
Памяти Олекс'ія Маркевича.

На віеть цро смерть Дра Олексія Маркевича, що наспіла 
саме перед виходом LIII тому Записок, я подав лише коротень
ку оповістку в тім томі і заповів ширшу згадку на пізнїйше. 
Шкода було обмежити ся коротеньким некрольоїом чоловіка,

Записки Наук. Тов. ім. Шевченка, т. LT. І
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котрого вязаіи близькі й сердечні відносини зо мною не тільки 
особисто, але і як з редактором Записок і головою Н. това
риства ім. Шевченка, та відчував я і трудности в тім. Пере
читуючи десятки листів, які лишили ся мені від недовгої, але 
дуже щирої приязни з Маркевичем, переживаю близькість сеї не
звичайно симпатичної, дійсно —  по українськи щирої людини, 
відчуваю се заінтересованне, яке будило в нїм наше наукове 
жите, —  але фактів в них не так богато, аби втілити се 
вражіннє й передати читачеви. Люде, що довше знали покій
ника й частїйше з ним бачили ся, таких фактів могли-б зібрати 
більше. Але де певність, що з’явить ся.лро нього щось більше 
від коротеньких, сухими фактами й загальними фразами напов
нених некрольоїів, які минї переважно досі доводило ся бачити, 
і що хтось представить покійника з того боку, з якого його 
фіїура інтересна нам —  як типового репрезентанта їенерадії 
Українців gente і українофілів —  переконаннями, тої родовитої 
задніпрянської шляхти, якої характеристичним репрезентантом 
був покійний*)? Тим часом, поганом у характеру наших від
носин, до мене він головно сим боком обертав ся і сю сто
рону свого характера відкривав. З сього боку я попробую за
пасом фактів, які дають минї наші особисті відносини й коре

*) Про українофільство покійного некрольоґи теж згадують, хоч 
і не завсїди щасливо. Автор некрожьоґа в Київській Старині' чомусь не 
схотів заговорити про се віл себе, а закінчив так:

„Позволимъ себѣ отмѣтить еще одно обстоятельство, .па которое 
обратило вниманіе „Южное Обозрѣніе“ (N 2176 отъ 6 іюня). Газета, 
перечисливъ заслуги покойнаго говоритъ: „Еще одна немаловажная чер
та въ немъ: онъ былъ украинофиломъ. Украинофильство это въ немъ 
было такого глубокаго, просвѣщеннаго характера, что, конечно, никѣмъ 
и никогда не могло бы быть поставлено ему въ вину. Онъ любилъ ма
лорусскую націю такой высокой гумапной любовью, которая дѣлаетъ 
только честь человѣку.. Это была любовь къ народу, своему народу. 
Въ такой любви нельзя упрекнуть. Напротивъ, такая просвѣщенпая 
любовь возвеличиваетъ человѣка“.

Виходило-б, що таке українофільство і така любов до українського 
народа, які були у Маркевича, не можуть бути признані провиною, або 
зробити нечесть, а инакші — ніби варті кари, закиду, понижають чоловіка ? 
Так зле мабуть не думав і сам автор, та в кождім разі орґан росий- 
ських українофілів досить необережно прикрасив свої сторони такою не
щасливою цитатою. Вона тим нещаеливійша ще, що українофільство 
Маркевича нїяк не можна назвати глубоким, і як раз при такім досить 
поверховнім українофільстві він за українофильство дуже сильно по
терпів.
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спонденція, схарактеризувати його на сторонах Записок, яких 
довголїтним і щирим співробітником був покійник —  вибраний 
з огляду на се в 1901 р. і дійсним членом нашого Товариства 
в історичній секциї.

