


LEON Wf\SILEWSКI. 

MOJE WSPOMNIBNIA UKRAINSKIE. 
І. 

Si~gajCІC раmі~сі<І wstecz, w zadeп spos6b піе mog~ ustalic 
momeпtu mojego zycia, w kt6rym poczCІiem si~ iпteresowac spra
wami ukrair'lskiemi. W kazdym razie momeпt tеп przypadal па owe 
czasy mojej mlodosci, kiedy budzily si~ we mпіе pierwsze zaiпte
resowaпia sprawami polityczпemi па tle studjowaпia j~zyk6w і sto
suпk6w slowiar'lskich. 

Urodzilem si~ w Petersburgu, ksztalcilem sіЕІ w gimпazjum 

rosyjskiem і, jakkolwiek wsr6d ko\eg6w moich ЬуІі і tacy, kt6rych 
пazwiska kor'lczyly si~ па -епkо, to jedпak ЬуІі опі пajzupelпiej 

zrusyfikowaпi і z tej stroпy zadпych podпiet w kieruпku zaiпtere

sowaпia si~ zywiolem ukrair'lskim oczekiwac піе moglem. Przeciw~ie, 
ja wlasпie, zaiпteresowawszy si~ sprawami ukrair'lskiemi, pr6bowalem 
w пісh budzic poczucie odr~bпosci пarodowej od Rosjaп - bez 
zadпego zreszt<І skutku. 

Jak powiedzialem wyzej, zaiпteresowaпie si~ moje sprawami 
ukrair'lskiemi zarysowalo si~ па tle studjowaпia Slowiar'lszczyzny. 
W~druj<ІC od jedпego »bukiпisty« do drugiego, kupowalem пароtу
kапе u пісh а iпteresujCІCe mпіе wydawпictwa slowiar'lskie, а wsr6d 
nich і ukrair'lskie. Przypomiпam sobie, ze pierwsz~ ksiCІ:Zeczk~ w j~zy
ku ukrair'lskim, jak<І mi si~ udalo tСІ drogCІ zdobyc, ЬуІо dzielko 
Neczuja-Lewickiego »Perszi kijiwski kпiazi«. Oczywiscie, піе umialem 
czytac ро ukrair'lsku і пauczylem si~ tego dopiero р6іпіеj. 

Sprawami ukrair'lskiemi zaiпteresowalem si~ bez zadпych pod
пiet zewп~trznych, пiejako iпtuicyjпie, - і zaiпteresowaпie si~ to 
wyplywalo z mojego пastroju aпtyrosyjskiego, wszczepioпego mi 
w domu, і z пiejasпego poczucia koпieczпosci wsp6\пej wa\ki Pola
k6w і Ukrair'lc6w z przewagCІ rosyjsk<\. 

CzytajCІc dziela, poswi~coпe slowiaпozпawstwu, przewazпie ro
syjskie, stopпiowo poczCІiem zazпajamiac si~ і z ruchem literackim 
ukrairiskim. Zпапа aпtologja Herbela »Poezja Slawiaп« oraz »Historja 
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literatur slowiariskich« Pypina і Spasowicza daly mi dosc duzo 
informacyj pod tym wzgl«:;dem. W domu jednego z moich koleg6w 
gimnazjalnych, Riaboszapki, znalaziem wydanie »Hajdamak6w« Szew
czenki z ilustracjami Siastiona, со mi pozwolilo zetknqc si«:; ро raz 
pierwszy z utworami kobzarza ukrairiskiego w oryginale, Ьо dotych
czas znalem je tylko z przekiad6w polskich Leonarda Sowiriskiego, 
kt6rego monografja о Szewczence trafila mi przypadkowo do rqk. 

f\ntypolski nastr6j »Hajdamak6w« nie pozostawil we mnie 
gl«:;bszego wrazenia wobec zakoriczenia tego poematu, wspominajq-

Krunoslaw Heruc 

Teodor Rudenko 

cego о »ksi«:;Z:ach-jezuitach«, jako sprawcach wasni polsko-ukrairi
skiej, со odpowiadaio 6wczesnemu mojemu mocno antyklerykal
nemu і demokratycznemu nastrojowi, oraz wobec wiersza »Do 
Bronisiawa Zaleskiego«. Natomiast niech«:;tny ton publicystyki rosyj
skiej wobec Ukrairic6w pogl«:;bia/ moje sympatje, ze tak powiem 
polityczne, do ruchu ukrairiskiego, kt6rego wag«:; instynktownie wy
czuwalem. 

Sprawa moich zainteresowari ruchem ukrairiskim mocno zostala 
popchni«:;ta naprz6d skutkiem zapoznania si«:; ze swiezo przybylym 
do Rosji Chorwatem, Krunoslawem Herucem, kt6ry zalozyl w Peters-
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burgu »Ksi~garпi~ Slowiariskq«. Heruc ЬуІ paпslawistq, аІе zarazem 
patrjotq chorwackim, пieпawidzqcym Serb6w і marzqcym о ротосу 
Rosji w sprawie wyzwoleпia Chorwacji. W ksi~garпi Heruca, miesz
czqcej si~ poczqtkowo w jego prywatпem mieszkaпiu, mozпa ЬуІо 
spotkac przedstawicieli rozmaitych пarodowosci slowiariskich, gl6w
пie zas Bulgar6w, z kt6rymi Heruca lqczyly zwiqzki kolezeriskie 
jako ochotпika w wojпie serbsko-bulgarskiej ро stroпie Bulgar6w. 
Bywali u піеgо r6wпiez Czesi і Slowacy. Мпіе, jako mlodego sla
wist~. Heruc przyjql jak пajserdeczniej, pozwalajqc mi korzystac 
zupelпie bezplatпie z пagromadzoпych u піеgо wydawпictw slo
wiariskich. 

U Heruca spotkalem si~ z bardzo sympatycznym, mlodym 
slawistq serbski.;, Radowaпem Koszuticzem, poetq і glosпym р6іпіеj 
uczoпym. Dziwпym zbiegiem okoliczпosci Serb Koszuticz przyczyпil 
si~ wydatпie do роgІ~Ьіепіа mojej zпajomosci j~zyka і spraw ukrairi
skich. Trzeba bowiem wiedziec, ze Koszuticz, pochodzqcy z Nowego 
Sadu w 6wczesпych W~grzech, przystqpil do studjowaпia stosuпk6w 
slowiariskich w tеп spos6b, iz zapisywal si~ ро kolei па uпiwersy
tety slowiariskie. Tak studjowal rzeczy czeskie w Pradze, polskie 
w Krakowie, ukrairiskie we Lwowie, wsz~dzie zakladajqc »k61ka 
slowiariskie« і propagujqc wzajemпe zblizanie si~ Slowiaп. Policja 
galicyjska uzпala w tem »akcj~ paпslawistyczпq«, skutkiem czego 
Koszuticz musial opuscic Galicj~ і przeпi6sl si~ па uпiwersytet 

czerпiowiecki, gdzie zblizyl si~ z kolegami Ukrairicami. Z Czerпiowiec 
przybyl do Warszawy, gdzie go przyj~to serdeczпie w kolach lite
rackich, poпiewaz doskoпale m6wil ро polsku і podkreslal swoje 
poloпofilstwo. Z Warszawy przybyl do Petersburga і zamieszkal 
przy redakcji polskiego tygodпika »Kraj«, kt6rego wydawca, Erazm 
Piltz, przystqpil do wydawaпia specjalпego pisma w j~zyku rosyj
skim »Siawiaпskaja korrespoпdeпcja«, zawierajqcego glosy prasy 
slowiariskiej, а przezпaczoпego do iпformowaпia prasy rosyjskiej 
w duchu, sprzeczпym z paпujqcemi w6wczas w Rosji teпdeпcjami 
paпslawistyczno - rusyfikatorskiemi. Ot6z Koszuticz, jako znawca 
jt:zyk6w slowiariskich і піе podejrzaпy pod wzgl~dem swych uczuc 
poloпofilskich, zostal redaktorem tego pisma. Z пatury rzeczy w jego 
mieszkaпiu gromadzilo si~ mп6stwo dzieппik6w czeskich, serbskich, 
chorwackich і іппусh slowiariskich, mi~dzy kt6remi ЬуІа пietylko 
lwowska moskalofilska »Czerwoппaja Rusc, аІе і »Diloc, піе posia
dajqce w Rosji debitu, аІе w drodze wyjqtkowej dopuszczaпe do 
redakcyj, dla wewп~trzпego uzytku. 
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Naturalпie, піе omieszkalem skorzystac ze sposobпosci і, za
przyjaiпiwszy siE: z Koszuticzem, mialem do rozporz<:tdzeпia саІё\ tE: 
praSE:. t..apczywie rzucitem siE: zwtaszcza па »Dito« jako па »owoc 
zakazaпy«, przyczem Koszuticz пauczyl miE: czytac to pismo, w6w
czas drukowane jeszcze etymologjё\. Czytajё\C stale »Dilo«, zazпaja
mialem siE: ze stosuпkami ukrainskiemi w Galicji, а opowiadaпie о 
nich Koszuticza, kt6ry zdecydowaпie stal ро stroпie пarodowc6w 
przeciwko moskalofilom, pozwolito mi zdac sobie dokladпie sprawE: 
z istoty tych stosuпk6w. Nie dosc па tem, przyszedlem do przeko· 
папіа, ze metoda Koszuticza studjowaпia stosuпk6w slowiar'iskich jest 
пajpraktyczпiejsza, postaпowitem wiE:c ро opuszczeпiu gimпazjum 

udac siE: w WE:dr6wkE: ро uпiwersytetach slowiar'iskich і przede· 
wszystkiem zwiedzic Lw6w, gdzie m6glbym doktadпie zazпajomic 

SiE: z zyciem, literaturё\ і ruchem polityczпym Ukrair'ic6w galicyj
skich. 

Na podstawie »Dila« ukladalem przegl<:tdy wydawпictw ukrair'i· 
skich w Galicji, drukuj<:tc je w »Kraju«. Charakterystyczпe, ze pierw
sze moje tlumaczeпie z jE:zyka serbskiego, jedпej поwеІі Lazarewi· 
cza, drukowaпej w »Kraju«, zostalo dоkопапе przy ротосу przekladu 
tejze поwеІі, umieszczoпego w »Dile«. 

z »Dila« dowiedzialem SiE:, ze wychodZё\CЄ we Lwowie pismo 
literackie »Zorja« ma debit w Rosji, totez пatychmiast je sobie za
preпumerowalem і odt<:td juz moglem sledzic systematycznie саІу 
ruch literacki ukrair'iski, gdyz »Zorja« - pod 6wczesпem kierowпict· 
wem Wasyla t..ukicza - Lewickiego stala siE: orgaпem og61пo·ukra· 
ir'iskim, zasilaпym і przez Ukrainc6w пaddпieprzanskich. 

W sklepie Heruca spotykalem siE: dosc CZE:Sto z пiejakim f\fa
пasjem Wasiljewym, paпslawistё\ о zaciE:ciu cerkiewпo-prawoslawпem, 
kt6ry zalozyl tygodпik »Biagowiest« о teпdeпcjach paпslawistyczno· 
cerkiewnych. Wasiljew пawi<:tzal stosuпki z Gali сjё\. Oczywiscie, tak 
samo jak і іпnі slowiaпofile rosyjscy, uzпawal оп w піеj jedyпie 

moskalofi16w, аІе skutkiem jakiegos пieporozumieпia uzпal swiezo 
zаІоzопё\ w6wczas /1890/ partjE: radykalп<:t Fraпki і Pawlika za bliz
SZё\ Rosji піz ob6z пarodowc6w. Sprowadzal wiE:c огgап radyka16w 
»Narod«, kt6ry ja р6іпіеj otrzymywalem do przegl<:tdaпia za po
sredпictwem Heruca, oczywiscie w wielkim sekrecie, jako rzecz піе

ІеgаІпё\. »Narod« swym radykalizmem і sympatjam1 socjalistyczпemi 
rozbudzit we mпіе wielkie sympatje do stroппictwa radykalпego і 

zaciekawieпie pracami jego patroпa, Michala Dragoma поwа, z kt6re
mi niebawem mialem siE: zapozпac. 
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Maj~c dost~p do wydawпictw moskalofi\6w, пarodowc6w і ra
.dykat6w, statem si~ пiejako specjalist~ od spraw ga\icyjskich, со 

mi zdobyto пiebawem wielk~ popularпosc wsr6d mtodziezy ukra
inskiej w Petersburgu, z kt6r~ zetkп~tem si~ przypadkowo, zпo

wuz dzi~ki Herucowi. Міапоwісіе pewпego dпіа do sklepu Heruca 
przyszto dw6ch Ukrainc6w - studeпt6w uпiwersytetu: Kottoпowski 

і Majdaczewski. Zwr6cili si~ do Heruca z zapytaпiem, czy піе ma оп 
jakichs ga\icyjskich wydawпictw ukrainskich. Оп па to odpowiedziat, 
ze ich піе posiada, Ьо піе maj~ w Rosji debitu... ОЬеспу przy tej 
rozmowie і ucieszoпy widokiem pierwszych »zywychc Ukrainc6w, 
wydobytem z zaпadrza par~ пumer6w »Ditac і pokazatem je owym 
studeпtom. Heruc zastrzegt si~ skwapliwie, ze піе ma піс wsp6lпego 
z posiadaпem przeze mпіе pismem galicyjskiem, со tez р otwierdzi
tem. 

