбсточками — щоби 
ми служили Москалеви и не сміли мати ані своеи 
хати ані свого письма!!! А то звбдки таке жадане? 

То вь газеті Жатковичь накликує, щобьі народь 
рускій домагавь ся свого права, а вь календари каже 
всімь Русинамь мовчати, ,,рукч по швамь“ и здати 
ся на ласку або неласку Росіи, бо она велика и 
широка. 

Мг. Жатковичь! Чи вн того не знаєте, що нині 
всі народи домагають ся свого права и то власне 
вь Росіи? Ми проти Москалівь, яко народу славянь- 

ского, нічо не маємо, противно ми ихь любимо и же* 

лаємо имь блага, але ми, нав-Ьть хотяйбн ми були и 
пбдь Москалемь, будемо ся домагати вбдь ннхь, яко 
нашихь приятелі вь, свого права. Нехай Москалі нась 
не дусять, але най дадуть намь спромогу жити сво- 

имь житемь — нашимь рускимь житемь — и нехай 
намь лишуть свободу віри, а втогдн ми имь всюди 
поможемо скблько намь силь стане. Тожь прійміть 
до відомости, Мг. Жатковичь, що ми є Русини, 

народь славяньскій, иншій водь Москалівь, та не 
робіть зо себе дивоглядну карикатуру, злучуючи 
нась вь одно зь Москалями. Єслижь вн є Москаль, 

то чого ви влізли міжь нась Русинбвь? 

Прошу, я прилюдно питаю ся всіхь Русинбвь 
угорскихь я галицкихь, скажіть явно, чи Ви є Мо¬ 

скалями? Ми мусимо сесе знати ясно и докладно. 

Хто єсть Москалемь, най йде до Москалівь — а хто 
Русвнь, най ся тримає своихь Русинбвь. А тимча- 

сомь прійміть, братя Русини, до відомости, що 
Жатковичь вь своимь календари зробивь Вась Мо¬ 

скалями. — Теперь вн заберіть голось та поясніть 
намь Русинамь, чимь ви є — чи Москалями, чи 
Русинами? 

Мг. Жатксвичь каже, що ми перекрутили исто- 
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рію, а я скажу, що Мг. Жатковичь такь знає нашу 
руску исторію, якь та курка зь Питсбурґа за своє 
яйце, котре Англикь або Русинь вь Чикаґо зьівь на 
еніданокь. Водославь я вже Васовчика, аби прочи- 

тавь нашу исторію, то водснлаю и Мг. Жатковича 
до неи, а чейже бодай крихоточку зрозуміє, що то 
суть Русини и колько ихь єсть. А щоби вонь яко 
Москаль не лякавь ся рускои исторіи, то еще разь 
повторяю, що за сю нашу исторію, написану най- 

критичній ше зь усіхь исторій, сама Академія Умі- 

етности вь Росіи, нагородила грамотою похвальною 
автора сей исторіи, професора университету 
Грушевского. Чейже така повага вистарчать госпо- 

дину Жатковичеви. Але я не знаю, чи Мг. Жатко¬ 

вичь буде мати на столько часу, аби за рокь могь 
перечитати сімь грубнхь томовь той в сторін, щоби 
вь слідуючомь калєндари поправивь срой историч- 

ннй дивоглядь? Ви однакь, Русини угорскй, за той 
чась подумайте, якь скинути зо себе тоту ганьбу, 

яку вамь заподіявь Мг. Жатковичь, признаючи всі 
народи славяньскй за истнуюій и воддільнй—навіть 
такй, якь Словінці — а нашь народь Рускій — дру¬ 

гій зь ряду міжь Славявами — стерь зь лиця 
землі. їїдсля Жатковича, ми Русини не жіемо на 
світі, Жатковичь нась зьівь такь, якь варену 
сливку. Чи то такь має бути? Чи то не єсть злочинь 
проти Руского народа? 

ЖАТКОВИЧЬ ОБЕРНУВЬ КОТА ГОРЬ ХВОСТОМЬ 

И КАЖЕ, ЩО ТО ВОВКЬ 

Дальше пише Жатковичь, що Австрія злякала ся 
Москалівь, аби они не забрали Галичину и Русь У- 

горску та Буковиньску лодь своє панованє, и тему 
воддала Русинбвь вь Угорщині на загладу Мадярамь, 

Русиновь вь Галичині на вагладу Полякамь а бу- 
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ковиньскихь Русиновь на загладу Румунамь. — Отже 
Двстрія загирила Русь. 

Черезь те загирене повстали Украинці та обер¬ 

нули ся проти Поляковь и проти Мадяровь и проти 
Австріи а навіть й проти Москалівь. — Отже Укра¬ 

инц'Ь загирили Русь. 

Зь того зновь зродилй ся украиньскй Василіяне 
и украиньскій клирь вь Галичині, а водь Василіань 
внйшовь епископь Сотерь Ортиньскій. — Отже Васи- 

ліяне загирили Русь. 
А понеже Василіяне Ендають всі книжки фоне¬ 

тикою — отже фонетика загирила Русь. 

