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СВЯТОПЛУК ЧЕХ (1846-1908)

НАША МОВА
Сила, слава і багатство, — що лишилось нам із того? 

Наша мова.
Де наш вірний щит у битвах проти ворога лихого?

Наша мова.
Хай дзвенить, як райська арфа, хай півсвітом володіє 

інша мова, —
Королева наша рідна, сонце нашої надії — 

наша мова.
Хай жебрачкою тинялась, попелюшкою брудною 

наша мова, —
Ми бажаємо, щоб стала гордовитою княжною 

наша мова.
Як зіниця ока, будь нам, будь нам скарбом найяснішим, 

наша мово.
Ми про тебе чесно й мужньо всій говоримо громаді, 

наша мово.
Ми ладні усе віддати, щоб не втратила ти й п’яді, 

наша мово.
Буде нам ганьба вселю дна, як дамо тебе стоптати, 

наша мово.
Всі права твої священні меч лиш може в нас відняти, 

наша мово.
Хто про відступ там говорить? Уперед лише прямує 

наша мова.
Хай підноситься все вище, все розкішніше, квітуче, — 

наша мова!
Переклав з чеської мови 

Максим Рильський
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P. І. Данилевич

ПРОБОЄВИКОВІ ЗАХІДНЬО-УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ

Рівночасно з могутнім голосом Тараса Шевченка, що у час 
великого національного поневолення залунав на східніх землях 
України, — західня її частина вслухується у віщу пісню свойого 
великого сина — Маркіяна Шашкевича. У часах панщизняного царства 
на нашій землі, коли то по згірдливим словам наших сусідів — укра
їнську націю творив лише «рускі хлоп і поп» — з’являється на 
галицько-українському горизонті молодий українець, що підносить 
грімкий голос протесту проти поневолення свойого народу.

Саме цього року минає 150 літ від часу, коли то Маркіян 
Шашкевич, як молодий студент богословії, розпочав враз із неве
личким гуртком однодумців свою епохальну працю, видаючи руко
писний збірник п.з. «Син Руси». Сто п’ятдесят літ тому із-за мурів 
Львівської Духовної Семінарії пролунав голос кріпкої віри та великої 
надії на краще завтра Української Нації, що у той час страждала 
у тяжких злиднях.

Виступ Маркіяна Шашкевича — це переломова хвиля у житті 
західньої вітки Українського Народу. Безпросвітня темрява, що 
залягла була тоді наші землі, не давала майже ніяких виглядів на 
зворот на краще. Але творчий дух здорового народу не дав на себе 
довго ждати! Серед цієї сірої буденщини залунав віщий голос 
21-літнього юнака, що з мужеською відвагою виповів безпощадну 
війну духовій темряві та утопійному назадництву. Він стає на прю 
з пануючими пересудами, як напр., що українська мова це не рівно- 
рядна з іншими мовами світу, й тому вищі верстви народу повинні 
уживати чужої мови. Послідовно, отже, одні послугувалися поль
ською, другі російською, інші знова німецькою, чи то навіть латин
ською мовами. Що більше, це був час, коли то навіть у наших 
церквах виголошувано проповіді по-польськи. Українська мова плека
лася хіба тільки під сільською стріхою, серед до краю затурканого 
українського селянства та почасти по домах українського духо
венства.

Маркіян Шашкевич — дитина нашого села, що побачив світ 
у домі українського священика — від наймолодших літ відчував 
цю велику кривду, що Ті терпів його рідний нарід.

Молодий Маркіян своїм юним духом взноситься понад цю 
злободенну дійсність та у своїй уяві леліє світлі картини майбут
ності. Він певний того, що такий славний своєю минувшиною народ, 
до якого він належить, не може загинути, але переборовши усі пеколь- 
ні сили, що на нього завзялися, мусить взнестися на належні вершини 
та виконати велику історичну задачу.
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Маркіян Шашкевич віщим духом відчув світле майбутнє 
України та без вагання став одним із перших пробоєвиків у боротьбі 
до щастя свого народу. Перенятий великою ідеєю, що загорілася 
у його молодому серці, збирає біля себе гурт юнаків — студентів та 
починає своє діло. Труднощі та всякі перешкоди, навіть з най- 
блищих до нього кругів, — чорною зморою застелюють шлях перед 
ним. Але повний віри в перемогу правди над ложжю, не дає себе 
молодий Маркіян залякати, ані відтягнути від раз підпринятої 
справи. Він свідомий того, що його — на цей час — революційні 
думки, слова й вчинки потягнуть за собою переслідування, й то не 
лише чужих, але й своїх. Та це його не відстрашує, бо він служить 
не свойому особистому «я», але великій Ідеї!

Послідовно та з повною молодечою бадьорістю повів 
Маркіян Шашкевич рішучу боротьбу на найбільш загроженому від
тинку національного життя — боротьбу за рідну мову. Він, а за його 
прикладом і його товариші — починають писати живою українською 
мовою. А ставши священиком, Маркіян Шашкевич виголошує першу 
українську проповідь в одній із львівських церков.

Живим, рідним словом пробуджує він з довгого сну своїх 
земляків та кличе всіх у пробоєвий похід. З горіючим смолоскипом 
рідного слова продирається він крізь духову темряву українського 
життя та певним кроком прямує до вимріяного ідеалу — самостійної 
України.

І хоч туземне життя Маркіяна, що пройшло серед великих 
матеріяльних злиднів — коротке, але, кинений ним клич не сходить 
з ним у могилу, а діє дальше й то щораз сильніше. Клич Маркіяна 
Шашкевича — мов та водяна хвиля, що родиться від мету каміння — 
заточує чимраз то ширший круг та доходить до такої величі, як 
події 1917-1918 pp. на всіх землях України.

Та й надальше залишається Маркіян Шашкевич світлом на 
нашому затьмареному шляху. І саме під сучасну пору, у час всена- 
роднього горя Української Нації, — світла постать Маркіяна мусить 
додавати нам сили та витривалосте у нашій боротьбі.

І тому, святкуючи цього року аж три Маркіянові річниці — 
150-ліття появи першого твору українською мовою на західньо- 
українських землях, 140-ліття смерти й 90-ліття перенесення його 
тлінних останків з Новосілок Ліських до Львова — ми, українці, 
клонимо голови перед великим Пробудителем західніх земель 
України.

Хай Дух Маркіяна Шашкевича буде нашим невідступним 
провідником у спільному затяжному поході до остаточної 
перемоги!

Підтримуйте щедрою пожертвою єдиний у вільному світі 
Інститут-Заповідник Маркіяна Шашкевича — дослідний 

Шашкевичівський осередок!
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Василь Лев

ДВАДЦЯТЬРІЧЧЯ «ШАШКЕВИЧІЯНИ»

До різних громадянських обов’язків української еміграції 
великого ісходу після Другої світової війни, належить також дуже 
важливе завдання зберігати пам’ятки про минуле рідного краю, де 
під ворожим режимом здебільша все пропадає. Ворог винищує наші 
культурні надбання, як церкви, національні кладовища, пам’ятники- 
монументи, бібліотеки, народні установи, навіть посягає на релігію, 
народні звичаї, тісно зв’язані з традицією. Тому серед нашого 
суспільства, розсіяного у вільному світі, в більших, чи навіть менших 
скупченнях, засновано різні товариства й установи, наукові, 
мистецькі, літературні, суспільні, станові тощо. Разом із уже тут 
існуючими Союзами, церковними організаціями, різними клюбами 
й подібними установами, новозасновані установи працюють над збе
реженням нашої ідентичности, наших традицій, пам’яток минулого, 
пристосовуючись до місцевих обставин місця поселення. Видавані 
рідною та чужими мовами часописи, журнали, збірники і книжки 
наукового, літературного і мемуарного змісту інформують про сучас
не життя в нашій діяспорі в вільному світі, також і в нашій, з конеч- 
ности нами залишеній, Батьківщині. В наших публікаціях зберіга
ється пам’ять про рідний край, про наше минуле й сучасне. Ми 
стежимо, що там діється на нашій не своїй землі. Робимо це з 
метою спростовування неправдивих вісток про нашу культуру, 
поширюваних окупантом, деколи й чужинцями західнього світу, 
що підо впливом ворожої нам пропаганди ідентифікують нас із 
росіянами. Тут зберігаємо непофальшовані відомості про наше 
минуле і про заслужених для нього людей.

Одним із засобів зберігання пам’яті про визначні постаті 
нашої культури, є журнал «ШАШКЕВИЧІЯНА», заснований Кура- 
торією Заповідника Маркіяна Шашкевича в Вінніпезі в 1963 році. 
Цей періодик, що виходить двічі в рік — в листопаді і червні, 
в місяцях народження і смерти о. Маркіяна Шашкевича, під редакцією 
проф. д-ра Михайла Марунчака, відзначує в цьому році своє активне 
двадцятиліття. Завдання журналу — зберегти для сучасности й май- 
бутности все, що появилося друком про великого Сина Галицької 
землі, о. Маркіяна Шашкевича, того, що «гнав мряки тьмаві» з 
галицької Руси, що один із перших заговорив до народу рідною 
мовою, того, що разом із Яковом Головацьким та Іваном Вагиле- 
вичем видав збірник оригінальних і перекладених поезій і етногра
фічних та історичних матеріялів у скромному збірнику «Русалка 
Дністровая» в 1837 році. Він теж у вірші, зверненому до Миколи 
Устияновича, проголошував ідею єдности українців з-під російської 
та австрійської займанщини («Побратимові»).

Переглядаючи сторінки всіх випусків «Шашкевичіяни», знахо
димо в них важливі й цінні матеріяли, передусім про рід Поета, його
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походження з Волині й розросту його в країнах колишньої Австрії 
та центральної Европи. Історія розвитку родини Шашкевичів багата 
в визначні постаті, головно світського звання. Далі читаємо описи 
перевезення тлінних останків Поета в 50-ту річницю його смерти 
зі Золочівщини до Львова й поховання на Личаківському цвинтарі 
у Львові, на видному місці, недалеко входу до кладовища. Тут і там 
читаємо вірші чи то Поета, чи його приятелів і поклонників, при
свячених його пам’яті. Між ними є також вірш Лесі Українки.

В кожному випуску нашого журналу читаємо статті, розвідки, 
або нотатки про Поета, пера Митрополита Андрея Шептицького 
(«Проповідь у століття народин Поета»), Блаженнішого Митропо
лита й Кардинала Йосифа Сліпого («Твердне криця душ наших», 
1943 p.), Івана Франка («М. Шашкевич і галицько-руська літера
тура», о. шамбеляна Мирослава Марусина («Отець М. Шашкевич 
як проповідник»), Василя Щурата («Два перші виступи М. Шашке- 
вича»), Володимира Радзикевича («Романтизм як джерело українсь
кого літературного і національного пробудження та виступ М. Шаш
кевича»), Михайла Возняка («Слідами Маркіяна»), Михайла Терша- 
ківця («Пієтизм Блаженнішого Архиєпископа і Митрополита Кар
динала Йосифа у відношенні до о. М. Шашкевича»), Кирила Сту- 
динського («До історії роду Маркіяна Шашкевича»), Костя Кисі- 
левського («Говорові особливості Шашкевичевої мови»), Василя 
Лева («Фолкльорний матеріял у «Русалці Дністровій»), о. Олек
сандра Барана («Питання патріярхату в Шашкевичівській добі»), 
Богдана Лепкого («Короткий огляд Маркіянових творів»), Степана 
Шаха («Тернистий шлях великого Маркіяна та наші святкування»), 
Михайла Шалати («Народні пісні в записках Маркіяна Шашкевича»), 
Ярослава Рудницького («Шашкевич в літературній оцінці Івана 
Франка»), о. Дамаскина Поповича, ЧСВВ («Читальня українських 
богословів у Львові»), Володимира Янева («Значення о. Маркіяна 
Шашкевича»), Юрія Шевельова («Сувора школа»), Ярослава Розум
ного («У чому велич Шашкевича») і багато інших авторів. Годі 
перечислити всіх.