Kottoпowski і Majdaczewski zaprosili mi~ do siebie. Bywatem 
u пісh, przyпosz~c im поwе пumery »Dita«, kt6re czytali z zacie
kawieпiem, jakkolwiek etymologja sprawiata im zпасzп~ trudпosc. Ja 
skorzystatem ze zпajomosci z »zywymi« Ukraincami і zasi~gatem 

ich zdaпia со do wtasciwosci wymowy і akceпtuacji poszczeg6\пych 

wyraz6w ukrairiskich. Wkт6tce koto moich zпajomosci wsr6d pe
tersburskiej studeпterji ukram,.kiej zпасzпіе si~ rozszerzyto, gdyz 
zazпajomitem si~ z catem jej groпem, skupiaj~cem si~ przy t. zw. 
»Siczy«. Ву/у to pokoje umeblowaпe w jedпej z kamieпic przy ul. 
Sierpuchowskiej, w kt6rych mieszkato kilku studeпt6w Ukrainc6w. 
U пісh zbierato si~ sporo koleg6w Ukrainc6w, przewazпie techпolo
g6w і medyk6w. Najwazпiejszym zyskiem dla mпіе byto to, ze »Siczc 
posiadala bib\jotek~ /oczywiscie tajп~; \vydawпictw ukrainskich. Bi
bljoteka ta zawierata bezmala caty zas6b istпiej~cych pod6wczas 
wydawпictw ukrainskich, wydaпych w Rosji. Ву/у tam dzieta Neczu
ja-Lewickiego, Рапаsа Myrпego, a\maпachy »Radac, -"»Step«, »Sk/ad
ka«, wydawnictwa etnograficzпe і t. d. Poza tem bibljoteka »Siczyc 
posiada/a komplet nielegalnych wydawnictw genewskich, jak cza
sopismo »Hromadac, »Nowi ukrainski pisni pro hromadski sprawyc, 
»Wilna Spitka« oraz dzielo Dragomanowa »lstoriczeskaja Polszac 
і t. р. tapczywie rzucitem si «:: па to wszystko і w ci~gu roku po
chlon~tem cate to bogactwo, zasilaj~c wydatnie t~ drog~ moj~ wiedz~ 
о catoksztalcie sprawy ukrainskiej. 

Mtodziez ukrainska, z kt6r~ si~ w6wczas stykatem, uwazata si~ 
za odr~bn~ od rosyjskiej, jednakze mi~dzy sob~ ро ukrainsku pra
wie zupelnie nie m6wita. Jeszcze skoro chodzito о sprawy zycia со-
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dzieппego, ich zпajomosc zywej mowy ukrainskiej, wупіеsіопа ze 
wsi rodziппej, jako tako wystarczala, аІе jak tylko dochodzilo do 
koпieczпosci m6wieпia о sprawach, bardziej abstrakcyjпych, па te
maty polityczпo-spoleczпe lub пaukowo-literackie,. musieli sit: ucie
kac do jt:zyka rosyjskiego, Ьо im піе wystarczalo апі zasobu wyra
z6w, апі dostateczпej wprawy. Uwazali taki staп rzeczy za zupelпie 
поrmаІпу і піе objawiali :Zadпych teпdeпcyj w kieruпku jego zmia
пy. Nie dosc па tem, stale poslugiwaпie sit: jt:zykiem ukrainskim 
uwazali do pewпego stopпia za dziwactwo. Tak пaprzyklad jedeп 
z пajbardziej uswiadomioпych bywalc6w »Siczy«, techпolog Zuryп 
(Zureпko), kt6ry pisywal і пawet drukowal poezje ukrainskie, ze 
smiechem opowiadal mi, ze f\leksaпder Koпisski w Kijowie w swo
jem dziwactwie пacjoпalistyczпem doszedl do tego, :Ze па drzwiach 
swoich mial паd skrzyпkёt паріs піе »Pisma« ро rosyjsku, jak zwyk
le, lecz »tysty«. 

Jedyпym wyjёttkiem w »Siczy« ЬуІ techпolog Niepokojczycki, 
kt6ry stale m6wil ро ukrainsku, аІе kt6ry ЬуІ Polakiem z Ukraiпy і za 
takiego sit: uwazal, jakkolwiek sympatyzowal z ruchem ukrainskim. 

Poza wymieпioпymi wyzej studeпtami Ukraincami pozпalem 
jeszcze braci Zawilejskich z Podola oraz techпologa Kotlarewskiego, 
r6wпie:Z z Podola pochodzёtcego. Теп ostatпi, bt:dqc. jako studeпt 
па praktyce kolejowej w Woloczyskach, mial mozпosc przejezdza
пia graпicy, wobec czego part: razy wstёtpil do Lwowa і przywi6zl 
stamtёtd trocht: .wydawпictw ukrainskich. Mit:dzy temi ostatпiemi 
ЬуІ komplet podrt:czпik6w gimпazjalпych, kt6re wywolaly prawdziwq 
seпsacjt:, gdyz о tem, ze jt:zyk ukrainski w Galicji jest w gimпazjach 
ukrainskich wykladowym, malo kto wiedzial. Niestety, pisowпia 

etymologiczпa, prawie zupelпie піеzпапа Ukraincom rosyjskim, сzу
піІа te podrt:czпiki dla пісh піеmаІ пiedostt:pпemi. Zresztёt і jt:zyk 
ich, рrzереІпіопу poloпizmami і germaпizmami, о obcej dla ukra
inc6w rosyjskich skladпi, ЬуІ dla пісh czems tak ra:Zqcem, :Ze m6wili 
otwarcie, iz lepiej rozumiejёt ksiёt:Zki пaukowe polskie. 

Mlodzie:Z ukrainska, z kt6rёt sit: w Petersburgu stykalem, па
ІеzаІа піеmаІ wylёtczпie do obozu dragomaпowc6w і, skutkiem tego, 
sympatyzowala z dzialalпosciёt па gruпcie galicyjskim Fraпki і Pawli
ka і zalozoпego przez пісh stroппictwa radykalпego. То jeszcze 
bardziej wzmocпilo we mпіе sympatje do tego stroппictwa і do 
kieruпku dragomaпowskiego, jakkolwiek mialem і реwпе zastrzeze
пia wobec піеgо. Zastrzezeпia te posiadaly charakter, :Ze tak powiem 
»пacjoпalistyczпy«. Dla mпіе dragomaпowcy ЬуІі zaпadto kosmo-
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politami, zaпadto rusofilami, gdy tymczasem w ruchu ukrairiskim 
poci~gat miE: przedew_szystkiem jego separatyzm, jego :iywiotowa 
aпtyrosyjskosc, ktбrej swiadomych objawбw prawie піе widzialem 
wsrбd tej mtodzie:iy. Przedewszystkiem zas bolato mnie to, :іе stu
deпci Ukrairicy піе mбwi~ miE:dzy sob~ swym jE:zykiem rodowitym, 
gdy tymczasem ja, Polak, ktбry w dodatku пigdy піе byt па Ukraiпie, 
пauczytem siE: wcale пiezgorzej mбwic ро ukrairisku. 

Czytywatem bardzo du:io ро ukrairisku, со mi dato wielki 
zasбb wyrazбw і zwrotбw :iywego jE:zyka beletrystyczпego, werto
watem materjaty etпograficzпe, wreszcie z »Zorji« wypisatem sobie 
kilkadziesi~t wyra:ieri і zwrotбw о charakterze spoteczпo-politycz

пym і пaukowym, со mi dato mo:iпosc zupetпie poprawпego wy
ra:iaпia siE: ро ukrairisku. Reszty dokoпat teatr ukrairiski, о ktбrego 
roli bE:dE: mбwit рбіпіеj. 

Obracaj~c siE: w kotach mtodzie:iy ukrairiskiej - studeпckiej, 

а wiE:c starszej ode mпіе, gimпazisty, prowadzitem jak umiatem 
propagaпdE: ukrairisk~ w duchu separatyzmu. Mogtem stwierdzic, 
jak wielkie zпасzепіе dla rozwoju swiadomosci ukrairiskiej і po
czucia odrE:bпosci miato rozpowszechпiaпie iпformacyj о zdobyczach 
jE:zyka ukrairiskiego w Galicji. То, :іе tam jE:zyk ukrairiski jest wy
ktadowym w szkotach ludowych,. w gimпazjach і пawet па uпiwer

sytecie, :іе mбwi піm iпteligeпcja w :iyciu codzieппem, :іе wszedt 
оп do s~dбw, urzE:dбw, sejmu, :іе w jE:zyku tym drukuje siE: пie

tylko utwory beletrystyczпe, ale і wydawпictwa пaukowe - wszystko 
to ogromпie podпosito па duchu mtodzie:i ukrairisk~. wprost oszoto
mioп~ przewag~ kultury rosyjskiej, ktбrej w Rosji mogly siE: przeciw
stawic zaledwie drobпe zacщtki literatury beletrystyczпej і popularпo

пaukowej. Staratem siE: tedy iпformacje о Galicji, со do ktбrej bytem 
uzпaпym specjalist~. szerzyc jakпajbardziej. 

W owym czasie wychodzit tygodпik »Jelisawietgradskij Wiest
пikc, redagowaпy przez osobE: о sympatjach ukrairiskich. Оtбі: 
w tem pisemku prowiпcjoпalпem ukazat siE: (w latach 1890-91) 
szereg fejletoпбw о rozwoju ruchu ukrairiskiego w Galicji. W peters
burskiej bibljotece publiczпej pisemko to stato siE:, skutkiem tego, 
bardzo popularпem, gdy:i cata mtodziei: ukrairiska czytala je ze 
wzglE:du па owe fejletoпy. Ропіеwаі: zas byto w пісh sporo btE:dбw 
faktyczпych, przeto pozwolilem sobie poprawic je w uwagach па 
margiпesie. W jakis czas potem, kiedym zпowu wzi~t do r~k owe 
fejletoпy, zпalaztem гбwпіеі: па margiпesie Іісzпе podziE:kowaпia 
za moje uwagi (»spasybi diad'ku, szczo паруsаІу«). 
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Nie zdaj~ sobie sprawy, jakie пastroje рапоwаІу w6wczas 
w starszem spoleczenstwie ukrainskiem Petersburga, z kt6rem si~ 

піе stykalem, Ьо bylem jeszcze паtо za mlody. Wiem, ze со roku 
w soborze kazanskim odbywala si~ »paпachida« w roczпic~ smierci 
Szewczeпki і ze tegoz wieczora koloпja ukrainska orgaпizowala 

baпkiet - »rokowyпy«, па kt6rym wyglaszaпo jakies mowy. Tak 
па »paпachidzie«, jak і па »rokowyпachc bywali przedstawiciele 
liberalпego od/amu iпteligeпcji rosyjskiej oraz z Polak6w Wlodzi
mierz Spasowicz. Wiem posredпio, ze і wsr6d starszego роkоІепіа 
ukraiпofil6w petersburskich j~zyk ukrainski jako mowa potoczпa 
zupelпie піе ЬуІ rozpowszechпioпy. Zresztёt піе ЬуІо to w6wczas 
zadпёt aпomaljёt, а ludzi, kt6rzy potrafiliby m6wiC ро ukrainsku »о 
wszystkiem«, wуmіепіапо jako dziwпe wyjёttki. Tak m6wioпo w6wcza' 
w Petersburgu о Staryckim w Кijowie і о Нгіпсzепсе w Czerпichowie. 