Маркевич походив зі звістного, широко розгалуженого, 
історичного роду Марковичів-Маркевичів, що завдячив своє зна- 
чінне й силу Насті' Скоропадській, жінці гетьмана, доньці про
топласта роду —  Марка Аврамовича. З сього роду вийшов зві
сний український мемуарист Яків Маркович, його внук —  також 
Яків, один з перших „українофилів“, автор „Записок о Малороссіи“, 
далі —  звісний (хоч і дуже лихий) історик Микола Маркевич 
і етноїраф Опанас Маркович (чоловік Марка-Вовчка). Се були 
одначе далекі свояки покійника —  його лінія визначних людей 
ніяких не дала. Родив ся він 1847 р. в батьківській маетности 
Сиошах Прилуцького повіту. Наука його йшла дуже неправильно, 
з вічними скоками й перемінами і треба було не звичайних здіб
ностей і енергії, аби вкінці по тих всяких періпетиях виробити 
ся на фахового вченого. Покійний учив ся в І київській гімназиї, 
потім в ніжинській, потім в інституті їеометрів (межевім) в Москві, 
потім в ніжинськім правничім ліцеї. Тут доперва визначають ся 
його наукові симпатиї: під впливом талановитого і популярного 
між студентами професора росийської істориї Жашнюкова він за- 
охочуеть ся до студий істориї Росиї. Але що Жашнюков перей
шов з Ніжина до Київа, кидає Маркевич ліцей і переходить 
в одеський університет. Одначе тому, що не мав він матури, його 
лише з ріжними трудностями прийняли, і то надзвичайним слу
хачем: пізнїйше він здав матуру, йому почислені роки, і в 1869 р. 
скінчив він університет.

Але на академічну карієру пустив ся він і тепер не від
разу. По скінченю унїверситета пішов він на професора істориї 
до Таганрогу, в(£ти переніс ся незабаром до Одеси, професором 
росийської літератури до торговельної школи, і потім учив по 
ріжних одеських середніх школах істориї, іеоїрафії й росийської 
літератури. Заразом брав діяльну участь по ріжних товариствах, 
комітетах, в громадськім житю Одеси. Все отеє значно перепиняло 
його наукові зайнятя. Тільки в 1879 році' скінчив він свою ді- 
сертацію на магістра: Изслѣдованіе о мѣстничествѣ і в 1880 р., 
осягнувши степень маїістра в київськім університеті, став до
центом істотні в одеськім університеті'. Ті-ж самі причини про



4 М. ГРУШЕВСЬКИЙ

тягли Маркевичу чає і з докторською дісертаціею: він видав її 
тільки в 1888 р .; написана вона була на ту-ж тену: Исторія 
мѣстничества въ Московскомъ государствѣ въ XV— XVII в. 
Оборонивши її в тім же році, Маркевич дістав надзвичайну ка- 
тедру в тім же одеськім університеті', а в 1893 р. — став 
звичайним професором.

Але займати катедру йому не судило ся довго. В 1895 р. 
вибрав ся він за кордон на купелї і в дорозі спинив ся 
у Львові, а натрапивши на ставропігійську книгарню, поку
пив собі ріжні українські книжки (він був незвичайним книго
любом, як сам себе рекомендував і лишив велику бібліотеку —  
рахують її на 20 тис. томів). Вертаючи ся потім з Маріенбаду 
до Одеси, не вислав він книжок фрахтом, взяв з собою, а пе
реїздячи в Підволочисках границю, поховав деякі, більш небез
печні книжки до свого убраня. З сього вийшла халепа. Були 
поголоски про якісь денунціяциї —  мов би вони упередили ро- 
сийські власти, що Маркевич везе з робою заборонені книжки. 
Але сам Маркевич, оповідаючи минї кілька літ пізній ше сю 
пригоду —  дуже благодушно, без найменьшої злоби, складав все 
на припадок, на незвичайно горячий час, що вивів з психічної 
рівноваги й його, й жандармського офіцера: Маркевич похандри- 
чав ся з ним, той зажадав урядових оглядин Маркевичів і спи
сання протоколу з поводу знайдення цри них книжок, заборо
нених цензурою. Вийшла велика істория. Маркевичів арешто
вано, пішов процес, ревізиї в помешканню. За зовсім властиво 
безневинні книжки, Маркевича трактовано як якогось злочинця. 
Пересилаючи минї при кінці' 1901 р. свою фотоірафію, якої ре
продукцию подано на чолї сеї статі, Маркевич писав з зви
чайним своїм гумором:

„Вона лихенька, знята 7 літ тому, але не позбавлена істо
ричного інтереса, бо представляв „государственнаго преступ
ника“. Без жартів, я мусїв зфотоїрафувати свою „образину“ 
(і жінка також) на жаданнє осіб, що вели слідство над нами 
в справі перевозу заборонених книг. Ціль була така, що як би 
„преступники“ схотіли утечи, їх можна б було шукати, слідити 
і т. д. на підставі фотоір^іфій. Зрештою мабуть така слідча 
практика е і в Австро-Угорщинї, бо ми все з західньої Европи 
переймаємо“.