А що фонетику видумали Поляки (се Мг. Жатко- 

вичь знає напевно зь литератури Боруха) — отже 
Поляки загирили Русь. 

На самомь конци однакь виходить, що ані Нім¬ 

ці, ані Поляки, ані Украинці, ані фонетика не за¬ 

гирила Руси — только епископь Сотерь Ортиньскій. 

Оть маєте льоґіку и консеквенцію историчного 
писателя! Правдиво кажу, що якь ся се читає, то 
годі розобрати, хто тоту Русь загиривь. Чи Німці, 

чи Поляки, чи Мадярн, чи Румуни, чи Украинці, чи 
Василіяне, чи фонетика, чи епископь Ортиньскій, чи 
всі разомь на купу? 

Найлекше булеби сказати, що всі разомь заги¬ 

рили нещастну Русь. Ба, коли авторь черезь ошибку 
правду сказавь, що Украинці обернули ся проти По- 

ляковь и проти Австріи, тай домагають ся на силу 
правь для свого нарсда. Що больше. Ояи за тй права 
для свого народу такь ся побивають, що навіть самь 
авторь имь се признає, кажучи, що Украинці ,,огнемь 
и мечемь ширять украиньскій культусь“, — Біда 
только, що*Мг. Жатковичь не має найменшого поня- 

тя о томь, що*то єсть ,,Украиньскій культусь" по- 

добно, якь и Угринь не мавь понятя, коли писавь. 
своє посланіе. — Але то вже не наша вина. 
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Мг. Жатковичь, знайте водь нині, що сей ,,куль- 

тусь украиньскій44 єсть то борба за права на¬ 

роду руского вь Австріи, вь Росія, вьУ- 

горщині и вь Буковині — ну и вь Америці 
— и то такь на поли политичномь якь и на поли 
церковномь. 

Однакь Мг. Жатковичь відай зновь черезь грубу 
ошибку забувь вь своімь славетномь календари на¬ 

писати, що наколи Украинці звернули ся проти По- 

лаковь и Австріи, то москвофіли противно, 

злучили ся рука вь рукузь Поляками про¬ 

ти Русиновь — то допускають ся такихь лай- 

дацтвь и такси здрадн народу, на яку лише только 
яничари и здрадники - ефіялтн годнй здобути ся. 

Тото умисне забуте Мга. Жатковича дуже бе 
вь очи и поддае кождому много гадокь дотично ха¬ 

рактеру автора календаря. — Чому ви, Мг. Жатко¬ 

вичь, якь разь уважаєте тнхь здрадниковь-яничарівь 
за Русиновь честннхь а тнхь, що обернули ся проти 
Поляковь и проти Австріи и Росіи, та стали борони¬ 

ти свой народь, уважаєте за здрадниковь Руси?.. — 

Туть власне авторь обернувь кота горі хвостомь. 

Мг. Жатковичь прочитайте собі исторію Сполу- 

ченнхь Державь, видану черезь Есітсапіа Е^іезіоп - а 
вь 1889 році, а тамь на стороні 187 знайдете осудь 
Венедикта Арнольда черезь всіхь Американцівь на 
всі віки, яко здрадника бесіди свого народу. —Сей 
Венедикть Арнольдь вь часі революцій 1780 року 
проводивь свому народови яко вождь проти вь (ЗчеЬесу, 

но місто вести честно народь за свободу, вонь пиль- 

нувавь каси грошевои, значить ся, пильнувавь тнхь 
грошей, якй народь наскладавь, и на добре мачавь 
пальці вь тнхь грошехь. — Коли его за се оскарже¬ 

но, а Вашінґтонь мавь еву дати велику нагану при¬ 

людно, то сей бойовникь за свободу народу, увой- 

шовь вь зносини зь ворогомь народу, генераломь 
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Сііаі/оп и ставь здрадникомь: перейшовь вь таборь 
вороговь и боровь ся завзято проти свого власного 
народу. — Исторія про него нотує таке: ,,N0 пате іп 
Атегісап Ьівіогу із ЬеИ зо іпіатоив аз іЬаі о£ 

Вепесіісі АгпоИ іЬе ігаііог". Щожь вн на се ска¬ 

жете, Мг. Жатковичь?! — Для чого вн перейшли 
вь таборь вороговь народа руского? — Для чого бо¬ 

роните здрадниковь? — Се дає много до дуианя про 
вась еще вь старомь краю якь и туть вь Америці. 

