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При кождій главі Иѳіки є образецъ „ради шх-отн-кйиїлго 

прочиглнїа“. як каже передмова, і відповідний чотироетих; обра
зець при сїй причті представляє смерть отрока і відрубане змі
їного хвоста. Завважу ще, що чотиростихи в Иеицї, се ті самі 
Що переписані в збірці Маркіяна Шашкевича (див. М. Терша- 
ковець: Причинки до житєписн М. Шашкевича, Записки Н. Тов. 
ім. Шевченка т. L V III); о скільки знаю, др. Франко лиш через 
помилку вказав (Зап. Н. Т. іи. Шевч. т. LX[, misc. с. 5) на 
могилянську Антольоїію, як на жерело, звідки взяв Шашкевич 
ті вірші (примірники Иѳики у д-ра Франка були без заголовкової 
карти).

їв. К рип якевич.

Володимир Лесевич — Іван Рудчеіщо.
Некрольоґічні замітки.

При закінченню річника сповняючи обовязок редактора —  
помянути страчених в остатніх місяцях робітників на ниві укра
їнської науки, я починаю з сих двох небіжчиків, лучачи згадки 
про них в спільній замітці.

При всіх ріжницях в цілім складі суспільної й літератур
но-наукової фізіономії, які ділять сих двох покійників, є між 
ними спільний термін, з огляду на котрий уважаю своїм обо- 
вязком помянути їх на сторінках нашої часописи —  се їх праці 
в сфері українського фолькльора. Сього-б уже вистало на по
ясненне, для чого злучаю їх в одній замітці —  але я міг би 
знайти й більше таких спільних термінів: близькі земляки, ре
презентанти одного покоління, вони —  кождий в своїм роді t  
на свій лад, характеризують перед нами мартирольої україн
ської народности в Росії, дають ілюстрацію тих ріжних обста
вин, які вкінці приводять до одного результату —  відривають 
від українського їрунту українських людей, так що вони —  
при всіх своїх нееумнївних симпатиях до України, розмірно 
лише дуже мало дають для культурного й національного розвою 
своєї вітчини.

Володимир Лесевич, потомок родовитої і значної, богатої 
й осьвіченої української родини з Лубенського повіту, родив 
■ся 1837 р. в своїй фамілїйній маетности с. Денисовцї і виріс 
.в традиціях щирих і гуманних відносин до місцевої людности,
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якими визначала ся отся фамілія1). Учив ся в київській їімназії, 
потім в інжинерській школі в Петербурзі, що дала чимало- 
визначних репрезентантів поступової Росії; випущений вій
ськовим інженером, він пробув в війську три роки на Кавказі',, 
беручи участь в тодішній кавказькій кампанії, потім пройшов 
курс академії їенерального штаба в Петербурзі. Перед ним сте
лила ся гарна урядова каріера, але його симпатії й інтереси 
тягли його в иньший бік. Він кидає службу, віддаєть ся нау
ковій праці в своїй улюбленій сфері —  фільософії, спеціально- 
—  проблемі знання, і заразом працює коло матеріального й куль
турного подвигнення людности в своїй маетности. При еманеі- 
пації селян він подарував їм без винагородження, яке діста
вали поміщики, частину їрунтів, а викуп за решту їрунтівг 
замість узяти собі, положив як фонд на урядженнє сільської, 
щадницї й школи. Аренду тих їрунтів, які зіставали ся за ним, 
він організував на спеціальних, дуже раціональних підставах, 
окрім низької арендної плати забезпечивши широкий приступ 
до тої аренди всім селянам, які б її хотіли. Сї розпорядження^ 
забезпечили його бувшим підданим економічний добробут. Куль
турному подвигненню мала послужити школа, оперта на раціо
нальних основах, з наукою на українській мові. Але такі за
ходи коло школи показали ся страшенно небезпечними адміні
страції, що стерегла в тім часі' як найвищої біди кождого- 
прояву української народности. Уже перед тим ставши підо
зрілим в її очах своїми розпорядженнями на користь селян,. 
Лесевич тепер, наслідком донесень шкільних властей, був без 
церемонії видалений з своєї маетности й близько десять літ 
(1879— 1888) мусїв пробувати в місцях більш або меньш „от- 
даленних“, з початку в Сибири, пізнїйше в великоросийськпх 
Губерніях, без права пробування в Петербурзі.

