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НАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ В БЕЛЬГІЇ. 
Тепер, коли невеличка Бельгія звернула на себе увагу 

всього сьвіта, хочеть ся спитати себе: що дало таке шля¬ 
хетне завзятя, таку іпляхотську відвагу? Усяк, хто скільки 
побудь знайомий був з етапом освіти в Бельгії з її громад¬ 
ськими інституціями, з її школами, той повинен був сподїва 
ти ся що так і стане ся, як оно на наших очах склало ся: 
бельгійський народ завше виховував ся на нрінціпах мо¬ 
рального відношеня до еїх народів, гін виковав золоту 
мрію загального еднаня народів. На протязі' остатніх 10 — 
15 літ скільки всесвітннх з'їздів упорядкувала Бельгія. З її 
тепер так немилосердно зруйнованої столиці ,з гарного не¬ 
величкого Брюселя, розлїтали ся по всьому світу заклики 
до спільної роботи, до одностайної праці для вселюдської 
культури, для загального добра. Вчені, громадські діячі, ко¬ 
мерсанти й художники з усього світа зходилп ся до Бельгії,, 
і всіх вона витала, як найдорозших гостей, усіх обгортала 
своєю веселою приязню. Вона так раділа, що на сій землі', 
обробленій руками її працьовитого народу, сходить сяйво 
І иоїґоіг хюі зхоїйп онхіривкя ІІСІІЯ іолгвн ояпво ‘ікШчглч 
в перемогу світа науки й краси над темрявою несвідомостн. 
Поруч з сим широким гуманізмом, який озигав ся на всі по¬ 
ступові завданя й замисли, в серці кождого бельгійця яшла 
глиоока, свята люоов до свого власного рідного краю, лю¬ 
бов, що справді’, в кожду хвилину могла зробити з звичайно¬ 
го бельгійця героя, який радий краще затопити своє поле, 
знівечити працю кількох поколінь, а не дати ворогу заволо¬ 
діти його рідною коханою землею. На оборону рідного краю 
вся Бельгія стала однодушно, і хоч її подужали, але Бель¬ 
гія не прохала анї жалощів, анї мил осі и — вона гинула з 
иевною вірою, що вона встане, що вона ще береть ся за сво- 
ю волю, за свій край і переборе лихий час. 
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Воля і рідний край, то були світлі лозунґи бельгійсько 
то народа на протязї всього його історичного житя: він по¬ 
трохи визволяв ся й з під німецької й з під французької вла 
дн й почав складати свою власну державу й суспільне житя. 
Ся будівнича праця затримувалась неодноманїтним націо- 
нальним складом бельгійської людносіи. Спокон-віку на те 
риторії Бельгії жили дві дуже з собою не схожі народності! 
— на сході фламандська, на заході' валонська. Перша по 
своєму походженю й по своїй мові стояла б ліпше до ґерман 
ської культури, друга — до романо-ґальської. Але вже в по 
чотках середніх віків обидві народності! виразно виявили 
свою вошо жити одностайно й боронити від сусідів свою не¬ 
залежність. І спільне житє не унулювало ані крихти націо¬ 
нальну самостійність ні валонів, ні фламандців; расовий тип 
зістав ся незмінений в обох, і сей дуалізм викликав дуже ча 
сто суперечки в громадському житло: фламандці дорікають 
валонам за; те, що вони підлягають латинському впливу сво¬ 
їх західнїх сусїдів-французів; валони висмівають фламанд¬ 
ців за їх німецьку грубість, обзивають їх образливими прі¬ 
звищами. Але щось єднало обидві нації, і держава їх, пере¬ 
ходячи довгий час з рук австрійських, еспанських та бур- 
ґунськпх володарів, зіставала ся весь час цільною, міцно 
злитою з Бельгією. Се єднана в 1830 р. виявилося певною 
хитрою обороною незалежності! Бельгії, але ся спільна бо¬ 
ротьба- не означала зовсім того, що обидва народи націо¬ 
нально поєднали ся: нарізно стояли вони обидва в своїх ри¬ 
сах національних, хоч які закони не вигадували принци бур 
ґонські, й еспанські, і французькі, й німецькі, й перші бель¬ 
гійські королі, еволюція бельгійської держави йшла й еконо 
мічва й соціальна, але природа національна обох народів 
не мінялась, — фламандці все були мускулясті, жилуваті, з 
круглою головою, блакитно сірими очима, волосєм, повно¬ 
кровні, здорові. 

Повна тверда воля світить ся в очах, які наче в далечи 
ні вбачають щось ясне: до чого вони йдуть, до того мусять 
дійти. Мовчазні, не з отвертою душою, вони наче несуть на 
собі печать завзята і витривалості!. Сі люди виросли серед 
мовчазної, непринадної природи, яку вони своїми руками 



вкрили золотим хлїбом і квітчастими левадами. В них віра 
міцна в працю і працею вони все перемагають. Звістко, і сто 
му загальному жило є місцеві особливості!: фламандець з 
поля, вкритого самим вереском, має на чолі якийсь сум во¬ 
лзький, він не так сміло ступає, як флямандець розкішних 
торгових міст. Жінки, пишні своєю красою, гарного зросту, 
з свіжим рожевим обличем, наче вигодовані молоком та ми¬ 
сом, які були вони колись вимальовані безсмертним пен¬ 
злем Рубенеа. Усї фламандці' спокійні, з поважними рухами, 
але вживають богато нива, горівки й рідко яке свято, яка 
процесія обходилась без бійки та розбишацтва. Деякі села 
поблизу Брюселя далеко звісні своїми звичаями пі мсти й за 
дирливости. Найбільш ся нестриманість вплвляєгь ся в гі 
дні, коли провадять яку небудь лотерию, до якої вони дуже 
припадають. 

Не такими рисами відріжняєть ся валон — тут уся ро¬ 
манська вдача: сухий, костлявий з темним волосом і темни¬ 
ми очима, він вабить вас своєю веселою розмовою гумора й 
дотепности; він увічливіш, щирий, жвавий отвертий. Він не 
має глибокої творчої сили, яку виявили флямандські різбя- 
рї та малярі, в його ду мках не так богато дедукції, як інту¬ 
їції, він чулий і палкий в своїх почутях і радий віддати себе 
усього на щось велике, гуманне. Через усю історію свого 
краю він переніс гаряче палке коханя до волі — воля йому 
наче дорозше рідного краю, дорозше всього. За волю валон 
віддасть усе, без волі він не уявляє собі можливого житя... 

Але й схожі риси між сими ріжними двома житями — і 
флямандець і валон оба гаряче люблять жтя, люблять доб¬ 
ру страву, тонке вино, веселі святкованя. Усї конґреси в 
Брюселї завше закінчувались чудовими святами, де смачні 
наїдки, сила напитків, гарна музика й веселі промови захо¬ 
плювали своїм жвавим настроєм усїх чужинців,до яких бель 
ґійцї завше ставили ся так прихильно. Валоги особливо спі¬ 
вані — вони співають і на полі за роботою, їі у ваґонї зелї- 
зницї, й на вулиці', її на селянських святах — скрізь, де збе 
реть ся молодь. Вони люблять співати, танцюючи свій націо 
пальний танець — краміньон, або бельгійський хоровод, я- 
кий вони дуже часто водять по улицях міст, і се нагадує 



щось таке стародавнє, ще часи поганьства. Ся веселість до¬ 
помагає шлону в його скрутному робітничому житю, підтри 
мує його в темних шахтах, де він коле вуголь, та всіх фабри 
ках, якими вкрита східна Бельгія, — бо який ми бачимо ду¬ 
алізм в національних рисах людноети, такий самий дуалізм 
істнує в природі Бельгії: на сході тягнеть ся низина, яка де 
переходить в невеселі поля вереску й плохенького хліба, а 
де в плодючі сїножати, з годованою гарною худобою й чудо 
вим хлібом. На заході шумлять річки Маас, Урта. Лесе, пе¬ 
рерізуючи невисокі ланцюхи невисокі ланцюхи гір та горб¬ 
ків. Левади розтягають ся по схилах гір, села вкривають до 
лини, до неба сягають високі димарі фабрик; скрізь країна 
повна жіг.я, праці промислової краси. Освіта тут виявляєте 
ся в розвиненому громадському житю, в широко розповею- 
дненіїї взаємній запомозі, кооперації, в гарно впорядкова¬ 
них школах, в широко розвиненій пресі (2000 періодни- 
чих видань). На півдні західної бельґії грамотні дають 75% 
Робітники добре з’організовані й боронять свої права, але 
вміють і працю свою добре поставити. 