Треба відмітити друковану описову «Бібліографію Маркіяна 
Шашкевича» пера Анатоля Курдидика, яка покищо нараховує 
83 позиції, друків про М. Шашкевича. Поміщена вона в кількох 
випусках журналу, треба сподіватися, що не закінчена. Важливі 
теж філятелістичні статті Степана Кікти про Шашкевича з відбит
ками пам’яткових марок. Цінний вклад у «Шашкевичіяну» дає 
д-р Роман Смик, лікар, культурний діяч, своїми дописами й нотат
ками для журналу. Належить також відмітити вірші і спогади 
сучасних поклонників культу Шашкевича, як: о. Василя Прийми, 
М. І. Мандрики, о. Степана Семчука, Миколи Горішного, Андрія 
Качора і інших дописувачів про родину Шашкевича, її походження 
й розгалуження. Великий вклад у видання журналу дає начальний 
редактор — д-р Михайло Марунчак. У майже кожному випуску 
«Шашкевичіяни» знаходимо його чи то статті, чи нотки, чи звідом- 
лення про працю Заповідника, чи звернення до читачів тощо.
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Данило Богачевський

МАРКІЯН ШАШКЕВИЧ 

(До історії його тіснішої батьківщини)

Могутня була Галицько-Волинська Держава, яка по упадку 
Києва перебрала майже всі руські землі. Її король Данило одержав 
королівську корону. Та під ударом зовнішніх ворогів, — в першій мірі 
татар, — як також і внаслідок внутрішніх причин, вона упала в 
14-ому столітті та на кілька століть дісталася під владу Польщі. 
Коли ж Польща заволоділа тими землями, вона постановила ство
рити з них чисто польську країну. Щоб осягнути свою мету, вона 
мусіла знищити наших бояр, шляхту та духовенство, бо в тих часах 
вони були виразниками нації, вони в дійсності тоді репрезентували 
нарід. А нарід, який Польща і Росія втягнули в панщинне ярмо, не мав 
ще тоді виразного, питомого, національного обличчя, а був тільки 
етнографічною, хоч і твердою, масою. До осягнення своєї цілі при
ступили поляки безпосередньо по зайняттю Галичини.

В першій мірі вони старалися перетягнути на свою сторону 
якнайбільше осіб з-поміж шляхти, бояр та духовенства, головно 
вищого. Тих, які переходили на польську сторону, вони винагород
жували різними наділами так в земельних добрах, як і в титулах, 
почестях та державних урядах. Знову ж тих, які відмовлялися вступи
ти на польську службу, вони безпощадно нищили, і то матеріяльно і 
фізично. Вони відбирали їхні землі, навіть їхні родові, вони не реагу
вали, коли на тих «непокірних» нападали їхні сусіди та їх нищили, 
що дуже часто діялося в тих часах, коли публична влада ще не була 
закріплена і панувало право сильнішого. В той спосіб матеріяльно

Двадцять років відданої праці над видаванням журналу 
«Шашкевичіяна» виказує великі успіхи у заплянованому ділі вида
вання творів-друків, що зберігають пам’ять про великого Про- 
будителя Галицької землі. Це одна частина важливої праці над 
ролею скромного сільського священика, який пробудив галицьку 
частину українського народу до нового культурного життя і вказав 
нашому народові шлях до праці над розбудовою рідної культури, 
до праці для здобуття національної і соціяльної свободи та будови 
незалежної суверенної своєї держави. Українська еміграція, розсе
лена по цілому вільному світі, з вдячністю і з признанням дивиться 
на працю Заповідника Маркіяна Шашкевича та його журналу і бажає 
йому успіхів у дальшій діяльності, складаючи матеріяльну допомогу 
для великого діла. Щасти, Боже, всім відданим у праці для 
Заповідника!
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знищено багато наших родів та спроваджено їх до стану селян-кріпа- 
ків, а то тим більше, що багато з них, які побачили свою безсильність 
та вороже наставлення влади, добровільно вдавалися під владу мо
гутніх родів, щоб в той спосіб рятуватися. І цим можемо пояснити, 
що ще до останніх часів ми зустрічали поміж нашими селянами такі 
назви, як: Любомирські, Сапіги, Красіцькі і т.п.

Вкінці тих, з-поміж наших бояр та шляхти, яких не могли ані 
перетягнути, ані матеріяльно знищити, поляки різними способами 
винищували фізично. І так протягом понад 400 літ винищили бояр
ство і шляхту, що могли спокійно сказати: «Остався тільки хлоп і 
поп». А треба тямити, що нашому нижчому духовенству вони від
мовляли всякої освіти, примушуючи й його робити панщину та довели 
до того, що і воно не багато різнилося від кріпаків. Коли довершили 
це діло, поляки вже були певні, що руський нарід в цілій Галичині вже 
зник з овиду землі. Вони були в цьому так свято переконані, що коли 
вже в 1848 році скликано наради в цілі заснування «Руської Ради», 
то поляки явилися ґреміяльно на ті сходини і старалися переконати 
учасників, що нема руського народу, а є тільки поляки, що говорять 
руським говором, тож не потрібно «Руської Ради», коли вже існує 
польська Рада. Ще в 1930-тих роках оповідали старші люди, що вони 
ще тямлять, як в Угнові, одному з найбільш свідомих містечок схід- 
ньої Галичини, старі люди, вийшовши з церкви, розмовляли між 
собою польською мовою. Тож і не диво, що так багато наших людей 
брали участь в польських повстаннях, як також і в тайних польських 
кружках та були судово карані, як це можна було вичитати в різних 
судових актах.

Коли по першому поділі Польщі Австрія зайняла Галичину 
в 1772 p., вона застала в східній Галичині закріпощену, прибиту, не
свідому свого «я» етнографічну руську масу та польську шляхту, яка 
ще не зреклася своєї держави та підготовляла повстання і відновлення 
старої Польщі «від моря до моря». Ліберальні цісарі, а саме: Марія 
Тереса та Йосиф II., старалися в першій мірі обмежити самоволю 
панів та урегулювати панщинні обов’язки, а то й скасувати крі
пацтво. Вони поробили заходи, щоби піднести рівень освіти, головно 
духовенства, а також і селянства, через закладання шкіл, тощо. Вони 
зрівняли оба обряди та зробили їх вповні рівновартними. В такий спо
сіб вони з’єднали собі наше селянство і то до того ступеня, що селяни 
не хотіли вірити в те, що Йосиф II помер, а тільки створили легенду, 
немов би його пірвали пани і тримають в неволі, але «прийде час, що 
він визволиться та визволить селян з панської неволі».

Та до національної свідомости було ще дуже далеко. Була силь
на польонофільська струя, члени якої брали живу участь у польських 
повстаннях та різних патріотичних польських товариствах. Не можна 
заперечити, що згодом витворилася і москвофільська партія, коли 
прийшла в Австрії реакція і шляхта знову підняла голову та опанувала 
австрійську адміністрацію в Галичині. Але вже народився, зростав та 
щораз то кріпшав національний елемент, який станув на позиції нашої 
відрубности так від поляків, як також і москалів. Був він молодий,
— але вже життєздатний.
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Так складалися обставини, коли народився Маркіян Шашкевич. 
Його рідня вже належала до тих, які стояли на становищі окреміш- 
ности нашого народу, як від московського, так і від польського на
родів. Але той напрямок був ще такий слабий, що він боявся висту
пити на публичне поле, а то тим більше, шо нашій мові відмовляли 
тоді права самостійносте, права до того, щоб вона могла бути мовою 
літератури, чи науки. І то не тільки в Галичині, але й на Україні. Треба 
було великої відваги, а то і самовідречення, щоб нашу мову вивести на 
публічний овид, на поле літератури та науки. А обставини були при
гожі. Тоді всі народи Европи переживали зріст національної думки, 
а з наших сусідів головно чехи, з якими наші освічені круги були тоді в 
культурних зв’язках. Той сміливий та переломовий крок зробив 
о. Маркіян Шашкевич з малою групою осіб, яких встиг заохотити 
до того діла.

Народився Маркіян Шашкевич в бідній священичій сім’ї. По 
закінченні народної (німецької) школи в Золочеві, перейшов на дальшу 
науку до «латинської» школи у Львові, а потім в Бережанах. Вже 
в гімназії писав принагідні вірші на ім’янини та інші нагоди. По за
кінченні гімназії прийняли його до духовної семінарії. Та коли раз 
одержав дозвіл вийти в місто і засидівся там поза дозволений час, то 
за це видалено його зі семінарії. Від батька не дістав помочі і мусів сам 
заробляти на свій прожиток, а на щастя мешкав при своїй рідні. Цей 
випадок, — хоча такий прикрий для молодого Маркіяна, — все-таки 
вийшов йому на добро. З великими труднощами він одержав дозвіл 
ходити на виклади в університеті, а попри це часто пересиджував в 
бібліотеках, багато читав та глибоко призадумувався над тим, що 
прочитав. Так він познайомився з виданими на Україні творами 
українською мовою, як «Енеїдою» Котляревського, збіркою народних 
пісень Михайла Максимовича (1827) та інші, прочитав багато творів 
в мовах чеській, сербській, польській і німецькій, вчитувався в нашу 
історію та призадумувався над тим, що всі народи переживають добу 
свого національного відродження, а тільки в нас ще повна тишина. І 
тоді виринула в нього думка про відродження нашого народу. За 
чотири з половиною років, коли він перебував «на світі», закінчив 
університетські студії філософії і перший рік теології. В 1834 році 
знову вніс прохання про прийняття до семінарії і його прийняли. 
Коли вдруге вступив до семінарії, його національні погляди були вже 
ясно скристалізовані і він почав їх переводити в життя. На сходинах в 
семінарії він вперше виголосив промову чистою народною мовою, 
і це так подобалося питомцям, що відразу зискав багато послідовни
ків. Тоді вже писав вірші патріотичного змісту, як: «Руська мати нас 
родила, руська мати нас повила, руська мати нас любила, щом же ж 
мова єй не мила?»; вірш на пам’ятку перемоги галицької армії над 
польським князем Болеславом Кривоустим під Галичем, що мав на
головок «Болеслав Кривоустий під Галичем» (1139 p.); вірш з нагоди 
67-ї річниці уродин цісаря Франца І (1835 p.), під наголовком «Голос 
Галичан». В 1836 р. видав невелику брошуру п. н. «Азбука і Abecadlo», 
в якій виказував непридатність латинського письма для українського 
письменства. Спільно зі своїми приятелями, Яковом Головацьким й
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Іваном Вагилевичом, та при помочі багатьох послідовників, збирав 
народні пісні, звичаї та обряди. В 1836 році о. Маркіян Шашкевич ви
голосив вперше у Львові, в церкві Св. Юра, проповідь народньою 
мовою, а з ним два інші питомці виголосили українські проповіді в 
двох інших церквах у Львові. В 1837 році вийшла його «Русалка 
Дністровая». При її укладенні співпрацювали два його однодумці, 
Я. Головацький та І. Вагилевич, тому їх трьох названо «Руська 
Трійця».

«Русалка Дністровая» складається з п’яти частин, а саме: 
а) Передмови; б) Збірки народних пісень з окремою передмовою; 
в) Самостійних творів; г) Переводів з чужих мов; г) Збірки ста- 
ринних матеріялів. «Русалку Дністровую» друковано не прийнятою 
дотепер «кирилицею», тільки уживаним тепер письмом і фонетичним 
правописом. В передмові поміщено згадку про могутню колись укра
їнську державу та про «честь і славу руської землі». Із згадок про 
Запоріжжя та про інші частини українських земель, як також із 
згадок про письменників східної України, ми бачимо, що автори 
«Русалки» не замикалися в Галицькій Волості, але мали на думці 
цілу Україну. Обставина, що автори колишній славі України сміливо 
протиставили тодішнє важке положення нашого народу, свідчить лро 
велику відвагу авторів цього твору.