Osobiscie zetkщlem si~ tylko z jedпym z ukraiпofil6w star
szego роkоІепіа, miaпowicie ze zпапуm beletrystёt DапуІёt Mordow
cem, zпапуm zresztёt w Petersburgu wylёtczпie jako Mordowcewym. 
Zazпajomilem si~ z піm w пast~pujёtcych okoliczпosciach. W »Zorjic 
ukazala si~ bardzo Іаdпа поwеІа Natalji Kobrynskiej »Wyborca«. 
Spodobala mi si~ опа tak, ze postaпowi/em jёt przelozyc па j~zyk 
rosyjski dla wydrukowaпia w miesi~czпiku »Russkoje Bogatstwo«. 
f\le dziwпym trafem zeszyt »Zorjic, w kt6rym mial ukazac si~ kопіес 
tego opowiadaпia, піе doszedl Гёtk moich. Nie mogёtc zпаІеіс dru
giego egzemplarza tego пumeru wsr6d moich zпajomych Ukra
inc6w, а wiedzёtc, ze Mordowec пареwпо odbiera »Zorj~«, udalem 
si~ do піеgо. S~dziwy starzec о bialej g/owie і takiejze duzej bro
dzie przyjёtl mпіе bardzo uprzejmie, zwlaszcza ze саІу czas m6wi
lem z піm ро ukrainsku, і ch~tпie mi pozyczyl owego пumeru 
»Zorji«, z kt6rego przetlumaczylem reszt~ opowiadaпia Natalji Ko
brynskiej. Zjawi/o si~ опо w roku 1893 w miesi~czпiku, dla kt6rego 
ЬуІо przezпaczoпe. Kiedy razem z Mordowcem przeglёtdalismy 
komplet »Zorji», szukajёtC potrzebпego mi пumeru, zauwazylem ze 
w kazdym zeszycie te stroпy, па kt6rych ЬуІа drukowaпa »Historja 
Literatury Ukrainskiejc prof. Emila Ogoпowskiego, ЬуІу пierozci~te. 
Fakt tеп t/umaczyl si~ okoliczпosciёt, ze »Literatura« ta ЬуІа druko
waпa etymologjёt. Czytaпie rzeczy, drukowaпej etymologjёt. пasu
walo Ukraincom rosyjskim tyle trudпosci, ze wprost піе mogli ich 
przelamac. Dlatego tez wprowadzeпie foпetyki w wydawпictwach 
galicyjskich stalo si~ kolosalпym krokiem w kieruпku zespoleпia 
ruchu ukrainskiego ро obydw6ch stroпach Dпiepru. 
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P~ni Marczenko Pani Zarnicka 

Pani Nimczenko Pani Markowicz 
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Wytej пadmieпitem о zпaczeпiu teatru ukrainskiego dla roz
woju swiadomosci пarodowej. Przyjazd trup ukrainskich do Peters
burga wprowadzil zпасzпе оіуwіепіе w іусіе mlodzieiy ukrainskiej. 
Zjawialy si~ tu sity pierwszorz~dпe: Kropiwпyckij, Zankowiecka, 
Sadowskij, Zatyrkiewicz-Karpinska, Saksaganskij і t. d. Na przedsta
wieпiach ukrainskich bywala publiczпosc bez r6іпісу пarodowosci, 
і Ukraincy byпajmпiej піе przewaiali. Publiczпosc t~ przyci~galy 

przedewszystkiem spiewy і tance ukrainskie. Wsr6d mlodzieiy ukra
inskiej, kt6ra stale bywala па galerji teatru ukrainskiego, zпalazlo 

si~ kilka os6b, kt6re pozwalaly sobie na nast~puj~c~ demonstracj~. 
Ропіеwаі w6wczas trupa ukrainska obowi~zana ЬуІа dawac - poza 
sztuk~ ukrainsk~- jeszcze jak~s sztuczk~ ро rosyjsku (od pewпe
go czasu піе wymagaпo jui, jak to ЬуІо uprzednio, аЬу sztuka 
rosyjska miala tylei akt6w, со і ukrainska), wi~c wychodzili oni na 
czas przedstawienia rosyjskiego demonstracyjnie z sali і przecha
dzali si~ ро poczekalni. Ja, oczywiscie, robilem to samo, czem za
skarbialem sobie sympatje owych Ukrainc6w. 

Zazпajomilem si~ пiebawem z aktorami ukrainskimi, pomi~dzy 
kt6rymi ЬуІ jeden r а r а а v і s, Rudenko, kt6ry stale і koпsekweпt

пie, і to пawet z Rosjanami, m6wil wsz~dzie ро ukrainsku. Zaprzy
jaiпilem si~ z піm z tego powodu. W jednej z tych trup ЬуІа para 
aktor6w z Galicji - Podwysoccy. Сі stale m6wili mi~dzy sob~ ро 
ukrainsku, ze mn~ zas ро polsku. ВуІі to pierwsi Ukraincy zakor
doпowi, z kt6rymi si~ zaznajomi/em. Wprawdzie niemal jedпoczes
пie spotkalem u Heruca niejakiego Taniaczkiewicza, kt6ry przy
jechal ze Lwowa do Petersburga і kr~cil si~ w kolach »Siawiaпskawo 
Blagotworitielnawo Obszczestwa«, ubiegaj~c si~ о posad~ nauczy
ciela w gimпazjum. f\le Taпiaczkiewicz odgrywal rol~ moskalofila, 
chociai rozrzewпil si~ па widok »Di/a«, kt6rego mu kiedys uiy
czylem. 

U Heruca spotkalem si~ і ze sІуппуm ojcem lwaпem Naumo
wiczem, пiegdys ukraiпofilem, р6іпіеj najwybitniejszym moskalofi
lem galicyjskim, kt6ry uciekl do Rosji і st~d oddzialywal па swych 
wsp61ideowc6w w Galicji. Uderzylo mi~ to, іе tеп propagator j~zy
ka rosyjkiego m6wil sam ро rosyjsku bardzo kiepsko. R6wniez 
u Heruca spotkalem si~ pierwszy raz w iyciu z Ukraincem w~gier
skim. ВуІ to пiejaki Sarycz, zaciekly moskalofil, z calem przekona
пiem zapowiadaj~cy zbliiaj~ce si~ wkroczenie wojsk rosyjskich na 
W~gry. 

Z pomi~dzy os6b, przelotnie роzпапусh u Heruca, musz~ 
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wymieшc Jeszcze par~. Jedпct z пісh ЬуІ staruszek F\"ksaпder 
Bilozierski, пiegdys wydawca »Osпowyc, wsp61pracowпik Kulisza, 
Szewczeпki і Kostamarowa. Sp~dzilem z піm wiecz6r, podczas kt6-
rego m6wil mi о pewпych cechach j~zyka ukraitiskiego, mi~dzy 
іппеm о bogactwie wyrazeti, uzywaпych przez lub ukraitiski wobec 
dzieci. Drugct ЬуІ malarz akademik Mikieszyп, uwazajctcy si~ za 

Emilja і Konstanty Podwysoccy Bazyli f\leksiejew 

Bialorusiпa, przyjaciel Szewczeпki і autor wspomпien о піm. Wbilo 
mi si~ w pami~c реwпе jego powiedzeпie. ВуІо to w soborze Kazati
skim podczas paпachidy w roczпict:: smierci Szewczeпki. Ot6z Mi
kieszyп tlumaczyl komus z rozmawiajctcych z піm, ze w Warszawie 
w tazieпkach stoi pomпik Sobieskiego, а па піm, pod kopytami 
kotiskiemi, wijёl sit:: kozacy zaporoscy (sicl). Wypowiadal zdziwieпie, 
ze Ukraiticy toleruj& cos podobпego і піе zпiszcz& pomпika. 

Pewпego dпіа Heruc zakomuпikowal mi, ze zglosil si~ do 
піеgо пiejaki f\leksiejew, sztabs-kapitaп maryпarki, z prosb& о паrа
jепіе mu пauczyciela jt::zyka polskiego. Heruc роІесіІ mпіе. Udalem 
sit:: wit::c do owego f\lesiejewa, kt6ry mieszkal па Wasiljewskim 
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Ostrowie, і dowiedzialem si~ od niego, ze jest Ukraincen і ze za
mierza pisac historj~ Ukrainy і w tym celu musi si~ nauczyc ро 
polsku. f\leksiejew m6wil ze mnq ро rosyjsku z pewnq domieszkq 
wyrazen ukrainskich, ale akcent mial wybitnie rosyjski. Pokazal mi 
bibljotek~. obejmujqcq duzo materjalu drukowanego do dziejow 
Ukrainy, komplet miesi~cznika »Kijewskaja Starina«, rozmaite ksiqzki 
ukrainskie і t. р. Ch~tnie przyjqlem jego propozycj~ і poczqlem 

Pani F\leksandra F\lesiejewa К. F\гabazyn 

go uczyc j~zyka po\skiego. Prawie w tym samym czasie jeden 
z Ukrainc6w, Fokin, z Czernichowszczyzny, kt6rego poznalem 
w »Siczy«, wprowadzil mnie do Konstantego f\rabazyna, mlodego 
historyka \iteratury, Ukrainca-dragomanowca, kt6ry wlasnie w6wczas 
osiedШ si~ w Petersburgu, obejmujqc wyklady \iteratury rosyjskiej 
w srednich wojskowych szkolach rosyjskich. Dwie powyzsze znajo
mosci znacznie przyczynily si~ do dalszego rozwoju moich stosun
k6w ukrainskich. 

Poniewaz f\leksiejew zostal ze wzgl~d6w sluzbowych przenie
siony na da\ekie przedmiescie Petersburga, do osady fabrycznej 
Murzinka w poblizu Obuchowskiej fabryki armat, w kt6rej pracowal, 
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przeto zapropoпow at mi - ze wzgl«::du па рог«:: wakacyjп~ - za
mieszkaпie u піеgо, w domu wsr6d duzego parku паd brzegiem 
Newy. 

Przeпi6stszy si«:: do Murziпki, mogtem blizej przyjrzec si«:: mo
jemu uczпiowi. Wasilij f\пdrejewicz f\leksiejew byt techпikiem woj
skowym, kt6ry ukor'lczyt dwie akademje - sztabu geпeralпego 

і artylerji - і pracowat w fabryce armat jako kierowпik jedпego 

z jej dziat6w. Ku wielkiemu memu zdumieпiu dowiedzialem si«::, ze 
f\lesiejew ЬуІ пajczystszym Wielkorusem, kt6ry dobrowolпie zukra
iпizowal siE: - і to w Petersburgu, pod wplywem teatru ukrair'l
skiego. Rodziпa jego pochodzila z guberпji Wologdanskiej, jego 
ojciec і matka, jak r6wпiez і brat mlodszy, wychowaпek szkoly 
oficerskiej, kt6rych пiebawem pozпatem, uwazali siE: za Wielkorus6w, 
gdy tymczasem sam f\leksiejew ubrdal sobie, ze jest Ukrair'lcem, 
zmyslil legeпd~. jakoby kt6rys z jego przodk6w ЬуІ zeslaпy do 
guberпji Wologdariskiej za walk~ powstaricz~ przeciwko Moskwie, 
і do takiego stopпia uwierzyl w to wszystko, ze пawet pocz~l поsіС 
siE: і golic а Іа Ukraiпiec. Sprawil sobie kostjum wrzekomo hetman
ski, podgolil ztylu czupryп~. zapuscil cos w rodzaj u »oseledciac 
і w~sy па modl~ zaporosk~. Pomimo calej swej wyj~tkowej пie

zdolпosci do j~zyk6w, poduczyl si~ troch~ ро ukrainsku і m6wil 
ze wszystkimi jakims cudackim zargoпem - j~zykiem rosyjskim 
z domieszk~ pewпych wyraz6w і form ukrainskich. 

Do tej ukraiпomaпji, traktowaпej z poblazliwosci~ przez oto
czeпie, przystosowal саІе swoje zycie. Zacz~t skupywac materjaly 
do historji Ukraiпy, postaпowil паріsас jej dzieje і otoczyl si~ wy
l~czпie Ukraincami. Со sobot~ przyjezdzala do піеgо mlodziez 
ukrainska, studeпci akademji sztuk pi~kпych, kt6rych podejmowat 
u siebie z iscie ukrainsk~ gosciппosci~. Mlodziez ta jadla і ріІа 

przez dwa dпі, spiewala ріеsпі ukrainskie, czytala Szewczeпk~ 

{f\leksiejew posiadal praskie wydaпie »Kobzarza«), rozczulaj~c tem 
do lez f\leksiejewa, і rozjezdzala si~. аЬу пast~pпego tygodпia 

zпowu powr6cic do Murziпki. Swiadomosc пarodowa Ukrair'lc6w 
tych піе stala па zbyt wysokim poziomie, zaledwie paru z пісh 
m6wilo ро ukrainsku, аІе atmosfera w Murziпce, dzi~ki gospo
darzowi, ЬуІа suto ukrainska. 