Такі от дві нації складають ту людність, яку звичайно 
звуть бельгійцями, обидві люблять свою сторону, свій край, 
але не мають войовничого нахилу, неприхильні' до військо¬ 
вої тлужби. 

Ще минулого року по всіх педагогічних бельгійських 
виданих йшли бесіди про те, щоб піднятті в школярів почуте 
пошани до військової служби, до обовязків боронити свій 
край. Часописи »Есо1е Наііопа1е«, як по картах, усе проро 
кувала, що Бельгія мусить бути на поготові проти такого не 
безпечного ворога, як Німці, що Бельгія занадто мало дбає 
за оборону свого крю, що тих 100.000 салдатів, яких вона 
має, занадто мало в кождім випадку озброєного нападу на 
територію Бельґії з боку дужого ворога. Намічала ся потре 
ба розжевріти патріотизм бельгійської молоді, яка захоплю- 
єть ся більш соціальними питаними, громадськими орґанїза 
ці ями й не оглядаєть ся на зовнішню політику, на зовніш¬ 
ню небезпеку. Пошколах побільшалось увагу на знайомство 
з рідшім краєм, його кольонїзаційною роботою, звернено у- 
вагу й на розвиток, моральну енергію молоді, якої взагалі 



бельгійцям ніколи не бракувало. По школах обговорювала 
ся на лекціях рідної мови ідея патріотичної праці на ко¬ 
ристь рідного краю, вивчили ся вірші, де лунає щира ласка 
до Бельгії. От — 1а Веі^щие езі та раїгіе еі Гаіте сіє 
іоні топ соеиг, саг а сеііе іегге сЬегіе ]е сіоіз 1а уіє еі 
1е ЬопЬеиг... І на сих віршах виясняло ся, що рідний край 
— то є уся єдина Бельгія і її незалежність її люду, то є його 
велика воля й незалежність, рідний край то наша пісня, на¬ 
ші гарні річки, наш гай і йоле, то усї ми в купі — бідні й бо- 
гаті, старі й молоді. Любіть його, наш рідний край, служіть 
йому всіма силами вашого тіла й дуиіі. бороніть його своїм 
розумом, своїми руками, ласкою вашого серця. Учителі 
звертають увагу учеників на прапор Бельгії її так виклику¬ 
ють до нього пошану: наш прапор має три кольори — в йо¬ 
го складі' таїть ся кров, золото й жалоба. Він червоніє від 
крови усіх, що склали голови свогза Бельгію; шануйте му¬ 
чеників. Він золотий від богацтва її слави нашого краю; ми 
можемо ними годувати ся. На нашому прапорі виразно ви¬ 
ступає й кольор жалоби, то жалоба по всіх синах рідного 
краю, що полягли, здобуваючи волю, славу її долю своїй от- 
чинї. їх душі там з високого неба доглядають рідну Бельгію. 
Перед нашим трохкольоровим прапором схиляйте ся, дати, 
юнаки. 

В 1918 р. вийшла книжка капітана ґенер. штаба Бреме 
ра в Брюселї під заголовком: »Патр-іотизм перш усього«. 
Тут адютант ґенерального штаба отверто уясняє, яке небез¬ 
печне становище Бельгії межи таких могутніх сусід — Ґер 
манія, Анґлїя, Франція і як воно вимагає щирого, міцного 
почутя патріотизма. Усяке обезброєнє, пасифізм, посеред¬ 
ництво держав Бремен визнає дуже гарними, але далекими 
ідеалами. А зараз (в початку 1913 р.) усї факти історії, ди- 
нльоматичні документи, переконана державних діячів не до 
вволяють Бельгії покладати ся на трактати, що забезпечу¬ 
ють їй невтральність, тим більш, що війока її сусідів занад¬ 
то небезпечно загрожують її межам, а ті картограми, які ши¬ 
рять ся сусідом - німцем не дають ніякого сумїву в його а- 
ґресивних заходах. Бельгію охоронить тільки свідоміш па¬ 
тріотизм і кожднй бельгієць обовязково мусить виховувати 
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ся в свідомому розумінні небезпеки, яка загрожує рідному 
краєви, й знати, як богато залежить від сього уся будуч- 
ність Бельгії. Страшні пророчі слова! Вони заздалегідь хвц 
лювали бельгійську людність і при всіх змаганях мимоволі 
вставало питане —чи має Бельгія єдине серце, яке може 
бити ся єдиним почутєм за увесь рідний край, за усью Бель 
ґііо, без місцевих поділів, коли флямаидцї виявляють воро¬ 
жі почутя до своїх братів валонів з призирСі вом ставлять ся 
де змагань грубих фламандців. 

Які ж такі змаганя змогли розріжнити людність такої не 
величної території? Головним чином розрізнила їх мова.. 
Дві мови — дві нації, дві мови — дві культури, дві мови — 
дві отчими; чи можна при двох мовах з’єднати ся щиро, пев 
но, без облуди, в одну міцну державу, кохати один рідшій 
крй і певно служити всім його потребам? Бельгія дала яс¬ 
кравий приклад, що вільний розвиток двох мов, двох куль¬ 
тур не перешкоджає утворити одну державу, один держав¬ 
ний патріотизм, який виявить ся так пишно на протязі остая 
нього року. Воля мови — сей лозунґ лунав в Бельгії через 
кінець XIX столїтя; — без мови нема волі, казали фляманд 
ці. До 1830 року фламандці панували в Бельгії під охоро¬ 
ною німецьких та голандських володарів; їх мова хоч не на 
кувала, але через те, що вона близька до німецької й до го- 
ляндської вони не почували себе ображеними. З 1880 р. ко¬ 
роль Леопольд заводить в Бельгії так звану »Фраяцизацію« 
— усе французьке панує. По конституції визнавали ся фа¬ 
культативно права мов, але французька визнана державно¬ 
го мовою, вона одна уживала ся в суді, в адміністрації, у вій 
ську. Громадянство витало французьку мову, яко мову волі, 
внзволеня. Захоплені нею письменники в і 830 р. писали 
міністрам »Одномовніість необхідний ґрунт за-для певного 
державного ладу й французька мова мусить стати мовою у- 
сьої Бельгії. 

Але як же мало оно бути з Фляндрією, яка не розуміла 
французької мови? Флямандцї так кохали ся в своїй »ета~ 
ринній«, вона так підходила до їх флямандської окремішно- 
сти, в ній заховані були усї скарби духа фламандського, — 
як їх висловити чужою мовою, знайти вирази для глубоких 
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V 

народних думок, творчих змагань народного духа? Глухий з 
початку гомін, смілійте почав лунати чим р із далі. За-для 
флямандцїв-католиків французька мова викликала єретичні 
постаті Вольтера, Русо, Дидеро, з нею могла ввійти єретич¬ 
на фильософія, зневіра. Протести єднали, протести ораґанї- 
зували з початку інтелїґентних фламандців; маса довго зіста 
вала ся несвідомою,але иезадоволеня з панованя чужої куль 
тури входило все глубше і глубше. По селах не знали фран¬ 
цузької мови й коли заводили французькі школи, селяне не 
посилали до них своїх дітей: діти мали балакати тою-ж мо¬ 
вою, яку вживали батьки. Селяне ще ставили ся до сього 
байдужно: довший час ріжні володарі казали їм, що вони му 
сять бути або австріяками, або францязамщ або голяндця- 
ми. Тепер їм казали, що вони бельгійці,але вони увесь час зі 
ставали ся флямандцямп й не знали иньшої мови- Тепер, ку 
ди вони потикали ся, чи до суду, чи до якої адміністративної 
особи, чи інституції, вони чули французьку мову, вони 
її не розуміли, нею не мали змоги висловиш ся. Се вражало 
їх, але тільки через 20 літ вони виступили активно проти 
сих зневаг. 

