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П. Литвинова-Бартош .
(Некрольоґ).

8 (21) вересня умерла на 70-ім році житя одна з най
старших репрезентанток української етноїрафії — Пелягія Лит
винова, роджена Бартош, в своїй батьківщині, в с. Землянці, 
Глухівського повіту. Свої етноїрафічні інтереси вона заявила 
передовсім збиранням і публікацією взорів вишивок (починаючи 
від р. 1872, кілька видань); в 1878 р. видала вона в Київі осібну 
збірку українських взорів: Южно-русскій народный орнаменгъ. 
В Київській Старині, почавши від р. 1884, уміщено було кілька 
дрібних історичних і етнографічних заміток її (про культ кри
ниць в Чернигівщинї, традиції про убиваннє старих людей—  сей 
комунїкат її, через непорозуміннє останніми роками був причиною 
дуже завзятої полеміки, бо на його підставі звичай забивання ста
рих людей прийнято за сучасний). В переддень її смерти, в серп
невій книжці сього року появпли ся тамже ширші спомини її п. т. 
Очеркъ изъ жизни CTapocBiTCKHXb пом'Ьщиковъ. В французьких 
етнографічних виданнях останніх літ були також її дрібні за
мітки. Найбільше показною працею її була гарна опись весіль
них звичаїв, надрукована в ПІ т. Матеріалів до української 
етнольоїії п. т. Весільні обряди і звичаї у селі Землянці Глу
хівського пов. у Чернигівщинї (с. 7 0 — 172). Н. Товариство ім. 
ім. Шевченка признало її за сю працю своїм звичайним чле
ном, а парижське антропольоїічне товариство —  членом-корес- 
пондентом. Деякі дрібнїйші замітки її мають появити ся в одній 
з дальших книжок Матеріалів до української етнольогії.

М. Груш евський.


