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Ім’я Олександра Степановича Лашкевича досить відоме в історії 
української культури. Але й досі не маємо докладнішої біографії цьо
го визначного українського громадського й культурного діяча другої 
половини XIX століття. Не досліджено ні життя його, ні діяльність, 
яку так високо оцінювали сучасники; не складено бібліографії його 
науково-літературних праць. Не вивчено архіву Ланжевича, не опуб
ліковано його листування, ні досить обмеженої мемуарної літератури 
про нього. Надто мало досліджено також архіви тих урядових та гро
мадських (зокрема земських) установ і окремих діячів, що ,з ними 
зв’язана була його діяльність. Трохи більше відомостей маємо про 
його шкільні роки і, звичайно, про його працю над виданням та реда
гуванням «Киевской Старины». Але, ясна річ, Олександер Степанович 
Лашкевич, редактор-видавець «Киевской Старины» в най/критичні
ший період її існування, заслуговує іна більшу увагу з боку україн
ської історичної науки.

Завданням інашої праці є бодай частково виповнити цю прогалину. 
Звичайно, поза межами України, де немає лі відповідних архівів і ру
кописних збірок, ні багатьох друкованих джерел та літератури, не
можливо дати ґрунтовне дослідження про О. С. Дашкевича. Можемо 
лише накреслити загальний історично-біографічний нарис, використо
вуючи приступні нам в умовах еміґрації джерела та літературу.

Вже сучасники зауважили, що великий вплив на О. С. Л-ашкевича 
та ,йото громадсько-культурну діяльність мали фамілійні традиції 
роду Лашкевичів. Ще більш ясний для нас глибокий ідейний зв’язок 
українського діяча другої половини XIX століття з його предками, 
ближчими й дальшими. Тому перший розділ нашої -праці 'присвячуємо 
їм, отим предкам Олександра Степановича, — Лашкевичам, цьому ви
значному в історії України родові, який «посідав одне з перших місць 
у шляхетському суспільстві Новгородсіверщини .XVIII—XIX століть», 
даючи «низку визначних .культурних і громадських діячів, бойових 
старшин тощо». У цьому великою міроою допомогло нам те, що ми ма
ли можливість користатися з наукового й фамілійного архіву Проф.
О. П. Оглоблина, в якому зібрано багато ще неопубліков-аних матері
ялів до історії роду Лашкевичів. З друкованих матеріялів (джерел та 
літератури) треба назвати насамперед капітальний труд В. Л. Мо
дзалевського «Малороссийский Родословник» (том III) і розвідку Ф. Д. 
Николайчика «Род Лашкевичей и дневник одного из них».
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Для біографії й огляду діяльности О. С. Лашкевича, що склада
ють зміст центрального — II розділу нашої праці, ми (використали 
матеріяли, опубліковані в «Киевской Старине» після смерти Лашке
вича й з нагоди її 10-ліття. (Найбільше відомостей дає нам некролог 
Ланжесвича, а особливо дорогоцінні, важливі -не тільки для біографії 
його, ’але й йото оточення, а навіть цілої доби, Спогади В. Л. Берен- 
нгтама (1839—1904), відомого українського діяча (жидівського похо
дження), члена Київської Старої Громади. Цікаві деталі про діяль
ність О. С. Лашкевича, як редактора-видавця «Киевской Старины», 
наведено зокрема в меморіяльній статейці Є. О. Кивлицького (1861— 
1921), секретаря редакції й найближчого помічника Олександра Сте
пановича на цій роботі, а ще більше — у джерельній (але мемуарного 
характеру) статті Г. П. Житецького (1866—1929) про «Киевскую .Ста
рину» за чаїсів Лалжевича.

Основним матеріалом для III (останнього) розділу праці, де пода
ємо огляд науково-літературної діяльности О. С. Лашкевича, були як 
власні .праці та публікації його, так і численні вказівки інших до
слідників (чи видавців) на допомогу їм з боку Лашкевича, який не 
тільки щедро ділився з  ними (головне, з О. М. Лазаревським, відомим 
істориком України-Гетьманщини XVII—XVIII століть) добром -свого 
багатого фамілійного архіву, але й допоміг їм врятувати для історич
ної науки рештки 'архівних скарбів лівобережно-українського панства, 
які незабаром здебільша загинули «в огні й бурі» революції. Гадаємо, 
що дальші бібліографічні розшуки (на жаль, майже неможливі поза 
межами України) могтимуть значно доповнити подані нами в цьо
му (як і попередньому) розділі матеріяли й поширити наші висновки.

І. РІД ЛАПЖЕВИЧШ

Рід Лашкевичів, українсько-білоруського походження, докумен
тально відомий з другої половини 16 сторіччя. І в а н  Л а ш к о  (або 
Лапжевич) був боярином Чечерського замку (1563 року) й дістав ма
єток від короля Жигимонта-Авґуста. В 17 сторіччі Лашкевичі були 
земянами Р ііч и ц ь к о г о  повіту і в 1670-х роках володіли землями в селі 
Лужку.1

Після Хмельниччини одна галузь Лашкевичів переселилася до Ста- 
родуїба. Т и ш к о  (Тихон) Г а в р и л о в и ч  Л а ш к о  в 1677 році ку
пив у стар оду бівського козака Василя Таврійського «пляц дворовій, 
стоячій в паркані на Пробитой улици, обмежу з едного боку брама 
пробитая и вал, а з другого боку — Остранина небощика» 2 Тихон Гав

1 Архів Проф. О. П. Оглоблина (з матеріалів архіву Чернігівського 
Дворянського Депутатського Зібрання, ч. 5341). Фамільний герб чернігів
ських Лашкевичів — «Леліва» — див. В. Лукомский и В. Мсдзалевский, 
Малороссийский Гербовник, СПБ, 19(14, стор. 92 і таблиця IX.

2 В. Модзалевский, Малороссийский Родослоеник, том III, Київ, 1912, 
стор. 26. Родовід чернігівських Лашкевичів — Гр. Г. А. Милорадович, Ро
дословная книга черниговского дворянства, том II, ОЇЇБ., 1901, ч. 6, стор.
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рилович займаюся торгівлею, а тому був -приписаний до Стародубів- 
ського міщанства.