Революція 1848 р. налякала католицьке духовеньство. 
З 1850 р.. починаєш ся боротьба,, скликують ся конгреси в 
Ренті, в Анвериії, які вимагають флямандській мові рівні 
права з французько-валонською. В 1873 бельгійський пар¬ 
ламент постановляє уживана обох мов для судового слід¬ 
ства і за-для адвокатів. В 1889 р. двомовність забезпечуєш 
ся в кождих дебатах.'Закон 1898 р. вже рівняє фламандську 
й французьку мову, й усї закони, усі державні заяви по¬ 
винні бути видані на обох 'мовах і від урядовців вимага¬ 
ють знана обох мов по всій Бельгії. В школі фламанд¬ 
ська мова входить по закону 1885 р., який просто вимагає 
уживаня сеї мови по середних школах та иїлеях Фландрії 
при навчаню німецької, анґлїйської мови, природознавства, 
історії й ґеоґрафії. Сама фламандська мова юже ставила в 
курс навчаня. В ті часи могутня інституція фламандська лі¬ 
беральна в купі з такою освітною католицькою орґанїзаціє- 
ю захожують ся енерґічно розновсюднювати книжку у фла¬ 
мандській мові, заводять книгарні, орґанїзноть популярні 
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відчити сею мовою. Фламандці' своєю боротьбою, своїми по 
слїдовними, викликаними їх протестами, законами, досяглії 
повної рівноправності! своєї мови, як в державних, адмінгі 
стративних, судових, так і в культурно-освітних справах. 
Але на жаль валони ставили деякі перешкоди на сьому шля 
ху культурної боротьби й, розлютовані дрібницями образли 
вими флямандцї не задоволяли ся своїми забезпеченими пра 
вами, а виявляли свій націоналізм в грубих нападах на ва- 
лонську культуру, вони навязували свою мову, яко примусо 
ву за-для кождого бельгійця, без якої жаден бельгієць не мо 
же бути принятим ні до жадної висшої школи, не має права 
бути вибраним до парляменту, до всяких виборних служб. 
Ватажки флямандського руху на мітіньґах впсловляють дум 
ки, що мало бути свідомим фламандцем, треба бути діяль¬ 
ним, ііропаґандувати перемогу в Фландрії фламандської мо¬ 
ви: не треба, — каже Поль-де-Монт, — двох мов, — усе на 
одній нашій мові. Флямандцї зрікають ся ставити памятник 
славному письменникові! Роденбахови через те саме, що 
він писав свої чудові твори по Французькії. 

З культурного поля боротьба переходить і на економій 
не — в коопераціях, в торговлї виступає фламандська осо¬ 
бливість. Націоналісти фламандські утворюють широкі ко¬ 
мерційні асоціації й устно й письменно провадять на фла¬ 
мандській мові. Католицьке духовеньство енергійно підтри¬ 
мує усї фламандські національні прояви. 

Фламандські націоналісти користують ся всяким випад 
ком, щоб зміцнити свій рух. В поемах вони звертають сящо 
жінок Фландрії й прохають їх »не балакати по французькії, 
щоб не губила ся рідна мова«. Вони протестують навіть про 
ти всякої реклами, яку у Фландрії надрукують по французь¬ 
кії. Антверпен — се інтелектуальний центр флямандського 
руху, тут жаден громадський діяч не осмілить ся сказати 
промову інакше ж по флямандськн, жадний мешканець не 
прийме квітка, написаного на французькій мові. Дуже часто 
мишкають усжі несподівані непорозуміня: еалдати, наггр., 
дозволяють собі не слухати офітера, коли він говорить не по 
флямандськн, а коли офіцер за сю вимогу збив шаблюкою 
шапку з салдата, з за сього знялась у 1908 р. в Антверпії цї 
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«ла колотнеча, уличні суперечки, величезні мліньгії, й уряд 
мусів висловити ся й ясно стати на бік салдата, бо в Антвео 
ції військова команда повина бути на фламандській мові- 
Але еї настирливі вимоги не можуть зменшити того по¬ 
важного становища, якого досяглії фламандці', заступаючи 
свої справедливі національні вимоги й обороняючи свою мо 
ву. Розумні представники сього руху не спочувають ніяким 
аґресивним нападам своїх земляків і, визнаючи волю й пра 
ва валонів, заклали »Лїґу охорони вільного розвитку обох 
мов«. Правда, їх шляхетний замір не міг задовольнити на 
ціональні потреби всіх бельґійцїв, їм не спочувають усї їх о- 
днодумцї, але треба памятати, що фламандці довгий час по 
чували себе в приниженому національному, економічному й 
культурному становищі. Мова — се їх лозунг загального на 
ціонального відроджена, свого власного жига серед своїх 
звичаїв, своєї естетики, своєї культури, своєї школи, не тіль 
ки початкової, але й середньої й висілої, якої вони ще досї 
не мають. Не маючи своїх висілих шкіл, фламандці’ не мо¬ 
жуть анї в промислі, ані' в індустрії досягти потрібного зна¬ 
на і се шкодить їх ідустріяльному розвою. Вони всім своїм 
житєм пізнали ту правду, яку виголошує наука: »мова є на¬ 
ція; нема нації без мови«. Тим то вони так ищвово стежать 
за тими талановитими письменниками Фландрії, які пишуть 
свої твори на французькій мові- 

Але є один бік шкідливий в фламандськім руху для єд¬ 
ності! й незаложносгп Бельгії; сей рух не тільки національ¬ 
ний, він расовий і, як такий, він викликає стародавнє расо¬ 
ве співчутє фламандців до Германії; чимало ватажків фла¬ 
мандського національного відродженя дозволяли собі й в 
промовах і в пресі' такі слова: Бельгія — се певний щит Ґер 
манії від Франції«. Вона називали Германію своєю »вели- 
кою вітчиною«, або »нашою материю« Німці’ користували 
ся сим; їх мова, їх культура прокладала собі вільний шлях 
у Фландрії, вона захоплювала торг фламандських міст, їх ка 
літали керували мілїонніїмн підприємствами, вони поза води 
ли свої школи й фламандці не сварять ся за се; тут виявляє 
себе так звана історична спорідненість, кревність проти якої 
грудно бороти ся, й уряд бельґійцїв не захожував ся проти 



такого напряму фляманд. симпатій. Явища війни показали, 
що бельгійський уряд розувів психольоґію їьірода: він знав, 
що коли перед бельґією стане хоч яка-небудь небезпека — 
й флямандцї й валонії забудуть всі свої сварки, зрічуть ся 
всяких позамежних симпатий, щоб боронити рідну Бельгію. 

Цікаво, як відбиваєть ся на літературі Бельгії сучасне 
незалежне становище обох націй і їх мов. В Бельгії в 1900 
р. налічувало ся людності! 6,693,518 душ. З них на самій 
фламандській мові балакає 2,874,491 душ. Таких, що бала¬ 
кають по фламандськії й по французьки 801,587 душ. Але 
є й такі, що балакають по німецькії 28,314 душ.: таких, що 

. знають французьку й нїмецку 8.238 душ.; таких, що вжива¬ 
ють три мови — 42,889 душ. З сих цифр видко, що фляманд 
ська мова переважує всї другі. Але, як оглянути ся на давні 
часи, то видко, що французька мова ширить ся все більш та 
більш; взагалі цікаво з історичного боку переглянути розви¬ 
ток трох мов в Бельгії; за пів столїтя маємо такі цифри: 18- 
46 р. всіх мешканців було 4,337,196 д.; з них німецькою мо 
вою балакало — 34,060 д., фламандською — 2,471,248 д. 
французькою — 1,827,141 д. В 1900 р. всіх мешканців бу¬ 
ло 6,693,518 д. а німецьку мову вживає вже 144.888 д., фля 
мандську — 3,673,719 д., а французьку — 2,874,941 д. Тут 
бачимо, ж богато побільшало німецької мови, але ще біль¬ 
ше французька росте й ширить ся. По території з цілого про 
стору Бельгії в 2.945,700 гектарів французька частіша зай¬ 
має 1,531,000 гект.; під французьку інїмецьку мову остаєть 
ся 1,475,000 гект. Німці були вкраплені більш но торгових 
містих. Іміґрація німецька зростала що року більш. Але в 
Брюселї розвинула ся найбільш французка мова (77 на 100 
менш.), й Брюсель мріяв стати маленьким Парижем. З куль 
турного боку можна упевнити ся, що ширить ся «є сама 
французька мова, а більшає число бельгійців, які визнають 
право й вживають і французьку й фламандську. Осягнувши 
зовсім незалежного становища за-для всіх мов, і валони й 
французи утворили чудову літературу, жа захоплює чужин¬ 
ці своїм молодим талановитим завзятєм. Чи варта нагадува¬ 
ти такі славнозвісні імена як Метерлїнк. Верхарн, Доденбах, 
Лемонє. На фламандській мові творчість літературна теж 
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зростає, але не має ще таких блискучих постів, які з боку 
валоній уславили бельгійське письменство. Останніми часа 
ми межи поетами повстала згода, вони видавали свої часопи 
сі, свої книжки й братерськії висловлювали: »флямандцї — 
валони, то наші особисті прізвища, але родинне наше імя 
— то є бельґійцї«. 

