
 

 

З А П О В І Д И, 

rотрі кождий судия знати і перестерігати повинен 

Для молодого поколїня судиїв зібрав старий судия. 

 

 

Мудра є книга законів народу твого, але о много мудрійша книга життя, 

написана через віки досьвіду, кровю і сльозами терплячої людскости ; тамту 

читай пильно і судячи засягай єї ради, – а тота най лежить все перед тобою 

отверта, бо чого не найдеш в першій, о тім осьвітить тебе докладно друга своєю 

мудростию. 

 

 

 

Судячи, будь для себе найбільш строгим судиєю. Коли-б ти зранив, убив, 

обікрав, обдер брата свого – менший се злочин, – там терпить чоловік і 



перетерпить – ту паде людськість ціла під тягаром терпіня, – бо ти прецїнь 

виконавцем справедливости, а де-ж найде ю, як у тебе єї нема. 

 

 

 

 Убожество най буде окрасою твоєю. Не пожадай скарбів сьвіта сего, бо ся 

жадоба буде кулию у ніг твоєї справедливости ; – не шукай вивисшення себе, 

стан твій судейский най буде для тебе найвисшим достоінством, що-б анї надїя, 

анї вдячність, анї обава не затемнювали ясности суду твого, а суд твій буде 

вільний і незалежний, що-б міг бути справедливий. 

 

 

 Най не клонить ся суд твій перед могучим сьвіта сего, бо нема так 

могучого, котрий би немав склонити ся перед судом. Будеш мужний і відважний, 

без обави і тревоги анї перед достойником, ані перед силою збройною, анї перед 

бутною голотою, – бо коли тебе здопчуть і посїчуть, над трупом твоїм стане 

другий судия, котрий піднесе суд твій здоптаний і вдоволить ся 

справедливости. Горе народови, котрого судиї не мають відваги виповідати 

суду свого ! 



 

 Будь оборонцем бідних, пригнентених, опікуном сиріт і опущених, а 

сильному напасникови ставляй остро чоло, бо лїпше як тебе згнете, як би мав 

згнести безбронну сироту. 

 

 

 Не суди, коли ти хорий, роздразнений або гиївний ; коли лїнивий, 

змучений, невиспаний, нетверезий або голодний. 

 

 

 Засядеш разом з оборонцем до суду, а як він не сяде коло тебе, нехайже 

оборонцем буде – в тобі – совість твоя ; однакож не милосердє твоє най 

боронить , але справедливість твоя, не гордість твоя , але твоя покора. – Не 

слухай також намов жіночих, позаяк не добра є рада жіноча в справах 

справедливости. 

 

 



 Слухаючи голосу жалібника, памятай, що не кождий обжалований є 

винний , тому терпеливо і уважно вислухай оборони єго, хоть би була 

проволїкла і недорічна, позаяк нема дороги задовгої, що-б дійти до жерела 

правди, а нема знов так дурної бесїди, з котрої би не можна витягнути розумного 

внеску. 

 

 Карай ближнього твого як отець картаючий, а нїколи не приймай на себе 

постаи ворога ненавистию і пімстою до негл дишучою. Бо кожда вина то річ 

людська, а суспільність не шукає пімсти, жадає лиш поправи і 

задоситьуччиненя, не нненависти, але любви їй треба. 

 

 

 Не відбирай надармо ближньому свободи, того дорогого скарбу єго, хиба 

тілько в дїйсній потребі, нагальній а конечній, не уявленій або видуманій. Не 

віддавай голосу твого за задержанєм кари смерти в книзї законів народу твого, 

бо чоловік звернути не є в силї, того відбирати ближньому не має права перед 

Богом, котрий сказав : не убивай. 

 

 



 Не допускай жида до судженя ближнього твого, – бо непевна є 

справедливість єго ; а Славянин, кленучи ворога свого, желає єму : бодай би тя 

жид судив. 

        (З чаcописи «Prawnik» 1894.) 

 

 