Син Тихона — С е м е н  Т и х о н о в и ч  Т и щ е н к о  (Тишкович, 
Лашкевич) був одним з визначних представників Стародубівсько- 
го патриціяту.3 Він (народився десь у 1660-х роках. Продовжуючи 
торговельну діяльність свого батька, Семен Тихонович в часи геть
мана Мазепи стає видним членом Стародубівського магістрату. З 
1705 року він був лавником Стародубівським, а з 1708 року, на протязі 
багатьох раків, райцею Стародубівського магістрату (1708—1718). В 
часи гетьмана Скоропадського Семен Тихонович був обраний і визна
ний гетьманським урядом Стародубівським війтом {1718 р.)- Пізніше 
він був нєраз кандидатом на це війтівство (в 1719, 1723, 1725, 1730 
роках).4 Не зважаючи на те, що його завжди обирали на цей уряд, він 
не міг вдержатися на ньому, бо в Стародубі відбувалася запекла бо
ротьба різних груп міщанства, в яку втручалася й місцева козацька 
старшина, й гетьманський уряд, і російська адміністрація на Геть
манщині.5 Семен Тихонович був людиною незалежною, що мала «вла
сні (погляди і послідовно провадила !свою політичну лінію»,6 яка су
перечила інтересам місцевої російської влади (Стародубівським пол
ком тоді керували російські офіцери). Проте, він і далі залишався 
райцею (1725 p.), а потім бурмистром (1737—1738) Стародубівського 
магістрату.7

Семен Тихонович провадив широкі торговельні операції. Він був 
одним із найбільших українських експортерів пеньки (прядива) за
кордон через Кенігсберг, Ригу та Архангельськ.8 Одночасно він ску
повує землі в Стародубі та його околицях. В 1723 році за ним запи
сано було в селі Остроглядові (Стародубівської сотні) кілька «під
даних» хат.9 Його цікавила й промисловість, і він, перший з україн
ських купців, хотів заснувати парусно-полотняну фабрику в Старо- 
дубівському полку (1738 p.), але не дістав на це дозволу з боку ро
сійського уряду.10

97—100; В. Л. Модзалевский, Малороссийский Родословнмк, там ІІЇ, Київ, 
1912, стор. 26—47 (більш повний). Про рід Лашкевичів: Ф. Николайчик, 
Род Лашкевичей и дневник одного из них. — «Киевская Старина», 1887, 
XII, стор. 696—716.

3 Цро С. Т. Тшценка-Лашкевича — див. Олександер Оглоблин, Люди 
Старої України, Мюнхен, 1959, стор. 227—237.

4 Там-же, стор. 229—235; В. Модзалевский, Родословник, III, 26.
5 А. Лазаревский, Описание Старой Малороссии, том I, К., 1888, стор.

119—>131.
6 О. Оглоблин, Люди Старої України, стор. 233.
7 В. Модзалевский, Родославник, III, 26.
8 О. Оглоблин, Люди Старої України, стор. 234.
9 В. Модзалевский, Родословник, III, 26.
10 А. Оглоблин, Очерки истории украинской фабірики, Мануфактура в 

Гетманщине. Київ, 1925, стор. 139—140. Його-ж, Люди старої України, 
стор. 234,
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Семен Тихонович мав широкі родинні й особисті зв’язки на Ста
ро дубівщині. Його перша дружина, Маріяна (Марина) Яківна Рубець, 
донька знатного військового товариша, походила з старого й багатого 
українського шляхетського роду.11 Вдруге Семен Тихонович одружив
ся з Тетяною Осшіівною Єлинською, донькою Стародубівського пол
кового сотника -(потім городового отамана).12 Ці шлюби поріднили Се
мена Тихоновича з видатними Стародубівськими шляхетсько-стар
шинськими родинами й допомогли його дітям вийти з лави козаць
кої 'старшини. Сам Семен Тихонович був прийнятий гетьманом Апо
столом «в протекцію» (1728 р.)13 Він помер у Стародубі 5 січня 1743 
року, що занотував у своєму Щоденнику Микола Ханенко.14

В Семена Тихоновича Лашкевича було п’ять синів. Найстарший
— Карпо (народ, коло 1685 р.) жив у Стародубі ще в 1763 році й був 
бездітним.15 Другий син — Іван був родоначальником старшої лінії 
чернігівських Лашкевичів (див. далі). Третій син — Артем Семенович 
(помер до 1763 року), разом з наймолодшим сином Семена Тихоновича
— Федором, був помічником батька в його торговельних операціях
І, (ПІСЛЯ /смерти його, був головою фірми.16 Він був такожі бурмистром 
Стародубівського магістрату (1737, 1743 p.p.)» а в 1752 році гетьман 
Кирило Розумовський призначив його, з уваги на; заслуги батька 
й брата Івана, військовим товаришем.17 Можна думати, що цьому 
допомогло й одруження Артема Семеновича Лашкевича з Овдокією 
Васильовною Завадовською, донькою бунчукового товариша, рідною 
тіткою майбутнього графа й першого російського міністра освіти Пет
ра Завадовського.18 Це відкрило дітям Артема Семеновича шлях до 
службової кар’єри, багатства й посвоячення з визначними старшин
ськими родами Гетьманщини — Бутовичами, Кулябками та іншими. 
З  синів Артема Лашкевича — Осип був обер-секретарем Сенату в Пе
тербурзі j(1779—1784), а потім головою Палати цивільного суду Мо- 
гилівського намісництва (1784—1796); другий син, Опанас Артемович, 
бунчуковий товариш, був секретарем Малоросійської Колегії (1776— 
1779), земським суддею Погарського повіту (1779—1781) й головою
2-го департаменту Новгородсіверського Верхнього земського суду 
(1782— 1797).19 Внук Артема Семеновича —  Степан Артемович Лаш-

п  В. Модзалевский, Родословник, III, стор. 27. Рубці відомі на Сшвер-
щині, починаючи з середини XVI століття (див. А. Лазаревский, Описание
Старой Малороссии, І, стор. 394—400).

12 о. Оглоблин, Люди Старої України, стар. 234—235.
13 В. Модзалевский, Родословник, III, стор. 26.
14 «Дневник Николая Ханенка»; вид. «Киевская Старина», К., 18845. 

стор. 189.
15 В. Модзалевский, Родословник, III, стор. 27.
16 Там-же, стор. 27—28. Див. «Киевская Старина». 1885, квітень, стор. 

