
І і. ІІО.УЧНІ РОЗВІДКИ З Д1ЇВ І ПІЧ

Львова, або до Черновець, 
шої церкви, чи

44. Потреба знати свою бувальщину.
(Ол. Варвіньского).

На землі жиє богїіто людйй, поділених па всі': .-.роди, 
мов би великі семї, родини. Кбждпй нарід говб; >> . ь своєю 
мовою, сьпівас свої піснї, має свої окремі звич. і. Ні ши
рокі ріки, ні висбкі гори не в силі розділити народу між 
собою. Люди ділять землю на менші та більші краї, дер
зати та царства, кладуть між ніїми свої границі, а всеж 
іаі.и нарід остане народом, хоч би єгб розділив поміж дві, 
або гри держави чи царства.

Поїде наш чоловік зі Львова до Черновець таії нестя
мнії. ся, що він з Галичини заїхав ужб в йнший край, на 
Буковину, бо й там найде він своїх людйй, що говорять 

< го рідною мовою, сьпівйють такі самі пісні, так само 
еьвяткують чи то І’іздвб чи Великдень, так еймо справля
ють весїля, тай йнші звичаї у них такі, як і в рідній єгб 
стороні. Лучйть ся колії вашому чоловіковії з далекої 
України, зза яких сто або й більше миль, чи з Києва, чи 
з Одеси або з далекого Чернйгова чи Харкова заїхати до 

доведе ся єму зайти чи до ва
до читальні, абб так між громаду наших 

люднії, всюди витають єгб щиро як свого чоловіка і здає 
ся єму. що він серед своєї рідні, мов у сббе дома.

Отже бачимо, що йнші границі країв, держав чи царств, 
а йнші гранйцї народів. Нераз протягом ебткп. абб й де
сятки літ — зміняють ся гранйцї держави, які собі поклали



— 109 —

самі люди, або й ціла держава розпадає ся, зовсім щезає. 
Але не так діє ся з народами. Минають сотки і тіїсячки 
літ, а нарід жиє собі та сидить громАдами на селах та мі
стах і переживає не одну держйву, хиба що сам нарід по- 
пехАє свою рідну мбву, свої пісні, відпурає ся своїх пред- 
ківских звичаїв та пригбрпе ся і пристАне до чуженйни.

Так Отже рідна, матерня мова та народні звпчАЇ най- 
міцнїйше єднають та лучать народи між собою. Тіімто всякий 
повинен дорожити тим словом, що ним мАти сьпівала,

„як малбго сповпвйла, 
з малйм розмавляла".

. мова се дар Ббжий, а хто її забуває, зневажає 
сей Божий і свою матір, а

„хто матір забуває,
тбго Бог карає, 
чужі люди цурають ся, 
в хату не. пускають".

1 ду то треба дббре прислухуватн ся до своєї рідної 
мої ... чи то она вихбдить з розумних уст, чи гомонить 
ми. •■звучною піснею, чи чптАє ся в кнйжцї. Хто не знАб 
сво' і рідної мови, тому чужа наша славна на весь сьвіт 
руска пісня, тому не зрозумілі наші прбдківскі звичаї, та
кої о не прнвитАють по братньому під нашою стріхою.

Така отже вбля Ббжа, щоби люди жили на землі на
родами. Тіімто кождий розумний чоловік новішої! вийти 
свій нарід, де він жиє, по яких краях та держйвах, повй- 
пен звати єгб минувшину, єгб бувАльщииу, якй булй єгб 
доля в давнішу,

„чия прАвда, чия крйвда
і чиї ми дїти".

Знати, що діяло ся з нашим україньско-руским пйро- 
дом, як жйли наші предки, чи онй вслАвили ся, абб що 
може робили нерозумно, се не тілько річ цікава, Але й дуже 
потрібна і поучна. Пізнавши бувальщину україпьско-рус- 
кого народу, ми ще горячійше полюбимо сей нйрід і ту 
землю, на якій він жиє. Ми тоді будемо знАти, як нам 
і пашим дїтям треба жити, щоби не попадали в такі самі 
похибки, в те саме лихо, якб доводйло ся переживАти на
шим батькам та дідам.
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45. Руский край і нарід.
(Од. Барвіиьского).