Письменик Камил Лемонє каже з гарячою щиростю: 
»вона живе, душа бельгійська, бельгійське серце з двох пар 
слів складене. Колись було воно пошматовано, але пізнїйше 
склало ся з двох рас, які мали ріжні словесні вирази; одно- 
сердно склало ся з двох країн, з яких одна, як золоте поле, 
доточена до другої блакитно-чорної й складає одну пишну 
одїж«. Другі — такі оптимісти — кажуть, що як що не має 
одного серця в народі Бельгії, то вже одна совість, одна сві¬ 
домість напевно керує житєм обох національності!. 

Становище освіти дуже гарне: на маленькій території 
Бельгії більш 9.000 початкових шкіл. З них 5.442 істнують 
на кошт комон і держави, 4.533 приватних, і субсидованих 
комунами й державою парафіяльних шкіл 2,6] 1 (в 1905 р.) 
По сих школах вчить ся 894.540 дітей від 6 до 14 літ. З них 
94% вчать ся безплатно. Мова ставить ся по волі комуни. 

Обік з сим і по учительських семинаріях учеників вчать 
уст три мови, на яких може більшіст балакати по тих або дру 
тих селах. Шкільні бібліотеки теж складают ься з тих кни¬ 
жок, якою мовою балакає місцева більшість. Школа пра¬ 
цює без всякої централізації, прислухуючись до потреб і ви¬ 
мог місцевого люду, на ґрунті волї й національної незалеж¬ 
ності! й місцевої педаґоґики. Коло кождої школи ученики 
гуртують ся в ріжноманїтні товариства, гуртки позичкові й 
зберегательні каси, в які самими дітьми в 1995 р. внесено 
було до 12У2 між франків. Шкільних товариств взаємної за 
іюмоіи налічувало ся (за топ самий рік) 3.235 з 372 723 чле 
нами. Гуртків молодежи за-для охорони звірят налїчуєть *ся 
більш 4.000 і в них 322.365 членів. Є гуртки місцевих рос¬ 
лин, памятників старинних, птацтва і т. ин Всі ті гуртки 
мають великий культурний вплив і дають бельгійській мол о 
дежи по самих глухих селах громадське виховане. Чимало 
товариств протиалькогольних. Се все дає здорову, енергіч- 
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ну, самостійну молодїж, яка вміє спільно працювати й пенс 
мага є всі еґоістичні днкі нахили. Учителі й учительки в 
Бельгії теж не живуть самотно, — серед них сила всяких 
гуртів, вони часто скликають ся інспектором на живу, кс- 
ристну працю: складають усякі відчити, дискусії й т. и. Во¬ 
ни гуртують коло школи батьків та матерсй і ширять між ни 
ми раціональні думки за-для вихованя своїх дітей. Так сто¬ 
їть народня національна школа й подвійна мова, (а по дея¬ 
ких і потрійна) нігде не перешкаджає ясному розвитку дітей 
а тільки робить школу рідною усьому людови 

ІЗ Бельгії можна бачити, як усе житє перейняте ідеєю 
волі, незалежності!; усяка централізація противна бельгій¬ 
ському народові!. Обік з незалежностю націй розвинута са¬ 
модіяльність місцевих громад, комун або общин, які керу¬ 
ють усім місцевим житєм, школами шляхами й т. и. Широ¬ 
кий розвиток комунальної автономії цілком природне діло 
за-для такого свідомого індивідуаліста, як бельгієць. Разом 
з певного свідомою індивідуальністю, бельгієць вміє шанува 
ти чужу волю, самостійність; ось через що на території Бель 
ґії могли вільно засновувати ся ріжноманїтні орґанїзації та 
інституції ріжних націй, ріжних соціяльних напрямків і ріж 
яої віри, але здебільшого демократичних по завданям. Бель 
ґія мала цілком право називати ся соціяльною лябаторією. 
Тут розвинули ся величезні кооперативні, освітні інституції, 
-— тут же і національне питане розвязане було цілком сира 
ведливод дві нації, з яких складала ся бельгійська людність 
змогли утворити собі такий осередок, в якім вільно могли е- 
кономічно богатїти обі нації. За остатні роки мшмали ся про 
як для флямандцїв, так і для валонів. Се цілком справедли- 
позиції за незалежний склад адміністративних інституцій, 
во, бо всякий адміністративний склад мусить бути природно 
звязаний з психольоґією і етноґрафією народа, а як в Бель¬ 
гії два народи то їх не може задоволити центрально виробле 
иий склад адміністративного правительства правлїня. 

Тепер вся Бельгія знівечена страшним лихом, уся она 
зруйнована, захапана чужими жорстокими руками Але яка б 
не була її майбутня доля, можна напевно сказати, що її жи- 
тєва енергія,її патріотична свідомість допоможе їй знов утво 
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рити собі вільні умови житя, в яких обі нації, сполучені єд¬ 
ністю території, знайдуть знову спроможність утворити най¬ 
кращі форми одностійного житя. 



Богдан Хмельницький в Галичині', 
Ми, Українці американської землі', хоч відірвані від ста 

рого краю, хоч ділить нас велике море і чужі держави, все 
почуваємо в собі живу звязь з нашими заморськими брата¬ 
ми, все цікавимо ся подіями в нашій вітчинї, все раді би зна 
ти, чим тішать ся і чим смутять ся наші далекі земляки. І 
цікавимо ся не лише теперішними справами нашої України, 
але і її давно®) історією, славними ділами наших прадідів, 
даними радостями і муками, які пережив наш нарід . 

А найбільше ми любимо слухати про козацькі часи, ко¬ 
ли наш нарід скинув з себе польське ярмо і сьміливо 
почав бороти ся за свободу рідної землі. Найгарнїйші спо¬ 
мини приносять Українцеві! часи, коли Богдан Хмельниць¬ 
кий, найславнїйший козацький гетьман, підняв повстане 
проти Польщі і задумав визволити з довгого ярма цілий наш 
нарід. Сі часи тим більше дорогі для нас, що тоді вперше 
прийшли козаки до Галичини і зворушили нарід до бороть¬ 
би за наші права, — від сеї пори наш нарід почав змагати 
до гарнїйшої будуччини. Рік, в котрім се стало ся, 1648 р. 
коли Богдан Хмельницький підняв повстане проти Поляків 
і перший раз прийшов до Галичини, се рік, про який не мож 
на забути Українцеви. В 1648 році Галичина збудила ся до 
нового житя. 

Не було добра між нашим народом в Галичині за поль¬ 
ського панованя. Селяни були в великій нужді і неволі, не 
вільно було хлопови виходити з свого села, не вільно купу¬ 
вати ніде землі, не вільно женити ся чи йти замуж по своїй 
волі, не вільно посилати сина до школи, не вільно записати 
сеоє майно дітям. Селянин мусів працювати цілими днями 
на панськім лані під канчукм - оконома, — а за те не мав 
навіть що з’їсти, мешкав у нужденній хаті, жив без просві¬ 
ти, в голоді і холоді. Ще й пани знущали ся над людьми, за 
що небудь били-катували, збиткували ся над селянськими 
жінками, зводили на лиху дорогу бідні дівчата. По містах бу 
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літ наші люди більше просьвічені мали більшу волю. Але й 
вони терпіли великі утиски; не дозволяли їм ставити домів 
в середині міста, не допускали до ріжних ремесл, не давали 
торгувати своїми товарами. В більших містах (як нпр. у 
Львові) не вільно було нашому міщанови буїи радним або 
посадником; руські міщани платили більші но датки, як инь 
ші, ще й мусїли на кождім кроці оплачувати ся польським у- 
рядникам; українські школи і братства терпіли переелїдува 
ня; щирих Українців часто карали невинно, а навіть дїти- 
школярі не могли перейти спокійно улицею, бо на них напа 
дали за се тільки, що вони були Українцями! Не вільно бу¬ 
ло будувати мурованих церков, не вільно вести руських по¬ 
хоронів і процесій через місто, часом забороняли навіть 
дзвонити в дзвони; наша віра була в такій погорді, що цер¬ 
кви Поляки називали згірдно біжницями. 

Тому цілий україський нарід був дуже невдоволенні! з 
польського панованя. І селяни і міщани, і бідні і богаті чека 
ли лиш хвилі, коли буде можна скинути з себе чуже ярмо, 
стати назад панами на своїй землі. 

Тому всі дуже заворушули ся, коли весною 1648 р. за¬ 
чули, що козаки роблять повстане проти польських панів. 
Всі знали, що козаки се наші люди, що з давна втікали пе¬ 
ред панщиною далеко над Дніпро, у вільне Запороже і там 
заложили демократичну україську державу. Запорожці вже 
від пятьдесяти років робили повстане, але Поляки все їх по 
дужували і примушували до послуху Польщі. Тож всі дума¬ 
ли, що й тепер війна піде нещасливо для козаків і всі жалу¬ 
вали хоробрих українських лицарів. 