Ja bylem wyr6zпiaпy jako zпawc13 spraw ukrainskich і pro
wadzitem usilп~ propagaпd~ separatyzmu ukrainskiego, zпajduj~c 

poparcie w samym f\leksiejewie, kt6ry w swej ukraiпomaпji posu
wal si«:: do szczerej піепаwіsсі do Moskali, odwazaj~c si«:: пawet па 

Спогади 2 
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takie powiedzeпie, ze па wypadek wojпy z f\ustrjc:t піе strzelalby 
do Hucu/6w, gdyby si~ zпаІеіІі ро przeciwпej stroпie. W Murziпce 
otrzymalem pseudoпim »Pysar'«, poпiewaz bylem »bardzo uczoпy« 
(w zargoпie f\leksiejewa brzmialo to: »Ьо wіп duze pysmeппyj«) 
і rozczytywalem si~ w skarbach bibljoteczпych f\leksiejewa, ogrom
пie pogl~biajc:tc swojc:t zпajomosc spraw ukrairiskich, historji Ukrai
пy і jej literatury. 

Prawdziwc:t radosc w domu f\leksiejewa wywolywal przyjazd 
trup ukrairiskich do Petersburga. Trupa Sadowskiego і Zarikowiec
kiej zjawiala si~ do jego domu w Murziпce піеmаІ w calym swym 
sk/adzie. Pami~tam, jak па Boze Narodzeпie 1891 f\leksiejew urzc:t
dzil uczt~ wigilijпc:t wedlug wszelkich przepis6w etпograficzпych 

ukrairiskich. Zaprosil па піс:t calc:t trup~ ukrairiskc:t, kt6ra wystc:tpila 
w strojach пarodowych. Sam f\leksiejew ubral si~ w sw6j kostjum 
hetmariski, jego zопа (tez czysta Rosjaпka, Kajgorodowa) r6wпiez. 
f\leksiejew wyпalazl пawet рора Ukrairica, kt6ry ро ukrairisku 
poblogoslawil st61 wigilijпy. Chcial пawet kопіесzпіе strzelac 
па wiwat z »ruszпyci«, аІе mu to wyperswadowaпo. Podczas 
uczty para szcz~sliwc6w zпalazla w pierozkach zapieczoпe: dukat 
і z/oty pierscioпek. Etпografji stalo si~ zadosc ku powszechпej ra
dosci zgromadzoпych, przedewszystkieni zas samego f\leksiejewa. 

Pami~tam jedeп wiecz6r, kiedy парі~сіе patrjotycznych uczuc 
ukrairiskich doszlo w domu f\leksiejewa do apogeum. Bawili w6w
czas u піеgо koryfeusze sсепу ukrairiskiej - Zarikowiecka і Sadow
ski. Теп ostatпi odczytywal »Hajdamak6w« z takiem przej~ciem, ze 
піеmаІ wszyscy оЬеспі poplakali si~. Wytworzyl si~ пastr6j, 

w kt6rym Sadowski oddeklamowal malo znaпy wiersz Swidпickiego 
»Oj wze lit bilsz dwisti jak kozak w пеwоІі, ропаd Dпiprom chodyt' 
wyklykaje doli«. Poraz pierwszy bylem оЬеспу przy takiej maпife
stacji ukrairiskiej о charakterze politycznym aпtyrosyjskim. W Mur
ziп<:e bawilem az do р6іпеj jesieпi roku 1892, tylko od czasu do 
czasu dojezdzajc:tc do Petersburga. Zawsze w tych wypadkach odwie
dzalem f\rabazyпa, а kazda taka wizyta dawala mi duzo пowego 
materja/u. 

f\rabazyп паІеzаІ ЬуІ w Kijowie do malej grupki uczпi6w prof. 
f\пtoпowicza, kt6ra z піm zerwala, idc:tc za Dragomaпowym. ВуІі 

to radykali ukrairiscy, kt6rzy przeciwstawili si~ dawпemu ukraiпo

filstwu і pragп~li oprzec ruch па пowych, socjalistyczпo-chlopskich 
podstawach. МіеІі опі stosuпki z radyka/ami ukrairiskimi w Galicji -
Fraпkc:t, Pawlikiem і іппуmі. Zопа f\rabazyпa {Natalja z Degieп6w) 
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ЬуІа пawet aresztowaпa і uwit:zioпa we Lwowie wraz ze swoim 
Ьratem, Eugeпjuszem, і paru kolegami (Bohdan Kistiakowski і іппі) 
podczas wycieczki w Karpaty. f\raba:Zyп, czlowiek пadzwyczaj zdolпy, 
zaznajomil mit: - mo:Ze trocht: subjektywпie - z historjc:t zakuli
sowct ruchu ukrainskiego, zпапеgо mi Ьardziej ze ir6del drukowa
пych піz z zycia, і poglt:bil we mпіе sympatje do ukrainskiego 
ruchu radykalпego w Galicji. Od f\raba:Zyпa otrzymalem do przej
rzeпia са/у komplet »Narodu« і па tej podstawie oraz па podstawie 
іппусh wydawnictw, r6wпie:Z posiadaпych przez піеgо, opracowalem 
pierwszy sw6j wit:kszy artykul р. t. »Nowyja tieczeпja sredi galickich 
Rusiп«, wydrukowaпy w miesit:czniku »Russkoje Bogatstwo« (1893)~ 

f\rabazyп пieпawidzil f\пtoпowicza, uwazajctc go za cywilnego 
czloпka zakoпu Jezuit6w і za g/6wпc:t sprt::Zyпt: ugody mit:dzy koп
serwatystami polskimi w Galicji а пarodowcami ukrainskimi, repre
zentowaпymi przez Romanczuka, Siczynskiego і Т eliszewskiego. 
Zwalczal оп tt: ugodt: w spos6b jakпajbardziej zacit:ty, jako objaw 
reakcji spo/eczпej, а jedпoczesпie wystt:powal bardzo ostro prze
ciwko zwoleппikom owej ugody па Ukraiпie rosyjskiej: f\пtoпowi
czowi, f\leksaпdrowi Koпiskiemu і іппуm, przeciwko swiezo pod
owczas zalozoпej przez f\leksaпdra Barwinskiego »Prawdziec і t. d. 
Czynil to z wielkc:t пamit:tпoscic:t і bezwzglt:dnoscic:t, wlasciwc:t jego 
charakterowi. То jego staпowisko паrоЬіІо mu duzo k/opot6w, gdyz 
postt:powe kola rosyjskie w Petersburgu za jedeп ze swych dogma
t6w uwa:Zaly powstrzymywaпie sit: od wszelkich параsсі па ob6z 
ukraiпofilski, jako przesladowaпy przez rzc:td. Wplywy kijowskie 
w tych sferach ЬуІу bardzo sіІпе, gdyz ob6z f\пtoпowicza posiadal 
scisle zwictzki z rosyjskim obozem liberalпym. Do Petersburga przy
jechal z Кijowa prof. l:..uczycki, kt6ry opowiadal rzeczy, uwlaczajc:tce 
honorowi f\raba:Zyпa, jako dzialacza spoleczпego, со mu bardzo 
zaszkodzilo w opinji radykalпej. Odbyl sit: nawet sc:td honorowy 
nad f\rabazyпem, oskar:Zoпym, jakoby w Кijowie zezпaпiami swemi 
w sledztwie zaszkodzil kolegom. W sc:tdzie wzit:li udzial пajwybit
пiejsi przedstawiciele radykalnej і liberalпej iпteligeпcji rosyjskiej, 
ja zas zostalem роwоІапу па swiadka - eksperta od spraw gali~ 

cyjsko-ukrainskich. Wyrok wypadl · dla f\raba:Zyпa pom:yslпie, jak
kolwiek jego dosc mt:tпe sfoпnulowaпie ЬуІо w dalszym ci~gu 

wyzyskiwane przeciwko f\raba:Zyпowi. 
Ja bylem bardzo wdzit:czny f\rabazyпowi za wszystkie і nfor

macje, kt6rych mi udzielat, аІе wobec jego poglc:td6w polityczпych 
zachowywalem staпowisko krytyczпe. Wprawdzie sympaty7;owalem 

2* 
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z radykalizmem spoleczпym kieruпku Dragomaпowa, uzпawalem 

reakcyjпosc ugody galicyjsk~j. аІе jedпoczesпie podobal mi si~ 

пacjoпalizm aпtyrosyjski Koпiskiego і Barwiriskiego, а samemu 
f\raba:iyпowi ogromпie mialem za zle, :іе, zпaj~c doskoпale j«::zyk 
ukrairiski і wladaj~c піm wyborпie w mowie і pismie, mбwil ро 

rosyjsku і піе uzпawal .za погmаІпе poslugiwaпie sit:: j«::zykiem ukrairi
skim w :iyciu codzieппem. Niejasпosc jego staпowiska пarodowego 
mоспо mit:: ЬоІаІа, gdy:i uwa:ialem za wielk~ stratt:: dla Ukraiпy, 

:іе czlowiek, tak wyksztalcoпy і zdolпy, а w dodatku tak wladaj~cy 
jt::zykiem ukrairiskim, pracuje піе dla Ukraiпy, lecz wyl~czпie dla 
Rosji. Bylem bowiem, jak sam mбwilem :iartobliwie, »patrjot~« 

ukrairiskim і wierzylem mоспо w rozwбj samodzielпy Ukraiпy, 

w ktбrej widzialem przyszlego sojuszпika Polski w jej walce z Rosj~. 
W rozwoju ruchu ukrairiskiego пajbardziej сепіІеm te pierwiastki, 
ktбre swiadczyly о przeksztalcaпiu sit:: Ukrairicбw па паrбd пог

mаІпу, posiadaj~cy to samo, со і іппе пarody поrmаІпе, а wit::c 
przedewszystkiem wlasп~ пaukt::. Dlatego te:i z prawdziwym eпtu
zjazmem powitalem pierwszy tom »Zapysok« Towarzystwa Nauko
wego im. Szewczeпki. 

U f\raba:iyпa spotykalem od czasu do czasu Ukrairicбw, przy
je:id:iaj~cych z Кijowa, jak пр. Michala Kosacza, siostrzerica Drago
maпowa, mбwi~cego stale і рІуппіе ро ukrairisku »о wszystkiem«, 
Bajzdreпkt::, ktбry przeszwarcowal przez graпict:: rosyjsk~ саІу traп
sport піеІеgаІпусh wydawпictw ukrairiskich, пiestety pochwycoпy 

przez policj~ rosyjsk~ w Charkowie, і paru іппусh. U paristwa 
f\raba:iyлбw czt::sto bywal glosпy zczasem uczoпy, Michal Tuhaп 
Baraпowski, ktбry wбwczas zupelпie jeszcze піе zdradzal :iadпych 
sympatyj ukrairiskich І uwa:ial si~ za Rosjaпiпa. 

W zwi~zku ze zпajomosci~ z f\raba:iyпem ЬуІа pierwsza moja 
praca ukrairiska. Z powodu artykulu Rraba:iyпa о stosuпkach galicyj
skich, zamieszczoпego w rosyjskiej »Eпcyklopedji Powszechпej« 

Brockhausa і Efroпa, пapisalem korespoпdeпcjE: do lwowskiego »Naro
du«. Ропіеwа:і ЬуІ to mбj pierwszy artykul ukrairiski, przeto prosilem 
redaktora о eweпtualпe poprawieпie jt::zyka. Jakie:i ЬуІо moje zdzi
wieпie, kiedy, otrzymawszy пumer »Narodu« z moj~ korespoпdeпcj~. 
przeczytalem dodarщ do піеj пotatk~ od redaktora, Pawlika, ktбry 
pisal, :іе піе zmieпia w moim artykule апі slбwka і stawia jego 
j~zyk za wzбr pisarzom galicyjskim. 

W roku 1893 па jesieпi mialem rozpocz~c moj~ wt::drбwkt:: ро 
uпiwersytetach slowiariskich. Zaпim jeszcze wyjechalem do Lwowa, 
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wykoпalem pare: prac, zwi«:~zaпych z ruchem ukrainskim. W owych 
czasach w Petersburgu zпапа ЬуІа ja~ dzialaczka filantropijпa пie
jaka baroпowa Barbara Yexki.ill, kt6ra miala wydac ksi«:~ikE: о wy
bitпych pisarkach rosyjskich і ukrainskich. Zaaпgazowala mпіе do 
dzialu galicyjskiego, skutkiem czego zwr6cilem SiE: do mieszkaj«:~cej 

w6wczas w Bolechowie Natalji Kobrynskiej, wybitпej dzialaczki ru
chu kobiecego па Rusi galicyjskiej, і otrzymalem od піеj obszern«:~ 

notatkE: autobiograficzп«:~, kt6ra zresztCІ zmarпowala siE:, poпiewaz 

wydawпictwo to піе doszlo do skutku. 
Baroпowa Yexki.ill па skutek swych stosuпk6w w kolach UГZE:

dowych posiadala prawo przewozeпia bagazu z zagraпicy bez re
wizji, skorzystalem wiE:c z jej posrednictwa dla sprowadzeпia do 
Petersburga kompletu wydawпictw »Proswityc. 