Но я вертаю до сего, що я на початку сказавь: 

Жатковичь обернувь кота горі хвостомь и кричить, 
що то вовкь. — Хтожь властиво загиривь Русь? Самь 
Мг. Жатковичь деликатно се говорить, але такь скрн- 

то, щобн ніхто ся не домнсливь правдн. Вонь каже, 

що Наумовичь много пошкодивь справі Ру- 

синовь вь Галичині и Угорщині черезь то, 

що пойшовь до Росіи и принявь православіе.— ,,Єму“ 

каже Жатковичь — „не треба було се робити, але 
сидіти у Відни и дальша працювати такь, якь пра- 

цювавь“. — Оть туть власне ьнлазить шило вь мі¬ 

шка. 
Мг. Жатковичь! Наумовичь и єго компанія влас¬ 

не надь тшмь працювали, щобн весь народь перей¬ 

шовь до Москалівь и тому вонь се зробивь посля 
серця. — Вн кажете, що вонь зле зробивь? — Тажь 
всі адораторн Наумовича за то власне найбольше єго 
хвалять и цінять та мало що не за святого єго ува¬ 

жають, що вонь перейшовь до Росіи и принявь 
схизму. Чи гадаєте, що Наумовичь за дармо сидівь 
§ місяцівь вь криминалі?! або що вонь сидівь за 
те що бувь Русиномь?! — Де тамь! Загляньте до 
актовь. Вонь допустивь ся здрадн держави, а Руси¬ 

номь вонь лишень втогдн бувь, коли працювавь надь 
народомь вь єго родномь язиці, вь томь власне язи¬ 

ці, котрий ви вь своімь нерозумі такь внсміваете. 

Тогди, коли Наумовичь писавь по руски и по на- 
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родному, ТОГДН ВОНЬ бувь славннй И ГОДНИЙ ПОЧЄСТИ. 

Наколи покинувь вародь и сгавь служити ворогамь,. 

вбдь тогдьі его ціда праця змарніла и заснітила ся, 

а слава пригасла разь на завсігдн, — бо конець діло 
хвалить. Єго конець бувь огидний такь що до спра¬ 

ви народнои якь и що до віри. Туть вь тбмь жа- 

день чоловікь его не виправдає. 

ГГроцесь Ольги Грабарь бувь дуже а дуже ком- 

промітуючимь всіхь Русиновь, а многимь отворивь 
очи. Ми пбзнали ошуканьство москвофіловь. Они 
тихцемь запродали нась вь ярмо московске и пбдри- 

вали у нась віру греко - католицку а приготовляли 
до схизми. — Не диво отже, що здорово мнслячй 
Русини, котрй за таку здраду мусіли встндати ся 
передь цілнмь світомь, не диво — кажу — що 
сказали собі: Досить вже намь той ганьби, ми му¬ 

симо ся злучити и станути на яснбмь, твердбмь грун¬ 

ті и оперти ся на народі и на народной бесіді, та 
двигнути ся своими власними силами. — Ся річь 
похвали годна и єдино розумна, за яку лише можна 
похвалити Русиновь а не'дорікати имь. 

До того неправдою єсть, прбн Русини колине- 

будь служили Полякамь — а правдою єсть, що мо¬ 

сквофіли завсігди зь Поляками держали и держать 
по нннішннй день. Чи тото ихь братане ся зь Поля» 

ками щире, чи облудне и фарисейске — то они самй 
о тбмь найліпше знають — але фактомь єсть, що 
они такь роблять. 

Я туть питаю ся москвофіловь явно, нехай ска¬ 

жуть, де ихь сини ходять до школи? — По якому 
учать ся религіи? Сего може й ви, Мл Жатковичь, не 
знаєте, хотяй такь ревно ихь бороните. — Сини мо- 

сквофілбвь ходять до німецкои гімназій а головно до 
польскихь. — Чогожь нарікаєте на Німцівь, Мг. 

Жатковичь, та кажете, що Украинці злучили ся 
зь Німцями? — Наколи москвофіли суть вь, німець 
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кихь гімназіяхь. — А доньки москвофільскй де ся 
виховують? Або за границею міжь Німцями, або по 
польскихь законахь або вь Черновцяхь вь німецкихь 
институтахь. А вь гімназій Франць Іосифа у Львові 
хто викладавь москвофільскимь дітямь религію по 
польски? Чи не москвофіль о Онуфрій Лепкій? — 

А чому то катехить Русинь (не москвофіль), котрий 
дрійшовь по смерти о. Лепкого и помимо борби и 
напастей та пресій зо сторони Поляковь, таки ви¬ 

кладавь по руски. — Ану дайте мені на се водпо- 

відь, Мг. Жатковичь, оборонителю москвофіловь, тай 
ви честнй москвофіли. — Се непонята річь! — А 
чому то польскй пани вь Галичині не хотять дати 
презенти священникови Русинови (не москвофілови), а 
москвофілови дають такь радо? Чому? Бо москвофіль 
позволяе латиньскимь священникамь загортати всі 
діти и вірнихь на латиньскій обрядь, а Русинь не 
дасть того зробити, але буде ся процесувати до ос- 

татка. Я можу навести много фактовь и цілй пачки 
достарчу зь краю, де ся покаже правда мною твер¬ 

джена. — Й якже ви, Мг. Жатковичь, смієте назвати 
тихь москвофіловь добрими Русинами, а тихь, що 
боронять правь руского народа, визивати всілякими 
именами тай здрадниками Руси?! Або ви нічого не 
знаєте, або вь голові ся вамь перевернуло, або ко- 

ждий здрадникь народу єсть вашимь братомь и та- 

кимь Русиномь якь ви. Або хочете народь обдурити* 

Єсли такь, то засі вамь, М. Жатковичь, до Русиновь 
ся мішати. А тимь больше се говорю, що ви не 
знаєте навіть руского язика. 