Але вже в маю (648 р. прийшли несподівано веселі віс 
ти. Якби блискавкою розійшла ся по галицьких селах і мі¬ 
стах новина, що гетьман Богдан Хмельницький побив поль 
ське війско на Жовтих водах; старший над тим війском Сте 
пан Потоцький був ранений і зараз таки умер, а його жовні¬ 
ри або погибли або пійшли в козацьку неволю. В тиждень 
по тім прийшли ще веселїйші вісти: була знов битва під Кор 
сунем і козаки знов розбили польське війско; два польські 
гетьмани і вся війскова старшина і богато шляхти пійшло в 
козацьку неволю! Радість підняла ся між нашим народом: 
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»висипав ся Хміль із міха, наробив Ляхам лиха«, співали 
про Хмельницького. 

Аж тут не лиш звістки приходили, але стали показува¬ 
ти ся й ті, що були при козацьких битвах. От жене візком я- 
кийсь панок, цілий блідий і трясеть ся зі страху; де стане, 
там оповідає про велику силу козаків, про се, як вони бють 
панів і як їх треба бояти ся; і чим скорше поганяє коняку, 
щоби його часом не здігнали козаки. Нарід ніби жалує пана, 
а потихоньки тішить ся, що панам біда. Стали приходити й 
висланники від кезаків. До монастирів, до попівських домів 
заходять якісь черцї та черниці з далека; по ярмарках та но 
сільських коршмах видно повно чужих дідів з довгими боро 
дми. Зайде такий дід до селянської хати, угостять його гар¬ 
но, то він стане оповідати, які то кривди терпить наш нарід 
від Поляків і що вже пора скинути з себе пансько-польське 
ярмо, пора стати панами у своїй хаті. А далі виймає зза поя¬ 
са письмо з великою нечатю і се письмо від самого гетьмана 
Хмельницького. Гетьман зазиває весь український нарід, 
щоби всі підняли ся на польських панів і злучили ся з коза¬ 
ками. Як проженуть Поляків із України тоді не буде вже ні¬ 
кому ніяких кривд; селяни мати’муть волю від панів, міщан 
ніхто не буде утискати, прадїдної віри не буде ніхто пере¬ 
слідувати. 

Нарід приймав з горячим одушевленєм зазив гетьмана. 
Селяни вже лише й говорять про се, якби позбути ся панів. 
Сходять ся но хатах і радять; згадають свій піт, свою тяжку 
працю на панськім лані, відказують на Поляків. Дехто горя- 
чійший вже й зачав рахувати ся з своїми гнобителями; тут 
побили якогось лютого оконома, там спалили стирту, деин- 
де знов не хотїїли йти на роботу, хоч наближали ся жнива, 
— дарма пан грозив строгими карами. Селяни ще й гордо 
відповідали панам, говорили, що недовго вже Польщі пану 
вати. По селах ішов шум як перед бурею. 

По містах наші міщани також радісно приняли вісти 
про побіди козаків. Але щиро не могли про се говорити. По 
містах було богато Поляків, стояло на сторожі польське вій- 
ско; сторости мали по,зір на Українців. Треба було поступа¬ 
ти обережно, пильнувати ся перед чужими; і то не .тише пе- 
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ред чужими, але н перед своїми, бо богато українських мі¬ 
щан спольщило ся і стало ще гіршими ворогами для своїх, 
як Поляки. Наші міщани робили тайком сходини то по цер¬ 
квах, то десь далеко на передмістях. Роздумували над тим, 
що робити. Всім подобав ся зазив гетьмана і всї радо готовії 
ли ся давати поміч козакам. Міщани були просьвічені і пи¬ 
сьменні і зараз вже стали писати листи до козаків; оповіда¬ 
ли, які то діють ся їм кривди і просили гетьмана, щоби при¬ 
ходив до Галичини визволяти свій нарід із ляпької неволї. 
Щоби приготовити ся на час війни, купували рушниці, по 
пивницях топили олово на кулі і ковали шаблі. 

Всї чекали нетерпеливо, що далі буде. Так перейшли 
жнива. Але в осени, з кінцем вересня, рознесли ся вісти про 
нову побіду козаків — під Пилявцяади. Се була побіда ще 
більша як на Жовтих водах або під Корсунем. Тут було зі¬ 
бране ціле польське війско, то на польських панів напав та 
кий страх, що в ночи стали втікати в Польщу. Ніхто не хо¬ 
тів слухати приказів старшини, кождий дбав про себе, як 
би знайти ся найдальше від страшних козаків. На місци ли 
шив ся їх табор повний всякого богацтва і розкоші; 
килими, дорогоцінні футра й убраня, золоті й срібні миски, 
тарелі, дзбанки й чарки, шаблі оправлені сріблом і дорогам 
каміном, стрільби, сїдла, всякі присмаки варені й печені, ме 
ди, вина, наливки, — все те забрали козаки. Козацьке вій¬ 
ско мало здобичу як ніколи. Сьміяли ся Запорожці: »Добре, 
добре пани вибрались на весїле і бенькет на славу задали; 
тільки кошту богато положили, сто тисяч скарбу прощшдои- 
ли!«... Недовго потім в Галичині заявили ся цілі громади втї 
качів панів, що мов безумні гнали кудись на схід. Рівнсчас 
п і рознесла ся чутка, що Богдан Хмельницький з славним 
війском запорожським іде до Галичини, 

Чутки були правдиві. До Галичини ввійшло козацьке 
війско. Весь нарід ішов на дорога давити ся на козаків. 

Попереду перед війском їхали музики: довбуші, труба 
ні, сурмачі; грають на всіляких інструментах, аж луна йде. 
Далі їдуть козаки на конях, у високих шапках, у красних 
жупанах зі стрільбами та списами. Декотрі з бунчуками в ру 
ках: се старші: отамани, сотники, полковники. Дехто вспів 
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побачити й самого гетьмана Хмельницького: їхав на вели¬ 
кім вони, в руцї мав гетьманську булаву, одіж аж сияла від 
золота і дорогого каміня; побіч нього були осавули, судії, 0і* 
бозний і писар. За кіннотою гуркочуть гармати; далї їдуть з 
порохом, кулями і харчами. Над війском мають у воздусї 
ріжнобарвні прапори; кождий козацький полк має свій пра¬ 
пор.. Все війско прибране гарно, не даром взяло велику здо 
бичу на панах; всі сьміливі, всї сьміють ся дпуткують, хоч 
є між ними і молоденькі хлопці і старі козарлюги. 

Нарід дивив ся мов остовпілий. Дотепер все було пан¬ 
ське, польське, чуже, все гордувало нашим селянством, а 
от тепер як би з казки прийшло наше війско, наші україн¬ 
ські лицарі, що не соромлять ся хлопа, для всіх привітні, 
всім несуть щастє і волю. Дивуєть ся нарід. 

Але не час було дивувати ся; козаки йшли не на весїлє 
а на війну. Показують ся знов піхотинці; се не козаки з над 
Дніпра, лиш селяни з ріжних околиць України. Знати, що 
не в розкоші жили, бо не всі навіть в чоботях, не всї в цілих 
свитках; хто що мав у хаті, несе з собою: сей рушницю, той 
сокиру, иньший доброго бука. І всї вони веселі радісно гу¬ 
кають: нема пана, нема пана, будемо панувати! 

Хто лиш дишіть ся на війско тому приходить охота й 
собі воювати панів. Біжить нарід до свого села брати яке не¬ 
бу дь оружє. Тут знов новина: нема пана, злякав ся і втік у 
Польщу. Нарід кидаєть ся на польський двір, розбиває две¬ 
рі, бє вікна, виносить столи, крісла, скрині зеркала, образи 
зн килими; все ломить, розбиває, нищить. З пивниць добува 
ють меди, пива, з комори харчі, ріжуть панські воли, барани 
кабани, — роблять собі бенькет за всі часи. Вкінці підклада 
ют огонь під панський двір; нехай полумя знищить все, що¬ 
би не лишило ся й сліду, де жив пан. З радости, що буде во¬ 
ля, люди не знають, що роблять — лютують безтямно. 