Та важка доля судилася «Русалці Дністровій». Німецький 
урядовець завважив: «Ми маємо вже по уха клопотів з однією нацією 
(поляками), а ті божевільні (тобто українці) хочуть воскресити 
померлу вже другу націю». Нашому ж цензорові знову не подобалася 
чиста народня мова, замість уживаної тоді церковно-слов’янської 
мови. І так аж за посередництвом сербів «Русалку» видруковано, 
але не в Галичині, а в Будимі, Угорщина, і переслано около 200 
примірників до Відня, а 800 до Галичини. Але з тих 1000 примірників 
лиш частина з приблизно 200 примірників, висланих до Відня, при
йшла до Галичини, решту захопила поліція.

Але і те мале число примірників, що дісталася в руки галичан, 
вповні вистарчило, щоб зробити цілий перелім. І так мале зеренце, 
кинене в пригожий час та в відповідну землю, має таку життєву силу, 
що росте з непоборною силою та підважує, а то й розсаджує 
бетон, що бачимо наочно на кожному кроці; так само і відповідна 
ідея, кинена у відповідний момент на пригожий терен, має силу 
розсадити дотеперішній устрій та створити цілий переворот.

Таку силу мала «Русалка». І хоча обидва співробітники 
Маркіяна Шашкевича опісля відскочили від первісних ідеалів, а лишив
ся він одинокий, і хоча він помер на 32-ому році життя (1843 p.), 
то всеж таки ті релігійні й національні основи, які він положив, закрі
пилися в серці народу та з непоборною силою росли і твердли. Він 
виказав наглядно, що наша мова є окрема від польської і московської 
мови, що вона вже вповні вироблена і заслуговує на те, щоб її вживати 
в творах науки та літератури. Він доказав, що нашою мовою можна і 
треба послуговуватися в церкві, а в той спосіб закріпив зв’язок 
духовенства з селянством і народом взагалі. Так повстала одна
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С. ЛЮДКЕВИЧ

ПОЕЗІЇ М. ШАШКЕВИЧА В МУЗИЦІ *

Може, декому такий заголовок видасться дивним і надто 
претензійним, коли зважиться, що всі поезії Маркіяна Шашкевича 
трохи не «почислив би на пальцях», а композицій до них ледве кілька. 
Та як не скромні і незначні взагалі були почини нашого відродження в 
Галичині в 30-тих роках, то, може, висвітлення і цього боку нашої 
культури буде декому цікаве.

Композицій на слова Шашкевича — відомих композиторів — 
з’явилось досі, наскільки я міг перевірити, друком тільки три: 
В. Матюка доволі відомий чоловічий хор «Не згасайте, ясні зорі»

суцільна цілість, зложена з духовенства, інтелігенції та селянства, 
себто та сила, якої так завидували нам поляки.

«Русалка Дністровая» розбудила дрімучі сили народу, які є 
елементарною силою, і які зовсім розсадили цемент польонофіль- 
ський, а вкоротці і москвофільський. І коли в 1860-тих роках поляки 
позірно зреклися своїх державницьких аспірацій та заявили Австрії 
свою повну льояльність, а за це дістали в заряд Галичину і цей заряд 
використовували на те, щоб нас знищити, то вже розвитку нашої 
національної сили не могли ані зупинити, ані навіть сповільнити. 
Навпаки. Своєю агресивною поставою тільки більше зцементували 
та гартували нас у дальшій боротьбі за наші права. А коли в 1918 році 
вибила відповідна година, ми були вже так зрілі, що своїми силами 
створили свою державу, про яку можемо без пересади ствердити, 
що в ній був повний спокій, лад, порядок, дисципліна і пошана 
права та авторитету. Це заслуговує тим більше на увагу, що у всіх 
сусідніх державах, як: Росія, Мадярщина, Польща, а навіть Німеч
чина, панував хаос та неспокій. А коли, завдяки немудрій політиці 
переможної тоді Антанти, а головно Італії і Франції, східну Галичину 
віддано у владу Польщі і поляки вже без жодних скрупулів та обме
жень всіма засобами державного апарату нас нищили, то все-таки 
народного ядра майже не нарушили.

По Польщі прийшов найтяжчий наш ворог, — імперіялістична 
Москва. І вона також відразу приступила до знищення нас так на 
національному, як і релігійному полях. Ця боротьба на життя і смерть 
відбувається на наших очах.

Та цю боротьбу ми виграємо, бо здорові основи, націо
нальні і моральні, поклав о. Маркіян Шашкевич, а його духовні 
нащадки і наші попередники розвинули та закріпили їх.
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(«Болеслав Кривоустий під Галичем»)1’ «Нещасний» для чоловічого 
хору2 і добре всім відомий сольоспів з фортепіяно «Цвітка дрібная» 
(«Веснівка»)3, Між вокальними творами обох наших найзнаменитіших 
ветеранів галицької музики XIX століття — Вербицького і Лаврівсь- 
кого, які клали на музику майже виключно тексти сучасних поетів, 
не знаходиться, на скільки знаю, ні один з текстом Маркіяна. Не 
можна, однак, з усією рішучістю виключити можливості, що серед 
розкинених по всій Галичині між приватними людьми рукописів зга
даних композиторів і інших випадково знайдеться ще що-небудь, про 
що ми ніколи й не чули.4

Поза згаданими друкованими т. зв. композиціями маємо, 
однак, ще малу серію популярних мелодій, складених до слів 
М. Шашкевича, які разом з численними популярними піснями патріо
тичного й особистого, любовного характеру (таких, як: «Дай нам, 
Боже, добрий час», «Я щасний, руську матір маю», «Пропала надія» 
та інших) зберігаються й донині в пам’яті нашої інтелігенції як добре 
відомі старі наші «рутенські пісні 48-го року».

З таких популярних мелодій до слів Маркіяна Шашкевича, 
відомих мені чи то зі старих записів, чи з усної традиції, реєструю 
чотири: «Кому Бог в груди дав серце м ’ягеньке», «Заспіваю, що 
минуло», «Дайте руки, юні други», «А wiesz ty, Julio?» («Чи знаєш, 
Юліє?»).

Не маючи змоги подати в цьому місці тих мелодій в запису, 
не буду намагатися й «описувати» їх, тим більше, що, може, вони 
багатьом і добре звісні, а, може, й виступають ще в інших різнови
дах. Може, й добре було б з нагоди ювілею поета ці мелодії видати.5

*) С таттю  написано на основі реферата, виголош еного 6-го листопада 1911 року, на 
честь 100-річчя від дня народження М. Шашкевича. Вперше надруковано у «Звіті 
дирекції Перш ої академічної гімназії у Львові за шкільний рік 1910/11», стор. 60.
С. Людкевич був тоді вчителем цієї гімназії.

1 Виданий у збірнику чоловічих квартетів «Боян».

2 Виданий там  же.

3 Видана в л ітографовому випуску «М узикальної бібліотеки».
4

Щ ойно під час коректи цих рядків дізнаюся від свого знайом ого, щ о він має у себе 
старий запис мелодії до  поезії М. Шашкевича «Д о  милої» безім енного автора.

5 Популярні м елодії, подібно як і народні, часто обм іню ю ться текстами, які 
підходять до  них ф орм ою . Так, напр., мелодія до  слів «Заспіваю, що минуло» ідентична 
з одною  м елодією  Падури Відорта, яка виступає у нас в кількох видах. П одібно  
«фрагмент» Шашкевича «Русин я з роду» фігурує деколи також як текст поряд 
з відомими словами пісні «Я щасний, руську матір м аю ». Відомий мені варіянт пісні «А  
wiesz ty, Julio?» подібний до  мелодії, складеної до  слів Альдони з «К онрада Валлен- 
рода»: «Ktoz me westchnienia, kto me Izy policzy?» і т. д.
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Композиції та популярні мелодії на слова М. Шашкевича — 
як і сама його поезія — є переважно продуктом культурно-естетичної 
сфери Галичини 40-60-тих років, як відомо, не дуже широкої і багатої 
змістом, мотивами і формою. Тільки ж в той час, як сама поезія 
Маркіяна — бодай за своїм змістом — становить її живлющий дух, 
найкращий її цвіт і розкриває найширший обрій ідеалів, то музика 
до неї, беручи загалом, становить тільки окрушки хоч і як убогої 
галицької музики, навряд чи хоч сяк-так гідно репрезентує поезію 
а в різних моментах, мабуть, таки знижує її вартість.

Музика до поезії Маркіяна виконувала, здається, тільки зав
дання популяризації його творів між нашою інтелігенцією, та не мала 
досі майже ніякого значення для піднесення і розвитку нашої музично- 
артистичної продукції та збагачення музичної літератури. Крім 
єдиного, справді гарного і симпатичного сольоспіву В. Матюка 
«Веснівка», добре відомого у нас з концертної естради і в інтер
претації таких співаків, як Мишуга й інші, жодна з інших композицій 
до слів М. Шашкевича не може вважатись сяк-так цінним вкладом 
в нашу, хоч і як вбогу, музичну літературу.

Причина цього занедбання Маркіяна нашими музикантами 
лежить, може, почасти і в тому, що його поезія при своїй глибині 
змісту, при доволі широкій скалі і тонкості почуттів часто ще 
бореться з формою і мовою, що не встигли ще виробити собі від
повідної поетичної фізіономії та достосуватись до змісту. На форму 
поезії Шашкевича, як і на всю його поетичну сферу, вплинули два 
головні чинники: поетичні твори сучасної польської романтичної 
поезії (а саме т. зв. української школи), на якій поет вчився, і взірці 
народної української (почасти й іншої, напр., сербської) усної 
словесності.6

Та обидва ті впливи не перетопились в індивідуальній твор
чості поета, який не встиг витворити з них своєрідної одноцільної 
та артистичної поетичної форми і пристосувати до неї свою поетичну 
мову. Звідси і в його поезіях, писаних в типових народних формах 
(прим., коломийковій, або 8 + 8), не стає інколи їх основних прикмет, 
як почуття синтактичної звучності, гнучкості і симетрії, та в інших, 
більших формах не раз знову не стає літературного вигладження і по
слідовного проведення будови та наголосів вірша.

Та годі уже; тим, що тут сказано, розуміється, аж ніяк не

Проявом перш ого впливу є у Шашкевича часто вживана форма 11-складового вірша 
(«Бандурист», «Нещ асний»), перейнята поетом з польських поетичних повістей.
З народних українських пісенних форм частіше за все з ’являється у Маркіяна коломий
ковий вірш («П ідлисє», «Розпука», «Н ад Бугом», « Д о  милої» й ін.) та 5- і 6-складові 
(«Веснівка», «Дністрованка»), Вірш 8 +  8, 8 +  7 перейняв Шашкевич, мабуть, від 
Падури («Болеслав Кривоустий», «Згадка» й ін.). П ро літературні і народні впливи, 
які відчуваються у формі поезій поета, читачі повинні знайти деш о більш е у відпо
відній статті проф. Ф. Колесси.
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Роман Завадовим

ЧИ ПОТРІБНО НАМ ДРУГОГО ШАШКЕВИЧА?

Українське духовенство від найдавніших часів займалося шко
лами, ширенням освіти і суспільною працею. Починаючи від Яросла
ва Мудрого, священики й учителі були неначе синонімами. Вони 
засновували школи при церквах і монастирях, вчили в них, перепи
сували книги, а деякі перекладали їх з інших мов. У більших містах 
України, як Острозі, Львові, Києві, Харкові та інших, починаючи від 
16-го століття, постали вищі школи, подекуди названі Академіями, де 
вчили і проводили літературну працю також митрополити, єпископи 
та архимандрити. Історія української культури, головно шкільництва, 
записала на своїх сторінках золотими буквами такі прізвища достой
ників Церкви, як Гедеон Балабан, Захар Копистенський, Ісая Козлов- 
ський, Петро Могила, Йов Борецький, Лазар Баранович, Йоанікій 
Палятовський, Варлаам Ясинський, Касіян Сакович, Сильвестер Косів 
і багато інших.