АВТОРЬ „АМЕРЙКАНСКО - РУССКОГО МБСЯЦО- 

СЛОВА“ НЕВ'ВЖА ЩО ДО РУСКОГО ЯЗЬІКА. 

Ви, честний авторь, пишете вь своімь календаря, 

що Русини не знають язика, але пишуть жаргономь 
польско - рускимь а до того ще й фонетикою. А ска- 
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жіть но мені, якій вашь язикь? Чи рускій? чи мос- 

ковскій? чи старославяньскій? чи якій? — Ані одинь, 

ані другій, ані третій, лише мішанина гороху вь ка¬ 

пустою. — Якимь же чоломь ви можете учити нась 
язика, коли ви самй зовсімь его не внаете? 

У наст» кожднй Русинь водь дитиньства ажь до 
скбнчена гімназій учить ся язика руского. й то 
учить ся не лишень язика руского, але всіхь ин- 

шихь предметбвь такожь по руски. Тожь вибачайте, 

Мг. Жатковичь, що вамь скажу: у нась дітвакь 
зі» другои кляси гімназіяльнои сто разовь ліпше 
знає по руски, якь ви. Ми учимо ся язика старосла- 

вяньского особяо, и польского осббно, але нашь рускій 
язикь головний предмета, бо на руекбмь язиці пи- 

санй всі шкбльнй книжки. А навіть на университе- 

ті по руски викладає ся, тай и на университеті 
учать рускои литератури и старославяньского явика 
по руски. — Тожь еще разь вамь кажу, Мг, Жатко¬ 

вичь, не робіть зь себе блавна, хотяча нась учити по 
руски, коли самй не умієте. 

Ота вамь и доказь. Скблька разовь написалисьте 
вь той ученбй розправі, що ми Русини викидаємо 
найкрасшй ,,і па ] 8І а V] ап в кеі 6е“ букви Т>, ЬІ. 

Повіжте меаі, будьте ласкавй, де єсть вь ці¬ 

лий руекбй литературі таке дивоглядне степеноване 
приложняка ,,славяньскій, славяньскійшій, найсла- 

вяньскійшій“? — То таке у вась знанє руского язн- 

ка?!~И ви хочете нась учити?!—-Не єсть то дурійка 
навіть и безь шаленнхь гриббвь?! При тбмь зверву 
увагу автора на те, аби бувь ласкавь вже напередь 
забезпечити свою голову водь катастрофи, наколи 
Росія заведе фонетику и зміну календаря, надь чимь 
теперь вь Росіи якь разь ученй працюють. 

Ми розрожняемо живий* язикь вбдь мертвого. Ми 
дуже високо цівимо, любимо и доробимось язнкомь ста- 

рбславяньскимь, и не позволимо собі‘нарушити єго вь 
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церкві, але вь щоденнбмь житю и вь литературі рус- 

кой уживаємо живои, народнси бесіди и правописи. 

Авторі ніякі не годень того порозуміти, якь то мо¬ 

жна уживати вь письмі и вь бесіді иншои правопи¬ 

си и иншого язика кромі кирилиці. Оно, Мг. Жат- 

ковичь, такь само діє ся, якь зь стародавнимь плу- 

гомь. Плугь деревляннй, старинннй тримають вь му- 

зеяхь на показь, якь то колись люди орали деревля- 

ньімь плугомь, а днесь орють вемлю желізними, ос- 

трнми плугами и машинами. — Ну и видите, що 
світь ся не вапавь, ані навіть ви не скажете, що 
днешнй люде дурнй и запроданці, бо „найдеревян- 

кійшй“ плуги викинули 8Ь поля и взяли желізнй. 

Теперь судіть, братя Русини, о розумі сего ав¬ 

тора вбдь „Американско - Русского Місяцослова“. — 

Якь ви о німь скажете? Але идімь дальше. 

ЧИ ЗНАЄ вбнь ЯЗНК'Ь РУСКІЙ ТА житєвнй 
РОЗВИТОК!* ЯЗЬІКА? 

„Рагітігіппі шопіев ві павсіїиг гійісиїив тиз“. 