779—732 («к; характеристике шляхегско-козачого быта XVIII в.»).
17 в. Модзалевский, Родословник, III, стор. 27—28.
18 Там-же, стор. 28; матеріяли з архіву О Л . Оглоблина.
19 В. Модзалевский, Родословник, III, стор. 30—31. Цікаве листування 

(копії) Осипа А. Лашкевича — в архіві О. П. Оглоблина.
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кевич (к. 1764—1832), одружений з Олександрою Андріївною Дункн- 
Борковською, був Мглинським повітовим маршалом шляхетства 
(1827—1830) і, вмираючи, записав великі гроші (понад 200 тисяч кар
бованців) на виховання дітей бідних дворян Чернігівської губернії.20 
Ця лінія Лашкевичів вигасла ще в першій половині 19 сторіччя.

Четвертий син Семена Тихоновича — Онисифор (+ да 1758 р.) був 
значковим товаришем Огародубівського палку (1725 р.).21 Він був 
одружений з Уляною Михайлівною Улізко, з старого і багатого стар
шинського роду: прадід її — хмельничанин Яків Улізко був генераль
ним суддею за гетьмана Петра Дорошенка.22 Онисифор Семенович не 
зробив великої службової кар’єри. Його цікавило мистецтво, і він був 
досить відомим церковним малярем у Стародубі.23

Наймолодший син Семена Тихоновича — від шлюбу з  Слинською
— Федір Семенович Лашкевич (народ, коло 1708—1713 p., помер до 
1781 р.) був бурмистром Огародубівського магістрату (1743—1744), а з 
1752 року перейшов до козацької старшини, спочатку як військовий 
товариш, а  потім як Стародубіівський полковий хорунжий,24 і закін
чив службу бунчуковим товаришем.25 Одружений з Агафією Семе- 
нівною Соболевською, донькою сотника Погарськото, вік купив село 
Конпинку, Новгородціверської сотні, і був родоначальником молодшої 
(ноЕвгородсіверської) лінії Лашкевичів.26

Старша (стародубівська) лінія Лашкевичів, до якої належав Олек
сандер Степанович Лашкевич, веде свій початок од І в а н а  С е м е 
н о в и ч а  Л а ш к е в и ч а ,  сина Семена Тихоновича й Маріями (Ма
рини) Рубець (через те він іноді називався Лапжевич-Рубцо©). Він 
народився коло 1687—1692 року. З 1724 року він був значковим това
ришем Стародубівського (полку, з 1740 р. (до 1746 р.) — Стародубів- 
ським городовим отаманом і закінчив службу бунчуковим товаришем 
(1746).27 Йому дісталася значна частина великих маєткіз його діда — 
Якова Рубця, зокрема село Брахлів на річці Снові (у Тапальській 
сотні), яке стало родинним гніздам цієї лінії Лашкевичів аж до XX 
століття.28 Добрий маєток мала також дружина Івана Семеновича — 
Єфросинія Іванівна Губчиць, донька сотника Почепів ського, яка пер
шим шлюбом була за Василем Журманом, внуком Стародубівського 
полкового обозного. Син її від першого шлюбу Ілля Журман, гене

20 В. Модзалевский Родослозник, III, стор. 33—34.
21 Там-же, стар. 28.
22 а. Лазаревский, Описание, І, стар. 86, 159—162.
23 о . Оглоблин, Люди Старої України, -стор. 235.
24 В. Модзалевский, Родословник, II I , стор. 28.
2» Архів О. П. Оглоблина.
26 в. Модзалевский, Родословник, II I , стор. 28; А. Лазаревский, Описа

ние, I, стор. 222.
Про Новгородсіверську лінію Лашкевичів докладніше в неопубліковаїних 

спогадах проф. О. Д. Оглоблина.
27 в Модзалевский, Родословник, I I I , стор. 27.
28 А. Лазаревский, Описание, І, стор. 407—411.
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ральний суддя, а пізніше перший губернатор Новгородсіверського на
місництва, буїв одружений з родичкою Гетьмана К. Розум омського — 
Агафіїєю Давидіївною Стрішенець, і споріднення з Розумовськими, 
маібуть, чимало допомогло дітям і внукам Івана Семеновича, який 
помер у 1765 році.29

Син Івана Семеновича — С т е п а н  І в а н о в и ч  Л а ш к е в и ч  
(народився коло 1732—1734 року) займав визначне становище в су
спільстві Стародубівщини. ;Вш почав службу військовим канцеля
ристом в Генеральній Військовій Канцелярії (1751 р.) і в 1754 році став 
бунчуковим товаришем. В 1764—1779 роках він був земським суд
дею Погарсьїкого повіту, а (в 1779 році був обраний Погарським під
коморієм. Крім того, в 1772—1781 роках він був маршалом шляхет
ства Потарського повіту. Коли в 1781 році утворено (було Новгородці- 
верське намісництво, Степан Іванович був призначений головою Верх
нього Земіського Суду цього на^гісництва.30 Вшн одружений був з  Црас- 
коївією Григорівною Ґалаґан, донькою полковника Прилуцького й 
правнукою гетьмана Д. Апостола, що посвоячило його також з Скоро
падськими й Дунин-Ворковськими.31 Сестра Степана Івановича — 
Марфа Іванівна була одружена з  Григорієм Карповичем Долинським,

29 в. Модзалевский, Родословник, III, стор. 27; А. Лазаревский, Описа
ние, І, стор, 65—70.

Окрім І. В. Журмана, Лашкевичі були згодом споріднені з Разумов- 
ськими через -шлюб Михайла Семеновича Кочубея, сина генерального 
обоэного С. В. Кочубея й його дружини, кузини Гетьмана Кирила Розумов- 
ського, Ксенії Герасимівни Демешко-Стрішенець, з унукою Івана Семено
вича Лаінжевича — Агафією Степанівною Лашкевич. Нарешті, рідний брат 
Прасковії Григорівни Лашкевич (народженої Ґалаґан) — Іван Григорович 
Ґалаґан був одружений з небогою Гетьмана Кирила Розумовського — Ка
териною Юхимівною Дараган. Автор статті про рід Лашкевич ів — Ф. Ни- 
юолайчик, який опублікував уривки з щоденника С. І. Лашкевича <див. 
далі), пише: «Когда Разумовский (гетьман Кирило) приезжал в местечіко 
Ропск, свое имение, то давал обед всему окружному стародубовскому дво
рянству, а затем по родственному заезжал и в Брахлов к Ланжевичу, что 
последним отмечается (в щоденнику) с особенным удовольствием» («Киев
ская Старина», 1887, грудень, стор. 707). 3 Разумовскими була посвоячена 
також Новгородсіверська лінія Лашкевичів (через Валькевичів і Будлян- 
ських).