Таке робить по всіх селах. Але по кількох днях прихо¬ 
дить назад тверезість. З села прогнали пана, — се правда; 
але пан ще може вернути ся. Може приїхати до міста за вій 
ском і завтра приїде карати підданих? Не можна лишати ся 
в селі без оборони; треба якось забезпечити ся, треба завес 
ти своє війско. Як зробити таке війско, на се у всіх одна дум 
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ка: так як у козаків. Лучать ся селяни в десятки з отаманами 
на чолі, з десяток роблять ся сотнї, що мають над собою сот 
ників. Сотниками і десятниками стають не панські підлизні 
і не ті, що мучили народ разом з панами, лиш ті, котрим на¬ 
рід найбільше вірить, ті що сьміливо бороти муть ся за во¬ 
лю. Кожда сотня має також хорунжого, що перед хлопським 
війском носить хоругов; декотрі села мають і свою музику, 
свої труби й тарабани. Нарід розділив між себе стрільби, що 
були в селі і всяке оружє, що знайшло ся в дворі; як де були 
гармати, то й вони належали тепер до сільського війска. 

Як вже люди зробили порядок у себе тоді ідуть сотня¬ 
ми до инших сіл, помагати проти панів. Бо декотрі пани по¬ 
замикали ся зі службою в дворах, не хочуть піддати ся паро 
дови. Аж з великим трудом і більшою силою людий можна 
їх добути. Над паном, що дістав ся в руки селянам, робили 
суд. Лихого пана без милосердя забивали, відрубували йому 
голову або живцем топили в ріці; як пан був ліпший і дехто 
з селян обставав за ним, то громада пускала його вільно і 
тільки забороняла вертати ся до села. 

Народне повстане ширило ся по цілій Галичині. Всюди 
грабовано і палено панські двори, убивано шляхту, заводже 
по селяське війско. 

Найліпше з’орґанїзувало ся покуто, околиця Коломий- 
щини. Тут був приводирем повстаня Семен Височан,чоловік 
богатий і сьміливий. Його батько здобув майно у походах 
на Татар, — відбирав їм здобичу, яку щорічно забирали по 
галицьких містах і селах. Щастє помагало й Семенові! і він 
зібрав богато золота, срібла і дорогих убрань, нераз віз цілі 
вози всяких скарбів. Тоді було ще богато пустих ґрунтів, 
тож Височан став приводити на них людий і закладати віль¬ 
ні села без панів. Так заложив він Свободу Височанську. 
Старости дуже переслідували його за се, але він мав силу і 
не бояв ся їх. В горах між лісами поставив собі двір і сидів 
у нїм якби який князь. Звідти воював зі шляхтою, забирав 
їй ґрунти, руйнував двори. Здобув собі велике значінє і по¬ 
вагу, ніхто не сьмів йому противити ся; навіть гірські о- 
пришки слухали його. 

Як прийшли козаки до Галичини, Височан обняв 



провід над селянським повстанем на Покутю. Головний та- 
бор заложив у місточку Оттинїї. Тут сходили ся до нього се- 
лянські ватаги з усіх сторін; його війско зросло у величезну 
силу пятьнацять тисяч люда. Мав свої гармати хоругви і му 
зику, своїх полковників, сотників, отаманів і хорунжих. Го¬ 
ловними старшими побіч Височана були руський шляхтич 
Лесь Жураківський, делятинський піп Андрій і попович Я- 
ремко з Товмача. Війско розходило ся по селах, палило дво 
]лі й убивало шляхту. Головним ділом Височана було здобу 
те замку в Пнївю .Тут зібрало ся богато панів, що не змогли 
втечи дальше в Польщу і боронити ся завзято. Височан окру 
жив замок з усїх сторін селянським війском, добув його і ви 
нищив панів. Замок зруйновано і він до нинї лежить у зва¬ 
лищах. 

Коли так бунт ширив ся по селах не дармували й міста. 
Хоч наші міщани давно висе приготовляли ся до борби, то 
повстане ішло їм тяжко. Міста були тоді обведені мурами й 
ровами, а замків стерегло польське війско. Поляків було 
більше як Русинів і нашим людям було тяжко зробити по¬ 
встане, опанувати місто і вигнати Поляків. В богато містах 
зараз з початку придушено повстане, в иньших не прийшло 
до ніякої боротьби. Все таки в деяких містах взяли верх на¬ 
ші люди, поубивали або вигнали польських урядників і за¬ 
панували в місті. Початок міським рухам дала Теребовля. 
Коли наші міщани довідали ся, що наближаєте ся війско 
Хмельницького, поділили ся козацьким звичаєм на сотні, ви 
брали собі нову старшину і стали робити порядок у місті. 
Міщан Поляків, з котрими здавна жили в незгоді, вигнали з 
міста, самі напали на королівський замок, здобули його і по 
грабили. Потім зруйнували також латинський костел і дім 
польського ксьондза.. Докінчивши роботу в місті, пішло мі¬ 
щанське війско на села, помагати селянам у їх боротьбі. Та 
ке діяло ся і в иньших містах. 

__ Тимчасом гетьман Богдан Хмельницький ішов чим раз 
глибше в Галичину. По дорозі заняв Збараж, Вроди, Терно¬ 
піль і инші міста та місточка. Дня 8. жовтня 1648 р. був вже 
під Львовом. 
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Руські міщани зі Львова давно вже призивали козаків 
до себе, навіть львівський єпископ мав писати до Хмельни¬ 
цького. Тепер заходили до них тайком козацькі висланники. 
Міщани збирали ся часто на сходини в теперішній Воло¬ 
ськії церкві і радили, що мають робити. Один з них, Юрій 
Коваль, заложив у своїм домі кузню та робив всяке оружє і 
виливав кулі для наших міщан. Але задумане постане не у 
дало ся. Стало ся так, як у инших містах, де було більше ІІо 
ляків як Русинів.Міський уряд довідався про наміри нашого 
міщанства, арештував проводирів і всіх наших віддав під 
нагляд Поляків. Наші міщани залякали ся і/не сьміли вже 
робити повстаня. Хмельницький даром чекав від них помо¬ 
чи. З козаками злучили ся тільки львівські передміщани і 
црмагли їм вірно в війнї. Але й Богдан Хмельницький мав 
тоді' инші пляни, хотїв іти дальше в Польщу і не вів облоги 
Львова; тільки селянські відділи кидали ся кілька разів на 
місто і здобули твердиню Високий Замок.Гетьман приняв від 
Львова грошевий окуп і відступив від облоги; ходив ще під 
пінний город Замостє, а потім вернув ся назад па Україну. 

Колії не стало в Галичині козаків з гетьманом Хмель¬ 
ницьким, скінчили ся ті нещасні хвилини, які пере тлів наш 
нарід за час його побути в Галичині. З Польщі поча¬ 
ли вертати ся пани шляхта; зразу несьміливо но одному, по 
тім чимраз більше. Прийшло й королівське війско. По се¬ 
лах настала розпука плач й риданя. Перше всі думали, що 
на віки минуло ся шляхотське панованє, що будемо самі со¬ 
бі панами, — а тепер Поляки вертали ся назад! Нарід боро 
нив ся, що мав сили. На покутю, де верховодив Семен Ви- 
сочан селяни обставили Дністер сторожию, повитягали з во¬ 
ди пороми і видали приказ убивати кождого Поляка, який 
лиш нокажеть ся. Але польське війско було немале, перей¬ 
шло через Дністер. Селяни заступили дорогу своїми віддїла 
ми, — зведено кроваву битву. Поляки подужали наших; бо 
гато селян погибло на місци, богато було ранених. Сам Ви- 
сочан пішов до козацького війска, а іетьман зробив його 
полковником. 

Польща знов запанувала в Галичині. Жорстоко карали 
тепер пани хлопів. Польське війско пішло по селах, палило 
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хати, забирало збіже й худобу людям. Хто боронив ся, того 
мучили й убивали; одних вішали; других топили, инших вби 
вали на паль; не щадили навіть дїтий. Всіх селян примуше¬ 
но робити панщину, ще й наложено на них тяжкі податки. З 
міщанами зробили в містах порядок польські урядники. Нї- 
нащо пішла вся боротьба; воля не вернула ся... 