Сю пословицю деякй дотепнй Русини перевели на 
нашь явнкь доста не естетично — але она туть па¬ 

сує. „Не кажи дурневи,.., бо... По нашому зь проста 
такь ся говорить. — Цілий рбкь чекали Русини на 
калєндарь и великй гроші на се дадуть, а по році 
вонь вилізь якь та голодна, наіжена мишь зь діри. 

Такій калєндарь лишить ся на памятку нашимь по- 

колінямь. Коли нашй діти возмуть его до рукь, то 
собі погадають: Ажь теперь видимо, що не варто бу¬ 

ти Русиномь, бо у нась нема нічогосінько доброго, 

але все брудне. Наша бесіда, то жарґонь польско- 

рускій; наша Церковь, то вбдпадки латиньского обря- 

да; нашй люде, то гидра украиньска; нашй монасти¬ 

рі, то гнізда запроданцівь польскжхь; нашй книж¬ 

ки, то жидбвскй видавництва; нашь епископь, то 
8драдникь и радикалі; нашй священники, то пбдлй 
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лизуни — однимь словомь, нічо доброго у нась не*' 

ма, ні туть вь Америці, ні вь старбмь краю.44 — 

Одно, що ся чистого 0 красного лишило — то Жат- 

ковичь, Угрині», Др. Васовчикь, Лавришинь и еще 
кбдькохь. А всі прочй, — то здрадники. 

Таке вражіне робить календарь черезь дурнй 
дописи гордьіх!» людей. — Мудрий чоловікь вбдразу 
порозуміе, що то писано для интересу и злобно та 
безь ьнаня річи, але простий чоловікь не годень то¬ 

го розобрати. 

Такь приміромь написавь авторь, що^монастн- 

рі Василіяньскй вь Галичині містять самнхь оста- 

тннхь людей, якй будучи украинцями, стоять на 
услузі Полякові». — Читаючи се, хоче ся блювати, 

и тими блевотинами кинути вь лице авторови. Та 
чому? — Бо то все ложь чорна, погана, бо то напи¬ 

сано тенденційно, аби нашого єпископа зганьбити 
передь людьми, понеже вбнь вийшовь зь монастиря 
Василіяньского. — А оно по правді оттакь єсть: 

Василіяне нашй збудили жите вь народі, научи¬ 

ли любити свбй обрядь и свою Церковь. Бороли ся 
завзято зь Єзуитами и зь Поляками, а всюди боро¬ 

нили и боронять нашь народь передь насильством* 

Полякбвь и москвсфілбвь. — До Василіянь вступа¬ 

ли — особливо на початку реформи — найспосббній- 

шй хлопці Русини, щоби власне не дати златиньщи- 

ти нашь Чинь — и за се много зь нихь витерпіло 
вбдь Єзуитбвь и вбдь власти. — До Василіянь всту¬ 

пали священники зь усіхь сторбнь, котрй радо жер¬ 

твували свою працю для добра Чина. — До Васи¬ 

ліянь вступили зь Угорщини: Впр. о. кано- 

никь Вартоломей Яницкій, о. Николай Канющакь, о. 

Михаиль Новосельскій, Теофіль Вайда. — Василіянь 
ми знаємо зь старого краю яко ревнихь труженникбвь 
на ниві Хрмстовбй, а многй зь нихь вбдзначили ся 
горячою любовію до свого народе, ва котрий сміло 



ставали до борбьг. — Такимь смідимь борцемь бувь 
власне и нашь теперішний Владика ПреосвящееиЙ 
Сотерь. 

Та чи то у вась, Мг. Жатковичь, єсть гріхомь, 

стояти за евой народь? — Вамь влізла до голови 
Украйна и такого шуму вамь наробила, що ви справ¬ 

ді самй не знаєте, що пишете. Та чи ви не знаєте, 

що Украйна належить до Славянь — ж ви повиннй 

радувати ся, що нась Русиновь єсть трошки больше, 

якь вамь дотеперь здавало ся. — Зь вашого кален¬ 

даря я тояько научивь ся — що ви не Русжнь и що 
жічо не знаєте о світі Божомь. — Але я єсце щось 
больше зрозумівь. 

КАЛЄНДАРЬ „АМЕРИКАНСЬКО - РУССКОГО 
В'ВСТНИКА44 ПРОВАДИТЬ ДО СХИЗМЬІ. 

Дорогй Братя Русини! Дотеперь я вамь роз- 

кривь ясно, що Жатковичь злучивь ся зь ворогами 
руского народу, ж всіхь нась має за дурнівь — ж 
каже, що Русиновь нема — а здрадниковь нашого на¬ 

роду взявь вь свою оборону — та каже намь за ни¬ 

ми йти. — Ганьба велика ! 