30 в. Модзалевский, Родословник, III, 29.
31 А. Лазаревский, Описание Старой Малороссии, том. III. Полк При

луцький. Київ, 1902, стор. 50—52.
Праіскоаія Григорівна Лашкевич була донькою Григорія Ігнатовича Ґа

лаґана, полковника Прилуцького, а дружини його, Олени Михайлівни Ду- 
нин-Борковської, внучки генерального обозного часів Мазепи — Василя 
Дунин-Борковського. Мати Олени Михайлівни — Прасковія Данилівна 
Апостол, донька Гетьмана Данила Апостола, після смерти першого чоло
віка — бунчукового товариша Михайла Васильовича Дунин-Борковського, 
одружилася із Михайлом Васильовичем Скоропадським, генеральним під
скарбієм, небожем Гетьмана Івана Скоропадського.
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відомим українським автономістом.32 Степан Іванович був автором 
цікавого щоденника (1768—1782), який лишився неопублікованивуг: 
тільки уривки з нього були надруковані в «Киевской Старине» 1887 
року.33 Помегр Степан Іванович у 1782 ро-ці.34

Старший 'Син Степана Івановича35 — І в а н  С т е п а н о в и ч  
Л а ш к е в и ч  народився 1765 року. За звичаєм того часу, він 1775 p., 
ще дитиною, був записаний на військову службу до ляйб-ґвардії Із- 
майловського полку, шефом якого був фельдмаршал і кол. гетьман 
Кирило Розумовський, й року 1783 був сержантом цього полку. Але 
фактично він у той час вчився, спочатку вдома, а з 17781 року в Мос
ковському університеті. В Москві 1781 року вийшла в світ праця І. С. 
Лашкевича — переклад з англійської: «Прогуливаніе г. Франкли, из
данное на атлинском язьгкЬ сестрою его. На россійскій язык перевел 
Ліван Лашкевич. Чч. 1—3, Москва, в Университетской типографіи (у
Н. Новикова), 1781 г.».36 Незабаром після того Іван Степанович пере
їхав до Петербурґу, бо батько хотів влаштувати його на дипломатич
ну службу при Колегії Закордонних Справ, якою керував тоді гр. 
Олександер Бєзбородько, свояк Лашкевичів.37 Ця служба цікавила й 
самото Івана Степановича, який володів кількома чужими мовами 
(окрім англійської, ще німецькою й французькою) й знав, що «сей 
способ службы может служить ему как к просвЪщешю далынему, по
тому что он даром будет вид'Ьть иностранные государства, вместо то
го, что другіе достигают сего большим иждивеніем, так и к содержа- 
нію самого себя без помощи домашной до некоторой поры» (неопуб- 
лікований лист О. А. Лашкевича до Пі. Г. Лашкевич, матері Івана Сте
пановича, з СПБ, 15 серпня 1782 року).38 Року 1783 Іван Степанович 
їздив, як дипломатичний кур’єр, до Відня і побував також у Німеччині.39 
Але смерть батька й маєткові та го'оподарські справи родини, в якій

32 о . Оглоблин, Люди Старої України, стор. 24—32. Це був другий шлюб 
М. І. Лашкевич: першим шлюбом вона була за Степаном Семеновичем^ Бе~ 
резовським, бунчуковим товаришем, сином сотника Новгородського,

33 ф. Николайчик, Род Лашкевичей и дневник одного из них. — «Киев
ская Старина», 1887, грудень, стор. 696—716.

34 в . Модзалевский, Родословник, III, стор. 29.
35 в  С. І. Лашкевича був ще син Василь Степанович (1773 ¥ до 1847), 

який служив у ґвардії (також в Ізмайловському полку), а потім був марша
лом шляхетства Новгородсіверського повіту (1816—1835) (В. Модзалевский, 
Родословник, III, стор. 33).

, 36 в. Модзалевский, Родословник, III, стор. 32. Це твір Елізабет Бонот 
(Bonhote Elizabeth, 1744—1818). Див. «Сводный Каталог русской книги гра
жданской печати XVIII века 1725—1800», т. І, М. 1963, стор. 121—122.

37 Лист* О. А. Лашкевича до С. I. Лашкевича з 28. IV. 1781 (?) р., СИВ 
{?) {архів О. П. Оглоблина).

Кн. О. Бєзбородько був посвоячений з  Лашкевичами через Кочубешв, 
Миклашевських і Бакуринських.

38 Лист О. А. Лашкевича до П. Г. Лашкевич з 15. VIII. 1782, СПБ, (архів 
О. IL Оглоблина).

39 Лист О. А. Лашкевича до П. Г, Лашкевич з 17. II. 1783 (?), СПБ. (архів 
О. .П. -Оглоблина).
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Іван Степанович залишився старшим, перешкодили його дальшій 
службовій кар’єрі. Він переходить з ґвардії в .арімію, з чином капітана 
(1784 p.), й, числячися ще якийсь час на військовій -службі, повер
тається на Україну, де року 1785 виходить у відставку з чином се
кунд-майора, а згодом дістає чин підполковника (1809—1811).40 Проте 
він не уникає громадської діяльности, й, з вибору місцевого шляхет
ства, був засідателем Новгородціверськото Верхнього Земського Суду 
(1786—1787)41 і депутатом од дворян Стародубівіськото повіту (1798 
року).42

Та найбільше живе він у своєму Брахлові, вряди-годи виїжджаю
чи до місцевих тубернія лыних -осередків або до Петербурга, в різних 
родинних та маєткових справах. Власник великих маєтків (йому на
лежало р. 1782 — коло 1500 душ обох статей),43 він, однак, мало ці
кавився своїм господарством. Його більше вабили культурні справи: 
він цікавиться літературою, пише вірші в модному тоді сантиментально
му стилі, значно збільшує бібліотеку, зібрану його батьком, зберігає 
фамілійний архів, приятелює з визначними представниками: тогочасної 
української шляхетської інтелігенції (зокрема, з Ханенками, Степаном 
Шираєм, Гаврилом Политковським та ін.).44

Іван Степанович був одружений (з 1789 року) з Аінастасією Пет
рівною Милорадович, доінькою генерал-майора, останнього козацького 
ЧернігіВіСького полковника — Петра Степановича Милорадовича й 
дружини його Софії Семенівіни Полуботок, -правнучки гетьмана Пав
ла Полуботка. Лашкевичі були вже -посвоячені з Милорадовичами.45 
Але це був дуже романтичний шлюб, який відбувся таємно, бо Ана- 
стасія Петрівна одружилася всупереч волі свого батька й брата — Гри
горія П. Милорадовича, які не хотіли втрачати величезних полуботків- 
ських маєтків, спадкоємицею яких вона була; але рідна бабка її —
А. С. Полуботок та інші родичі сцрияли цьому шлюбові, який наро
бив тоді багато шуму не лише серед численних родичів молодого по
дружжя, але і в ширших колах українського шляхетства, а навіть 
у Петербурзі. Почалися обопільні судові позви й процеси, які зали
шили цілі томи актшв в архівах різних судових та адміністративних

40 в. Модзалевский, Родословник, III, 32.
Архів О. П. Оглоблина.