В результаті' того-ж року Маркевича спенсіоновано, він 
стратив право викладати на університеті і навить поза універ
ситетом йому роблено трудности, як чоловіку політично ском-
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промітованому. Се було тяжким ударом для нього. Він любив 
університет, авдиторію, любив викладати, читати реферати, у нього 
було се орїанічною потребою —  ділити ся своїми гадками ех 
cathedra, і він мав успіх —  був дуже популярним лектором. Тільки 
пізнїйше йому дали більше свободи в такими публичними відчи- 
тами, і він широко користав з сього права, бо до нього звер
тали ся по відчити при всякій нагоді, і при широкій популяр
ности його в суспільности мав у сім величезну „практику“. От 
нпр. виривок з одного його листу до мене (1902, 4 (17) I I I ) :  
„Дорогий М. С .! Вибачте, що загаяв ся з відповідею на Ваш 
лист з 9 (22) лютого:- я весь сей чає тонув у Гоголі. Поду
майте самі: 4 лєкциї про нього в однім з тутешніх клюбів, 
1 —  в товаристві тверезостп як передмова до „Ревізора“, 2 — 
в Кишиневі і 1 в Тирасполі, а головно — ееріозний реферат 
в університеті: „Гоголь въ Одессѣ...“ Тепер я з Гоголя вири
наю, але передо мною ще небезпечність —  потонути в Жуков
скій. Подумайте самі —  як минї тепер працювати“.

Історика-ученого, Gelehrter-a з Маркевича так властиво 
й не виробило фг. Його дві дісертациї —  властиво й зістали 
ся його одинокими великими працями. Характеристично для 
родовитого Українця родом, українофвла поглядами, Одесита —  
пробутком, що він вибрав Для своїх спеціальних праць таку 
безмірну далеку, абсолютно для України чужу тему, як родові 
рахунки московського боярства, хоч міг би, розуміеть ся, ви
брати теми дуже живі й для Українця близькі. В науці сї книги 
йому голосного імени не зробили, так само як і иньші, дрібнїйші 
праці й видання. Московщина XYII в. і потім зісталась його щоб 
так сказати — офіцияльною спеціальністю (з сеї сфери видав він 
іще дві більші розвідки —  Избраніе на царство Мих. Ѳед. Рома
нова, 1891, і моноїрафію про Котошіхіна, 1896). Але властиві, 
еубєктивні, неофіцияль^і інтереси тягнули його де инде. Він 
любив минувшість Одеси та її околицї й присьвятив її богато 
більших і меньших статей і заміток (найбільша —  „Качибей или 
Гаджибей — предшественникъ Одессы“, 18 .4 ), любив і інтере
сував ся істориею українських шляхетських родів (лівобічних), 
з якими його вязали всякі фамілїйні й особисті звязи і серед 
яких він чув себе своїм —  прошу прочитати нпр. його рецензію 
на їенеальоїії Чернигівського дворянства, впдані Милорадовичои 
(в Записках т. L III); але властиво найбільше симпатичною йому 
сферок? була істория нової росийеької літератури, до якої при
лучав він також і де-що істориї української літератури (як хва
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лив ся минї лїтом 1902 р. про свої остатні' відпити в Тирасполю, 
Бендерах чи десь).

Ріжнородна і дуже велика суспільна діяльність, служба 
в ріжних інституциях, дуже далеких від науки, приватні лєк- 
циї —  всї сї занятя, в які він увійшов іще перед професурою 
і з подвоєною енергією вернув ся по виході з професури, за
бирали йому страшенну масу часу й не лишали можности для 
систематичної, інтенсивної наукової праці. Посилаючи минї авто- 
біоїрафічну свою замітку до Хроніки НаукГ- гов, ім. Шевченка 
по виборі своїм на дійсного члена, він писав в дистї до мене 
(1901, 20/1ІІ (2/IV )):