Українська духовість мала всі дані буйно розвинутися, якщоб 
не жадливі сусід з півночі і заходу, що поділилися розшматованою 
землею, загнали нарід у рабів, а його провідну верству знищили, або 
зробили своїми слугами. Протягом кількох років нарід загубив сві
домість свого походження, і його вкрила духова темрява. На східніх

применшує ідейного значення Маркіянової поезії. Той факт, що форма 
його декуди трохи тяжча, значить, неспівна, повинен бути виправ
данням для музикантів старих і заразом memento для музикантів 
молодих, щоб не хапались необачно до покладення поезій Шашкевича 
на музику задля пієтизму поета. Насилу підложена музика не тільки 
не підносить поезії, а ще яскравіше висуває на світ її слабі сторони. 
Це хочу віднести особливо до кількох невдалих спроб наших наймо
лодших композиторів, що силкувалися покласти на музику більші 
поеми Шашкевича, як «Погоня» або «Бандурист». Це починання 
навіть для досвідчених фахових музиків мусить бути ризиковане 
так само, як покладення на музику в цілості балад і довших поезій 
Шевченка, на що я вже при іншій нагоді не раз звертав увагу. 
Одинадцятискладовий вірш «Бандуриста», придатний до епічного 
оповідання, дуже мало годиться для мелодії. Вірші коломийкові, 
часто подибувані в Шашкевича, хоч ніби й типово співні, та вже нині 
трохи надто збаналізовані своїм всестороннім застосуванням в усній 
словесності і в писаній літературі, особливо від Шевченка. Тільки 
дрібні 5- і 6-складові вірші, як «Дністрованка» і «Веснівка», справді ще 
й нині годяться для музики, і навіть дивно, що перша з поезій і досі 
не дочекалася музичного оброблення.
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землях України запанувала російська мова, а на західніх — польська 
та німецька. Ось такими мовами говорили й писали нащадки колиш
ніх князів, бояр, гетьманів, козацької старшини. Українською живою 
погордженою мовою говорило лише закріпачене селянство.

А все-таки були різниці. Східня Україна втратила останки своєї 
державности щойно в половині 18-го століття, в ній ще жили деякі 
спомини вільного життя. Тому, вже на прикінці згаданого століття, 
Україна видала Івана Котляревського, що започаткував нову літера
туру українською мовою.

Західня Україна — Галичина, попала під Польщу вже від 14-го 
століття. В ній ще збереглася Руська Церква з церковно-слов’янсь
кою мовою, і ще говорив прадідною мовою сільський нарід. Але з 
міст, панських дворів, зі шкіл вникали польські впливи у вищі 
суспільні верстви населення. В 16-17 століттях діяли ще братства, 
що закладали, між іншим, школи, але в половині 17-го століття і ці 
занепали.

Коли в 1772 році Галичина перейшла під владу цісарської 
Австрії, стан був такий, що виглядало, немов українці втратили свою 
душу. Серед її інтелігенції запанувала чужа мова і чужий дух. А все- 
таки, із тієї Церкви, з духовенства, що вже навіть проповіді виголо
шувало польською мовою, вийшов провідник-світильник, що вказав 
рідному народові шлях до духовного відродження. Цим провідником 
був священик Маркіян Шашкевич.

Маркіян, ще студентом теології, збагнув, що той нарід, з якого 
він вийшов і якого він так любив, терпить тяжку неволю, залишений 
власними дітьми. Йому треба було допомогти. Коли Шашкевич 
виступив на народній ниві, його історичною заслугою було те, що він 
зрозумів, що живу мову свого народу треба поставити в підвалину 
його відродження. Перед о. Маркіяном Шашкевичем також були 
люди, які думали якось допомогти свойому народові, але їх зусилля 
були половинчасті, ще не смілі, без ясного пляну. Можна б тут згада
ти митрополита-кардинала Михайла Левицького, єпископів Івана Сні- 
гурського, Льва Шептицького, Петра Білянського, отців Івана Лав- 
рівського, Івана Могильницького. Але зі свідомою програмою вис
тупив щойно о. Маркіян Шашкевич — людина велика духом, хоч слаба 
тілом, що своє коротке життя (прожив 32 роки) принесла у жертву 
Батьківщині і своєму народові, щоб підняти його на вищий духовний 
рівень.

Разом з двома товаришами з Духовної Семінарії: Яковом 
Головацьким та Іваном Вагилевичем, він створив у 1832 році гурток, 
що його назвали «Руською трійцею», а її плодом був збірник «Русалка 
Дністрова», що став першим досягненням західньоукраїнської літе
ратури, опертої на живій народній мові, першим проявом культурної 
революції народу.

На зміст збірника склалися твори народної поезії та оригінальні 
твори його авторів. Безпосередньо перед тим о. М. Шашкевич виго
лосив першу проповідь українською мовою в соборі Св. Юра. В той

14

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


час це була майже історична подія. За його почином пішли інші, 
і інша мова залунала з проповідальниць сільських і міських церков.

На виступ о. Маркіяна Шашкевича мали посередній вплив гасла 
французької революції, що зродила ідею батьківщини-нації, прав 
людини, визволення селянства, ідею свободи, рівности і братерства. 
Але безпосереднім поштовхом до виступу о. Маркіяна було ознай
омлення його з відродженням слов’янських народів і їх літератури та 
перші літературні та етнографічні праці в Східній Україні, а передов
сім його любов до рідного народу, його мови і пісні. Треба було 
ламати лід в серці громадянства, яке ще не розуміло вартости виступу 
о. М. Шашкевича. Це збагнуло щойно наступне покоління, те, що 
добуло його тлінні останки з забутої могили в забутім селі Ново- 
сілках, в 50-ту річницю його смерти і поховано його у Львові на 
почеснім місці Личаківського цвинтаря. В 1911 році, у сторіччя його 
народження, поставлено на Білій Горі, біля Підлисся (місця народ
ження поета) високий залізний хрест-символ, і цю подію святкувала 
вже ціла українська спільнота Галичини й Буковини з участю деле
гатів зі Східньої України.

Умер отець Маркіян Шашкевич як мученик, забутий і зали
шений навіть найближчими співробітниками з «Руської Трійці». За 
його закликом не пішла тоді провідна верства народу. Та вже неза
довго його полум’яна пригадка — «руська мати нас родила... руська 
мати нас любила, чому мова єй не мила?» — або заклик до народу
— «Ти не неволі син!», — стали своєрідним заповітом, який і до 
сьогодні не втратив своєї вартости. Тепер ми всі знаємо, чим заслу
жив собі о. Шашкевич вічну славу серед рідного українського народу: 
впровадив у Галичині народну мову в літературу, застосував фоне
тичний (звуковий) правопис, підкреслив соборність українського 
народу на всіх українських землях, склав першу читанку для шкіл, 
мовляв, «бо з діточок, добре зрошених і вихованих, стає нарід 
крепкий і добрий...» Отець М. Шашкевич не написав багато, але й те 
збудило в душі народу пригашену іскру й роздуло її в яскравий 
вогонь.

Був час, що про о. М. Шашкевича знову неначе б призабули, бо 
затінили його пізніші кращі письменники. Але треба пам’ятати, 
що коли б не було о. Маркіяна, не було б ні їх, ні «Просвіти», ні Нау
кового Товариства ім. Шевченка, ні поступового розвитку нашої гро
мад ськочти, включно із змаганням за український університет і 
боротьбою за свою державність. Він навіки залишиться небуденною 
Постаттю, якій ніхто не дорівняє, бо його наслідники вже ступали по 
вирівняній дорозі, а він, немов каменяр, лупав скелю для нового 
шляху. Його пов’язує багато подібностей зі Шевченком і Франком.

У 140-річчя від дня смерти Пробудителя, ми повинні приза- 
думатися, чи заклики о. М. Шашкевича не набирають свіжої вартости 
тепер серед нас, переселенців з України? Чи дехто з нас може забув, 
яка мати його родила і яку мову нам дала, щоб любити її, а не 
відрікатися від неї; чому тепер відвертається від Рідної Школи, 
книжок, преси і Церкви? Гріх був би забути свою душу!
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Роман Горак

МАРКІЯН, ЧИ МАРТІЯН ШАШКЕВИЧ?

Ні, це не помилка, бо МАРКІЯН і МАРТІЯН — цілком 
різні імена. До першого ми вже звикли. Але при хрещенні Маркіян 
Шашкевич отримав ім’я Мартіян.

Річ у тому, що метрикальні книги с. Підлисся, де народився 
Шашкевич, вважались втраченими. Та недавно їх виявлено у фонді 
201, що перейшов із Львівської Консисторії до Центрального істо
ричного архіву УССР у Львові. У консисторії були переплутані 
титульні аркуші, а тому в описі книги зі села Підлисся не значились, 
їх виявив доцент політехнічного інституту Я. Гнатів.

Книги с. Підлисся вів дід М. Шашкевича Роман Авдиковський. 
Зазначено, що 13.05.1784 р. у будинку ч. 32 народився Микола, син 
Романа Авдиковського та Марії Скрипчинської, що походила «з посі
лості Радзивілів». 21.03.1786 р. народився другий син Арсен, відтак 
у жовтні 1788 р. Іван-Захар, що опісля був управителем шпиталю при 
костьолі Лазаря та членом Руської Ради у Львові. Саме в нього жив 
Шашкевич, коли вчився у Львові. 10 січня 1791 р. народилася мати 
Шашкевича — Єлисавета, котру метрикальні книги часто називають 
Розалією; 07.08.1792 р. народилась Анна, 12.03.1794 р. — Єва, 
а 14.03.1797 р. — Леон.

У Львівському музеї Івана Федорова аспірант Інституту 
суспільних наук АН УССР І. Мицько виявив книгу одружень села 
Підлисся. Серед записів цієї книги є і той, що 1795 року 15-річна 
дочка Мар’яна Авдиковського брала шлюб з Леоном Тарнавським. 
Дочкою Романа Авдиковського була Катерина, що вийшла заміж за 
Василя Брошньовського і жила в батьковому підлисецькому будинку. 
Року її народження встановити не вдалося. Отже у Романа Авдиков
ського було п’ять дочок: Мар’яна, Катерина, Єлисавета, Анна, Єва та 
четверо синів: Микола, Арсен, Захар, Леон. Досі говорилось просто: 
було багато...

Шлюб батьків Маркіяна Шашкевича — Єлисавети Авдиков- 
ської та Семена Шашкевича, відбувся 27.01.1811 p., а вже 06.11 того ж 
року народився їх перший син — і рукою Романа Авдиковського 
написано, що «наречений він зістав Мартіанус», тобто Мартіян. 
Може Авдиковський не знав імені Маркіян по-латині? Чи трапилась 
помилка? Та ім’я виведене чітко.

Другою дитиною був Микола, котрий теж народився там, де 
Маркіян, 06.12.1813 р. Він був парохом Лолина, трагічно загинув 
у Львові в готелі «У Юдки» 1864 року.