Се вигнаннє, відірвавши його від рідного Грунту, ще більше 
скупило його інтереси коло фільософічних питань, які його зай
мали. В великоруських поступових кругах високо цінили Лесе- 
вича, як одного з найвиднїйших в Росії репрезентантів фільо- 
софічної гадки —  з початку контівського позитивизма, пізнїйше- 
(з кінцем 1870-х рр.) неокантіанства, або критичного реалїзма.

J) Про їх родову маєтність і діяльність в ній Вол. Лесевича дещо- 
двв. у Милорадовича, Степная Лубенщина, К. Старина, 1904, IV.
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(емпіріо-критицизма)1). Ми не будемо близше спиняти ся на 
його працях на сім полі, що входять в історію загальної фільо- 
софії й історію великоросийського культурного аситя, піднесемо 
лише, що в своїх фільософічних студіях Лесевич дуже інтере
сував ся також історією релїїій і звязею релігійних ідей з мі- 
тами і фолькльорно-етнольоїічними мотивами. Заінтересованнє сею 
„фільософією казок“ відогріло в нїн інтереси до українського 
фолькльору. Діставши приступ до вітчини, він з особливим ін
тересом займаєть ся ним. Між близіпими сусідами в селі його 
увагу особливо звернув на себе як визначний майстер і знавець 
казок і оповідань козак Родіон Чмихало 1894 р. Лесевич пред
ложив їеоїрафічному товариству в Петербурзі реферат про нього* 2) 
й познайомив авдиторію з його репертуаром. Сей репертуар Лесе
вич не переставав -студіювати й пізнїйше, й так виросла велика 
збірка „Оповідань Р. Чмихала“, предложена ним в 1903 р. Науко
вому товариству Шевченка й видана рік пізнїйше як XVI том 
Етноїрафічного Збірника. На жаль, ті інтересні гадки про звязь. 
мотивів фолькльорних взагалі- і спеціально —  українських, які 
так сильно займали в остатніх літах покійника (знаю се з осо
бистих розмов і листів його), не встиг він представити в від
повідній повности (сеї сфери дотикає одна з останніх його 
публікацій —  La legende de Jesus et les traditions populaires, 
1903, коротке резюме його поглядів).

Зносини з Науковим товариством іменп Шевченка, навязані 
Лесевичом в останніх літах його житя, були одним з проявів 
збільшеного заінтересовання українською стихією, що характеризує 
останній період його житя. Припускаю, що тут крім повороту Ле- 
севича на Україну мав певне значіннє і вплив його зятя, звіст- 
ного українського письменника Вол. Леонтовича. Лесевич не 
тільки зачинає більше інтересувати ся українськими справами, 
а й починає забирати голос в них. Дуже прикро відчував він 
своє відчуженнє від української стихії, від української мови, 
в яке впав пішовши цілком за великоруськими культурними 
течіями. Старцем, з здоровєм і силами безповоротно підірваними 
засланнєм і пережитими турботами, він носив ся з плянами

J) Головніші його праці з сього часу: Опытъ критическаго изслѣ
дованія основоиачалъ позитивной философіи, 1877, Письна о научной 
философіи, 1878, Этюды и очерки, 1886.

2) Впдрукованпй при збірнику оповідань Чмихала в т. XIV Етно
графічного Збірника.
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прожити в Галичині довший час для практичного присвоєння 
української мови і потім розпочата публичні виклади у Львові 
з своїх улюблених наукових сфер. Се він надїяв ся зробити під 
час подорожі за границю 1903 —4 рр. Але сї пляни прийшли 
запізно' —  здорове вимагало спокою, курації, а не нових трудів, 
і се все зістало ся в сфері мрій. Лесевич виступав тільки від часу 
до часу в росийській пресі з статями в обороні українського 
слова (нпр. його інтересна розвідка про Гребінку, 1904, статі 
в часописях в справі знесення указу 1876 р., дозволу україн
ського перекладу св. Письма й ин.). На нього покладали надїї 
також в плянах конституційного житя — хотіли ставити його 
кандидатом до думи з його повіту й т. и. Та смерть вихопила 
його власне тоді, коли зорі свободи починали сходити над росий- 
ською Україною, й він лишив її, уділивши українському наро- 
дови тільки дуже небогато зі скарбів своєї душі. Було то ви
ною не так його, а цілих поколінь і тих обставин, що загоро- 

•джуючн міцними барикадами всякі дороги до культурного розвою 
українського народу, безповоротно відривали від української 
стихії так богато благороднїйшпх, ліпших душею й богатших 
здібностями її синів.