Як .і..'<» говорить нарід рускою або україньско-рус- 
і.ою мовою’), так далеко сягає руска земля. А говорить 
парі-1 руокою мовою по обидвбх зббчах Карпатских гір2) 
(Бескидів від ріки Сяну на збходї, а відси на цілім ширб- 
і.ім просторі понад Днїстрбм та Дніпром далеко на схід 
сонця ая поза ріку Дон, а з півночі! від Пйньскпх лісових 
бч.іб'І (Полісе), від рік Прилети і Дбспи, що вливають ся 
до Дніпра, ая; на полуднє по Чорне море, куди дівають 
< я майже неї рускі ріки. 'Гай по другий бік І/ .'п посе
лили ся І’усиніі ая; далеко в угбрский низ. ’ ' ■ отже 
тепбр руский нарід в двох державах: в Австрйш -угбр- 
сі.ій, де. заселив більшу (східну) масть Галичиї лпу
(північно-західну) часті, Буковини і півпічно-сх сть
Угорщини, а в І’бсиї цілу полудневу сторону іор-
ііомбря’). Всіх Русинів в Угбрщипї, Галичині. . : пнї
і на Україні числять більш ЗО мілїбнів душ.

< ,'сй просторий край, заселений руским народом, майже 
рівняє ся обширом Австріійско-угбрскій монархії, ііа за
ході сей край перетятий луком Карпатских гір. північна егб 
частіша є лісовим низом, в части багнистим, в части пі
сковитим, мало придатним до хлїборббекої управи. Тут були 
ті сховища, куди збирало ся населене із слабше захищених 
сторін і переховувало ся в небезпечних часах. В середнім 
иочеї еего краю, з хвилястою, горбоватою поверхнею, ви
ступають височнші і високоровенп з високими хребтами, 
які на іають км\ подекуди гірекбго вигляду. Сі височини 
І високоровенп вкриті переважно плодовитим чорноземом, 
иомереривапі глибокими ярами і коритами рік Дністра,

’) Назву 5 країна стрічаємо в рісках лїтопйсях уже 
в 13-ім етолїтю, а ся назва перейшла відтак і до народних уст. 
Нею називано не лише погранйчні рускі землі, але опісля став 
руский нарід звати всі рускі землі в роснйскім царстві Украї
ною. Сею назвою означуємо також весь руский нарід в супро- 
тйвностн до великорукого або москбвского.

І Н горах сягає руске населене далеко на захід аж по ріку 
Н. ’.ір.ід і до підніжа Татраньскпх гір.

з Окрім і"го розкиненими оселями живуть Русини в пів
нічній Ам- рипі (В Зєдйнених Державах і в Канаді), в південній 

нцї в Парані) і на далекім схбдї дзпї над рівбю Амуром.



— 111 —

старовиі 
часів о
ТОШіСЯХ.

нарід є східною частішою великого Словяпь-
■ нп і ділився па дрібнїйші племена з окремими

■ датпїйпіе і шійчисленпїйїпе племя, Поля її и, 
було над середппм Дніпром а голившім вгб 

ом "\і ііііїв, Се був осередок житя руского народу
- ■ властива Русь.

Богу, Дніпра і їх допливів. Тут розвивало ся і держало 
ся руске жито культурне і політичне, хоч і сюди не- 
раз набігали ватаги диких степових народів і часом зали
вали сі сторони. Полуднева сторона сегб краю аж по чор- 
номбрске побереже зовсім безлісна. Тут розкинули ся без
межні травяні степи, то па сході лучать ся з великими 
азййскпми степами. Ся степова країна була широким шля
хом. яким пересували ся. па нїм товкли ся, кочували хіїжі 
орді: азіїйскпх народів і були грізними також для дальших 
земель, а часто лежала та країна пустішою.