42 В. Модзалевский, Родословник, III, 32.
43 Року 1782 І. С. Лашкевичеві (з братом Василем) належали в пові

тах Новоміському (Новшибківському), Старо дубівському, Поварському і 
Новтородсіверському села й селища: Брахлів, Любечани, Курковичі, Тимо- 
ноеичі, Бровничі, Шаміівка, Полхів, Обтені, Нориця (Ґалаґанівка), хутори 
на рч, Ірпі й рч. Брусі, двори й -млини в Стаїродубі й ,Погарі тощо, разом
об. -ст. 1465 душ і(В. Модзалевский, Родословник, III, 32). Після одруження 
за І. С. Лашкевичем числилось 2 іh тисячі душ:

44 Архів О. П. Оглоблина.
45 Сестра Івана Степановича — Марія Степанівна Лаінжевич була д р у 

жиною Петра Антоновича Милорадовича, брата у других Петра Степано
вича Милорадовича. (В. Модзалевский, Родослоеник, III, 33.)
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установ {включно до Сенату), а в фамілійних архівах Лашкевичів і 
Милорадовичів збереглося дуже цікаве листування (частково опублі
коване в «Любецкомъ Архив'Ь»), якому приділили увагу й історики 
(приміром, Василь Горленко в своєму нарисі «Бабушка Поиіуботкова»). 
Лише втручання кн. (тоді ще графа) О. Безбородька (спорідненого і з 
Милорадовичами і з Лашковичами) втихомирило пристрасті, й, за 
його посередництвом, старий Милорадович, нарешті, визнав цей шлюб 
і замирився з донькою та зятем, а щаслива бабка Полуботкова, в роз
порядженні якої були полуботківіські маєтки, поділила їх між вну
ками,46 збільшуючи тим і так чимале багатство Лашкевичів.47.

Іван Степанович Лашкевич помер 1822 року.48
Діти Івана Степановича й Анастаїсії Петрівни Лашкевичів — в них 

було троєї синів і три доньки —* виховувалися в звичайній атмосфері 
великого українського панства першої половини XIX століття. Старші 
сини — Микол ай і Іван закінчили курс Московського університету 
й служили якийсь час у Полтаві, в канцелярії «Малоросійського» 
генерал-губернатора (військового губернатора) кн. М. Г. Рєпніна, а 
потім продовжували свою службу в Чернігові, де Миколай Іванович 
був 'суддею повітового суду й куратором «богоугодних» установ, а в 
1833—35 (р. р. іповітовим маршалом дворянства, й обидва досить рано 
померли.49 З їхніх сестер, Софія Іванівна була за Петром Яковичем 
Бакуринським, підполковником, небожем кн. О. Безбородька* й шваґ- 
ром сенатора Михайла Павловича Миклашевського50 й полтавського 
губерніяльного маршала, відомого українського діяча Семена Михай

46 історію шлюбу І. С. Лашкевича з А. П. Мшгорадович яскраво розпо
вів, на .підставі документів Любецького архіву гр. Милорадоеичів і т о г о 
часного листування, Василь Горленко в своєму нарисі «Бабушка Полубот
кова» — -«іУкраинекие были», К., 1899, стор. 75—-109.

Документи й листування, що торкаються цього шлюбу, частково опублі
ковані у  виданні «Любецкий архив графа Милорадовича», в. І, Київ, 1898 
(за редакцією О. Лазаревського), стор. 49—199. Про (посередництво гр. О. 
Безбородька — див. Н. Григорович, Канцлер князь Александр Андреевич 
Безбородко в связи с событиями его времени, том II, СОПВБ., 188il, crop. 
546—547. Г. П. М|илорадович був одружений з небогою) кн. Безбородька — 
Олександрою Павлівною Кочубей, сестрою кн. ЇВ. П. Кочубея.

47 А. П. Милорадович-Лашкевич належали в Чернігівському повіті се
ла Жукотки, Радьково, Оваричівка, Папірня, Білоцерківка, Розсудаво, 
Скитки й Корольча, і в Сосницькому повіті — с, Габрилівка. Після смерти 
її і(ір. 1833), ці маєтки дісталися її трьом синам. Але вже в <1840-х роках 
більша частина Полуботковської спадщини Лашкевичів перейшла в чужі 
руки (В. Модзалевский, Родословник, III, стор. 32—33).

48 Там-же, стор. 32.
49 Там-же, стор. 37.
50 Там-же, стор. 38. М. Д. Миклашевський був одружений з Анаетасією 

Яківною Бакуринською, сестрою П. Я. Бакуринського й небогою кн. О. 
Безбородька.

Про М. П. Миклашевського — див. О. Оглоблин, Люди Старої України, 
стор. 150—167.
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ловича Кочуібея, кузена Софії Іванівни.51 Друга сестра — Анастаїсія 
Іванівна була за Дмитром Федоровичем Красовським, статським рад
ником, Глухівіським маршалом.52 Вчителем їх двох синів був (П. Ку
ліш, .який тоді кінчав Новгородсіверську гімназію.53

Наймолодший син І. С. Лашкевича — С т е п а н  І в а н о в и ч ,  
батько Олександра Степановича, народивіся р. 1809, в маєткові ісвоєї 
матері — с. Ж укотках, Чернігівського повіту. За прикладом батька 
й старших братів, він вчився в Московському університеті, на відділі 
словесних наук, і -скінчив його з відзначенням 1829 року. Потім він 
десь недовго служив,54 але «служба його мало цікавила, і дальші 
чини (р. 1863 він був колезьїким радником) йшли йому за .громадську 
діяльність: зокрема він був почесним куратором Новтородсіверської 
гімназії.55 Баїгатий український дідич (він мав 3 тисячі душ у їловітах 
Новозибківському й Сосницькому),56 він жив здебільшого в своїх 
маєтках, головне — у фамілійному маєткові Брахлові, або в Києві, де 
в нього був власний будинок на Печерсьїку.57 Він був одружений з 
Уляною Михайлівною Бардаковою (1820—1853), відомою красунею, 
з старого Чернігівського козацького роду, спорідненого з Томарами, 
Кочубеями, Лизогубами та іншими відомими українськими фамілі
ями.58 Вона рано померла й залишила чоловікові кількох малих 
дітей.59

зі Семен Михайлович Кочубей (нар. 1777—1835), син Михайла Семено
вича Кочубея й Агафії Степанівни Лашкевич, Полтавський губерніяльний 
маршал, член української масонської льожі «Любов до істини» в -Полтаві 
й видавець 3-го видання (СПБ. 1809 ір.) «Енеїди» Котляревського, який 
орисвятив йому це видання, був одружений з Прасковією Яківною Баку- 
ринською, небогою кн. О. Безбородька.