Бувши досить добре знайомим з небіжчиком особисто, можу 
засьвідчити високі прикмети його серця й духа, сполучені з не
звичайною, до крайности доведеною скромністю й безпретенсій- 
ністю, неустанну роботу мисли, богацтво ідей, живий інтерес 
зарівно до вікових проблем людського знання як і до живої 
сучасности. Рідко можна бачити таку нерозривну злуку інтересів 
найбільше загально-людських з тїснїйшимп, звязаниии з своїм на
родом і вітчиною, такого переймання зарівновічними загадками 
людського істновання й найблизшими потребами хвилі своєї су- 
с іі іл ь н о с т н , і так тяжко подумати, що такий рідкий чоловік 
пройшов майже безслідно для свого краю й народу.

Шануючи його привязаннє до українських національних 
інтересів і участь в виданнях Наукового товариства імени 
Шевченка, президія Товариства витала його в сім році з со- 
роклїтєм його наукової діяльності!, а слідом —  уже перед самою 
смертию —  був Лесевич вибраний дійсним членом в історично- 
фільософічній секції Товариства. Повідомлення про сей вибір 
він уже не дістав. Але дякуючи за привіт на ювилей, він писав 
минї кілька тижнів перед своєю смертию (по українськи): „Вва
жаю щасливою можливість з Товариством одностайної праці 
на користь народовп Нашому та оживляю ся міцним переко-
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наннєи, що наше теперішнє сумне житє застуиить еьвітла бу- 
дучність“.

Зовсім иньшими дорогами пішло жате другого українського 
■етноїрафа й молодшого земляка Лееевича Івана Рудченка. Коли 
в Лесевичу бачимо чоловіка, що посьвятив своє богацтво, ка- 
ріеру, привілєїії свого становища поступовим змаганням і пропав 
майже на ціле житє для України, захоплений поступовими те
чіями великоруської культури (а також —  і наслідком того по
літичного заслання, що на нього впало) і вже при кінці жнтя 
пристав близше до українського берега, —  то в Рудченку 
маємо здібного і горячого українофила, якого захоплює хвиля 
карієризму, так що давши на початку дуже важні вкладки 
в скарбницю українознавства і українського національного руху, 
він потім дусить, криє в собі сї національні змагання, наукові 
інтереси й за ціну сього виречення з своїх найдорожших стрем- 
лїнь виходить справді з низших ступнів на вершки бюрокра
тичної драбини.

Іван Рудченко походив з Миргородщпни, з дрібної уряд- 
ничої родини. Роджений 1845 р., він учив ся в миргородській 
повітовій школі, а скінчивши її, підучував ся ще в такій же 
школі в Гадячу, надїючи ся якось попасти до їімназії; але ма
теріальні злидні стали тому на перешкоді, й чогирнадцятьлїт- 
нїм хлопцем він мусів вступити „на службу“, писарем в га- 
дячськім казначействі. Та він не уважав свої пляни пропащими, 
і з своєї мізерної платні упремудряв ся складати дещо, плека
ючи надію вирвати ся з стін канцелярії й розширити свою 
осьвіту.

Прослуживши шість років, 1864 р. він кинув службу й 
поїхав до Київа, щоб якось добити ся до університету. Та 
се показало ся тяжше, ніж думало ся. До університету вступити 
не удало ся. Натомість тут він зійшов ся з українськими кружками 
з науковими й національними інтересами, які далі розвинули в нїн 
уже давнїйші симпатії до українства й українознавства. Ще 
поява Основи розбудила в Рудченку охоту до журналістики, й 
він 16-и лїтнїм хлопцем став її пильним кореспондентом, а поруч 
кореспонденцій почав посилати етноїрафічні матеріали. Але 
Основа не могла уділяти богато місця етноїрафії, й Рудченкові 
матеріали переважно зістали ся недрукованими. Перейшовши до 
_Київа, він зблизив ся з громадкою людей, заінтересованих укра
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їнознавством, українською етноїрафією спеціально, між иньшим 
з Драгомановим, від котрого прийняв методи видавання пісень 
в своїх „Чумацьких піснях“, і присьвятив йому сей збірник. 
В 1869— 70 р. видав Рудченко свою збірку українських казок.
—  Народныя южнорусскія сказки, перший більший корпус укра
їнських казок і взагалі' одну з більших українських ет'ноїрафіч- 
них збірок, яка до тих часів ноявила ся. 1874 р. видав він 
збірку чумацьких пісень — Чумацкія народныя пѣсни, з то- 
поґрафією про чумаків; се була одна з найцїннїйших збірок 
що до методичного оброблення, які в тих часах мала не тільки 
українська, а й славянська етноїрафія.