Na odjezdпem do Lwowa zostawilem jeszcze w redakcji ra
dykalпego dzieппika »Pietierburgskaja Ziinc serjE: feljetoп6w о 
Ukraincach galicyjskich і ich zyciu polityczпem, паріsапусh pod 
pseudoпimem »Lewko Wasilczukc і wydrukowaпych juz ро moim 
wyjeidzie. Jechalem do Lwowa, zaopatrzoпy miE:dzy іппеmі w listy 
polecaj«:~ce - do prof. Emila Ogoпowskiego od Mordowcia і do 
Pawlika od f\rabazyпa. Pozatem um6wilem siE: z redaktorem »Kra
juc, Erazmem Piltzem, ze bE:dE: mu przysylal korespoпdeпcje ze 
Lwowa о sprawach ukrainskich. 

\1. 

Przez WіІпо, WarszawE: і Krak6w przybylem we wrzesпш 1893 
r. do Lwowa, gdzie wst«:~pilem па uпiwersytet і zapisalem siE: miE:
dzy іппеmі па wyklady prof. Emila Ogoпowskiego. Podczas wizyty 
u tego ostatпiego sprezeпtowalem mu list polecaj«:~cy Mordowcia. 
Prof. Ogoпowski spytal mit:: przedewszystkiem, czy istotпie Mor
dowec jest »eksceleпcj«:~«. Руtапіе to mпіе dosyc zdziwilo, аІе 

stwierdzilem, ze Morodwec ma tytul radcy staпu і prawdopodobnie 
tytul »eksceleпcjic mu SiE: паІеzу. Widzialem, ze to prof. Ogoпow
skiemu bardzo impoпowalo. 

Zaпim przyst«:~pilem do пawi«:~zywaпia stosuпk6w we Lwowie, 
udalem siE: do Kolomyi w celu om6wieпia z Pawlikiem, kt6ry w6w
czas tam mieszkal, пieporozumien, jakie па tle walki f\rabazyпa 
z ukraiпofilami grupy f\пtoпowicza powstaly wsr6d dragomaпow
c6w galicyjskich. Jad«:~c do Kolomyi, zatrzymalem siE: przypadkowo, 
skutkiem sр6іпіепіа siE: па poci«:~g. w Staпislawowie, gdzie zlozyiem 
wizytE: Wasylowi Lukiczowi Lewickiemu, redaktorowi •Zorjic. Zacie-
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kawia/ оп miE: jako czlowiek, kt6ry potrafil wprowadzic піесо zyw
szego ducha w stE:chlc:t atmosferE: zycia пarodowc6w, podпoszqc 

poziom »Zorji« і wprowadzajqc do піеj pisowпiE: foпetyczпq. Ву/ 

adwokatem miejscowym і tylko w chwilach wolпych od zajE:c za
wodowych реІпіІ obowiqzki redaktorskie, prowadzqc rozleglq kore
spoпdeпcjE: z pisarzami ukrainskimi. BE:dqc пarodowcem, bardzo 
ostro krytykowal partjE: radykalпq. M6wil mi о projekcie sprowa
dzeпia do orgaпizacyjпych prac literackich пajwybitпiejszego po
d6wczas pisarza w dziedziпie kulturalпo-oswiatowej па Ukraiпie -
Wasyla Czajczeпki (Borys Hriпczeпko) z Czerпichowa, аІе wszystko siE: 
rozbijalo, jak siE: zdaje, о to, ze Czajczeпko паріsаІ, iz Marja Zahirпia, 
jego сzуппа wsp61pracowпiczka і r6wпiez wybitпa pisarka, »піе jest 
jego zoпq«, а bez піеj піе chcial do Galicji jechac. Ву! to szkopul 
піе do роkопапіа przez kola kierowпicze пarodowc6w galicyjskich. 

W Kolomyi staпqlem р6іпс:t посq і musialem zbudzic пiedo
magajqcego Pawlika. Zastalem lezqcego w 16zku czlowieka о du
zej czarпej brodzie і zupelпie lysej glowie, w biпoklach. Nad 16Z
kiem wisial duzy portret М. Dragomaпowa. Pawlik przyjql mпіе 
serdeczпie. Rozmawialismy z піm dlugo tej посу і пazajutrz о 

stosuпkach galicyjskich і ukrainskich. Uderzal miE: swojq giE:bokc:t 
wiarq w sluszпosc propagowaпej przez siebie idei radykalпej і za
razem jakqs dzieciE:Cq пaiwпosciq. Nazajutrz zazпajomilem siE: z jego 
siostrq, f\ппq - r6wпiez wybitпq dzia/aczkc:t radykalпq, oraz z kilku 
chlopami radykalami, kt6rzy przyszli do Pawlika па пaradE:. 

W parE: dпі ро powrocie do Lwowa udalem siE: do Іwапа 
Fraпki z listem polecajqcym od dra Jапа Karlowicza, uczoпego 

warszawskiego, redaktora »Wisly«, kt6rej Fraпko ЬуІ wsp61pracow
пikiem. Fraпko mieszkal па Bajkach. Kiedym zapukal do drzwi, za
opatrzoпych w jego bilet wizytowy, otworzyla mi je jakas ruda, roz
chelstaпa, bosa osobistosc, kt6ra па руtапіе moje, czy mogE: siE: 
zobaczyc z lwaпem Fraпkq, wpuscila miE: do srodka і oswiadczyla 
ро chwili klopotliwego milczeпia: - ta cez ja - Fraпko. Bylem 
пiepomalu zdziwioпy tem oswiadczeпiem. 

Ро chwili siedzialem juz w gаЬіпесіе Fraпki, rozmawiajqc z піm 
о sprawach biezqcych Rusi galicyjskiej. О іІе pierwsze wrazeпie па 
progu mieszkaпia Fraпki ЬуІо raczej ujemпe, о tyle rozmowa z піm 
піеmаІ miE: оІsпіІа. Wiedzialem, ze bE:dE: mial do сzупіепіа z czlo
wiekiem wybitпym, bardzo mqdrym і wszechstroппie wyksztalcoпym. 

аІе rzeczywistosc przeszla moje oczekiwaпie. Siedzialem u Fraпki 
cos z p61torej godziпy, uwazпie sluchajCІc jego wywod6w, пieraz 
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uszczypliwych, о caloksztalcie stosuпk6w galicyjskich, і zachwycaj~c 

si~ ich gl~bokosci~ і trafпosci~. Zazпajomil miE: ze sw~ zоп~. Olg~. 
kijowiaпk~. піе m6wi~c~ zadпym jE:zykiem poprawпie, Ьо ро rosyj
sku zapomпiala, ро ukrainsku піе пauczyla siE: dostateczпie і poslu
giwala SiE: jakims dziwпym zargoпem. 

Na zaproszeпie Fraпki bywalem u піеgо р6іпіеj bardzo CZE:Sto, 
pozyczaj~c od піеgо ksi~zki і korzystaj~c z jego iпformacyj і wska
z6wek. Dzielil siE: ze mп~ swemi wszechstroппemi wiadomosciami 
пaukowemi, zwlaszcza z dziedziпy folklorystyki por6wпawczej, kt6r~ 
w6wczas bardzo siE: iпteresowalem. 

We Lwowie zblizylem siE: z mlodziez~ ukrainsk~ obydw6ch 
odlam6w - radykalпego і пarodowieckiego. Pierwsza posiadala swe 
dгоЬпе stowarzyszeпie w lokalu, wsp61пym z »K61kiem Nauko
wemc - siedliskiem radykalпego odlamu mlodziezy polskiej (prze
wazпie studeпci-zydzi). W lokalu tego »K61ka« gromadzili siE: і Ukra
incy: Mikolaj Haпkiewicz, Waclaw Budzyпowski, Juljaп Baczynski, 
Eugeпjusz Wacyk і paru іппусh. Chodzilem zwykle z піmі па kolacjE: 
do »Narodпej Torhowli«. Ukraincy сі przyjE:Ii miE: do swego groпa 
jako kolegE: Polaka, kt6ry impoпowal im zпajomosci~ stosuпk6w 
і jE:zyka ukrainskiego. Z rozm6w z піmі dowiedzialem siE: bardzo 
duzo, zwlaszcza, ze ЬуІі wybitпymi przedstawicielami swego kieruп
ku. Najbardziej polubilem Mikolaja Haпkiewicza, socjalпego demo
kratE:, kt6ry jako marksista odbijal swym swiatopoglёtdem od reszty 
koleg6w. Waclaw Budzyпowski, паrwапіес і faпtasta, sklaпial siE: 
raczej do пacjoпalizmu і р6іпіеj stal siE: jedпym z kierowпik(>w 

grupy пacjoпal-radykal6w wraz z Eugeпjuszem Lewickim і Wlodzi
mierzem Ochrymowiczem, kt6rzy zczasem weszli do utworzoпej 

z iпicjatywy prof. Michala Hruszewskiego пarodowej demokracji. 
Juljaп Baczynski ЬуІ Пё\jmlodszym z пісh і tez sklaпial siE: raczej 
do socjalпej demokracji. Grupa ta staпowila opozycjE: wobec star
szego роkоІепіа radykal6w - Fraпki і Pawlika, podkreslajё\c sw6j 
socjalizm і sympatje dla miejskiego ruchu robotпiczego w odr6zпie
пiu od czysto chlopskiego swiatopoglёtdu Fraпki і Pawlika. Na tle 
tej opozycji wytworzyl siE: pewпego rodzaju aпtagoпizm miE:dzy 
starymi а mlodymi radykalami, kt6ry р6іпіеj doprowadzil do otwar
tego rozlamu. Mlodzi skarzyli si~ па FraпkE: і Pawlika Dragoma
пowowi, kt6ry wplywal па zalagodzeпie tych zadrazпien. 

f\zeby zapozпac siE: z mlodzie:Zёt пarodowieckёt, poszedlem do 
jej stowarzyszeпia »f\kademiczпa Hromada«, gdzie siE: spotkalem 
ze studeпtami lwaпem Kopaczem і Ostapem Makaruszkё\. Przez 
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пісh zapozпalem si~ z grupkct studeпt6w пarodowc6w, daleko mпteJ 
ciekawych, апіzеІі ich koledzy radykali. Poпiewaz przyjechalem 
z Petersburga, zapropoпowali mi, abym ich uczyl j~zyka rosyjskiego, 
па со si~ zgodzilem, rozumiejctc dobrze, ze blizsze роzпапіе litera
tury rosyjskiej і wog6\e Rosji moze Ьус dla Ukrairic6w galicyjskich 
skutecznct broпict w walce z moskalofilstwem. Dawalem im \ekcje ro
syjskiego со пiedziela і піе bez zdziwieпia widzialem, ze tym Ukrairi
com (kt6rych іппа cz~sc uwazala si~ przeciez za »prawdziwych 
Rosjaп«) uczeпie si~ rosyjskiego przychodzilo z takim samym tru
dem, jak пauka kazdego іппеgо j~zyka cudzoziemskiego. 

Studjujctc па uпiwersytecie lwowskim, ріІпіе ucz~szcza/em па 

wyklady prof. Emila Ogoпowskiego z j~zyka і literatury ukrairiskiej, 
traktujctc je poпiekctd zawodowo. Poпiewaz bylem jedyпym Pola
kiem, studjujctcym te wyk/ady, і пadto mialem polecajctcy list do 
prof. Ogoпowskiego od D. Mordowcia z Petersburga, przeto zwr6cil 
оп па mпіе uwag~ і wyr6zпial rozmaitemi sposobami. 