52 в. Модзалевський, Родословник, III, стар. 38.
53 д . Дорошенко, Пантелеймон Куліш, Ляйпціґ, 1923, стар. 14.
54 в. Модзалевский, Родословник, III, стар. 38.
55 «Киевская Старина», 1899, XI, стор. 257.
56 За братами Миколою, Іваном і Степаном Івановичами Лашкевичами 

числилося в 1832 році 3790 д. чол. ст., себ-то коло 8 тисяч д. об. ст, (В. Мо
дзалевский, Родословник, III, стор. 37).

67 «Киевская Старина», 1899, XI, стар. 257.
58 Мати Уляни Михайлівни Лашкевич була донькою Івана Гаврилови

ча Вишневського (українсько-російський рід сербського походження), голо
ви Київської {Палати карного суду в кінці XVIII ст., й дружини його 
Уляни Степанівни Томара, правнучки полковника Переяславського початку 
XVIII століття Степана Тамари й сестри відомого дипломата, російського 
амбасадора в Константинополі, Василя Степановича Тамари, близького 
-приятеля Григорія Сковороди, якого вшн був учнем, і Василя Каїпніста. 
Мати? Уляни Тамара, Анна Ваісильовна Кочубей, була донька Полтавсько
го полковника В. В. Кочубея й дружини його Анастасії Данилівни Апо
стол, доньки Гетьмана Данила Апостола. Таким чином, Уляна Михайлівна 
Бардакава-Лашкевич була .споріднена зі своїм майбутнім чоловіком — С. І. 
Лашкевичем.

Про походження і рід Вишневських — див. А; Лашкевич, Род Вишнев
ских. — «Киевская Старина», 1887, V, 73—91.
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Яскравий образ Лашкевича-батька залишив у своїх гарних 
спогадах університетський товариш О. С. Лашкевича — відомий 
український діяч, член Київської Старої Громади В. Л. Вереінштаїм.60 
«Когда я впервые увидел Степана Ивановича"* — пише Беренштам — 
он по наружности был уже стариком. Высокого роста, худощавый 
и стройїньїій, 1C красивым, очень бледным лицом, с седыми волосами и 
бакенбардами, всегда тщательно одетый, всегда спокойный, важный 
и медлительный в движениях и речи, он производил впечатление 
настоящего образованного «барина». Держался он всегда прямо, 
но голова его почти всегда была опущена, выражение лица чаще 
грустное; смеялся он редко и мало, даже улыбался не часто и как-то 
грустно; казалось, что его неотступно гнетет какая-то печальная 
дума: 'говорили, что он не может утешиться после смерти любимой 
жены. Ж изнь его отличалась необыкновенным однообразием и пра
вильностью. Большую часть года он проживал їв Киеве, а на (время 
летних каникул в учебных заведениях, в которых учились его сы
новья, переезжал в имение» *

«Ежедневно в определенный час к  ісемье выходил из своей ком
наты вполне одетый отец; после утреннего чая он садился на диван, 
всегда на одно и то же место, читал новые журналы или книги; край
не редко, да и то лишь при отличной погоде, он выезжал на прогулку 
с малыми детьми и их гувернанткой в большом экипаже четвериком 
с форейтором и лакеем. К. обеду собирались все членн> семьи, потом 
вечером опять сходились для чая и раннего ужина, после которого 
отец садился на всегдашнее свое место на диване; часа через два, 
после довольно вялой беседы с детьми и гостями, в раз навсегда 
определенный час старик молча вставал; все присутствующие также 
вставали, хозяин прощался с гоїстями, благословлял детей, целовался 
с ними и удалялся в свои апартаменты. По воскресеньям и праздни
кам Степан Иванович ездил к1 обедне всегда в одну и ту же церковь 
Спаса на Берестове, в которой состоял старостой и о благолепии 
которой очень заботился; в ней его стараниями были возобновлены 
старинные фрески»61

«. . . По своему происхождению и богатсву Лашкевич легко мот 
бы примкнуть к тогдашнему киевскому бо-монду, „Липкам”, сде
латься заметным его членом,62 но он сторонился от светского обще-

so в  С. Ї. Лашкевича, крім Олександра Степановича, були сини: Іван 
Степанович <1839—1869), Сергій Степанович (молодший) (1850—1877) і донь
ка Анаїстасія Степанівна (пар. 1846). Інші діти (2 сини й 2 доньки) померли 
в дитинстві (В. Модзалевский, Родословник, III, crop. 42—43).

60 в . Беренштам, Из школьных лет А. С. Лашкевича. — «Киевская Ста
рина», 1899, XI, стор. 249—269.

* Це було в середині 1850-х років, у  Києві.
61 Там-же, стар. 257—258. Про реставрацію фресок у церкві Спаса на 

Берестові (їв 1860-х р4р.) д и в .  М. К. Каргер, Древний Киев, том II, М. — 
Л., 1961, стор. 376. С. 1„ Лашкевич був членом реставраційного комітету.