Богдан Хмельницький заходив до Галичини ще двічи, 
але прихід його не мав для народа такого значіпя як перше. 
В 1649 р. гетьман обложив польське війско під Збаражем, а 
потім під Зборовом мало не взяв у неволю самого короля,— 
але на жаль Татари, які помагали козакам, в останній хвилі 
зрадили наших і Хмельницький мусів зробити мир з Поля¬ 
ками. В 1655 р. Богдан Хмельницький був знов в Галичині, 
але тоді знов були з ним Москалі, бо гетьман віпшов у союз 
з Москвою. Українці давили ся неохотно на таку спілку, бо 
Москалі для нас чужі люди і грубо поводили ся з народом. 
Хмельницький побив Поляків під Городком і почав облогу 
Львова, Страх пішов по Польщі. До гетьмана прийшли по¬ 
сли від польського короля просити милосердя. Королева 
прислала жінці Хмельницького дорогоцінне намисто і в лис 
ті молила її, щоби вставила ся перед гетьманом за Поляка¬ 
ми. Так зміняєть ся людська доля: найяснїйша королева му- 
сїла просити козацьку жінку!... І королівські посли також 
низько кланяли ся Хмельницькому. Тоді він просив їх сіда¬ 
ти і сказав таку байку: 

»В давні часи, говорять, жив у нас один Оогатий селя¬ 
нин; всі му сіли завидувати йому. У того селянина був дома- 
шний вуж, котрий нікого не кусав: господарі ставили й0му 
все молоко до ями і він часто ходив між людьми по хаті. Од¬ 
ного разу дали дитині молока; прийшов і вуж і став пити мо¬ 
локо з миски; хлопець ударив його по голові, а вуж вкусив 
хлопця. На жалісний крик дитини прибіг батько і довідавши 
ся, що вуж вкусив сина, кинув ся бити гадюку; вуж зміг вло 
жити голову до ями, але хвоста не міг сховати: господар від 
рубав йому хвіст. Хлопець умер від укушеня, а вуж остав 
без хвоста і від того часу бояв ся виходити з ями. 

»Скоро потім богатство сього чоловіка зменшило ся, 
дальше він прийшов до великої нужда. Холв довідати ся 
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про причину сього. Пішов до знахорів і сказав їм: »Скажіть 
прошу вас, що се значить, що в давнїйші роки я менше ро¬ 
бив, а всього було у мене богато: у нікого не було таких гар¬ 
них волів, як у мене, у нікого не мали вівці такої красної во¬ 
вни, ніде кобили не мали таких гарних лопіад, ніде поля не 
родили скільки збіжа, в ніякій пасіці не було скільки пчіл; 
мої стада були здорові. Я сам не знав ніякої журби і до моєї 
хати заходили гості; у ніякого сусіди не було такої числен¬ 
ної родини; старець не відходив з моєї хати з пустими рука¬ 
ми; в нічім не було недостатку, всякого добра було у мене бо 
тога. А от за кілька років розійшло ся все, що я зібрав за ці¬ 
ле житє і нема між сусідами біднїйшого від мене; і хоч ро¬ 
блю і працюю, нїчо не йде мені в користь, лиш з кождим 
днем гірше і гірше. Скажіть, як знаєте, звідки моя біда і що 
тут робити?« 

»Йому відповіли: »Поки ти давнїйшими роками добре 
обходив ся з своїм вужем, він приймав на себе всі нещастя, 
що тобі грозили, а тебе робив вільним від них; а тепер як 
прийшло до ворогованя між вами, всі біди пішли на тебе. Як 
хочеш давнїйшого щастя, погоди ся з вужем«. 

»Тодї жінка того чоловіка дала вужеви молока, вуж на 
їв ся і знов свовав ся у яму. Господар чекав кілька днів і по¬ 
тім став намовляти вужа, щоби завязав з ним давну дружбу. 
Тоді вуж відповів йому: »Дарма бажаєш, щоби була між на¬ 
ми така любов, як давнїйціе, бо як я подивлю ся на мій хвіст 
який я стратив ізза твого сина, зараз вертаєть ся мені гнів; а 
як ти згадаєш, що стратив сина, зараз завитає в тобі батьків 
ське невдоволенє, так, що ти готов розбити мені голову. То¬ 
му досить буде любови між нами як ти будеж жиги у своїм до 
мі, як тобі подобаєть ся, а я у своїй ямі і будемо собі праятег 
лями — з далека«. 

»Тако саме стало ся, — говорив дальше Богдан Хмель 
ницький, — між Поляками й Українцями. Були часи, коли 
ми в великій польській державі жили у спільнім щастю, ті¬ 
шили ся спільними нашими успіхами. Козаки не допускали 
до королівства і небезпеки і самі приймали на себе удари во 
рогів; мешканці Польщі давали козакам свободу і не гніва¬ 
ли ся на се, коли ми пили те молоко, що знаходили по ку- 
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тах, де не дійшли ще Поляки. Тоді польське королівство 
ироцвитало і блестїло щастем в очах всіх народів, всі наро¬ 
ді! йому завидували; ніхто не нападав на Польщу, а куди 
йшли польські війска разом з козаками, всюди перемагали, 
всюди співали побідні пісні. Але потім Поляки стали нару- 
шувати свободу Українців і зачали бити їх по голові, а Укра 
ївцї, як їх заболіло, стали кусати, і так вигинало богато У- 
країнцїв і пропало богато Поляків. Від того часу, як прий¬ 
дуть обом народам на память біди, які зробили одні другим, 
відразу повстає гнів і хоч зачнуть мирити ся, з якої недудь 
причини приходить до війни. Навіть наймудрійший чоловік 
не зумів би довести до сього, щоби між нами настав твердий 
і тривкий мир, — як тільки так: нехай Поляки звернуть' нам 
все, що належало до руських князів, нехай звернуть коза¬ 
кам цілу Україну, аж до Володимира, Львовав, Перемишля 
і Ярослава. Тоді ми будемо собі сидіти у своїй Україні, ж 
той вуж у ямі. Але я знаю, поки лишить ся в Польщі хоч би 
тільки сто панів, вони не згодять ся на се; а козаки поки бу¬ 
дуть мати оружє, поти не вступлять ся від свого«. 

Поляки не послухали козацького гетьмана. А Хмель¬ 
ницький не мав такої сили, щоби накинути Польщі свою во¬ 
лю, — козацьке війско знов пішло з Галичини. А наш нарід 
в Галичині лишив ся дальше в польській неволі і пани далі 
»били по голові« і бють нас до нині... 

Чому се так не удали ся нашим прадідам війни з Поль¬ 
щею? Ріжні були причини. 

Перша — не було просьвіти між нашим народом. Між 
селянами дуже-дуже рідко; вже то польські пани подбали о 
се, щоби хлоп був темний і непросьвічений, бо тоді був по- 
кірнїйший, лекше йшов панови під руку. Міщани були біль 
ше просьвічені і щиро заходили ся коло науки, закладали 
ніколи. Але вони на жаль писали жоюсь дивовижною мойо¬ 
го, ні то нашою, ні московською ні церковною; таку мову 
ледви сотий розумів і на такій мові не могла розвивати ся 
иросьвіта. Українці не читали книжок, не знали, що дїєть ся 
на сьвітї,то й не знали як собі дати раду з Поляками. Селяни 
й міщани відважно пішли до боротьби, прогнати панів з Га 
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личини, але дальше не знали, що робити. Здобули панованє, 
але панувати не вміли. Знали валити старий польський буди 
нок, будувати свого, українського не вміли. 

Друга причина — не було у нас організації. 
Як почало ся українське повстане. ,настав страшний не 

лад в Галичині. Кожде місто, кожда громада, кождий повіт 
робив все на свою руку, не дбав, що роблять ітнші. Поляки 
вернули ся з великою силою й по одному побили наші села, 
Якби всї повіти були зорґанїзовані хоч так, як зорґанїзував 
Семен Височан Покутє, ми були би не дали ся. Тоді' також 
намножило ся по селах богато злодїїв, розбійників, що ііїби 
то воювали панів а по правдї грабилн що лиш дало ся. Не бу 
лс. кому удержати лад і порядок. Ніхто не подбав о се, щоби 
звести справедливі суди, забезпечити всім майно і житє. То 
му Поляки могли голосити, що наші повстанці се злодії і роз 
бійники; тому і сам нарід знеохотив ся до боротьби... Якби 
був настав лад, люди моглиби віддавати ся спокійно чи хлі¬ 
боробству чи ремеслам чи торговлї, — тоді українське пано 
впне подобало ся всім, всї трималиби ся його сильно і тоді 
ніхто не подужав би Українців. 

Третя причина — не було єдности з рештою України і 
віри у свої сили. Не всюди лучили ся наші люди з війском 
гетьмана Хмельницького. Деякі селяни не могли приступи¬ 
ти до козаків, бо бояли ся панів. Але ннші і могли злучити 
ся з повстанцями а не хотіли, — воліли панську ласку і твер 
ду панщину. Не вірили вони, що можна чогось добороти ся 
і своїм зневірєм всіх знеохочувати. Минуло вже 250 років 
від часу коли Богдан Хмельницький заходив до Галичини, 
— а сі події дотепер для нас цікаві і важні. Повинні ми вчи¬ 
ти ся з них, як нам тепер і на будучність жити. Повинні ми 
наслідувати великі наміри прадідів наших, повинні вчити ся 
від них одушевленя і завзятости. Але повинні уникати тих і 
помилок, які їх загубили... 