Przypomiпam sobie jedeп dosc zabawпy epizod z tej dziedziпy. 
Fraпko wydobyl od Chojпackiego, wlasciciela ksi~garпi lпstytutu 

Stauropigjalпego, pieпictdze па wydawaпie pisma »Zyttie і S/owo«, 
poswi~coпego literaturze і паuсе, і zaprosil mi~ do wsp6/pracow
пictwa. Dalem mu artykul, charakteryzujctcy rozw6j folklorystyki 
wsp6kzesпej. Ku memu пajwyzszemu zdumieпiu prof. Ogoпowski 
rozpoczctl jedeп ze swych wyklad6w od s/6w: Рап Lеоп Wasilewski 
zamiesci/ w ostatпim пumerze »Zyttia і Slowa« artykul о folklory
styce - tak сеппу, ze musz~ z піm рап6w zazпajomic, poczem 
podal dok/adпie tresc mojego artyku/u, kt6ry ЬуІ dla піеgо пiejako 
rewelacjct, gdyz dopiero z mojego artykulu dowiedzial si~ о пowych 

prctdach w etпografji пaukowej. Naog6/ wyk/ady prof. Ogoпow

skiego піе ЬуІу zajmujctce і, poпiewaz przewazпie wypadaly па 

godziпy рооЬіеdпіе, z wielkim trudem zwalczalismy ch~c do snu 
podczas tych wyklad6w. Z koleg6w, ucz~szczajctcych па te wyklady, 
przypomiпam sobie jeszcze -- poza wymieпioпymi juz wyzej -
Мігопа Kordub~ і Bohdaпa t.epkiego - оЬеспіе profesor6w, pierw
szego w Warszawie, drugiego w Krakowie. 

Przez Fraпk~ і Ogoпowskiego uzyskalem wst~p па posiedzeпia 
» Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki«, па kt6rych zetknctlem 
si~ z calym szeregiem pracowпik6w па піwіе пauki ukrairiskiej: 
Wlodzimierzem Kocowskim, lwaпem Werchratskim і przedewszy
stkiem z f\leksaпdrem Barwiriskim. Wi~kszosc z пісh ЬуІі to ludzie 
о bardzo ciasпym, prowiпcjoпalпo-galicyjskim horyzoпcie, dlatego 
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tez f\leksaпder Barwinski, stojCІCY па og6fпo-ukrainskiem staпowisku 
і utrzymujCІCY stosuпki z UkraiпCІ zakordoпowCІ, sprawil па mпіе 
najlepsze wrazeпie. Na posiedzeпiu, poswiE;coпem odczytaпiu moпo
grafji f\leksaпdra Kolessy »Wplyw Mickiewicza па SzewczeпkE;«, 
slyszalem z ust Werchratskiego zarzuty pod anresem Szewczeпki 

z powodu tego, ze w poemacie »Sоп« odzywal siE; bez szacuпku 
о carowej rosyjskiej, »swojej dobrodziejcec. 

Przez FraпkE; bylem wprowadzoпy і do »Besidyc, kt6ra -
z jedпej stroпy ЬуІа czems w rodzaju kasyпa, gdzie gl6wпie graпo 
w karty, z drugiej zas opiekowala siE; ukrainskim teatrem пarodo
wym. Tam bylem miE;dzy іппеm podczas odczytywaпia przez FraпkE; 
jego dramatu :.Sоп Jaroslawa«. Tam tez spotkalem sie ze starym 
zпajomym z Petersburga, artystCІ Podwysockim, kt6ry powr6cil do 
Lwowa і wystE;powal w teatrze ukrainskim. 

W tеп spos6b pozпawalem we Lwowie rozmaite kulturalпe 

osrodki ukrainskie, z wyjCІtkiem moskalofilskich, do kt6rych z jedпej 
stroпy czulem wstrE;t polityczпy, z drugiej zas odпosilem siE; піе 

bez obaw, jako do ekspozytury rosyjskiej sluzby szpiegowskiej. 
ZresztCІ moskalofilstwo w6wczas ЬуІо juz пiejako па wymarciu. 
Mlodziezy moskalofilskiej ЬуІа zaledwie mala garstka, а starzy 
weteraпi ruchu stopпiowo schodzili ze sсепу. Rosja zwracala siE; 
w6wczas od bliskiego Wschodu do dalekiego. Zamiast teoryj paп

slawistycznych poczE;Iy siE; szerzyc idee »Z61torosji«, propagowaпe 
przez ksiE;cia Espera Uchtomskiego, і Rus galicyjska па jakis czas 
ЬуІа zupelпie zапіеdЬапа przez rosyjskie сzуппіkі urzE;dowe. 

We Lwowie wychodzil »НаІусzапупс, drukowaпy zargoпem 

rosyjsko- cerkiewпo- slowiansko- ukrainskim, ukazywalo siE; pismo 
humorystyczпe »Strachopud«, do kt6rego dodawaпo pisemko »Rus
skaja Biesieda«, drukowaпe juz піЬу ро rosyjsku, со roku odbywal 
siE; zjazd »Obszczestwa іmіепі Kaczkowskawo«, па kt6ry sсіСІgапо 
wlosciaп і па kt6rym popisywali siE; mowami wybitпi kierowпicy 

ruchu moskalofilskiego, jak Markow, Moпczalowskij, Dudykiewicz 
і іппі, аІе саІу tеп ruch sprawial wrazeпie czegos sztuczпego і пie

zywotпego, widoczпie zamierajCІcego. 

Poza og6lпemi studjami uпiwersyteckiemi і рrаССІ literackCІ, 

Z kt6rej SiE; utrzymywalem, zylem blisko Z obydwoma odlamami 
radykal6w ukrainskich - t. zп. і z mlodzieiCІ, zпajdujё!CCI siE; w pew
пej opozycji do Fraпki і Pawlika, і z tymi ostatпimi. Darzyli mпіе 
swojem zaufaпiem do takiego stopпia, ze пawet zaprosili па sw6j 
zjazd partyjпy, odbywajCІCY siE; w mieszkaпiu Fraпki па bardzo 
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skromпq skalc;:. ВуІо па піm parc:: os6b z prowiпcji, przewazali jed
пak lwowiaпie. 

Fraпko dzielil sic:: ze mпq пieraz gorzkiemi myslami о wartosci 
swej (olbrzymiej і пiezmordowaпej, а tak wszechstroппej) pracy: -
ot, pracuje sic;:, powiada/, dla przyszlych pokoleri, bez wielkich 
пadziei, ze cos z tego bc;:dzie. Grupc:: »mlodych« traktowal lekce
wazqco, zarzuca/ im odrywaпie sic:: od gruпtu chlopskiego, ze wzglc;:
du па sympatje socjalпo-demokratyczпe, і пieuctwo. Do Pawlika 
odпosil sic:: jako do bezgraпicznie паіwпеgо polityka, jedпoczesпie 
uwielbial przebywajqcego w6wczas w Sofji Dragomaпowa, kt6ry 
listowпie kierowal, rzec mozпa, ca/q dzialalпosciq Fraпki і Pawlika. 
Utrzymujqc stale stosuпki z Fraпkq, kt6remu duzo zawdzic;:czam, 
pisywalem do jego pisma »Zyttie і S/owo«. Tam umiesci/em mic;:dzy 
іппеmі wic;:kszy artykul о Elizie Orzeszkowej. Dawalem tez od czasu 
do czasu artykuliki do »Narodu«. Jedпoczesпie w miejscowym polskim 
orgaпie socjalistyczпym umiesci/em przer6bkc:: popularпej broszury 
Dragomaпowa о stosuпku religji do socjalizmu. 

Na jesieпi roku 1894 opuszczalem Lw6w, аЬу sic:: udac do 
Pragi, gdzie mialem sic:: poswic;:cic studjom паd stosuпkami czeskie
mi. Przed samym wyjazdem ze Lwowa urzqdzilem ma/q eskapadc;:, 
kt6ra mic:: mogla drogo kosztowac, gdyby sic:: піе ЬуІа szczc::sliwym 
trafem pomyslпie skoriczyla. Міапоwісіе Pawlik, kt6ry bawil w6w
czas we Lwowie, zapropoпowal mi, abym pojechal do Kijowa dla 
zakomuпikowaпia pewпych wiadomosci, dotyczqcych zblizajqcego 
sic;: jubileuszu Dragomaпowa, Mikolajowi Kowalewskiemu, staremu 
dzia/aczowi ukrairiskiemu, g/6wпemu meceпasowi »Narodu«, па 

kt6ry zbiera/ pieпiqdze, objezdzajqc calq Ukraiпc;:. Chc;:tпie przysta
lem па to, Ьо przedewszystkiem піе zпalem jeszcze Кijowa, па
stс;:рпіе mialem powody do пawiqzaпia koпtaktu z polskq mlodziezc:t 
socjalistyczпc:t w tem miescie. Fraпko r6wпiez prosil mic:: о zalatwie
пie pewпego iпteresu z Naumeпkq, 6wczesпym redaktorem miesic;:cz
пika »Кijewskaja Stariпa«. Oczywiscie, pojechalem піеІеgаІпіе, za 
obcym paszportem austrjackim. 

W Woloczyskach zaпdarmom rosyjskim paszport m6j wydal 
sic:: widoczпie podejrzaпym, skutkiem czego poddaпo mic:: dok/adпej 
iпdagacji oraz rewizji osobistej. Na szczc::scie adresy kijowskie mia
lem w пotesie zapisaпe koпspiracyjпie. Ро rewizji puszczoпo mic:: 
wprawdzie dalej, аІе spostrzeg/em, ze jestem sledzoпy, піс sobie 
zresztq z tego z mlodziericzq lekkomyslпosciq піе robilem. W Кijowie 
zalatwilem wszystkie iпteresy pomyslпie, zwiedzilem і obejrzalem 
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miasto, аІе wracalem do Lwowa z dusz~ па ramieпiu. Obawialem 
si~ bowiem, ze, jad~c па Radziwill6w, wpadп~ w podejrzeпie zaпdar
m6w graпiczпych, ze chc~ оmіп~с Woloczyska, gdy:i mam пieczyste 
sumieпie, jad~c zas па Woloczyska, wpadп~ w r~ce zaпdarm6w 
tamtejszych, kt6rzy kazali mi~ sledzic. Postaпowilem ostateczпie 

jechac па Woloczyska і przejechalem szcz~sliwie graпic~. Pokazalo 
si~ р6іпіеj, ze ow~ rewizj~ zawdzi~czalem wzmozoпej czujпosci 

wladz zaпdarmskich, wywolaпej przejazdem сага па Krym. f\reszto
waпo w6wczas sporo ludzi. 

Przebywaj~c w Pradze, піе chcialem tracic koпtaktu ze spra
wami ukrairiskiemi і zaraz ро zaiпstalowaпiu si~ па пowem miesz
kaпiu zlozylem wizyt~ Fraпciszkowi Rzehorzowi, do kt6rego mialem 
list polecaj~cy od Fraпki. Ву/а to osobistosc bardzo огуgіпаІпа. 
Urz~dпik bibljoteki miejskiej, chory па suchoty gardlaпe, skutkiem 
czego przebywal w ci~gu paru dпі w tygodпiu w 16Zku і m6wil 
szeptem, ЬуІ пiejako l~czпikiem mi~dzy Ukrairicami galicyjskimi 
а spoleczeristwem czeskiem. Zasypywal pras~ czesk~ artykulami. 
z dziedziпy etпografji galicyjsko-ukrairiskiej, zaopatrzoпemi w zdj~cia 
fotograficzпe, kt6re sam robil podczas pobytu w Galicji. Dzi~ki 

swoim stosuпkom wsr6d Ukrairic6w galicyjskich, otrzymywal піеmаІ 
wszystko, со wychodzilo z druku w j~zyku ukrairiskim w Galicji -
pisma, broszury, ksi~zki. Kompletowal to bardzo sumieппie, rekla
muj~c skrupulatпie kazdy пumer pisma, kt6ry go піе doszedl, 
і komplety te skladal w bibJjotece Muzeum Narodowego w Pradze. 
St~d bibljoteka ta posiadala tak obfity zbi6r wydawпictw ukrairi
skich z Galicji, ze mogla koпkurowac smialo z ksi~gozbiorami 

lwowskiemi. Sytuacja Rzehorza ЬуІа dosc trudпa wobec оріпjі spo
leczeristwa czeskiego о Ukrairicach. Skutkiem moskalofilstwa bo
wiem Czesi піе uzпawali Ukrairic6w za odr~bп~ пarodowosc і ukraiпo

filstwo uwazali za »iпtryg~ austrjack~«, za kieruпek, wrogi iпteresom. 
Slowiariszczyzпy. Wobec tego artykuly R:iehorza піе ЬуІу mile wita
пe w redakcjach pism czeskich. Ratowalo je tylko to, :іе Rzehorz 
ograпiczal si~ do etпografji і temat6w polityczпych wcale піе po
ruszal. 

Rzehor:i przyj~l mпіе bardzo gоsсіппіе і zapropoпowal, abym 
przychodzil do піеgо - і to пawet pod jego піеоЬеспоsс - dla 
przegl~daпia otrzymywaпych przez піеgо wydawпictw ukrairiskich, 
z czego tez skwapliwie korzystalem. 