Третім у Шашкевичів був Антон — 24.07.1815 р. нар. У метри- 
кальній книзі написано, що хрещеним батьком його був сам власник 
Підлисся Тадей Василевський. Правда, народився уже Антон у Кня
жому, де батько його був парохом. 24.12.1818 народилася перша 
дочка Юлія, а 07.01.1821 р. — Йосиф, 12.07.1822 р. — Марія,
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Анатоль Курдидик

140-ЛІТТЯ СМЕРТИ 
БЕЗСМЕРТНОГО

Вінніпег почав ювілейні святкування 
о. Маркіяна Шашкевича

У вівторок, 7-го червня 1983 року, минуло рівно 140 літ, як у бідному  
й нужденному на той час селі Новосілках Ліських радехівського повіту, закрив очі 
молодий і збілований священик, 32-літній о. Маркіян Шашкевич, з імені та творчости  
якого починається нова сторінка в історії західньої вітки українського народу. 
Це 140-ліття треба було пригадати всій українській спільноті у вільному світі, — 
і хто мав би це зробити, як не установа, присвячена виключно культові Великого 
Пробудника, як не Інститут-Заповідник ім. Маркіяна Шашкевича у Вінніпезі,

01.08.1824 р. — Юстина, а 04.05.1826 р. — наймолодший з Шашкевичів
— Захар. Як мало ми знаємо про їхні долі...

Метрикальної книги із записом шлюбу Маркіяна Шашкевича 
з Юлією Крушинською, який відбувся в с. Деревня коло Жовкви, 
не виявлено. Зрештою, не знайдено і книги народжень цього села. Річ 
у тому, що у фонді 201, опис 4а, є майже всі метрикальні книги, які вів 
Маркіян Шашкевич у Гумниськах, Нестаничах та Новосілках Ліських. 
Як гадають, син Маркіяна Шашкевича, Володимир, народився у 
Нестаничах. Так уже прийнято в літературі, бо в рік його народження 
Маркіян був адміністратором у Нестаничах. Однак метрика Володи
мира втрачена. Можна зробити висновок, що народився Володимир 
найімовірніше в Деревні, звідки походить його мати. Однак ця книга 
не знайдена. А книга ж села Нестаничів цікава тим, що її вів ще, крім 
Маркіяна Шашкевича, Іван Вагилевич.

Книгу померлих у Новосілках Ліських теж віднайдено серед 
архівного матеріялу. Однак саме тієї, де була зафіксована смерть 
Маркіяна Шашкевича, немає. Та все ж метрику смерті Шашкевича 
не втрачено. Ще перед війною директор тамтешньої школи Антон Ма
йка запросив у село фотографа і перезняв саме це місце з книги, де 
повідомлялося про смерть Шашкевича. Фотографію, тепер уже уні
кальну, до нині зберігає його дочка Романа Олейнюк, яка живе у 
Львові. У неї ж є фотографія місця поховання Шашкевича в Ново
сілках. У метриці смерти написане ім’я Мартіян. У листі, в якому 
декан Андрій Дольницький повідомляв консисторію про смерть 
Маркіяна Шашкевича — теж ім’я Мартіян. Варто зауважити, що у 
всій документації Львівської Духовної Семінарії він теж значиться 
Мартіяном.

Чи тоді справді утотожнювали ці два різні імена? Та й зреш
тою,чи це так важливо? Для нас він завжди Маркіян і завжди 
Шашкевич.
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що о б ’єднує поклонників шашксвичівського культу та повні два десятки років веде 
свою  працю?

Установа Маркіяна відчула цей свій обов’язок уже раніше; пішов ряд нарад 
та засідань і розроблено плян: — під пам ’ятником Шашкевича у Вінніпезі відбути 
маніфестаційні збори і покласти вінки, видати портрет о. Маркіяна, виставкою  
Шашкевичівської літератури і концертом дати початок святкуванням 140-ліття 
П робудника, врешті врочистою науковою сесією розглянути творчість Незабутнього  
Маркіяна та відзначити його місце й заслуги у відродженні України XIX і XX століть, 
яке триває д о  сьогодні.

У неділю , 12-го червня влаштовано: поклін вінками і прапорами, святковий 
концерт, виставку і презентацію портрету о. Маркіяна громаді. Шашкевичівська сесія 
УВАН відбудеться восени цього року.

Все концентрується у дільниці найстаршого поселення українців у Вінніпегу, 
де теж  від 1925 року діє Рідна Школа ім. Маркіяна Шашкевича і де у 100-ліття смерти  
П оета був, заходом  тієї ж установи, поставлений пам’ятник Маркіяна Шашкевича. 
Він стояв в окремому скверику біля Свято-Андріївської церкви, з англійською назвою — 
П ойнт Даглес і українською — Шашкевичівська дільниця, а минулого року, заходами  
Інституту-Заповідника цей скверик злучено з новоствореним тут же міським зеленцем  
і надано йому офіційно назву «Маркіян Шашкевич Парк». Це хіба одинокий такий парк 
на цьому континенті, а що на який тиждень до  плянованого 140-ліття пам’ятник був 
кимсь пошкоджений і кош том міста відбудований, — то цьогорічний Шашкевичівський 
Ювілей дістав ще й познаку своєрідної, широко обговореної сенсації в англомовній 
пресі та телевізії.

ПІД ПАМ'ЯТНИКОМ ПРОБУДНИКА

Після співаної Св. Л ітургії у Свято-Андріївській церкві, рушила з-під неї похо
дом  організована українська громада до  пам’ятника. Ті, що бачили раніше не одну таку 
імпрезу, визнали в один голос, що це був один з найкращих таких походів. А це — 
дякуючи нашим Дивізійникам і зокрема пор. Юрієві Гнатюкові (керував усім голова 
Братства Олександер Загорода).

Ч ергою , голова і члени Ювілейного К ом ітету та члени Управи Інституту- 
Заповідника (і той і цей під головуванням д-ра Михайла Марунчака), за ними вісім 
організаційних прапорів з почотами в одностроях, далі вінки від Заповідника й орга
нізованого ж іноцтва, шкільна дітвора, наше духовенство з єпископом М ироном  
на чолі, хор Свято-Андріївської церкви, делегати установ і велика українська 
громада чвірками подалися чистою та замкненою для руху вулицею до  місця, 
де над кольористо уставленою масою  стояло бронзове погруддя Великого Маркіяна. 
В асисті о . М ітрата Р. Добрянського і о. Крилошанина А. Пакоша, Владика Мирон 
відправив коротку Богослужбу, до  якої зразковий супровід дав хор згаданої вже 
церкви під батутою  п. Василя Матвіїва та коротко промовив д о  святочно настроє
ного народу. П олож ено вінки, пам’ятник окроплено свяченою водою  і президент К У К , 
Іван Н овосад з ’ясував у своїй промові значення всього святкування цієї неділі. Тут же, 
під пам’ятником, учні Рідної Школи Українознавства Свв. Володимира й Ольги 
(Р. Петрик, Н. Костецька, С. Д р ебот , Л . Коновальчук і Г. Кучер) виконували 
збірну деклямацію відом ої поезії Маркіяна Шашкевича «П ідлисся» та поклали від себе 
та своїх побратимів-школярів під пам’ятник квіти.

П ід-пам’ятникову частину 140-ліття Безсмертного Маркіяна, яка щиро зво
рушила присутніх та яку було фільмовано, закінчив велично спів-молитва «Боже  
Великий, Творче Всесильний» — і зібрані подалися справжньою річкою д о  недалекої 
Рідної Школи при цій же вулиці Юклид.
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СВЯТКОВИЙ КОНЦЕРТ

Тут вітав прибулих великий, виконаний 20 літ раніше, бо  у 120-ліття 
емерти Поета-П робудника, портрет Маркіяна Шашкевича, — твір знаного вінні- 
пезького мистця Романа Коваля, під яким стояла ваза з розквітлим бузком. Л ю ди на
пливали такою  хвилею, що незабаром забракло місць і далі крісла доносили, поки 
в залі взагалі стало тісно.

Коли до залі прибув М итрополит Кир Максим, голова Інституту-Заповід- 
ника Маркіяна Шашкевича д-р М. Марунчак, що є водночас президентом Укра
їнської Вільної Академії Наук, , редактором періодичного журналу «Шашкевичіяна» 
та автором десятка публікацій з історії українців Канади, добрим  і змістовним  
словом відкрив святковий концерт, привітав присутніх та запросив до  головної промови  
М итрополита, довш і і, як завжди, речеві та глибокі зм істом  виводи якого зосеред
жувались на стані української проблеми до Маркіяна, на якого візію і посвяту 
для неі перейшов згодом  весь український народ.

М итрополит різко і відважно засудив усіх і все, що ішло б в розріз з ідеями 
Шашкевича «Вирвеш ми душ у, але віри ми не вирвеш», та «руська мати нас родила, — 
чом же мова єй не мила» і назвав такі дії простим гріхом проти Божих законів 
про життя і розвій кожного народу, за який мусить прийти теж  кара Божа. Слова 
Владики робили сильне враження на присутніх в залі.

Програму почав хор «Гуслі», складений з 14 м олодих співаків під дириген- 
турою  Михайла Закалужного. Цей хор, шо постав з алюмнів Колегії в Роблині, 
виконав три пісні (Ой, пущу я кониченька, Д е Дніпро наш котить хвилі та Стрілецький 
марш). За хором  виступили в черговій точці три бандуристи з капелі «Золоті 
струни» (Л. Лукашенко, X. Сікорська і Л . Продан), які виконали: «Бондарівну», 
«Запорозький марш » та «Гом ін степів». Д обр ою  деклямацією пописалася і тепер  
м олода й талановита рецитаторка Тамара Горська у вірші Р. Завадовича «Рідна мова», 
а їй на зміну прийшла така ж талановита, оригінальна своїм інструментом  
14-літня Келлі Сеньків, що кожний раз чарує глядачів своєю  грою  на цимбалах, 
перебравши цей талант від свого діда і батька цимбалістих та музично обдарованої 
матері, а тепер дістала повне признання залі за виконану в’язанку українських 
пісень. Після формального відчитання і привітання представників 18 організацій, 
шо взяли участь у святкуванні і були на залі та зокрема справді рідкісної гості, 
пані Анни Марії Баран зі Саскатуну, яка є організаційним референтом СФУЖ О, 
після запрошення їх вписатись до  П ропам’ятної книги Заповідника та запрошення при
сутніх в залі оглянути виставку Ювілейних Святкувань і почастуватись кавою та 
солодким, прийшла й остання точка концерту: виступ знаного у Вінніпезі дівочого  
квартету «Троянда» (бандуристка Оля Буяр та вокалістки Наталка Буяр, Мирося 
Паучок і Л іда Гавришків), що відспівали дзвінко й по-мистецьки «Ой у вишневому 
саду» та бадьорий «Марш Україна» і глибоко зворушили присутніх піснею Володимира 
Івасюка — «Балада про мальви».

Після подяки д-ра M. Марунчака, що вів увесь концерт, виконавцям, 
ініціяторам, учасникам концерту та всім присутнім, всі грімко заспівали «Ще не 
вмерла Україна!»

ВИСТАВКА ПУБЛІКАЦІЙ, ПОРТРЕТ І ПРИЙНЯТТЯ

Представники організацій, які були в залі, подалися до  стола, де підписували 
П ропам’ятну книгу та отримували для своїх домівок виданий спеціяльно Заповід
ником на це 140-ліття мистецький портрет о. Маркіяна Шашкевича кисти Романа 
Коваля, який присутній в залі наш мистець ще й підписував бажаючим на спогад. 
Інші облягли велику, під цілою стіною , виставку виданих творів Маркіяна і книжок
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З ДОКУМЕНТІВ

МИНУЛОГО І  СУЧАСНОГО 

М. Г. Марунчак

ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО 
НА ШАШКЕВИЧІВСЬКИХ СВЯТКУВАННЯХ 

У ВІННІПЕЗІ

У весняний день, 7 червня 1843 року, в Новосілках Лісних в 
Західній Україні, помирав 32-літній священик, на ім’я Маркіян, який 
записався в історії українського народу його Пробудником, а якого 
письменницька творчість і смерть стали граничним стовпом у відрод
женні західньої вітки українського народу.

Помирав в матеріяльній нужді, неначе символізуючи тим 
цілість життя свого народу; в ділянці національного мислення, його 
духової сили та соціяльно-економічної нужди. Не мав він навіть 
власного гробу і треба було хоронити в чужому.