„З неї Ви зрештою особисто переконаєте ся, о скільки я зай
нятий. Я згадав у ній тільки 8 своїх обовязків —  що правда, 
ті, які й найбільше вимагають від мене часу (в замітці він на
звав себе: почетним попечителем інституцій одеського жіночого 
доброчинного товариства, радним міста Одеси, почесним мировим 
судєю м. Одеси, членом видїлу історично'-фільольогічного това
риства при Одеськім університеті', секретарем одеського товари
ства істориї й старинностей, редактором „Записок“ , кримського 
гірського клюбу, секретарем одеських комітетів —  біржевого 
й торговлї та мануфактур —  се секретарство забирало йому бо
гато часу, і з ним звязано було укладаннє річних справоздань, 
великих книжок —  їх Маркевич видав від 1885 р. кільканадцять 
томів). Але я окрім того ще член 10 виділів (правленій) і тому 
подібних інституций, які від часу до часу вимагають иньших 
зайнять; нпр. я вже 27 лїт працюю в Товаристві нічліжних 
домів (тепер секретарем); звичайно справи (сього товариства) сто
яли дуже лихо, а тепер ми будуємо Бовпй дім —  розумієть ся, 
й секретареві! клопоти; такеж буває і з славянськимп доброчин
ними товариствами, де я членом видїлу, і т. и. і т. н. Пенсию (окрім 
емеритури) я маю тільки з торговельних комітетів, разом 2200 р. 
річно, та, правда, ще даю лєкциї. От Ви й не закидайте минї, 
що я пишу самі дрібниці. Як узяти ся за велику роботу, -про 
яку колись думало ся?! Та, здаєть ся, я вже до більших праць 
і здібність стратив і ледво чи би віджив у сім, як би навить 
вернув ся до університету“. (Иньшим разом він казав, що пер
спектива професури з істориї його не вабить —  волїв би вже, 
коли викладати, то- нову літературу росийську).

Не дивно, що нарікання на повний брак часу, на навал 
роботи, що не дає дихати, доводить до повного знесилення 
й рознервовання, — неустанно, повторяють ся в листах Маркевича.
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Для інтензивної наукової роботи, дійсно, не було тут місця. 
Але люблячи писати, він писав —  дрібні замітки, комунїкати, 
рецензиї, в найріжнїйших виданнях. Того понаписував він ве
лику силу —  в тім же листі- 20/ІІІ с. с. 1901 він пише, що 
побіжно рахуючи, нарахував їх більше як 200, окрім ма
теріалів.

При такім складі- житя, інтересів і нахилів, він не лишив 
значнїйшого, трівкого сліду в науці —  але придбав величезну 
популярність в суспільности Одеси й ЇЇ околиці-. Він мав тут 
великі впливи й симпатиї. Він любив сей край, і його любили. 
Рідко-рідко кому випаде на долю таке широке співчуте, яке ви
явило ся в похоронах Маркевича і посмертних згадках. Жалу
вали улюбленого лектора, симпатичного й поступового громад
ського діяча, милого, сердечного чоловіка. Таку память лишив 
він у кождого, хто з ним трохи близше стикав ся.

Я познайомив ся з Маркевичом в 1891 р., та знайомість 
ся була дуже цобіжна. Але в 1895 р., вибравши ся в ту свою 
нещасливу подорож за кордон, він віднайшов мене у Львові, 
пригадав нашу знайомість і просив показати йому і його жінцї 
Іьвів. Ми полазили з ним по Львові, поговорили про всяку 
всячину, я показав йому Записки Тов. ім. ПІ., що незадовго пе
ред тим взяв у свою редакцію й саме переміняв їх у науковий 
журнал, та заохочував до участи. Маркевич обіцяв і просив по
силати йому Записки. Третього дня поїхав до Маріенбаду, і з по
воротом відти спіткала його в Волочиску біда, про яку оповів 
я-вище. В тяжких прикростях, що спали на Маркевича за укра
їнські книжки, не мав я відваги пригадувати йому його обіцянку 
співробітництва в-Записках. Півтора року минуло —  він обізвав 
ся сам. Книголюба й українофіла заінтересували в нїн видання 
Наук. тов. ім.вПІ., які я йому тим часом казав посилати.

