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шу zdorowy całuju was serdeczni i życzu wam myłoho zdorowia 
i szczaslywych wesełych swiad. Kataryna Salwicka.

Swiaszczennyka maju dobroho, także Galiczanin, bo sw oho go 
spodarstwa ne maje.

Syrop pagliana na toj czas ne było, nawet i teper by zdaw sia, 
bo czasom serce bje sia mini, a nema Pagliamu, jesłyby u w as cza
som było, to bym prosyła 1 abo 2 flaszoczki posłaty do Narola, a ja  
bym wam hroszy posłała. Ostajuś szczero życzływa wasza kuma i słuha 
Kataryna Salwicka. Мих. Зубрщький.

Кн. Ян-Тадеуш Любомірский.
(Некрольої1)*

На сторінках української наукової часописи повинна бути 
записана смерть сього маїната-історика і визначного суспільного 
діяча, одного з характеристичнїйших представників польського 
великопанського лібералізму. Наслїдник великого маєтку, вихо
ванець аристократичного петербургського ліцею, він не дав по
тягнути себе виглядом блискучої карієри й віддав свої сили 
суспільній роботі, ставши одним з найвизначнїйших репрезен
тантів польської „орїанїчної праці“ в Королівстві. Наука, дана 
йому в молодих літах звісним французьким мислителем і прия
телем Поляків Монталямбером, як рецепта для Польщі по ка
тастрофі 1831 р.: instruisez vous et enrichessez vous, учіть ся 
та збогачуйте ся, по його власному признанню, послужила йому 
провідною гадкою, і він став енергічним діячем на ниві куль
турного й економічного подвигнення польської суспільно сти. 
Орїанїзував інституції кредитові, організації професійні, підруч
ники фахові (для ремісників), школи недільні, школи приватні, 
ріжні інституції гуманітарні, працюючи на сім полі з енергією 
і витревалістю незвичайною. Будучи в сфері суспільній речником 
зближення до народу, його економічного і культурного піднесення, 
вираз сим народолюбним переконанням своїм дав він і в своїх науко 
вих роботах. Його статї по історії селянства, і досі' вартні своїм нау
ковим підкладом, бо оперті на матеріалах недрукованих, мали чимале 
суспільне значінне для свого часу. Був то час розкріпощення 
селян, і в збірнику матеріалів статей по селянському питанню, 
які мали розсвітлити справу розкріпощення, виданім тоді в Вар
шаві (Sprawa włościańska, wyjątki z nowożytnych polskich 
ekonomistów, 1860) не дурно фіїурують витяги з статей Ію -
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бомірского по історії селянства’в Польщі. Сї статї — Rolnicza 
ludność w Polsce (в першій начерку 1858 р., нове виданне 
1862), Jurysdykcya patrim onialna, Starostw o Rateńskie, P ó ł
nocno-wschodnie wołoskie osady (1855) зістали ся найбільше 
почесним і найбільше інтересним в науковій спадщині' автора. 
В першій з сих праць він представив на підставі невиданих 
актів референдарських судів незвичайно сильний і сумний образ 
поневолення селянства; в двох останніх, присвячених україн
ському селянству північно-західнього погранича, намалював па
тріархальний селянський побут в дворищнім житю, його руїну 
під польським режімом і разом з тим —  упадок селянства еко
номічний і моральний. Особливо статя про Ратенське староство, 
оперта на матеріалах незвісних і неприступних (більша частина 
їх віднайдена і опублікована була мною доперва в 1898 р.), 
довго інтриіувала дослідників, і довго повторяла ся характери
стична фраза, котрою кінчила ся статя і звучала яко dćm enti 
ходячих фраз про добродійства польського режіму:

Zatem poddani przez te trzy wieki, t. j. XVI, XVII і XVIII stra
cili: zabezpieczenie od kar cielesnych; wyłączenie kobiet od robót 
dworskich; wolność warzenia napojów; sądy; wybieralnych sędziów ; 
samobytną uprawę; możność dochodzenia do majątku przez pracę.

Історична наука завдячує йому також кілька видань дже
рел, між иньшим дуже цінну (хоч з погляду наукового оброб
лення не особливу) збірку кореспонденції С. Жолкевского (Listy 
S. Żółkiewskiego, 1868) —  дуже важне джерело до історії ко
зачини кінця X V I в.

Останніми часами, як довідуємо ся з одного некрольоїу, 
покійник інтересував ся дуже історією лазень в Польщі й на 
Руси й зіставив статю „Łaźnia ru sk a“. Умер в глубокій віку 
— перейшовши за вісімдесяти лїт, але заховавши до кінця тіж 
поступові погляди ліберального маїната і — наукові інтереси.

М .  Г р у ш е в с ь к и й .