Але Братя Русини! розберімь еще друге діло — 

важнійте. — Придивіть но ся сему калєндареви 
добре ж зобачите, що вонь провадять до схизми. А 
ми прецінь есьмо всі греко - католики — ж наша 
віра намь дорога. — Полишаю на разі на боці сесе, 

що авторь календаря вобравь всі клевети, писанй у 
„Вістнику41 проти нашого єпископа ж еще разь умі- 

стивь ихь вь календаря. Алежь бо, братя Русини, 

розважте, що авторь поставивь на першомь місци — 

яко взорь якь ми маємо поступати вь справахь рели- 

ґійнихь — поставивь здрадеика греко - католицкои 
віри. Вонь вихвалює поподь небеса того, що поки- 

нувь греко - католжцку віру, поломавь присягу яко 
священвикь — а греко католицкого єпископа зь бо- 
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лотомь мішає. Оть дочекалисьмо ся часбвь, дорогі 
Вратя Русини! 

Вбнь страшить Русинбвь украинизмомь та ради¬ 

калами — чого зовсімь не розумне — а зь того стра¬ 

ху загнавь ся ажь до схизматиковь и каже намь, 

брати собі зь нихь прикладь! — Братя Русини! чи 
Ви ему на тото позволили и на то ему даєте гроті, 

щоби Вась такь учивь?! — Та що собі за нась по¬ 

гадає цілий світь ? Яка наша віра? — Я теперь 
доперва розумію, чому то „Американско-Русского 
Вістника“ хвалять схизматицкй газети. Тажь то 
здрада, дорогй братя Русини — здрада Церкви и ві- 

рн святои. 

Гей збудіть ся, Братя милй, збудить ся всі Ру¬ 

сини, такь зь Угорщини якь и зь Галичини, та во- 

зміть ся разомь за руки и зогріть тоту ганьбу, яка 
впала на нашу Русь! 

Дивіть ся дальше, братя Русини, якь нась вь^ 

томь календари поганьблено передь цілнмь світомь. 

У схизматиковь єсть такій порядокь вь церкві: 

На першбмь місци царь, потому наслідникь 
престола, вбдтакь цариця, еи діти, дальше князі и 
княгині, потбмь доперва синодь, а на кбнци епис- 

копь. — И вь Америці, якь схизматики записують 
свои церкви — то найперше йде амбасадорь росій- 

скій, потому конзуль, а вбдтакь епископь — а люди 
жадного голосу не мають. 

У нась того нема. У нась найперше йде Голова 
Вселеньскои Церкви, потому епископь а за нимь. 

люде. — Та Жатковичь зробись порядокь чисто 
схизматицкій. 

Найперше йде Урядь главний „Соединенія*^ 

вь предсідателькою невістою, потому органь ,,Соє- 

ДИНЄНІЯ4* ЗЬ Ж*ГК)ВИЧЄМЬ, потому друкарня, потому 
епископь а н і конци священники. Туть у нась вь А- 

мериці ажь на таке збйшжа ,,церковна институція“Г. 
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— Красно, нема що казати. На цілбмь світі такого 
порядку нема вь институціяхь церковнихь, 

только у одннхь схизматикові» — и сего порядку 
схизматицкого тримає ся М*\ Жатковичь. — Се по 
просту немислима гордбсть и засліплене тнхь лю¬ 

дей, що не зважаючи ні на честь свого народа, ні 
на честь своеи Церкви, вивертають все до горн ко- 

рінемь. Чистй радикали стали провбдниками бідного 
народа Угроруского. Ми ихь дуже жалуємо и зь ними 
разомь встндаемо ся такои погави. Але маємо надію, 

що незадовго Русини угорскй зроблять конець той 
ганьбі. 

ВАРІЯЦКІЙ СОНЬ ГОСЕЮДИНА ЖАТКОВИЧА 
ПО ЗЬЬДЖЕНЮ ШАЛЕНЬІХЬ ГРИВО ВЬ. 

Братя Угорскй Русини! Жатковичь каже, що хто 
би себе почитавь за Русина а не хотівь пристати до 
Москалівь або до здрадникбвь москвофільскихь, сей 
наівь ся шаленнхь грибовь. Та ми, Братя Русини, 

Богу дякувати при здоровбмь розумі и тому якь разь 
признаємо ся, що ми Русини а не Москалі. — Но 
Мг. Жатковичь, котрий каже иамь стати Москалями 
и схизматиками, якь разь видно зьівь на сніданокь 
цілу миску шаленнхь грибовь! Може не правда? Ану 
дивіть ся на то, що вбнь написавь. — Тамь, де 
єсть пизано за ,,институцію церковну41, подавь Мг. 

Жатковичь таке: 

Еріекорзка капсеїагіа: 

Бігекіог: О. ІЯікоІа] РогїЬогеску 
8екгеіаг: 0. Р. Реігіуаку 
Уур. векгеіаг: Негтап Вісіоіаеіі 
Касігегаїеі ерівк. <1оти: ^ві£ Огііпбку. 