Щойно 50 років після його смерти, коли-то буйним цвітом роз- 
цвівся Маркіяновий засів по українських селах і містах Західньої 
України, видобуто тлінні останки о. Маркіяна з чужого гробу і виве
зено їх тріюмфально до столиці королівського города Льва. В той час 
прибули до Львова делегації майже від кожного села, сільця та міста, 
бо всі бажали брати участь в других похоронах свого Батька-Відро- 
дителя. Тисячні маси народу, духові діти Маркіяна, супроводжували 
його на Личаківський цвинтар. З того часу річниця смерти Маркіяна 
стала неначе його і нашим національним тріюмфом, і вже не пройшла

та публікацій про нього, серед яких справді рідкісною сенсацією був оригінальний 
примірник славетної й історичної «Русалки Д ністрової» з 1837 року.

Відтак присутні підходили до гостинного столу вздовж другої стіни, де від 
пань — членок Заповідника та М узейної Комісії Історичного М узею  УВАН  під прово
дом  пані Марти Левицької, діставали пахучу каву та солодке, подароване на цю оказію  
українською пекарнею «Ґолден  Бейкері».

Вражень було дуж е багато, святкування було таке різногранне, що було про що 
поговорити та поділитись поглядами. Д о  того ж обговорено теж  справу нового 
портрету, що його можна придбати в Заповіднику, а також обговорю вано ювілейну 
виставку, що її перенесено д о  Історичного М узею УВАН і де мож на буде її довший час 
оглядати.

І до  речі — чекаємо на фільм з відзначування 140-літнього Ювілею Маркіяна 
Шашкевича, що його фінансує кредитівка «Карпатія» та який має стати точкою  
дальших відзначувань в інших українських громадах нашого континенту.

Вінніпег і його Інститут-Заповідник Маркіяна Шашкевича добре розпочав 
це відзначування.
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жодна кругла дата його народження та смерти, щоб ці річниці не від
значити більшим здвигом народу, замітнішою подією.

Ідейні заложення творчости, праці і культу Отця Маркіяна 
пішли теж з тими, які вибрались з рідної землі, щоб шукати кращої 
долі. І наше місто Вінніпег пригорнуло поважну горстку цих бездом
них шукачів, які мозольною працею двигнули себе матеріяльно. 
В парі з тим вони повсякденно несли в своїх серцях культ Великого 
Маркіяна, який додавав їм сили в їхній життєвій мандрівці.

Товариство «Рідна Школа» ім. Маркіяна Шашкевича, в якій ми 
гостюємо сьогодні, у великій мірі причинилося до поширення культу 
Отця Маркіяна. Завдяки ініціятиві і праці рук цієї організації, здвигне- 
но пам’ятник Великому Маркіянові в 1943-1944 роках. На терені цієї 
організації оформився з нагоди річниці 150-річчя народження о. Мар
кіяна — Інститут-Заповідник Маркіяна Шашкевича, який взявся за 
наукове дослідження праці і культу Маркіяна. При допомозі збір- 
ника-журналу «Шашкевичіяна», цей Інститут-Заповідник став дальше 
розвивати ідеї Безсмертного. В цьому році «Шашкевичіяна» завершує 
своє 20-річчя.

З ініціятиви саме Інституту-Заповідника Маркіяна Шашкевича 
та співпраці українських організацій нашого міста, створився ініція- 
тивний комітет для відзначення великої річниця 140-річчя від дня 
смерти Безсмертного. Від імені цього комітету та від імені Інсти
туту-Заповідника Маркіяна Шашкевича, як його голова, я Вас всіх 
сердечно вітаю на цій третій частині сьогоденних Шашкевичівських 
святкувань міста Вінніпегу. Тут, в цій третій частині, ми піснею, 
добірним словом та друком віддаємо шану Безсмертному Маркіянові, 
національному відродителеві нашого народу в Західній Україні.

Який символічний збіг обставин. В червні, по канадській 
традиції, відмічуємо також і в українських родинах День Батька. 
Це день, в якому в особливіший спосіб віддаємо шану голові родини. 
В цьому самому місяці українська організована спільнота Вінніпегу, 
цебто всі родини разом зібралися, щоб спільно поклонитися свому 
національному батькові, який в наших серцях став вічним, без
смертним.

Щоб увіковічнити цю небуденну подію нашого Вінніпегу для 
майбутніх поколінь, документуємо її окремим фільмом, який фінансує 
Кредитова Кооператива «Карпатія».

Цим коротким словом, Вельмидостойні учасники Шашке
вичівських святкувань, я ще раз Вас сердечно вітаю!
Вінніпег, 12 червня 1983 р.

Чи Ви вже вплатили членське до Інституту-Заповідника Маркіяна 
Шашкевича на 1984 рік? Це виносить тільки 5 долярів. 

Члени Інституту-Заповідника отримують «Шашкевичіяну» даром!
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РУКОПИС МАРКІЯНА ШАШКЕВИЧА
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о. д-р Петро Романишин

ХОР БОГОСЛОВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ У ЛЬВОВІ 
В ПАМ’ЯТЬ ОТЦЯ МАРКІЯНА 

(Спомин учасника хору)

Духовна Семінарія у Львові була місцем, де виховувались 
і сталились характери майбутніх українських, чи як тоді звали, греко- 
католицьких, священиків. Там теж колись навчався о. Маркіян 
Шашкевич, Пробудник Галицької Землі. Тому-то Львівська Духовна 
Семінарія, а головно її читальня, носила його імення і гордилася ним. 
При кожній важній події в життю о. Маркіяна Шашкевича, чи то року 
його народження (1811), чи року смерти (1843), чи перенесення його 
тлінних останків із цвинтаря у Новосілках Ліських, де він був парохом 
і помер, до Львова на Личаківський цвинтар (1893), чи річниці появи 
«Русалки Дністрової» (1837), чи перших збірок Маркіянових творів, як 
«Син Руси», — все це давало нагоду до особливих відмічень-святку- 
вань. Очевидно, без хорових продукцій, такі святкування були б не
повні, тому-то хор Духовної Академії музично все їх оформлював та 
прикрашував, беручи тематику до музики й деклямацій слова із творів
0. Маркіяна.

Хор Львівської Духовної Семінарії, згодом Академії, мав усе 
добру славу. Він співав під час Богослужень, давав духовні концерти 
та виступав при різних нагодах. У 1930-тих роках у Духовній Академії 
у Львові, де ректором був о. д-р Йосиф Сліпий, сьогодні Патріярх 
і Кардинал, хор дійшов до найвищих щаблів своєї слави під оглядом 
якості співаків, числа хористів та мистецького виконування музичних 
творів. Хоча були тоді у Львові добрі хори, як мішаний хор «Боян» 
і мужеський хор «Сурма», все-таки хор Духовної Академії був одним з 
найкращих.

Диригентами хору в роках 1930-1939 були ось такі питомці: 
Роман Ульванський, Володимир Жолкевич і Василь Якуб’як. В Духов
ній Академії у тих роках було понад 300 студентів, тому було з чого 
вибрати добрі голоси. В тенорах були тоді такі визначні заавансовані 
співаки, як Я. Левицький, Е. Дмитрук, Іван Задорожний й автор 
цього спомину, для яких високе «С» не справляло жодних турбот. 
В баритонах були такі солісти, як В. Матіяш, М. Гринчишин,
1. Матвіїв, а баси мали таких контристів, як С. Соломон, Я. Остров- 
ський, Д. Базюк, Я. Хома, 3. Нарожняк та І. Мочульський. Для них 
контра «С», чи навіть «А» не представляли жодних труднощів. До 
повного хору тоді належало понад 50 питомців. Це видно на знимці з
1933 року. Вони легко вивчали найтяжчі музичні твори. Проби зви
чайно відбувались двічі в тиждень, у пополудневих або вечірніх 
перервах у рекреаційній залі.
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Хор Богословської Академії у Львові зі своїм ректором о. д-ром 
Йосифом Сліпим (тепер Патріярхом Йосифом) посередині, рік 1933. 
По лівиці від о. ректора — дириґент хору о. Володимир Жолкевич. 
Знимка зроблена в городі Духовної Академії біля статуї Слуги Божого 
Андрея. (Власність о. д-ра Петра Романишина).

Хор Духовної Академії щорічно брав участь на Підлиссю — 
на Маркіяновій Горі, співаючи Архиєрейську Св. Літургію, а опісля 
даючи загальний концерт для публіки. Святі Літургії у неділі та 
духовні концерти в семінарійній церкві Св. Духа притягали широку 
публику, яка була захоплена співом. Коли хор питомців маршував 
вулицями Львова в національних походах чи похоронних відправах, 
багато прохожих включалося до походу, які любувалися співом 
питомців, а були між ними свої й чужі. Співали вони тоді Орловського
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Похоронний марш, а навіть тяжкий марш Бетовена з такою бра- 
вурою, що очі прохожих були вп’ялені в хор. Це був справді великий, 
високої скалі здисциплінований музичний колектив.

Цей хор показав свою «класу» коли то в 1935 році дав в часі 
посту духовний концерт в церкві Св. Духа для ширшої публіки міста 
Львова. Також в попередньому році (1934) відбувся в авлі Духовної 
Семінарії дуже успішний концерт-академія Братства Семінаристів 
в честь Уведення в храм Пресвятої Богородиці. Хор відспівав ряд 
псальмів, а автор цих рядків виконав у супроводі органу (Р. Лиско) і 
скрипки (А. Цегельський) тенорове сольо «Аве Марія» Гуно-Ваха. 
Високе «Н» він узяв з такою легкістю, що всі приявні, проти звичаю, 
довго його оплескували. Це залишилось для нього найкращим спо
мином із життя. Справді, це були роки, в яких слава хору питомців 
Духовної Академії була на найвищих щаблях.

Поїздки хору Львівської Духовної Академії
Тодішній ректор Богословської Академії Магніфіценція о. про

фесор д-р Йосиф Сліпий дбав не тільки про високе теологічне знання 
своїх питомців, але також про суспільно-національне, як також про 
музичне виховання. Львівська Духовна Академія тоді втішалась ви
сокою опінією у цілому світі. В ній студіювали кандидати в священ- 
ство з Югославії, Болгарії, Румунії й Чехо-Словаччини, де жили укра
їнські вірні. Місцеві ієрархи цих країн посилали своїх питомців на 
науку до Львова, до нашої Академії, бо вона зараховувалась до най
кращих.

Його Магніфіценція о. ректор дозволяв також хорові питомців 
виїзджати під час літніх ферій до міст і містечок Західної України із 
концертами. Так було в 1933 і 1935 роках, коли то наша «Рідна Шко
ла», не маючи допомоги від польського уряду, ледве витримувала 
фінансові тягарі. Під час цих двох поїздок хором питомців диригував 
тодішній питомець, а тепер о. Володимир Жолкевич, який проживає в 
Торонті. У першій поїздці автор цих рядків не брав участи. Хор скла
дався із 16 співаків й був обчислений на вужчу об’їздку міст. Про цю 
подорож є докладна згадка в збірнику «Світильник Істини», том І, 
який зредагував д-р Павло Сениця, Торонто - 1973 - Чікаго, сторінки 
517-518. З цієї причини про неї не буде тут згадано.