„З приемпостию і увагою читаючи ваші інтересні Записки, 
писав він 18/И (2/ІІІ) 1897, я надибав там уступ, до якого, 
хотів би зробити поправку“. Мова йшла про справу карикатури 
Шевченка на царську фамілію —  Маркевич писав, що е дійсно 
карикатура ПІ. на жінку імп. Миколая І, де вона представлена 
в виді чаилї (д и в . про се замітку в Записках т. XVII). Марке
вич поручав минї зробити з сих його слів замітку до Записок, 
коли я буду уважати се інтересним, без підпису, або замінивши 
імя цариці словами: „одна високопоставлена особа“. „Я, може
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бути, й не писав би вам усього сього, писав далі' Маркевич, 
як би не мав до вас прошения: маю причини думати, що як 
би минї прислали ся львівські серіозні історичні видання, цен
зура минї їх пустить. Тому я просив би вас спробувати післати 
II т. Етноїрафічного Збірника (1-ий маю), І  т. Памяток укра
їнсько-руської мови, і ще ті книги, де уміщені ваші виїмки 
й опись*) (Записки можуть не перейти). Хоч усї отсї книжки 
е в бібліотеках Истор. фил. общества і Общества їїстор. и Древ
ностей, але я великий книголюб і хотів блимати свій примірник“. 
Далі' він писав, що літом 1896 р. переїздив через Львів і спіт
кавши в поїздї якогось мого слухача з богословів довідав ся, 
що я в місті і в тій хвилі читаю лекцию, що більше: сей бо
гослов сказав йому, незнаючи його імени, „майже за певне, що 
до їх університету переходить „звісний“ ех-одеський професор 
Маркович. Хоч се минї й підхлібно, що звісність моя дійшла 
аж до Львова, але я мусїв розчарувати симпатичного хлопця, що 
здаеть ся, не без цікавості! розглядав мене (та трохи чи й не 
цілий ваїон), бачу чи в минї „жертву“ і т. д.“

На сей лист я відписав, що рад дати замітку про Шев- 
ченкову карикатуру, але маю сумніви, чи ся поголоска не ви
ходить зі звісного місця Шевченкового „Сну“; заразом прига
дував Маркевичу його замір —  брати участь в Записках і за
охочував до сього —  коли його не ^страшить заборона сього 
видання в Росиї.

Він відписав до мене листом (25/11 с. с. 97), що зачинав 
ся словами: „Вибачайте, що не пишу до вас по українськи. 
Хоч я і міг би, все-ж таки се мене вязало-б в викладі гадок“. 
(Він писав мені' все по росийськи —  я подаю виїмки з його 
листів у перекладі). В справі чсарикатурп Шевченка він обста
вав за своїм, назвав минї чоловіка, від якого мав сю звіетку 
(але імя його не позволив минї назвати), й казав, що згадку 
„Сна“ вони при розмові про карикатуру тямили, але не припу
скали, щоб мова в процесі' могла йти про неї. Відповідно до 
сього я вибрав подані Маркевичом звістки й зробив з них ма
леньку замітку в Заиисках г. XVII, підписавши її буквою О., 
себто Одесит.

Що до участи в Записках він писав: „Тому що я остан
німи часами за ріжними клопотами мало працюю серіозно, то 
нічого вам в Записки, й не можу подати. Але, як хочете, при-

* )  Він мабуть розумів люстрациї (Жерела до іеториї Україии-Русп).
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шлю якийсь невиданий документ з істориї Вапорожа з невели
ким вступом і примітками. В кождім разі' се буде дрібниця. 
Брати-ж участь в Записках я не боюсь анї трошки: се виданне 
серіозне. Ви читали певно чийсь відзив про нього, даний в Обще- 
стві Любителей Древней Письменности“;

На мій відзив у сїй справі він відписав (10/ІН с. с. 97): 
„Я зголосив до вас своє співробітництво, але не поміркував, що 
власне в сю пору року воно для мене найтяжше, бо тілько ве
сною маю дуже комплїковану й термінову роботу, при котрій 
кожда иньша робить м и т  трудність; писати-ж приходить ся 
так богато, що відраза бере дивити ся на прибори до писання. 
Одначе, аби не показати ся хвальком, можу вам прислати 
копію з царської грамоти Донському війську р. 7168 падо
листа .11 про тодішні українські справи. Грамоту —  що 
правда, не дуже інтересну, списав я в Архиві Мін. Загран. 
Справ в Москві. Нічого иньшого не можу тепер переслати, бо 
до кождого иньшого документа треба-б зробити коментар, а я не 
маю часу, ся-ж грамота не потрібує коментара“.