62 Окрім родичів Лашкевичів (Милорадовичі, Коічубеї, Ґалаїани, Микла- 
шевські, Бакуринські, Тарноеські та інші), С. І. Лашкевич мав ще багато
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ства, бывал лишь у немногих родственников, только их и товарищай 
своих 'сыновей и принимал у себя. К  этой МОЛО іД Є Ж И  ОН ОТНО'СИЛСЯ с 
замечательным дружелюбием, терпимостью и гостеприимством. В 
тихих й чинных, прежде пустынных барских хоромах, со вступле
нием в университет сыновей, особенно Александра Степановича, 
теперь стали бывать молодые студенты, происходившие из различных 
слоев общества, в своей дешевенькой, часто изрядно поношенной 
одежде, некоторые в очень распространившихся в то время украин
ских национальных костюмах и вышитых, не блестевших особенной 
чистотой рубахах. Здесь юноши не чувствовали того стеснения, кото
рое обычно испытывали, когда случалось побывать в том или другом 
пышном салоне или даже в более скромных буржуазных гостинных. 
Хозяин ко всем, без различия происхождения, средств, костюма, отно
сился равно спокойно, «приветливо, но сдержанно и немногословно. 
В •иные вечера здесь раздавались громкие, оживленные споры .по 
©опросам общественным, научным и литературным. Хозяин со вни
манием и интересом следил за этими спорами, изредка тихо и спокой
но выражая свое мнение, с полной терпимостью предоставляя всем 
высказаться. Он никогда іне пользовался 'своею властью хозяина и 
старика, чтобы устранить то или другое резкое или крайнее, не 
нравившееся ему мнение. Слегка выражая сочувствие свое к осво
бождению крестьян, он повидимому мало интересовался современно
стью; его гораздо больше занимали вопросы литературные и истори
ческие, особенно относившиеся к родной Малороссии; он очень гор
дился 'своим происхождением от Полуботка. Постоянно и много читал, 
выписывая журналы, приобретая новые книги по истории и словесно
сти, Лашкевич поражал нас, молодых птенцов, своими знаниями. 
Среди этой шумной, веселящейся молодежи, старик сидел на своем 
обычном месте на диване с обычным грустным выражением лица, 
по временам слегка улыбаясь по поводу той или другой шутки, остро
ты илц  выходки; в обычный час он вставаньем давал сигнал к про
щанию; он удалялся в свои комнаты, а молодежь переселялась к 
Александру Степановичу, и тут долго еще, до глубокой -ночи или до 
рассвета, раздавалась оживленная беседа, продолжались споры, шум, 
веселия. В позднейшее время изредка бывали танцовальнвье вечера, 
которые продолжались до поздней ночи; хозяин и тут все время при
сутствовал на своем обычном месте; оригинально было здесь соче
тание родовитых, чинных и элегантных родичей хозяина с плохо 
одетыми ('студенческая форма была уже 'отменена), но умственно 
возбужденными, самоуверенными и мало стесняющимися молодыми 
товарищами сына».

родича® своєї дружини, які займали досить високі місця в тогочасному 
вшцоїму суспільстві України й Росії: Томари, Туманські, Лукашевичі, Се- 
лецнкі, Сулими, кн. Долгорукови тощо. Зокрема кін. Є. М. Долгорукова, 
овітлійша княгиня Юрієвська, друга дружина царя Олександра II, була 
сестра удругих Олександра Степановича Лашкевича.
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«>К началу каникул вся семья, на долгих, в нескольких экипажах 
с приживалками и дворней переселялась в главное имение, с. Брах- 
лов, Новозыбковского уезда. Однажды я (Беренштам) гостил там 
в течение нескольких дней. Семья обитала в роскошном и простор
ном доме; тут же большой цветник, сад, река и деревня. Образ жизни 
Степана Ивановича и тут оставался неизмекно таким же, как и в 
городе: «порядок дня, занятия, интересы были те же, недоставало 
лишь мужской молодежи. И здесь хозяин крайне редко оставлял 
комнаты для посещения сада или поездки в экипаже, и здесь он не 
входил в хозяйственные дела, которыми всецело и безотчетно распо
ряжался наемный управляющий; дворня здесь была еще многочи
сленнее (ніж у Києві). Только с немногими соседями, частью роди
чами, поддерживалось знакомство».

«Проходили годы; все кругом изменялось; премняя молодежь 
возмужала; сыновья выросли, стали самостоятельными; Александр 
Степанович поступил на службу, сам Стеши Иванович дряхлел, но 
домашний порядок не изменялся, не изменялись его привычки и образ 
жизни. По прежнему дорожил он независимостью, сторонился от хо
зяйственных забот и воякой деятельности, по прежнему міного читал, 
продолжая относиться с интересом к вопросам литературы и истории, 
преимущественно местной»,63 себто української. Степан Іванович 
був автором кількох статтей на історичні теми64 й «Исторического 
очерка Стар од у бских раскольничьих слобод», який залишився в руко
пису.65 С. І. Лашкевич помер 1872 року.66

«. . .  Мне думается — пише Беренштам, — что личность его (С. I. 
Лашкевича) сама по себе представляет интерес. Эго очень оригиналь
ный представитель интеллигентного, но вполне пассивного левобе
режного малорусского панства в эпоху освобождения крестьян, того 
самого панства, из среды которого в это самое время выделялись 
столь же оригинальные и пассивные, но менее симпатичные «моче
морды». Привлекательно біьло гостеприимство и любовное отношение 
этого барина к  университетской, и притом по /преимуществу нуждаю
щейся, иногда почти бездомной, демократически настроенной моло

63 в. Беренштам, Из школьных лет А. С. Лашкевича. — «Киевская Ста
рина», 1899, XI, стор. 260—262.

64 Зокрема: С. Лашкевичъ. Историческое зам'Ьчаніе о смертной казни 
самозванца Александра Семикова, выдававшаго себя за цареавича Алексея 
Петровича. — «Чтенія въ имл. Московскомъ Обществ^ исторіи и древно
стей росошсжихъ», 1860, т. I* стар. 141—146; Ст. Лашкевичъ. Письма импе
ратрицы Елисаветы Детровны къ генералъ-майору Вишневскому. — «Рус- 
скій Архивъ», 1870, М., 1871, ст. 273—274.

65 в .  Модзалевский, Родословник, III, стар. 38; «Киевская Старина», 
1889, XII, стор. 486. Дро інтерес С. I. Лашкевича до історії України свід
чить і те, що він збирав матеріяли до історії Запоріжжя (див. «Киевская 
Старина», 1887, VI—VII, стор. 586—587).

66 в. Модзалевский, Родословник, III, стор. 38.
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дежи. И теперь,* 'по прошествии нескольких десятко® лет, эта успев
шая уже 'сама «состариться молодежь *с чувствам глубокой благодар
ности (вопоаугинает об этом гостеприимном доме и его приветливом 
хозяине».67

Це була та українська — не лише своїм походженням, але й духом 
та ідеалами — молодь, яка організувала українські Громади (зокрема 
■Кишську), і  в них, як і в численних культурних і політичних (гуртках 
та акціях другої половини XIX століття, творила духовно-ідейні 
підвалини для новітнього українського національно-державного від
родження.

* Це писалося 1899 року.
67 в. Беренштам, Из школьных лет А, С. Лашкевича. — «Киевская Ста-* 

рина», 1899, XI, стор. 268.