Друга поїздка відбулась у 1935 році від 6-го до 27-го серпня.
Це було музичне турне в ширшому маштабі. Співаків було 24 враз з 
адміністратором. Разом з нами їздив питомець-скрипаль Артем 
Цегельський й піяніст — питомець мгр. Євген Дачишин. Автор цих 
рядків був уже рукоположеним священиком (у травні того ж року) 
й його запрошено як соліста-тенора, як також, щоб служити Св. 
Літургії для хористів. Хор Богословської Академії був уже добре відо
мим українській публиці з попередніх виступів, тому його всі знали і 
на нього очікували. Хоча ці концерти були присвячені пам’яті Маркі
яна Шашкевича, то весь дохід із концертів був призначений для 
«Рідної Школи». Головна Управа «Рідної Школи», яку тоді очолював
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о. Мітрат О. Базюк і д-р Мирон Коновалець, як секретар, повідомили 
в пресі все українське громадянство Галичини, щоб прийняти хор і 
ним гідно заопікуватися. Треба на цьому місці підкреслити, що опіка 
громадянства була надзвичайно добра, а головно по священичих рези
денціях. Деякі питомці, що гляділи за подругами життя, знайшли їх в 
часі своїх концертових відвідин в священичих родинах та опісля 
дружились.

Хор об’їхав тоді понад 20 міст і містечок, де в кращих залях 
давав концерти. Часто треба було співати наддатки, бо публіка цього 
вимагала. Ми тоді бували в ось яких містах: Винники (біля Львова), 
Городок, Яворів, Перемишль, Ярослав, Любачів, Рава Руська, Белз, 
Сокаль, Радехів, Броди, Золочів, Зборів, Тернопіль, Збараж, Теребов- 
ля, Копичинці, Чортків, Заліщики, Городенка, Коломия. Розумі
ється, годі описати захоплення публіки хором. У трьох містах: 
Ярославі, Золочеві й Тернополі хор питомців співав Св. Літургії у не
ділі в переповнених вірними церквах.

Програма концертів була різноманітна. Вона складалася із тво
рів українських і чужих композиторів. Крім точок хору, була промова 
гіитомця Романа Дурбака, деклямація Зенона Нарожняка і скрипкове 
сольо питомця Артема Цегельського при акомпаніяменті мґ-ра Євге
на Дачишина. Програма пісень була багата та різнородна. Ось дещо 
з репертуару: А. Веделя «На ріках вавилонських», Дірина «Хваліте 
Бога», Б. Кудрика «Хваліть, діти, Господа», Шуберта «Аве Марія», 
Ґріга «Пізнання краю», Матюка «Не згасайте ясні зорі» та «Квітка 
дрібная», Ф. Колесси «В горах грім гуде», «Що то за грім», «В’язанка 
лемківських пісень», С. Воробкевича «Огні горять», О. Нижанківсь- 
кого «Золоті зорі» та «Гуляли, гуляли». З народніх пісень хор вико
нував: С. Людкевича «Пою коні», К. Стеценка «Бурлака», М. Лисенка 
«Ой бурлака» та «Вилітали орли». З легкого жанру були такі пісні: Д. 
Котка «Через поле широкеє», Пфайля «Ставок заснув» зі солями ав
тора цих рядків, а «Цвітку дрібную» сольо співав Василь Матіяш.

Ось так виглядало мистецьке життя в Рідному Краю в Духовній 
Академії у Львові з перспективи 48 років. Залишились лишень спо
мини, що снуються срібним павутинням у минуле. Не стало Духовної 
Академії, багатьох питомців та чудового хору. Багато з учасників цих 
днів слави повмирали, лишень дехто залишився ще може в Україні, 
а дехто ще доживає віку на чужині. Нехай цей спомин славетних днів 
хору Богословської Академії у Львові, написаний ще живим свідком, 
внесе золотий промінчик та зігріє серця тих, що ще живуть і радіють 
споминами минулих літ . . . *)

*) Отець д-р Петро РОМАНИШИН, автор цього спомину, крім своїх священичих 
обов'язків, присвятився також науці та хоровій музиці. Свої студії закінчив автор 
докторатом з філософи в Українському Вільному Університеті в Мюнхені. В часі свого 
душпастирювання провадив церковними і світськими хорами. Впродовж 20 років 
(1963 - 1983) був директором дяківських і дияконських курсів у Вінніпезі. Має також 
свої музичні композиції та аранжеровки.
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СТУДЕНТИ УКУ ВШАНОВУЮТЬ ОТЦЯ МАРКІЯНА

Студенти X I I I  Літнього академічного курсу Українського Католицького Університету 
ім. Св. Климента Папи, на святковому закінченні курсу в дні 23-го липня 1983 р. 
вшанували в окремий спосіб о. Маркіяна Шашкевича. Двоє студентів, Леся Чермак та 
Марко Міхалков піднесли отцеві ректорові І. Музичці портрет Маркіяна Шашкевича
з таким словом та присвятою: «Ми, студенти XIII Літнього академічного курсу 
Українського Католицького Університету, приходимо до Вас, отче ректоре, щоб 
висловити їх Блаженству Блаженнішому Патріярхові Йосисрові і Вам нашу найсердеч- 
нішу подяку за створення можливостей відвідувати цей курс та підвищити наше знання 
в різних ділянках української науки.

Враз з цією подякою від серця, ми просимо прийняти портрет о. Маркіяна 
Шашкевича кисти мистця Романа Коваля, який видав Інститут-Заповідник Маркіяна 
Шашкевича у Вінніпезі. Врученням його у Ваші руки ми бажаємо відмітити цю ідейну 
настанову, яку безсмертний Маркіян передав перед століттям нашій молоді, а зокрема 
тим, які посвятились працювати на ниві Христового Виноградника та тим, які взялися 
орати народний обліг.

Робимо це з нагоди 140-річчя від дня його смерти і тим самим вшановуємо не 
тільки його духову настанову, в якій ми зобов'язані працювати, але також вшановуємо 
її творця — Безсмертного Маркіяна».

На знимці — момент передачі портрету, на якому на відворотній стороні 
підписалися усі студенти курсу.
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ДО РОДОВОДУ ШАШКЕВИЧІВ

НОВІ ДОПОВНЕННЯ

Після появи «Шашкевичіяни» з листопада 1981 p., пані Олена 
Филипович та інж. Евстахій Филипович, обоє з Філядельфії, надіслали 
до редакції «Шашкевичіяни» наступного листа:

«Із статті проф. Кирила Студинського ,,До історії роду 
Маркіяна Шашкевича” нам вияснилось в якому ступені була спо
ріднена з о. Маркіяном наша бабця Юліянна Шашкевич, замужня 
Луцик.

Як бачимо, то о. Іван Шашкевич, парох Годова, був прадідом 
о. Маркіяна і нашої бабці Юліянни. Найстарший син о. Івана Шашке
вича, о. Семен, мав сина отця Шашкевича Семена, який був батьком 
о. Маркіяна. Третій з ряду син о. Івана Шашкевича, Ілія, мав сина 
о. Івана, якому відступив парохію Годів ще за свойого життя. Той 
о. Іван був жонатий з Марією де Шумовська-Мойсеович, дочкою 
о. Олексія, пароха Мільна та Залозецького декана. Отець Іван Шаш
кевич і Марія Де Шумовська-Мойсеович були родичами нашої бабці 
Юліянни Шашкевич-Луцик. Як бачимо, то о. Семен, батько о. Мар
кіяна Шашкевича і о. Іван, жонатий з Марією Мойсеович, були 
стриєчними братами. Отже, о. Маркіян Шашкевич і наша бабця 
Юліяна були стриєчні брат і сестра. Юліянна Шашкевич-Луцик була 
остання з роду Шашкевичів в селі Годів. Так о. Іван, батько Юлі
янни, як і о. Теодор Луцик, чоловік Юліянни, який отримав по смерті 
тестя парохію Годів, похоронені на цвинтарі в Годові.

Другою місцевістю, де жила родина Шашкевичів, було село 
Струтин біля Золочева. Найстарша дочка о. Івана Шашкевича та 
Марії де Шумовська-Мойсеович — Катруся була одружена за отця 
Бонавентурою Волошинським. Наймолодша дочка о. Івана і Марії — 
Анна була одружена за о. Терентія Перфецького. Обидва отці були 
свого часу парохами Струтина. У Перфецьких проживала мама Анни
— Марія де Шумовська-Мойсеович, де і померла та похоронена на 
місцевому цвинтарі. У Струтині проживала теж наша бабця 
Юліянна, там вона померла і похоронена». 
* * * * *

В доповненні до цього листа, від вже названих добродіїв 
Інституту-Заповідника Маркіяна Шашкевича, наспів другий лист з дня 
29 листопада 1982 р. такого змісту:

«Пишучи про о. Івана Шашкевича, пароха Годова і його 
дружину Марію де Шумовську-Мойсеович, ми згадали лише про три
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їхні дочки, а саме: Юліянну, Катрусю і Анну. Забули однак подати, 
що крім тих дочок, були два сини: о. Михаїл (старший) одружений з 
Іванною Перфецькою, який був парохом Ценева. Він помер у моло
дому віці. Другий син — Дионізій, одружений з Марією, який був 
учителем в селі Жабине, недалеко Годова.

Оці дані прошу включити до попереднього нашого доповнення 
до родоводу Маркіяна Шашкевича, яке ми вислали на ваші руки з дня 
19 листопада 1982 року».

Оцінка останнього випуску «Шашкевичіяни» в листі 
п. Григорія Мигаля з Тандер Бей:

«Дякую за найновіше число «Шашкевичіяни», яке я прочитав з 
великою увагою та неменшою цікавістю. Усі статті цікаві й акту
альні. Ваша редакційна, з додатком наступної 3. Квіта, — це важкий 
дзвін тривоги про стан української мови і в Україні, і на поселеннях. 
'Ґим ,,дзвоном тривоги” слід дзвонити безнастанно в усіх періо
дичних виданнях так в україномовних, як і в іншомовних.

Розділ наукової праці Василя Щурата, якому Ви дали наго
ловок ,, Українські проповіди в церкві Св. Варвари у Відні в перед- 
шашкевичівських часах», цінний для мене не лише з наукового боку, 
але й неменше з мовного. Праця ця, писана відомим науковцем 
у Галичині 69 років тому, а як же вона мовно далека до сучасної, який 
великий прогрес зробила наша мова за цей час.

Неменше цінною і цікавою також і мовного, і фактологічного 
боку,,Автобіографія Володимира Шашкевича”, сина поета. Віддаль 
часу невелика, понад-сторічна, а яка ж діяметрально відмінна епоха 
обставинами, життєвими умовинами. Зокрема показано, в яких 
невідрадних умовинах приходилось пробиватись і здобувати освіту 
сиротам по священиках. І тут же постає питання, як мало був 
організований оцей священичий стан. Чогось про те і нині тут ніхто 
не пише. А це широке поле праці сучасним дослідникам».

Не тільки словом, але й ділом віддаймо поклін Маркіянові.
Вже сьогодні станьте членом Інституту-Заповідника Маркіяна 
Шашкевича! Передплатіть «Шашкевичіяну» собі та своїм рідним!