Просьвіта і організація, єдність і віра у власні сили о- 
творять нову будучність для нашої України! 



КИРМ-МЕТОДИЇВСЬКЕ БРАЦТВО. 
Розкажемо тут коротко, що таке було »Ктірило-Методи 

ЇЕСке брацтво«, же стало приводом до арештована Шевчен 
ка і його товаришів. 

Треба знати, що до недавна всякі документи і матеріа¬ 
ли що до сього були недоступні, аж доперва перед жими 11 
літами їх оповіщено. 

Перед 1845 роком в Київі зібрав ся гурток молодих, 
щирих Українців, як Гулак Білозерський, Маркович, Пиль 
чиков, Навроцький і др., а 1845 явив ся тут і Шевченко. Бу 
ло йому тоді 31 лїт і слава його ж великого поета, була тоді 
широко звісною. Шевченко висловляв в своїх поезіях такі 
незвичайні думки, які незвичайно підносили духа, сего гурта. 

Кулїш каже: »Сьпів Шевченка {його поезії) був для 
сеї молодїжи гуром воскресної труби архангела«. 

Року 1846 засновано тут товариство, т. зв. »Кирило- 
Методиївське Брацтво«’ а думку до сього дав Еостомарів. 

Кождий член сього товариства присягав при 
вступі в члени, що свій талан, працю, маєтки і др. буде ужи¬ 
вати на користь тих справ, для яких се Т-во засноване. 

Колиб котрому з членів довелось терпіти за визначні 
т-вом цїли, то він присягає, що не виявить других товари 
шів. 

Колиб хто з членів попав в руки ворогів, а його родина 
була в нужді, то товариство має її спомагати. 

В т-ві мала бути цілковита рівність. 
Товариші мали носити перстенї зі словами: »Кирило і 

Методий — січень 1846«. На печатці були слова: »Розумій 
те істину і істина освободить вас«. 

Число братчиків (членів) було около 100. а найперші 
Еостомарів, Кулїш і Шевченко. З огляду на небезпеку спи¬ 
су членів не було. 

Якаж була ціль сего брацтва ? Ось що говорило ся в ста 
тутї Брацтва: 

1. Задачию Кирило-Методиївського Брацтва є — ста 
рати ся о знесене крепацтва. 
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2. Старатись о ширене письменности й осьвіти між на¬ 
родом і для того мали братчики завести приватні школи всю 
да по Україні, в яких мали вчити свідомі укр. студенти 

А дальше сей статут говорить таке: 
3. Українці мають становити вільну окрему державу* я- 

кою нравилиби люди вибрані народом, а не з походженя. 
4. В такій державі має бути загальна рівність і має бу¬ 

ти знесена ріжнщя станів. 
5. В школах і урядах має вживати ся рідної мови. 
А щоби сього досягти братчики рішили зєднатись з дру 

гими народами — Москалями, Поляками* Чехами, Сербами 
і др., щоби разом стреміли до утвореня великої славянської 
держави, де кождий народ буде свобідний і рівний з другим. 
Сею великою славявнською державою малаб правити спіль 
на славянська рада з заступників усїх Славян. 

Самостійна Україна — се головна ціль братчиків. Ось 
що писали воші в відозві до Москалів і Поляків; 

Братя Великороси і Поляки! 
Отеє мовить до вас Україна, нещасна сестра, яку ви роз 

шарпали. 
Прочитайте се братнє посланіє, розміркуйте велику 

справу вашого спільного визволеня, знищіть в серцях нена¬ 
висть один до одного....і нехай буде метою кождого з вас: 
славянська спілка, загальна рівність, згода і любов Госпо¬ 
да нашого Ісуса Христа. 

А в відозві до Українців говорило ся: 
Братя Українці по обох сторонах Дніпра, ми даємо се 

вам під розвагу. Прочитайте уважно і нехай кождий думає, 
як би сього досягнути і як би було ліпше. Коли пильно за¬ 
становитесь, то коли прийде пора застановитись о сім, Гос¬ 
подь дасть вам розум і знане. 

Бачимо, які великі і взнеслі цїли поставили собі братчи 
ки. Гарно проводили они свої сходини* обговорювали минув 
шість України і робили плани для будучої роботи. А Шев¬ 
ченко слухаючи ті розмови списував по свому ті великі дум 
ки, ті нестерті СЬВЯТІ слова в безсмертні вірші. 

Але недовго судило ся працювати братчикам над доб¬ 
ром України і разом і всеї славянщцнц. Зараз слідуючого 
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1847 року студент Петров донїс про істнованє Кирило-Мето 
дієвського Брацтва; братчиків арештовано і покарано, а 
найгірше Шевченка, бо на досмертну війскову службу на 
СибІріІ. 

Ось так виглядало Кирило-Методиївське брацтво. Річ 
певна, що з тут сказаного можна і для нашої нинїшної народ 
ної роботи богато навчити ся. 

Слїд також звернути увагу і на се, що братчики в своїм 
статуті' і відозвах уживали назв: »Україна, Українцї«, а не 
Малороси чи що. Вже тоді, 1846 вони сьвідомі були того, 
хто вони і який їх народ — значить рівно 70 років назад. Се 
були перші українські політики і визначні патріоти, що вже 
так ясно зрозуміли справу України і задачею ставили собі 
визволене свого народу і своєї землі з рук чужих. А між ни¬ 
ми визначне місце занимає і Шевченко. 

ч 



їв. Франко. 

КАМЕНЯРІ. 

Я бачив ДИВНИЙ €Он. немов передомною 
Безмірна, а пуста і дика площина, 
А я, прикований ланцом зелїзним стою 
Під височенною ґранїтною скалою, 
А далі тисячі таких самих, як я. 

У кождого чоло житє і жаль порили, 
І в оцї кождого горить любови жар, 
А руки в кождого ланци мов гадь обвили, 
А плечі кождого до долу ся схилили, 
Бо давить всіх один страшний якийсь тяга]-). 

У кождого в руках тяжкий зелїзний молот, 
І голос сильним нам з гори мов грім гримить: 
»Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, нї холод 
Не спинить вас! Зносїть і труд і спрагу й голод 
Бо вам призначено скалу сесю розбить«. 

І всї ми як оден підняли в гору руки 
І тисячі молоті8 о камінь загуло. 
І в тисячні боки розприскали ся штуки 
Та відривки скали; ми з силою розпуки 
Раз по раз гримали о камяне чоло. 

Мов водопаду рев, мов битви гук кровавлй, 
Так наші молоти греміли раз у раз, 
І пядь за пядею ми місця здобували. — 
Хоч не одного там калічили ті скали, — 
Ми далі йшли, ніщо не спинювало нас. 

І кождий з нас не знав, що слави нам не буде 
Нї памяти в людей за сей крона вий труд» 
Що аж тоді підуть по сїй дорозі* люде, 
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Як ми пробєм єї і прорівнаєм всюди, 
Як наші кости тут під нею зогниють. 

Та слави-ж людської зовсім ми не бажаєм,. 
Бо не герої ми і не богатирі. 
Нї, МИ невільники, ХОЧ добровільно ВЗЯЛИ 
На себе пута. Ми рабами волі стали, 
На шляху поступу ми лиш каменярі. 

І свї ми вірили, що своїми руками 
Розібємо скалу, роздробимо ґранїт, 
Що кровю власного і власними кістками 
Твердий змуруємо гостинець і за нами 
Дрийде нове житє, добро нове у світ.. 

І знали ми, що там далеко десь у світі, 
Котрий ми кинули для праці, поту й муку 
За нами сльози лють мами» жінки і діти, 
ІЦо другії й недруги гнівнії та сердиті 
І нас і нашу мисль і діло те скинуть 

Ми знали се, і в нас нераз душа боліла 
І серце рвало ся і груди жаль давив. 
Та сльози анї жаль нї біль пекучий тїЛа, 
Ан'ї проклятя нас не відтяглії від діла, 
І молота ніхто із рук не опустив. 

І так ми далі йдем в одну громаду скуті 
Всесильнов думкою, а молоти в руках. 
Нехай прокляті ми і світом позабуті, 
Ми ломимо скалу, рівнаєм правді путі, 
А щастє всіх прийде по наших аж кістках. 