Oczywiscie, w Pradze moglem si~ tylko dorywczo zajmowac 
sprawami ukгairiskiemi, аІе ich піе zaпiechalem і пawet rozwijalem 
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pewnego rodzaju propagand~ ukrainofilskCІ. NawiCІzawszy bardzo 
szerokie stosunki wsrбd post~powej mtodziezy czeskiej, szerzytem 
wsrбd niej propagand~ antyrosyjskCІ і, jako jej cz~sc integralnCІ, 
ukrainofilskCІ, poniewaz fakt przesladowania literatury і ruchu ukrair'l
skiego w Rosji pozwalat mi па ostabianie rusofilstwa, wyptywajCІcego 
ze irбdet »stowianofilskich». W pracy tej pozyskalem niejakiego 

Leon Wasilewski (1890) Fr. Hlawaczek 

Frantiszka Hlawaczka, ktбry uprzednio zajmowat si~ studjowaniem 
j~zyka rumur'lskiego і stosunkбw batkanskich, obecnie zas, pod 
moim wptywem, szybko nauczyt si~ ро polsku і ро ukrair'lsku 
і zaczCІI pisywac о sprawach polskich і ukrair'lskich. Pбiniej wydat 
kilka rzeczy, ttumaczonych z ukrainskiego, mi~dzy innemi powiesc 
В. Hrinczenki »Na rozputti«. 

Kiedym przebywat w Pradze, zwrбcil si~ do mnie 6wczesny 
redaktor miesi~cznika »Russkoje Bogatstwo«, Mikotaj Michajlowskij, 
z propozycjCІ umieszczania w redagowanem przezer'l pismie stalych 
»Listбw z Austrji«, naco przystatem bardzo ch~tnie. Od tego czasu 
a:Z do wybuchu wojny swiatowej - z pi~cioletniCІ przerwCІ podczas 
mojego pobytu w Londynie - zasilalem »Russkoje Bogatstwo« 



korespoпdeпcjami z f\ustrji, uwzgiE:dпiaj~c przy kazdej sposobпosci
i stosuпki ukrainskie w Galicji. Mialem sposobпosc przekoпac siE: 
р6іпіеj, ze korespoпdeпcje te ЬуІу czytywaпe przez Ukrainc6w 
w Rosji піе bez pozytku, albowiem zпajdowali опі w пісh objektyw
пe przedstawieпie iпteresuj~cych ich spraw. Przed samym wyjazdem 
z Pragi w ·roku 1895 mialem jeszcze sposobпosc паріsапіа tresci
wej biografji Michala Dragomaпowa, kt6ry w6wczas wlasпie zmarl 
w Sofji. Biografia ta, umieszczoпa w огgапіе Masaryka »Nasze 
Dobac, ЬуІа przedrukowaпa w wydawпictwie pami~tkowem, po
swiecoпem Dragomaпowowi, а wydaпem przez Pawlika, kt6ry mi 
oswiadczyl, ze Ьу/а опа пajlepszym cudzoziemskim пekrologiem 

Dragomaпowa. 

Z рІапu moich studj6w slowiaпozпawczych wypadalo, ze ро 
Pradze udalem siE: do Zagrzebia, gdzie zazпajamialem siE: ze sto
suпkami poludпiowo - slowianskiemi. W Zagrzebiu, sk~d robilem 
wycieczki do kraju Siowenc6w і do Dalmacji, піе mialem specjal
пych podпiet do zajmowaпia siE: sprawami ukrainskiemi. Utrzymy
walem jedпakze koпtakt z moimi zпajomymi па Rusi galicyjskiej 
і sledzilem па podstawie prasy przebieg sprawy ukrainskiej w Ga
licji. Poпiewaz w owym czasie moje sympatje socjalistyczпe skry
stalizowaly si«:: juz ostatecznie w formie przyпalezпosci do Polskiej 
Partji Socjalistyczпej, przeto zostalem wsp61pracowпikiem wydawa
пego przez Zwi~zek Zagraniczпy Socjalist6w Polskich w Lопdупіе 
miesi«::czпika »Przedswitc. Pierwszy m6j artyku/, wydrukowaпy 

w zeszycie majowym roku 1896 tego pisma р. t. »Nasze zadaпia 
wobec pr~d6w moskalofilskich wsr6d S/owiaпc zawieral miE:dzy 
іппеm charakterystykE: moskalofilstwa wsr6d Rusiп6w galicyjskich, 
przyczem krytykowalem пietylko moskalofilstwo caroslawпe, reak
cyjпe, аІе r6wпiez і post«::powe. 

Nie chc~c zatracic koпtaktu osobistego z kolami, w kt6rych 
пawi~zalem ЬуІ uprzedпio zпajomosci, w moich podrozach mапес 
wrowalem zawsze tak, аЬу wpadac bodaj па czas kr6tki do g/6wпych 
osrodk6w Slowianszczyzпy. Bywalem wiE:c со roku і we Lwowie, 
gdzie spotykalem siE: ze wszystkimi moimi zпajomymi Ukraincami. 
lпformowali miE: опі о sprawach miejscowych і о пajcharakterystycz
пiejszych objawach ruchu. MiE:dzy innem bylem па iпauguracyjпym 
wykladzie па uпiwersytecie lwowskim prof. Micha/a Hruszewskiego, 
kt6ry przyjechal do Galicji z Kijowa і rozpocz~l sw~ пiestrudzoп~ 
dzialalпosc przedewszystkiem w Towarzystwie im. Szewczeпki, prze~ 
ksztalcaj~c je па iпstytucjE: пaukow~ w szerszym zakresie. 
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Kiedym w roku 1896 wracat z Zagrzebia via Krak6w -- Lw6w 
- Petersburg - Warszawa- Krak6w- Wieden -Praga do Zurychu, 

-gdzie rozpoczyпatem studja паd stosuпkami polityczпo-spoleczпemi 
Europy Zachodпiej, zatrzymatem si~ w Pradze і tam wykonczytem 
wi~ksz<j prac~ »Ukraiпofilstwo, sprawa rusinska а socjalisci polscy«, 
wydrukowaп<j w paidzierпikowym пumerze »Przedswitu« z roku 
1896. W artykule tym wychodzitem z пast~puj<jcego zatozeпia: 

»Wypisawszy па swym sztaпdarze Z<jdaпie пiepodlegtej Rzeczypospo
litej Polskiej, Р. Р. S. z koпieczпosci musi szukac sojuszпik6w 

w Rosji, kt6rzyby r6wпiez stali па gruпcie separatystyczпym«. St<Іd 
wпiosek, ze dziatacze Р. Р. S. роwіппі si~ zazпajomic z tymi przy
sztymi sojuszпikami і wejsc z піmі w blizsze stosuпki. Zaпim zas 
to пadejdzie, powiпni zazпajomic si~ z odпosпemi ruchami. І wtasпie 

m6j artykut miat za zadaпie zazпajomieпie Р. Р. S. z ewolucjq ruchu 
ukrainskiego w jego rozwoju historyczпym od pierwszych przebty
sk6w swiadomosci пarodowej az ро okres wsp6kzesпy. Rozumo
watem w spos6b пast~pujqcy: 

»Rozglqdajqc si~ w stosuпkach wewп~trznych licznych пaro
dowosci, wchodzqcych w sktad caratu rosyjskiego, musimy przyzпac, 
ze пigdzie (opr6cz ma si~ rozumiec Polski) піеmа gruпtu tak 
odpowiedпiego dla propagaпdy idej separatystyczпych, jak wsr6d 
Ukrainc6w. Nar6d blisko 20 miljoпowy о catkiem odr~bпych cechach 
etпograficzпych, піе pozbawioпy pewпych tradycyj historyczпych, 
gп~Ьіопу пielitosciwie przez rzqd rusyfikatorski, musi wczesпiej 

czy р6іпіеj zrozumiec, ze ma zupelпe prawo do samodzielпego 

bytu panstwowego. Uswiadomioпa pod wzgl~dem пarodowym cz~sc 
iпteligeпcji ukrainskiej musi zczasem dojsc do przekoпaпia, ze tylko 
oddzieleпie si~ od Rosji moze zapewпic swobodпy rozw6j пarodo
wosci ukrainskiej. Zrozumiawszy zas to, iпteligeпcja ta p6jdzie r~ka 
w r~k~ z іппеmі zywiolami separatystyczпemi w Rosji, а w pierw
szym rz~dzie z Polakami· Niestety, dzisiaj jeszcze bardzo daleko 
do tego. Swiadomosc · пarodowa Ukr·ainc6w wzrasta пadzwyczaj 
powoli wskutek tego, ze оg61пе waruпki polityczпe w Rosji tamujq 
wszelki rozw6j w tym kieruпku. Swiadomosc polityczпa iпteligeпcji 
ukrainskiej (піе m6wiqc juz о ludzie) rozwija si~ jeszcze powolпiej, 
а do tego jeszcze stale sprowadzaпa bywa па maпowce to przez ceпtra
list6w rosyjskich, to przez пazbyt optymistyczпych federalist6w jak 
Dragomaпow. Jedпakze musimy skoпstatowac, iz w ostatпich cza
sach ze stroпy Ukrainc6w dajq si~ coraz cz~sciej styszec gtosy, swiad

·CZqce о tem, ze trzeiwa mysl polityczna zaczyпa і u пісh kietkowac«. 
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z tego stanowiska rozpatгzytem poszczeg61пe objawy і mo
meпty polityczпe ruchu ukrainskiego od czas6w Szewczeпki і Bractwa 
Cyrylo-Metodyjskiego poprzez teorje federalistyczпe Dragomaпowa 
і dziatalпosc partji radykalпej w Galicji. Tej ostatпiej poswiE;citem 
пajwiE;cej uwagi, przyczem zajcttem siE; pracct Juljaпa Baczynskiego 
:.Ukraiпa irrideпtac, w kt6rej ро raz pierwszy wysuпiE;ta byta mysl 
polityczпej samodzielпosci Ukraiпy. W 6wczesпej sytuacji uwaiatem, 
ze hasto пiepodlegtosci panstwowej Ukraiпy wytworzy siE; raczej 
па gruпcie galicyjskim і stamtctd opaпuje UkraiпE; пaddпieprzan
skёt, gdzie haslo to піе istпiato w6wczas пawet w пajbardziej 
пacjoпalistyczпie usposobioпych kotach t. zw. »swiadomych Ukra
itic6wc. 

Od tego czasu zamieszczatem sporadyczпie па tamach »Przed
swituc artykuty sprawozdawcze о sprawach ukrainskich w duchu, 
przeпikajctcym powyiszy artykut. Kiedy w roku 1897 z powodu 
pierwszych wybor6w do parlameпtu wiedenskiego, opartych CZE;
sciowo па powszechпem gtosowaпiu (V. kurja}, bytem w Krakowie 
і we Lwowie, р6іпіеj zas osiadtem ·па szereg miesiE;cy w Wiedпiu, 
zпowu zbliiyteiтl siE; do spraw ukrainskich па gruпcie austrjackim. 
W Wiedпiu пapisatem ksictikE; rosyjskct »Sowremieппaja Galicjac, 
kt6ra wyszla ·w r. 1898 w Moskwie. ВуІо to popularпe przedsta
wieпie stosuпk6w tak polskich, jak і ukrair'lskich w Galicji. Spot
kaпa bardzo przychylпie przez postE;powct krytykE; rosyjskct, ksictika 
ta stata siE; jedпem ze ir6del iпformacyj о ruchu ukrair'lskim w Ga
licji - пietylko dla Rosjaп, аІе і dla Ukrainc6w w Rosji. Wiem, іе 
ksictika ta weszta w sktad obowictzujctcej lektury w ukrair'lskich 
studeпckich k61kach samoksztalceпia, tworzctcych siE; w rosyjskich 
osrodkach uпiwersyteckich. 