„Що до біблїоїрафічних статей*) скажу вам таке: пишу 
я їх охоче, і як .кажуть ріжні безсторонні люде — досить мож
ливо ; але бракує минї інїциятиви. Аби написати рецензію, треба 
щоб минї вказали книгу і попросили рецензиї; а як мині" да
дуть і саму книгу, то я вже певно напишу. Таку відповідь да
вав я вже богатьом редакторам, що запрошували мене давати 
рецензиї до їх часописей, між иньшими і кільком редакторам 
Київської Старини. Всі' годились і майже ніхто ніколи не за
мовляв рецензий. Тільки Т. Г. Лебединцев разів зо два приво
зив до мене в Боярку, де я жив бувало літом, відповідні книж
ки. Те саме я скажу й вам: вказуйте минї такі книжки, на які 
по вашій гадці, я міг би дати рецензію —  і я радий робити. 
Мабуть тут єсть якась пеихольоїічна трудність —  з поперед
ніх умов нічого не вийшло“.

Так нгяадпло ся співробітництво Маркевича в Записках. 
Хто був редактором журнала, знає, в чім полягає пеихольоїічна 
трудність, згадана Маркевичом. Але я нею не зражав ся, —  не 
зражав ся тим, що більше половина запропонованих мною і прий
нятих Маркевичом рецензий лишала ся ненаписаною, так щр 
тільки час протягав ся, і тим, що дійсно страшенно обтяжений 
всякою роботою й клопотами Маркевич присилав часом справді

*) До них я заохочував його в листі своїм.
Записки Наук. Тов. ім. Шевченка, т. LV.
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досить малоцінні дрібниці. Я знав, як мало роспоряджае він своїм 
часом і цінив передовсім його охоту до участи, його інтерес до 
наших видань, за якими він справді уважно слідив. Уже саме 
отеє зі сторони чоловіка, що був лише досить поверховним укра
їнофілом і далеко стояв від українських кругів, було, по кон
трасту з ріжними патентованими українофілами, особливо цін
ним і приємним для мене. Але були між його комуністами 
й дуже цінні, старанно зроблені річи, що приносили правдиву 
честь журналу. • ___

Він писав свої статі по росийськи, присилав в сильно по
мазаних брульонах, так що перекладчикам, а потім і минї було 
з ними не мало роботи. „Не без цїкавости дивив ся я на свої 
слова в ріднім минї, але —  на жаль —  досить чужім убранню“, 
писав він минї по видрукуванню згаданої грамоти донському 
війську, з його передмовою, в XVIII т. Записок. Перейти на 
українську мову він так не зібрав ся й до смерти —  занадто 
мало часу він удїляв сим своїм роботам, а писание по україн- 
ськи вимагало-б все таки далеко більшого напруження й часу. 
Але про відчити на українській мові подумував —  він ділив 
ся зі мною плинами таких відчитів для Львова в 1902. р. Не 
знаю, як би то пішло йому, бо говорив він но українськи до
сить слабо —  як звичайно буває з тими роеийськими україно
філами, що не мають нагоди в українській мові вправляти ея 
частїйше. ♦

Всього надруковано було в Записках 13 його рецензий і ко- 
мунїкатів: ...

До справи Шевченкових провин —  т. XVII, misc. с. 5 — 
6, 1897.

Грамота московського уряду до донських козаків про укра
їнські справи 1659 р. т. XVIII, misc. с. 1— 6, 1897 (була 
й відбитка). % •

Реферат про 95 т. Сборника Русскаго Историческаго Обще
ства —  і ,  XX, бібл. с. 16— 20, 1897.

Реферат про XVIII т. Русскої Историческої Библіотеки —  
т. XXX, бібл. с. 14— 7, 1899.

Про збірник пісень Бодянського —  т. XXXIV, misc. 
с. 5 — 7, 1900.

Сотворение жінки (пародія), з народнїх уст —  т. XXX IX , 
misc. с. 5 — 6, 1901.

Реферат з II і III т. Обозрѣнія столбцовъ и книгъ Сибир
скаго приказа, Оглоблина — т. XL, бібл. 11— 3, 1901.
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Замітки до Записок Товариства ім. Шевченка, т. XLII, 
misc. с. 1— 4, 1901.

Микола Савич, біоїрафічна замітка — т. XLIY, misc.
с. 5 — 9, 1901.

До біоїрафії гайдамаків Зелїзняка і Чорняя —  т. XLV, 
misc. с. 1— 4, 1902.