Разом з тим Рудченко бере участь статями й перекладами 
в галицьких виданнях (Правді), і під псевдонімом Білика разом, 
з О. Мирним пише голосну повість на суспільну тему —  „Хиба 
ревуть воли як ясла повні“. _

Сей український період в дїяльности Рудченка одначе скоро 
скінчив ся. Він вертаєть ся назад на службу, вступивши зпо- 
чатку до контроля, потім до канцелярії волинського іубернатора, 
далі —  „чиновником по крестьянскимъ дѣламъ“ в канцелярію ки
ївського їенерал-їубернатора. Проскріпція українського слова, що- 
впала 1876 р., відстрашила його від усяких звязей з українством. 
Задуманого третього тому українських казок він не видав, так 
само плян видання корпуса казок по новому пляну, на ширшу 
міру, який займав його в 1880 р. зістав ся несповненим. Руд
ченко всїмп силами почав „робити каріеру“, скупивши всю енер- 
їію свого духа коло сього й тримаючи ся старанно за вітром. 
Се дало йому досить непохвальну репутацію в поступових, спе
ціально українських кругах, але адміністрація цінила здібного 
й на все готового урядника, і. Рудченко йшов ненастанно вгору
—  бачимо його „чиновником особыхъ порученій“ прп їенерал- 
їубернаторі, потім управляющим казенної палати (скарбової ди
рекції) в Витебську, Херсоні, Варшаві, вкінці —  членом со
вѣта министра финансовъ.

1895 р., коли Рудченко був начальником скарбової ди
рекції в Варшаві, а я старав ся дістати дозвіл для зайнять 
в її богатім. „старопольськім архиві“ (архив польського „корон
ного скарбу“), я був у нього в сїй справі —  се була моя 
перша й остання особиста стріча з Рудченком. Він дав минї 
згоду без усяких формальностей, против сподівань людей, які 
його знали, й довго роспитував мене про український рух в Га
личині, його людей, видання, інституції. Він старав ся нічим,



MlSCF.LLANEA 8'

не зрадити своїх поглядів на сї справи, але видко було, що під 
покровом бюрократа-каріериста в нїм ще жили й тоді певні 
інтереси до українства —  „потай міру і людей“.

Десять літ пізнїйше він мовчки поніс з собою в могилу 
сю траїедію свого житя. М. Грушевський.

Лристарх Кри>ї<ановсьі<ий.
Некрольоґ.

Дня 11 (24) падолиста з'мер в монастирі Крехівськім спів
робітник нашої часописи єромонах чина св. Василия Вел. о. Ари
старх-Андрій Крижановськнй.

Покійний, син зелїзнпчого функціонаря, родив ся 1877 р. 
в с. Дублянах Самбірського пов. Учив ся в перемишльській 
їімназії, але перервавши науку, уже 1893 р., себто ледви шіс- 
надцятьлїтнїм молодиком вступив до Васплиян, й відбувши 
новідіат і науку фільософії й теольоіії в василиянськім ліцею, 
дістав сьвященнє. Доповняючи свою осьвіту, він з особливим 
заінтересованнєм займав ся історією, і тому був приділений 
учити історії в василиянськім новіціатї в Добромилї, пізнїйше 
в Крехові. З причини лихого здоровя звільнений з учительства 
й перенесений 1904 р. до Львова, він надїяв ся з тим більшою 
спромогою віддати ся історичним зайнятям. Але недуга його 
змагала ся і вже в лютім с. р. мусів він залишити всяку працю 
й рятувати здорове. Одначе старання були безуспішні, й про
живши неповних 28 лїт він умер.

В таких неприхильних для наукової роботи обставинах,, 
з значній мірі будучи в історії самоуком, і рано підтятий не
дугою, покійний не встиг розвинути якоїсь самостійнїйшої на
укової роботи. Він міг заявляти себе головно нахідками істо
ричних матеріалів і присилав їх in crudo, не маючи часто й 
спромоги в тих обставинах препарувати їх до друку.

Так 1901 р. прислав покійник до редакції знайдені ним в бі
бліотеці Краснопустпнського монастиря записки арциб. Прохнї- 
цкого про рід Бпбельських, надруковані, зі вступними заміт
ками редакції, в XLVIII т. Записок п. т. Причинки до історії 
роду Бибельських, зібрані арцибіскупом львівським Яном Прох- 
нїцким. Рік пізнїйше прислав він матеріали до історії Коліїв
щини, знайдені ним в бібліотеці Кристинопольського монастиря 
—  приладжені мною до друку, були вони видруковані в LYII т.