З ЛИСТІВ 
ЧИТАЧІВ «ШАШКЕВИЧІЯНИ»
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Анатоль Курдидик

БІБЛІОГРАФІЯ МАРКІЯНА ШАШКЕВИЧА 

Завдання, в якому кожний може помогти своїм вкладом 

(Дев’яте продовження. Гляди «Шашкевичіяна», чч. 15-16 до ч. 32)

84. Опис останнього Маркіянового Свята на Білій Горі 
в Підлиссю, що відбулося в неділю, 6-го серпня 1939 року, отже 
три тижні і кілька днів перед вибухом Другої світової війни, знайшли 
ми у львівському щоденнику «Діло» з датою середи 1939 року, 
на сторінці 8-й, куди подав його «О.Л.», мабуть львів’янин та учасник 
Свята, коли зважити дату свята і дату газети. Під подвійним заго
ловком «На Білій Горі — Маркіянове Свято в Підлисю» читаємо: 
«Велика ясна ватра заблисла вже в суботу вечером на Білій Горі в 
Підлисю. Ватра горіла цілу ніч і видно її було кілька миль ген 
довкруги. Вона пригадувала, що в неділю, 6 ц.м., як і минулими 
роками, зійдуться на ній доньки і сини цієї землі, щоб під раменем 
Маркіянового хреста зміцнити свою віру у краще завтра. Прегарна 
погода стягнула десятки тисяч громадян на Білу Гору, з ближчих, 
дальших і навіть дуже далеких закутин краю. Переважала молодь 
обох полів, здебільша у прегарних вишивках. На святі бачили ми теж 
старших, поважних громадян, представників українських товариств. 
Між іншими від УПР (Української Парляментарної Репрезентації, — 
АК) прибули на свято посли: д-р Ст. Біляк і Г. Тарнавський. — В 
годині 11-й перед полуднем привитало духовенство і збірне грома
дянство устами о. дек. Пришляка Преосвященного Кир Никиту. 
Опісля здисципліновані ряди посестер і побратимів зі «Сокола» з 
Одеська, Кут та Юзькович під проводом д-ра Мучія, сокільська 
оркестра зі Золочева, хор з Олеська і маси народу посунулись до 
престола під Маркіянів хрест на Богослуження. Під кінець Богослу- 
ження виголосив добре обдуману проповідь Преосв. Кир Никита.
— Свято скінчилось коло 3 год. пополудні Панахидою на могилі 
Невідомого Стрільця, що сховалась під могутні рамени Маркіянового 
хреста. — Цього року не було по Богослуженні сокільських вправ, 
ні товариських забав, як минулими роками. Не маяв теж цього року з 
вершка хреста жовто-блакитний прапор, як це бувало минулими 
роками. Тому по святі громадяни стали розходитись в найбільшій 
повазі до дому. Неодному насувалося питання: Чи і як проведемо 
Свято Маркіяна на Білій Горі в черговому році?»

85. До книжкової полиці з творами про Маркіяна Шашкевича 
чи про його творчість, долучуємо чергове забуте видання. Безпосе
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редньо після Визвольної війни, бо в 1921 p., вийшла у Львові книжка, 
на першій сторінці якої стояло: «Василь Щурат: «Голос Галичан». 
Перші друковані поезії Маркіяна Шашкевича. Пам’ятка з сотих 
роковин народження. Львів, 1921. Накладом Українського Інституту 
для дівчат в Перемишлі». Як бачимо, видавець — цікавий.

86. Ще старше таке ж видання віднотовуємо з журналу 
«Ілюстрована Україна, рік І, ч. 6 з 1913 p., у якому на сторінці 15 
читаємо таку бібліографічну нотатку в рубриці «Нові книжки і видан
ня»: „Писання Маркіяна Шашкевича, видав Михайло Возняк. Накла
дом Наукового Товариства ім. Т. Шевченка у Львові. Львів, 1912, 
стор. 294” .

87. Маркіян Шашкевич знайшов теж своє місце в драматичній 
літературі, навіть у дитячій, і можна це підтвердити двома п’єсками, 
що їх зустріли ми в книжці «Світ Дитини, Альманах для дітей, 
Річник 17, Львів 1936 p., Накладня Михайла Таранька». Перша з п’єс, 
пера Степана Короля, зветься «Школярик Маркіян — сценічна 
картина з дитячих літ Маркіяна Шашкевича». Дія відбувається 
на подвір’ї приходства в Підлисю в 1823 році і має шість акторів, — 
головного Маркіяна, як хлопчину років 12 та п’ять сільських його 
товаришів забав, в тому трьох дівчаток та хлопців Гриця й Андрія, 
всі в роках 9-11. «Школярик Маркіян» надруковано в альманаху 
на сторінках 201 - 205 і до п’єски додано замітку: «Цензуровано 
в Старостві в Золочеві й дозволено на виставу в дні 9 листопада
1934 р.»

88. Друга Маркіянова п’єска надрукована теж у згаданому 
альманаху для дітей «Світ Дитини», річник 17, Львів 1936 p., 
Накладня Михайла Таранька». П ’єса — того ж автора — С. Короля, 
зветься «Буря над Білою Горою». Це сценічна картина в одній дії, 
акція якої проходить уже в підніжжі Маркіянового хреста і акторами 
в ній є семеро пастушків з села Підлися, віком 11-13 років, Маркіяна- 
хлопчини в цій п’єсі вже немає. «Буря над Білою Горою» надрукована 
в альманаху «Світ Дитини» на стор. 231 - 234, і при ній немає вже 
замітки, що вона дозволена урядово до вистави, — мабуть її і не 
виводили на сцені.

89. В 1943 році, в 100-ліття смерти о. Маркіяна Шашкевича, 
віднотована його світла постать та підкреслене його значення в безліч 
статтях та нотатках української преси у вільному світі. М. ін. 
філядельфійський місячник «Місіонар», півофіціоз УКЦеркви в ЗСА 
від 1917 року, відзначив ювілей Пробудника передруком Псалма 
Русланового «Віра серця мого, як Бескид...» на цілу сторінку в 7-ому 
числі з липня 1943 p., додаючи до Псалма фото Маркіяна та дати його 
народин і смерти, — все під заголовком «В 100-літну Річницю 
Смерти Пробудителя Галицької Землі».
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90. Той же «Місіонар» з Філядельфії дає нам у числі 8 за 
серпень 1943 p., ряд інформацій про запляноване Свято Маркіяна 
Шашкевича в Нью-Йорку, для якого визначено неділю, 3 жовтня 1943 
року. Свято фірмував спеціяльний Комітет Століття М. Шашкевича 
і воно мало відбутися у великій залі Тавн Голл. Крім цього Комітет 
плянував «видати хоч найважніші поезії Шашкевича», фінансувати 
погруддя о. Маркіяна, «яке збережеться у відповідному місці» і 
взагалі зробити все, щоб найширші кола довідались, чим Маркіян 
був «для них, для їх батьків, для минулих духових працівників, що 
користали з Маркіянової творчости». У зв’язку з такими завданнями 
Комітет закликав усіх свідомих українців допомогти йому реалізувати 
їх, висилаючи негайно допомогу чи у формі жертви, чи у формі при
віту та заяви солідарности з Комітетом. Відозву-статтю в тій справі у 
«Місіонарі» під заголовком «Маркіянова Пам’ять з Роду в Рід» під
писав о. Володимир Лотоцький, адреса для посилок була: Very Rev. 
М. Markiw, 22 Е. 7th Street, New York City.

91. Американські Свята M. Шашкевича були наче відгомоном 
таких же свят в Західній Україні в 1937 і 1938 pp., коли там масово 
відзначувано 100-ліття появи «Русалки Дністрової», про що читаємо 
часто у львівському щоденнику «Новий Час» з тих років. Звіт з одного 
з перших таких свят маємо і в ч. 217 того часопису з 1-го жовтня 
1937 року. Воно відбулося в с. Ожидів біля Золочева, в неділю, 5 ве
ресня і після Служби Божої з проповіддю на тему «Ти не неволі син!» 
пароха та знаного діяча о. Е. Давидовича, була ще Панахида, а 
після полудня, в місцевому Народному Домі відбувся Ювілейний 
Концерт зі словом студента Володимира Короля, виступами чоло
вічого і жіночого хорів під батутою місцевого дяка Семена Андруш- 
кова та чотирьома добрими деклямаціями поезій Великого Маркіяна.

— (Далі буде) —

ВІД АДМІНІСТРАЦІЇ ШАШКЕВИЧІЯНИ

Просимо всіх, які отримали портрет о. Маркіяна Шашкевича, 
щоб були ласкаві надіслати за нього належність в сумі п'яти долярів 
та одного доляра за пересилку, цебто разом шість долярів.

Просимо це зробити чимскоріше, щоб ми не були змушені 
висилати окремих пригадок, бо це наражає нас на зайві витрати.

Заздалегідь щиро дякуємо всім тим, які поспішили з висилкою 
цієї належности. Тих, які не бажають затримати портрет о. Маркіяна, 
просимо їх повернути портрет на нашу адресу.
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ПОЖЕРТВИ І ВПЛАТИ
1 9  8  2 р .

100.00 дол.: проф. Михайло Шашкевич, Чікаґо; д-р Роман Смик, Ковл Ситі, ЗСА; д-р 
Осип Ільків, Чікаґо.

90.00 дол.: мґр. Павло Копачівський, Гамілтон.
60.00 дол.: Степан Петелицький, Ванкувер.
52.00 дол.: д-р Романа Навроцька, філядельфія.
50.00 дол.: інж. Евстахій та Олена филипович, філядельфія; М. Бойчук, Саскатун; 

о. крилошанин Степан Кулак, Сенді Лейк, Манітоба.
30.00 дол.: о. Володимир Жолкевич, Торонто; о. Іван Макух, Мирнам.
25.00 дол.: ВПреосв. Митрополит Кир Максим, Вінніпег; о. крилошанин Ярослав 

федуник, Едмонтон; д-р М. М. Небелюк, Торонто; Зенон Круцько, Вінніпеґ; 
інж. Сидір і Марія Тим'як, Пітсбурґ.

24.00 дол.: Неоніля Дмитрук, Едмонтон.
20.00 дол.: M. Завицький, Нью-Йорк, о. Микола Дадьо, Едмонтон, о. Іван 

Черкавський, Дервент; Т. Климчук; о. Степан Клепарчук, Сідер Ґров; о. декан 
Василь Стебельський, Райдінґ; о. декан Іван Іванчук, Босижур, Ман.; інж. Роман 
Кальба, Воррен; мґр. Петро Салиґа, Вінніпеґ, д-р Мирослав Гладишевський, 
Калґари; д-р Зоя Плітас, Торонто.

18.00 дол.: Преосв. Платон Корниляк, Мюнхен.
15.00 дол.: о. Василь Чопей, Едмонтон; о. Андрій Заяць, Вінніпеґозіс, Манітоба.
14.00 дол.: Іван Нестор, Вінніпеґ; (t) проф. К. Тучапський, Чікаґо.
10.00 дол.: д-р Богдан Казимира, Ріджайна; проф. І. Тесля, Оттава; Лев Стойкевич, 

Вінніпеґ.
6.85 дол.: Степан Кікта, Клівленд.

* * * * *

1 9  8  3 р .

500.00 дол.: Кредитова Кооператива «Карпатія», Вінніпеґ.
400.00 дол.: д-р Роман Смик, Ковл Ситі, ЗСА.
100.00 дол.: Кредитова Кооператива Північного Вінніпеґу; Запомогове Братство Святого 

Отця Миколая, Вінніпеґ; Андрій Господин, Вінніпеґ; Рудольф Яків федюк- 
федорович, Ріджайна; Ярослава Ломаґа, Торонто; о. Мітрат Роман Добрянський.

80.00 дол.: Ярослав Савка, Монтреаль.
52.00 дол.: Григорій Порохівник, Едмонтон.
50.00 дол.: Юрій Гнатюк, Вінніпеґ.
45.00 дол.: Марія Долішна, Сент Кетеринс.
30.00 дол.: Туня Біжак, Торонто.
25.00 дол.: о. декан Юрій Дубицький, фраквил, ЗСА; Мирон Маланюк, Чікаґо.
20.00 дол.: о. Роман Набережний, Ошава; о. Евген і Неоніля Дмитрук, Едмонтон; Дмитро 

Беґій, Вінніпеґ; Микола Валіон, Су Сент Марі; д-р М. М. Небелюк, Торонто; 
о. Петро Огірко, ЗСА.

11.00 дол.: Зиновій Круцько, Вінніпеґ.
10.00 дол.: о. Василь Чопей, Едмонтон; о. Мітрат Ярослав Гайманович, Монтреаль; 

Марія Ганас; Ольга Сенчук; Ірена Стойкевич, Вінніпеґ; д-р Зоя Плітас, Торонто.
5.00 дол.: Степан Ямнюк, Вінніпеґ; Степан Кікта, Клівленд.

Будьмо зорганізовані в поширюванні Шашкевичівських ідей! 
Скріпляймо членство Інституту-Заповідника Маркіяна Шашкевича!
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