Чи не правду я кажу, що Мг. Жатковичь наівь 
ся шаленихь грибовь? О. Пбдгорецкій не бувь ніко¬ 

ли и не єсть директоромь канцелярій, але бувь па- 

рохомь вь Феніксвіль, Пь. а теперь єсть парохомь 
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вь Ню • Йорку. 0. Петровскій бувь еекретаремь до 
номінацій 0. Коротнокого а по номінацій 0. Коротно- 

кого пбйшовь до Ню - Йорку яко помочвикь пароха. 

,,ВістникьІк самь відай голосивь, що секрета- 

ремь єсть О. Коротнокій — а прочй газети за нимь. 

Бр. Германь Бідолахь бувь и єсть завідателемь 
канцелярій и дому. 

И по щожь такй дурниці було писати? По що? 

бо ся зьіло пзаленнхь грибовь — а и вь томь шалі 
хотіло ся показати Русинамь, що Преосвященній 
вь рукахь радикаловь — А зь того що вийшло? 

Ганьба для Жатковича а для нась наука, щобнсьмо 
знади, що такь, якь туть неправду пише Жатковичь, 

або его доаисувателі, такь всюди и завеігди они 
брехнею воюють й туманять бідний народь. 

КОНЦЕВА НАУКА И ПОКЛИКЬ ДО 

РУСИНОВІ. 

Зь того всего, що я доси написавь, ми научили 
ся, Братя Русини, дуже важнои річи. Якои? Що 
,,чорна безсовістна ліґа“ воює всіма способами и 
працює надь тнмь, щоби усунути єпископа и взяти 
вь свои руки всі церкви та ихь маетокь и ними ря¬ 

дити такь, якь епископь. 

Дальше ми научила ся, що ,,чорна ліґа“ полу- 

чила ся зь айришами, зь схизматиками и зь здрад- 

никами, а нась туманять, що они борють ся за народь 
и за его права, Се чиста ложь! Тому, Дорогй Братя 
Русини, не даймо ся обдурити тнмь проводникамь. 

Я питавь ся єпископа чи тото правда, що епи¬ 

скопь єсть проти „Соедпненія ?“ На тото мені епи¬ 

скопь водповівь ясно, що то неправда а чиста ложь. 

„Я" — сказавь епископь —„буду всіма силами допи¬ 

рати „Соединеніе“, але оно мусить ладь зробити 
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вь тими, котрй станули на чолі ,,Соединенія“ и вн- 

ступили проти власти церковнои такь погано, якь бьі 
они були жидами або якими раскольниками.“ 

Тожь, братя Русини, до Вась належить зробити 
порядокь вь ,,Соединенію“ такь, якь Ви то знаєте.— 

До Вась належить поставити ,,Соединеніє“ на ноги 
и зробити его греко - католицкимь такь вь органі 
,,Соєдиненія“ якь и вь календаря. — 

До Вась, належить скинути ганьбу зо себе и не 
подпирати вороговь своеи Церкви и свого народу, 

бели мьі разомь не будемо ся тримати, то нась чужй 
зьідять. Дякуймо Богу, що маємо свого єпископа — 

тожь станьмо при німь якь одинь мужь. Епископь 
любить народь, але єсть колька бунтовниковь, ко- 

трнхь епископь добре пбзнавь, и ихь не хоче слуха¬ 

ти, але бере ся до нихь. — Они місто поправити ся, 

бунтують народь и кажуть, що епископь не любить 
народа и за народомь не стоить. Се чиста ложь! Они 
собі тнмь не поможуть, але еще больше пошкодять. 

Имь ся здає, що они збурять народь до чиста и епи¬ 

скопь прійде поклонити ся имь. Сего не буде ніко¬ 

ли! Народь чи скорше чи познійше познасть ихь кру- 

тарство и гордоеть и упорь, и самь зробить зь ними 
порядокь. — Але по що ми маємо ся гризти? Всі 
честнй Русини чи угорскй чи галицкй, завяжімь ся 
у „білу ліґу“ и станьмо сміло проти ,,чорнои ліґи“ а 
она скоро упаде. — Хто фадшомь воює, сей мусить 
упасти. — Не слухаймо перевертнівь, ані не лякай¬ 

мо ся Украинн, бо вь Америці Украйни нема жад- 

нои. Туть Америка и американьскй Руси¬ 

ни! Я знаю добре, що мене окрестять за се радика- 

ломь, украинцемь, пятолизуномь епископскимь и 
Богь знає еще якь. Але я ся сего не бою. Я ся 
борю за правду и не лякаю ся нікого. Я є твердий 
Русинь, твердшій сто разовь якь тй, що ся твердими 
безправно називають. Я є православний сто разь 



ббльше якь тй, що то имя намь украла. Я в греко- 

католика и своеи віри ся не покину, ані своеи Цер¬ 

кви не запродамь. 

Й ви, братя Русини, станьте всі якь одинь 
мужь подь проводомь нашого Владики та покажуть 
всімь ворогамь нашимь, що ми е народь сильний, 

свободний, самзстойний на земли американьской, а 
нічіимь слугою и прихвостнемь не хочемо бути. 