Як складають ся леїенди —  т. XL VI, misc. с. 5 — 6, 1902.
Рецензия книги: Г. Милорадовичъ Родословная книга Чер

ниговскаго дворянства, т. І і II —  т. LI, бібл. с. 4 6 — 50, 1903.
Як складають ся леїенди, II —  т. LII, misc. с. 19— 20, 

1903. — "
XII археольоїїчний з’їзд у Харкові, 1902 р., Замітки —

т. LIII с. 1— 18, 1903.
Окрім того він надіслав копію Шевченкової „Богданової 

могили“, з якої подав я, як памятку по покійнім, вариянти 
в т. LIV, вірші „Неначе з Енеїди“, видруковані в Лїт.-наук. 
Вістнику 1902 р., і показчик творів Сковороди д. Л. Ч— ва, 
видрукований в т. XXX Записок. Невидрукованим лишив ся, 
з надісланого ним, тільки оден документик —  акт купна з XVIII в., 
присланий ним для куріоза (тому що границя означена була 
терновим кущем, з якого зберав ягоди пастух) —  він показав 
ся минї неінтересним і що до автентичности непевним, —  та 
збірка пісень Федора Бодянського, що, надіюсь, знайде ще мі
сце в виданнях Товариства. До неї мав покійний зладити на 
вступ біоїрафічну статейку про сього Бодянського, але так воно 
й лишило. ся.

Не сповненими зістали ся ще дві иньші заповіджені ним 
праці: одна в формі рецензиї „Описанія“ Прилуцького полку 
0. Лазаревського мала подати ріжні згадки, традициї, факти з житя 
сеї ближшої вітчини Маркевича, по особистим його спогадам. Він 
був зробив щось в тім роді в формі рецензиї на „Прилукщину“ 
Маценка для Київської Старини, але та не прийняла, вважаючи 
сї доповнення занадто мало старими. Між нами було умовлено, 
що з нагоди в^ о д а  книги Лазаревського Маркевич переробить 
і доповнить сю свою стару працю. Він обіцяв се зробити літом 
1903 р. Друга плянована між нами робота Маркевича (ми обго
ворювали її, як бачили ся з ним в 1901 р.) мала дати коментар 
до Шевченкових поезий, о скільки вони звязані своїм змістом чи 
обставинами написання з родинними краями Маркевича —  Пол
тавщиною й Чернигівщиною.
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Участь Маркевича в нашій науковій роботі взагалі ставала 
з часом все значнїйшою, і як би смерть не перервала її, він би, 
мабуть, увійшов у ще близші звязки з нею. Доброї волї йому не 
бракувало, але сильно бракувало часу. Не надаючи значіння тим 
дрібницям, які часом присилав, Маркевич присилав їх головно 
лише для того, аби ними виявити своє співчутє нашій націо
нальній роботі. „Тепер я бачу, писав він минї 25/ПІ с. с. 99, 
що не співробітник з мене для ваших Записок —  де минї знайти 
часу ? Я можу, і то не часто, посилати вам якісь дрібниці-, в родї 
сеї що долучаю (реферат на 18 т. Рус. ист. библіот.), та й тільки. 
Весь сей рік я як в казані киплю, 3 рази мусів їздити в Петер
бург, а тут іще на носї Пушкін; все-ж таки я в одеських літера
турних кругах становлю визначну величину і минї приходить ся, 
скорше nolens нїж volens, славословити Пушкіна. Я великий 
його приклонник, але минї не до нього, як на шиї маю спе
ціальні торговельні справоздання й справи! Богато я міг би 
написати на сю тему, але се вам зовсім не інтересно. Надруку
єте ви долучені витяги, чи нї —  минї однаково; пишу, щоб 
показати незмінне співчутє до вас і вйшої справи“.

За виданнями нашими він, як я вже казав, пильно слідив 
і подавав свої замітки. Серія таких заміток була надрукована 
в XLII томі Записок. З недрукованих наведу інтереснїйші —  
з листу з 27ДУ с. с. 1897:

„Все присилане (окрім 16 т. Записок) я прочитав. До дуже 
інтересної частини біоїрафії Шевченка в 15 т. Записок можу 
зробити деякі замітки. , '

„До стор. 6. „Закревський,'кажуть, ледве нойГ волочив“ . 
Про якого Закревського мова? Коли про Платона Василевича, 
властителя Березової Рудки, то се зовсім не правда. Я власне 
бачив його в 1859 і 1860 рр.; він був хоч і не молодий (син 
його Гнат, тепер сенатор, тоді вчив ся в школі правовѣдѣнія), 
але дуже кріпкий. Він залицяЕ? ся до моєї сестри й навіть по
сватав її ;  але вона воліла вийти за молодого.