простору країну опанував і заволодів ибю українь- 
сі. - і нарід бодай в значній части вже в глибоку 

. на яких 600 літ після Різдва Христового і тих 
писана память про папі нарід заведена в лї-
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Собор сьн. Софії.

КНЯЖІМ ІІрЄСТбЛЇ І! Києві

8
’) домашня війна.
Чптлнкл ДЛЯ ПРИГОТ. КЛ. УЧ. СЕМ.

Се довело зараз по єгб смерти до кривавих .усобиць1) по
між братами, поки наймолодший син Ярослав злучив 
знов разом всї уділи, засів на 
і обявйв себе великим князем.

47. Великий князь Ярослав Мудрий.
(Ол. Барвіньского).

Кн. Володимир Великий мав багато синів і розділив 
тиїгпним звичаєм Русь па уділи, котрі роздав між сипів.
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ііавляв сьвящбпиків,

Золоті порота.

Ярослав заслужив ся для Руси пе тілько щасливими 
війнами. зл<- те більше впутрішним упорядкованєм рускої 
землі. Він заходив ся пильно, щоби дальше розширити 
і утвердити Христову віру на Руси, ставив церкви, наста- 

а над усіма постановив він в Києві.

митрополита Ілариова. родом Русина, бо дбси мптрополіі- 
іамп і владиками (єпископами) Сулії Греки

На шімятку побідп над Печенігами (в р. 1037) поста
вив Ярослав в Києві на тім місці, де відбула ся з ними 
л.івлнта битва, величаву церкву, собор сьв. Софії. Церкву 
сі- бу тукали. і украпіалп грецкі майстри па той лад. як
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і

І
Нерушима стїна.

видив князь сьпіваків і завів церковний сипів хорйльний. 
Щоб убезпечити Київ від пйпадів хижих народів, обвів

Татари підчас першого нападу па Київ і240 р. потрохи 
зруйнували її, одначе більша частина, а особливо частина з го
ловним престолом оста.ла иїла і тому звуть сю частішу »нерушіі- 
мою стїнбю'.. котра тут зображена на картині. Па ній находить 
ся чудовий образ Пр. Богородиці мозаікбвої роботи.

церква сьв. Софії в Царгорбдї. Се одинока у нас будівля, 
що з того часу заховала ся доволі цїлбю1). З Греції! сиро-
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ш
300 іїтйі 

сьвяіш-
Домоіпіна іаі. Ярослава Мудрого.

Ярослав місто муром (1037 р.). Над одними воротами 
і: с« му мурі поставив він церкву сьвятбго Благовіщена, по
криту золотою бляхою і тому сї ворота звали ся — -Золоті 
І'и.рота, Ніїпї лишили ся з них тілько останки стін, попід
пирані камінними луками і споєні желїзпими штабами.

Ярослав був перший 
письменний князь рус- 
КИЙ. Він любив ІЯЛЬМИ 
читати і розмовляти з у- 
чеии.ми ЛЮДЬМИ, ВЄЛЇІ: їм 
перекладати з грбцкої 
мови на церковно - сло- 
вяньску ріжні КНИГ: 
ЖИТИ їх в церкві ( ' і 
Софії, де такіім сп ■ м 
основано першу 
ТСКу. В Новгороді 
він школу па 
боярских та 
нйчпх.

Найбільш вславив ся 
Ярослав яко перший руекий законодавець, бо вій казав 
списати рускі права (закони) в книзі званій „Вуска Правда11. 

Ярослав умер вже старим, маючи 76 літ (26. лютня 
1054 р.), а «гб поховали в Софійскій церкві, в мрамбряній 
домовині, котрії й до нині зберегла ся і стоїть за іконоста
сом. ,'іїтоніісець назвав Ярослава „Мудрим" задля того, то 
він любив науки, дбав про розшііренє прбсьвіти і розумно 
улїідив руску державу. Він мав таке поважане між воло- 
іар.імп нашої части сьвіта (Еврбпп), що мибгі з ним по

своячили ся.