Всіхь крутарівь и вороговь нашои Церкви, що 
не хочуть нашого добра и нашои организаціи, ви- 

шмармо вонь водь себе. Ми ся обойдемо безь нихь, 

ми достанемо другихь свяшенниковь и иншихь ро- 

ботнйковь. — Коби хлібь, то зуби ся найдуть. — 

Вже остатний чась, зробити ладь. — Я взиваю всіхь 
до завязаня рускои ,,білон ліґи“ проти вороговь на¬ 

шои Церкви и нашого народа. — Ми маємо сотвори¬ 

ти свою газету, щобисьмо мали бодай де писати та 
побивати нашихь вороговь. — Хто зь Вась, Братя 
Русини, має €ще бодай крихоточку віри, — хто 
зь Вась почуває ся бути Русиномь — нехай пише 
до мене, чи хоче приступити до руского Товариства 
,,Б-Ьла ліґа“ — а сейчась зойдемо ся и обдумаємо 
оредства, якь побороти вороговь нашои Церкви и 
народа нашого. 

Дай Вамь Боже, Братя Русини, всего щастя на 
світі а сили до борби за св. греко - католицку Цер- 

ковь нашу и за народь нашь руекій. 

Остаю зь братнимь поклономь Вашимь щиримь 
братомь: 

Осит Стеткевичь 

22? N. ВЬашокіп 8*г. 

ВЬатокіп, Ра. 
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котрими 

її котрнмь. 
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» 23 22 її її вичислювати її вичислювати. 

її 23 27 її ї ї схизми її схизми. 

її 24 1 її її напгь її нашь. 

її 24 24 її її подвоина її подвоина. 

її 25 27 її її 
ажь 

її ажь. 

її 26 8 її її одномншленнжкь „ одномншленник'ь 

її 26 із її її Видипгь • 1 Видишь. 

її 26 16 ї> ї ї москвофіль її 
москвофілі. 

її 26 19 її її і її 
и. 

ї» 26 19 її її вбддав її 
вбддавх. 

ї ї 27 4 зь дол. ї ї ихь її ихх. 

її 28 7 зь горн її друге її єще. 

її 28 9 зь дол. її єге ї ї єго. 

її 29 2 її її аиржшкй ї ї аіришскй» 

її 31 із ЗЬ гори її може вам* її можете. 

її ЗІ 5 зь дол. ї 1 простії її простий» 

її 31 1 її її яснії її ясниі. 



вичитати се на, €тор. 32 стрічка 9 зх гори місто вичитати иа 
11 33 »» 7 „ її ученим •і учений. 

}• 35 »> 7 „ 11 сьвяте її святе. 
11 35 і» із „ 11 нас її насх. 

11 35 »» 12 зх дол. її родивь і» родивх. 

11 36 її 20 зх гори И честноть •і честнотх. 

11 36 11 3 зх дол. П Удраинець и Украинець. 
1» 37 її 1 „ 11 вбнь 

і» 
вбнх. 

її 38 її 3 зх гори !• писало 19 письмо. 

11 38 и 7 „ 11 чась 
11 

часх. 

1» 38 и 21 „ 11 сойчасх и сеичасх. 

1» 40 и П „ 11 
розвідать 

11 
розхідять. 

*» 40 її із 1* жхь 11 ихх. 
1» 41 и 18 „ 11 так 11 такх. 

»! 43 і» 12 „ 
И спитать 11 

спитать. 

1> 43 її 16 „ 11 нам • 1 наях. 

>1 44 
її 16 11 як 

11 
якх. 

11 44 її 12 зг дол. 
И знає 11 знає. 

11 46 
}! 8 зь горм 

11 корінечині „ корінє пбзнавх чи ні 
11 46 11 12 „ 11 корінсиь и 

корінемх 
11 46 11 20 ♦ 1 досади її 

засади. 

»» 46 11 20 1 1 дурить її бурить. 

1 » 46 11 25 „ 11 3 и 
зх. 

1» 47 1 1 4 .. ! 1 €СТХ 11 єсть. 
11 48 11 із „ 11 вам 

•і 
вахх. 

1» 65 
1* 21 „ 11 і и 

и. 
11 69 И П 11 еппскопови ♦і 

єпископові. 
11 70 

11 19 11 радикали и радикали. 

♦ і 72 1} 9 1 * хотятх її хогять. 

*» 72 1 1 25 „ 1 1 ЦІЛИЙ і ♦ цілий. 

1 1 74 1 1 7 11 безсовістниі „ безсовістниі. 

♦ 1 77 11 7 „ 11 зновь •і зновх. 

1 1 78 1 1 7 11 зновь и зновх. 

* * 78 11 11 зг дол. »ї черезь і» черезх. 

11 78 II 3 „ ♦ 1 €ву •• єну. 

11 79 11 19 зг горн II дальша її дальше. 