„Стор. 25. Імя жандармського офіцера було Крижіцкий, се 
минї докладно звісно, бо се мій рідний дядько, близше сказати, 
чоловік моєї рідної тітки; звали його Олександр Константинович, 
і був він православний. Дуже можливо, що він був польського 
роду, на се вказує його імя, але в тім часі- се була давня ми
нувшина. До річи сказати, він був великий ворог Поляків і ве
ликий приклонник Шевченка як поета; деякі поезиї його знав 
на память, але більше любив Котляревського — його Енеїду,
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здаєть ся, знав цілу на память. Зрештою як чоловік він не має 
більшого інтересу*).

„Стор. 32. Чув і я оповідання, що Шевченко, запрошений 
в гостину до важної особи, знайшов ся в гостях у його слуги. 
Минї казали навіть, що се стало ся з звісним М. В. Юзефови- 
чом, і я пригадую тепер, що се минї оповідав Ѳ. Я. Вороной 
(живе в м. Журавці Пирятинськогв пов.). Сьому не противила 
ся-б і роля Юзефовича в Кирило методиївській справі, бо я сам 
бачив, як Юзефович на Київськім археольоїічнім з’їзді був у дуже 
приятельських (на око) відносинах з Н. І. Костомаровим (се вам 
може сказати і В. Б. Антонович).

Стор. 33. У Чалого згадуеть ся гімназист Маркевич, що 
приніс Шевченкови гроші, се був ваш покірний слуга. Багато 
літ тому на якісь роковини смерти Шевченка написав я для мі
сцевих земляків свої споминки про Шевченка й прочитав їх. 
Вони були вложені в трохи белетристичну форму, так що там 
була й W ahrheit і D ichtung; але де що я оповідав і цікаве. 
Записки сї я дав Чалому, котрому дуже не сподобало ся, що я 
говорю про піянство Шевченка, якого, на жаль, я сам був сьвід- 
ком —  і він їх десь замаринував. Я-б не мав нічого против 
того, аби ви їх виручили від Чалого і надрукували. На ново-ж 
писати їх —  і лінь, та й бою ся суперечити ся з собою. Ба
чите, пишу щиро, що не все там (окрім, розуміеть ся, опові
дання про Шевченка —  се була-б профанація) може мати зна- 
чінне джерела^.

Подібні замітки робив він не раз —  видно було, що він 
справді інтересуеть ся нашими публїкациями, яким бував „не
сказанно радъ“, як він писав/

При кождій нагоді' показував він, що Товариство наше 
дїй'сно „столь близко сердцу“" його, як він писав з нагоди ви
бори його дійсним членом. На всяку справу в житю Товариства

*) Про сього Крижіцкого оповідав устно Маркевич, що його уря
довий нагляд над Шевченком не був для сього останнього утяжливим. 
Шевченко мусів від часу до часу ставити ся до нього. Але змістом 
розмови з ним його, наглядач», бували звичайно теми в роді' того, що то, 
приміром, за таке вино Шато Mapto ? Крижіцкий велів слугам принести 
заквестіонованпп напиток, і кілька приємних годин проходило в його 
аналізі. Хоч інїциятнва в тих аналізах належала ся не Шевченку, але 
жінка Крижіцкого через такі результати конференцій не любила, коли 
Шевченко приходив і казала з невдоволенєа бувало: „Опять этотъ пья
ница пришелъ*.
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він дуже живо відзивав ся. Згадаю нпр., що коли в Записках була 
подана звістка про брата Венелїна, що живе в великій біді на 
Угорській Руен, Маркевич поспішив ся зробити для нього колекту 
в Одесі, й вона була доручена старому Гуцї за посередництвом 
моїм і д. Жатковича. Кріза, що вийшла в Товаристві 1901 р., 
дуже непокоїла Маркевича, й він з часта, з трівогою випитував, 
чи покінчила ся вона.

Ми, мабуть, не богато мали й маємо таких щирих приятелів, 
якого мали в пок. Маркевичу. І  се каже нам згадувати з особли
вим жалем про утрату сього доброго, сердечного чоловіка, котрого 
память довго жива буде серед тої суспільности, серед якої він 
обертав ся, й тих людей, що мали нагоду стрічати ся з ним. 
Вона повинна жити і в нашім Товаристві.

У Львові 4 (17)1 IX 1903.
М. Грушевський.