Na pocz(\tku r. 1898 zпalaztem siE; w Lопdупіе, wybraпy przez 
Zjazd Zwictzku Zagraпiczпego Socjalist6w Polskich па redaktora 
»Przedswituc. W tеп spos6b, zпalazlszy siE; па jedпem ze staпowisk 
kierowпiczych w Р. Р. S., moglem oddziatywac па пісt і w kieruпku, 
іе tak powiem, ukraiпofilskim. W owych czasach ostateczпie skry
stalizowaty siE; pogiCІdy Р. Р. S. па stosuпek do пarod6w пierosyj
skich w Rosji. Partja роІесіІа mi паріsапіе specjalпej broszury па 
tеп temat. Wyszta опа wlasпie trzydziesci lat temu w roku 1901 
w Lопdупіе р. t. »We wsp61пem jarzmie (о пarodowosciach przez 
carat uciskaпych). Napisal L. Ptochocki (St. Os ... arz)c. Broszura ta 
m6wita о zпaczeпiu ucisku пarodowosciowego dla mas pracuj(\cych 
і uzasadпiata koпieczпosc polityki separatystyczпej. W przedmowie 
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m6wilem: »Z пaszego dct:Zeпia do пiepodleglosci wyplywa obowiq
zek, ktorego пigdy піе powiппismy zapomiпac. PamiE:tajmy, ze піе 

ту sami jestesmy wiE:iпiami caratu, :Ze w te same kajdaпy zakuto 
jeszcze wiele іппусh пarodowosci, kt6re, tak samo, jak my, cierpiq. 
lпteresy пasze sq wsp61пe, wsp61пego posiadamy wroga, wiE:C 
і walka пasza z піm роwіппа Ьус wsp61пa. Powiппismy budzic 
і szerzyc dct:Zпosci separatystyczпe (to zпaczy majqce па celu od
dzieleпie siE:) wsr6d пarodowosci, ujarzmioпych przez RosjE:. Kazdy 
z паs, kto w jakikolwiek spos6b wchodzi w styczпosc z піеmі, 
роwіпіеп tlumaczyc im koпieczпosc oderwaпia siE: od Rosji і po
trzebE: wsp61пej walki w celu rozbicia caratu«. Broszura moja m6-
wila о polozeпiu poszczeg61пych »kres6w« panstwa rosyjskiego, 
przyczem rozdzial 11. zostal poswiE:coпy specjalпie Ukraiпie. PozwoiE: 
sobie tutaj przytoczyc zakonczeпie tego rozdzialu, gdyz odpowiada 
опо teпdeпcjom, kt6rym holdowa/a Р. Р. S. przez са/у czas swej 
walki z caratem. 

Zakonczeпie to brzmi: »Dotychczas swiadomosc polityczпa 

patrjot6w ukrainskich Ьу/а bardzo s/aba. PoswiE:cajqc wszystkie 
swe sily pracy kulturalпej, wytwarzajqc samodzielпct literaturE: malo
ruskq і szerzqc oswiatE: miE:dzy ludem, ukraiпofile wyrzekali siE: 
wszelkiej polityki і gotowi ЬуІі zyc w пajlepszej zgodzie z rzctdem, 
ЬуІе tеп przyzпal реwпе prawa jE:zykowi maloruskiemu w cerkwi 
і w szkole. Сі ukraiпofile піе rozumieli, :Ze dop6ki Ukraiпa bE:dzie 
паІе:Zа/а do -Rosji, пiemozliwym jest jej rozw6j, і wszelkie пadzieje 
па rzctd Sq рІоппе і szkodliwe. Wsr6d tych ukraiпofil6w bardzo 
wyraiпct jest піесhЕ:с, а пawet wprost піепаwіsс do Polak6w. Uwie
rzyli опі rzctdowi і jego pismakom, :Ze Polska jest ir6dlem wszystkich 
пieszCZE:SC Ukraiпy і poza szlachtct pol~kq піе widzct ludu polskiego, 
kt6ry пigdy піе ЬуІ dla Rusi wrogiem. 

Mlodzi, bardziej postE:powi і demokratyczпi ukraiпofile, піе 

zywict juz tej піепаwіsсі do Polak6w, uzпajq potrzebE: walki po
lityczпej z rzqdem carskim, аІе піе wyrobili sobie jeszcze. P.991ctd6w 
dokladпych апі па srodki, апі па сеІе tej walki. Jedпi z пісh 

pragпq przeksztalceпia Rosji па zwictzek samodzielпych prowiпcyj, 

posiadajqcych samorzctd, іппі oczekujq lepszej doli dla Ukraiпy od 
zwyciE:stwa socjalizmu rosyjskiego і wstE:pujq do szereg6w rosyj
skich grup socjalistyczпych, giпqc пajczE:sciej zupelпie dla sprawy 
ludu ukrainskiego. 

Tymczasem w Galicji піеdаwпо wytworzyla siE: rusinska partja 
socjalistyczпa, walczqca w zupelпem porozumieпiu z polsKimi socja-
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listami. Ot6z ta partja wypisa/a па swym sztaпdarze haslo zdobycia 
Niepodleg/ej Republiki Maloruskiej, jedyпe odpowiedпie dla socja
Jist6w rusinskich. Nie ulega w~tpliwosci, ze w miar~ rozwoju rusin
skiego socjalizmu w Galicji wplyw tej partji росzпіе oddzialywac 
і па Ukraiп~ rosyjsk~. szerz~c і tam haslo пiepodleglosci politycz
пej Rusi, со doprowadzi do wylonieпia si~ і tam samodzielпej 

socjalistyczпej partji maloruskiej. 
z chwilct powstaпia па Ukraiпie samodzielпej partji socjalis

tycznej пasze zadaпie b«::dzie zпасzпіе ulatwioпe. Socjalisci polscy 
p6jdct r«::ka w r«::k~ z socjalistami maloruskimi, poпiewaz lctczy ich 
wsp61пy сеІ - oderwaпie od Rosji і Polski і Ukraiпy і zaprowadzeпie 

w kazdym z tych kraj6w porzctdk6w socjalistyczпych. f\le, zaпim 

taka partja si«:: wytworzy, пaszym obowictzkiem jest przekoпywaпie 
wszystkich Ukraincow, ze tylko oddzieleпie Ukraiпy od Rosji zapew
пi пarodowi ma/oruskiemu rozw6j swobodпy. Przytem powiппismy 
oswiecac ich со do wartosci klamstw, rozpowszechпiaпych przez rzctd 
о Polakach, і tlumaczyc im, ze socjalistom polskim оЬсе sct wszelkie 
dctzпosci zaborcze. Tak samo jak dctzymy do пiepodleglej Polski dla 
siebie, pragпiemy r6wпiez, аЬу і Malorusiпi zdobyli пiepodleglosc 

dla swej ojczyzny, kt6ra ze wzgl~du па sw6j obszar jest zupelпie 

zdolпa do samodzielпego bytu polityczпego. Chcemy walczyc wsp61-
пie z Ukraincami az do oddzieleпia si~ od Rosji, а potem kazdy 
u siebie w domu urzctdzi si~ wedlug wlasпej woli.c 

W Lопdупіе піе stykalem si~ bezposredпio апі z Ukraincami; 
апі ze sprawct ukrainskct і mialem bardzo szczuply zas6b wydaw
пictw ukrainskich. W British Museum zctdalem sprowadzaпia пowych 
wydawпictw ukrainskich, а spostrzeglszy w katalogu tego пajwi~k
szego ksi~gozbioru swiata, ze autorowie Ukraincy, kt6rych пazwis
ka росzупаІу si«:: па Н [пр. Hrebiпka], umieszczeпi ЬуІі wedlug wy
mowy rosyjskiej pod liter~ G, wytlumaczylem to пieporozumieпie 

dyrektorowi dzialu slowianskiego bibljoteki British Museum, р. Cal
deroпowi, і w tеп spos6b spowodowalem reform~. wskutek kt6rej 
przywr6coпo w katalogach wlasciwe miejsce НrеЬіпсе, Hruszewskie
mu і іппуm pisarzom ukrainskim. 

Ро 5-letпim роЬусіе w Lопdупіе przeпios/em si~ razem z reda
gowaпym przez siebie "Przedswitemc do Krakowa і w Galicji zпo
wuz zetkпq/em si«:: z Ukraincami, пietylko z miejscowymi, аІе і za
kordoпowymi. Przy tej sposobпosci musialem stwierdzic, ze rozw6j 
swiadomosci пarodowej wsr6d mlodszego роkоІепіа Ukrainc6w ро
сzупіІ bardzo zпасzпе post«::py. Spotykalem juz coraz wi~cej Ukra-

Cnora.Qн 3 
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mc6w, m6wi~cych »о wszystkiem« ро ukrainsku. Jedпakze separa
tyzm polityczпy jeszcze si~ піе ujawпial, а dzialaj~ce па Ukraiпie 

partje socjalistyczпe ulegaly wplywom rosyjskim w bardzo wyso
kim stopпiu. Dopiero ruch rewolucyjпy w Rosji 1905-1906 рсhп~І 

pot~zпie ruch ukrainski пaprz6d. Jakkolwiek maksymalпy program 
tego ruchu wyst~pil w postaci d~zen do autoпomji Ukraiпy, to jed
пakze faktyczпie rozpocz~la sit: glt:boka emaпcypacja пarodowa U
kraiпy z pod wplyw6w rosyjskich, kt6ra w ostateczпej koпsekweп
cji musiala doprowadzic do triumfu hasla пiepodleglosci. 

Mieszkaj~c stale w Krakowie, zagl~daj~c r6wпiez dosc czt:sto do 
Lwowa, mialem juz sporo iпformacyj о rozwoju ruchu ukrainskie
go tak па miejscu, jak і za kordoпem. Postaпowilem tedy iпformo
wac juz пietylko wlasп~ partj~. аІе og61 spoleczenstwa polskiego 
о ruchu ukrainskim, со mi ulatwialo іstпіепіе calego szeregu wy
dawпictw perjodyczпych ukrainskich w Rosji. Zazпajamialem wit:c 
spoleczenstwo polskie z poszczeg61пemi objawami ruchu ukrainskie
go w Rosji, zamieszczaj~c szereg artykul6w w pismach polskich, 
wychodz~cych w Galicji, jak miesi~czпiki »Krytyka«, »Swiat Slowian
ski« і t. d. M6wilem w tych artykulach gl6wпie о rozwoju swiado
mosci пarodowej Ukrainc6w пaddпieprzanskich, о tworzeпiu sit: iп

teligeпcji ukrainskiej, о ruchu publicystyczпym і пaukowym, о pier
wociпach propagaпdy separatystyczпej [dzialalпosc Dmytra Doпco
wa) і t. d. W r. 1912 wyszla w Krakowie moja ksi~zka »Ukraiпa 
і sprawa ukrainska«, w kt6rej dalem пiejako syпtezt: caloksztaltu 
sprawy ukrainskiej па tle historyczпo-etпograficznem і literacko
polityczпem. W dziele tem w spos6b objektywпy (со mi przyzпala 

і krytyka ukrainska) staralem si~ zobrazowac rozw6j sprawy ukra
inskiej od jego zacz~tk6w, піе pomijajqc spraw пajbardziej drazli
wych dla spoleczenstwa polskiego, а wszystko pod tym zasadпiczym 
k~tem widzeпia, kt6ry sformulowalem w ostatпim ustt:pie mojej 
ksiqzki, а kt6ry tu przytaczam. »Jedyпem bowiem wyjsciem z do
tychczasowej, zdawaloby si~ bezпadziejпej, sytuacji jest осепіапіе 

stosuпk6w wzajemпych Polak6w і Ukrainc6w ро obydw6ch stro
пach kordoпu ze staпowiska dqzen пiepodleglosciowych obyd
w6ch kraj6w. Tylko па tle tych dqzen mozliwy jest modus viveпdi і 

-w dalszej przyszlosci sojusz mi~dzy Polakami а Ukraincami. Tylko 
w swietle idealu пiepodlegosci Polski і Ukraiпy demokracja obyd
w6ch пarod6w zпajdzie drogt: postt:powaпia, gwaraпtujqcego zado
sycuczyпieпie iпteresom realпym kazdego z tych kraj6w. Tylko pod 
haslem пiepodleglosci kwestja polsko-ukrainska w Galicji lub chelm-
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ska w zaborze rosyjskim da si~ sprowadzic do wlasciwej miary 
zatarg6w graпiczпych dw6ch пarodowosci, zyjc:tcych w szachowпicy 
wzajemпej, jak to jest w Galicji Wschodпiej lub па kresach Chelm
szczyzny. 

Poglc:td tеп staralem siE: przeprowadzac az do samego wybuchu 
wojпy w liczпych moich artykulach, poswi~coпych sprawie stosuп
k6w polsko-ukrainskich, - czyto w prasie polskiej Galicji і War
szawy, czy w korespoпdeпcjach rosyjskich do miesi~::czпika »Rus
skoje Bogatstwo«, czy wreszcie па lamach miesi~czпika »Ukraiпskaja 
Zizn«, kt6rego bylem stalym wsp61pracowпikiem. 

І poglc:tdowi temu - wbrew wszystkiemu - dotychczas po
zostalem wierпy. 

З* 
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