Дмитро Оглоблип

ОЛЕКСАНДЕР СТЕПАНОВИЧ ЛАШКЕВИЧ (1842—1889) 
РЕДАКТОР-ВИДАВЕЦЬ «КИЕВСКОЙ СТАРИНЫ»

II. Ж И ТТЯ Й ДІЯЛЬНІСТЬ О. С. ЛАШ КЕВИЧА

Олександер Степанович Лашкевич, другий син Степана Івановича» 
народився 19 липня 1842 року в с. Бр ах лові, фамільному маєткові 
Лашкевичів.68 Дитячі й молоді роки його пройшли в Києві, де жили 
йоіго батьки взимку, і в Брахлові, куди вони виїздили на літні місяці.

Домашнє життя родини Лашкевичів досить яскраво описує пв своїх 
спогадах В. Л. Беренштам, товариш по гімназії старшого брата Олек
сандра Степановича — Івана.69 «В Киеве — пише Беренштам — Лаш- 
кевичи проживали в собственном: доме на Печерске, на Миллионной 
улице. Старшие сыновья жили в отдельном флигеле во дворе, отец 
с малолетней дочерью и сыном70 занимали большой одноэтажный де
ревянный дом; тут же находился и крайне запущенный, заросший 
сад . . .  ».71 Але й «дом, в котором жили Лашкевич и его семья, был 
крайне запущен; побелка стен почти исчезла, штукатурка во многих 
местах обвалилась, крыша протекала; внутри — стены, потолки и по
лы выказывали такие же следы запущенности, и это особенно 'броса
лось в глаза, так как тут же, в обстановке комнат, обращали на себя 
внимание многие изящные и дорогие предметы».72 «Я долго думал — 
зауважує Беренштаїм, — что за ветхостью, ремонтировать этот дом 
уже невозможно, но когда он сделался наконец совсем неудобным для 
жизни, Степан Иванович продал его; цри ноевом владельце оказалось, 
что дом построен из толстых сосновых брусьев, которые отлично со
хранились, а ветхость по внешнему виду являлась от отсутствия в те
чение многих лет какого-либо ремонта. Теперь С. И. Лашкевич купил

68 в. Модзалевский, Родословник, III, стор. 42; в «Русском Биографи
ческом Словаре», том «Лабзина-Ляшеико», СПб, 1914, стор. 99, дата на
родження 19 червня.

69 Іван Степанович Лашкевич народився 1839 р. Вчився в Київській 
І гімназії.

70 Донька Анастасіїя Степанівна (нар. 1846) й син Сергій Степанович
молодший (нар. 1850) (В. М одзалевский, Родословник, III, 42-43).

71 «Киевская Старина», 1899, XI, стор. 258.
72 Там же, стор. 259—260.
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двухэтажный доїм в Липках, на Виноградной улице; внутренняя об
становка -сделалась еще более барскою, но и этот дом никогда не ре
монтировался».73

«В управление домом и многочисленной дворней, даже в воспита
ние детей Степан Иванович повидимому почти не вмешивался. Эти 
заботы всецело лежали на проживавшем в течение многих лет у него 
в даме, у него же и умершем Николае Егоровиче. Фамилии его даже 
очень близкие к Лашкевичам люди не знали; всем известно было, 
ЧТО! он, уроженец одной из великорусски губерний, был товарищем 
Степана Ивановича по Московскому университету, хотя с виду казал
ся гораздо старее ею. На каких условиях он проживал у Лашкевича, 
мы не знали, но видели, что на нем лежали домашнее хозяйство и за
боты о 'старших сыновьях, с товарищами которых он очень сближал
ся. Молодежь очень любила его за чрезвычайное добродушие, весе
лый нрав и невинные шутки юношей. Будучи фактотумом в доме — 
и управляющим, и экономом, и ключником, и дядькой при детях, он 
до глубокой старости отличался большой живостью, интересовался 
литературой, любил толковать о ней с молодежью, изредка беседовал
о ней же и с Степаном Ивановичем; последнего он очень уважал, все
гда свято исполнял и старался предугадывать его волю и желания, 
даж е заметно побаивался его. Снисходительно относился Николай 
Егорыч к молодежи, к ее не всегда достаточно почтительному под
шучиванию. Молодых Лашкевичей он очень баловал, старался испол
нять все их желания, даже капризы и прихоти, снабжал их втихо
молку деньгами, прикрывал их проступки — в этом отношении он 
шел даже наперекор желаниям своего патрона».74

Це були ще часи кріпацтва й старого поміщицького побуту. Берен- 
штама, за його словами, «истинного горожанина из буржуазной се
мьи», «очень поражала . . .  масса прислуги» в домі Лашкевичів. «Двор
ня была чрезвычайно многочисленна: были тут повар и ©го помощ
ники, много лакеев, несколько кучеров, форейторов, судомойки, гор
ничные, прачки, дворники, портные, сапожники, швеи, обойщики, сто
ляры и др.». «Особенно удивлялся я — пише Беренпгтам, — когда 
впервые ночевал у Лашкевичей. У каждого из сыновей был особый 
лакей, умывавший и одевавший паныча, надевавший носки, завязы
вавший галстух; у каждого гостя опять таки был свой специальный 
прислужник».75 Окрім того, за тогочасним звичаєм, «жили в семье 
Лашкевича еще и приживалки, бедные пожилые дворянки, одна из 
них с дочерью ̂ подростком; они жили в отдельном помещении, никогда 
не показывались гостям; о существовании их посторонние узнавали 
лишь от детей или Николая Егорыча, очень их не любившего, или, 
наконец, по поводу какого-нибудь особенного происшествия с ними».76

73 Там же, стор. 260.
Там же, стар. 258—259.

75 Там же, стор. 259.
76 Там же, стор. 259.
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Так було і в Києві, і в Бр ах лові, де родина Лашкевичів перебувала 
під час літніх канікул.77

Багате життя й аристократичне родинне оточення, й «та безде
ятельность и пассивность, которые с детства окружали»78 Олександра 
Степановича, можливо, мали певіний вплив на нього, його характер 
та звички. Але вплив цей був тільки зовнішній. Кріпацька система 
вже відживала свій вік, навколо буяло нове життя, нові ідеї, нові 
інтереси й прагнення. Сприймаючи, за звичкою, старі форми пансько
го ладу, молодий Лапжевич, разом з тим, засвоював і певні риси укра
їнського побуту, чув навколо себе українську мову, звикав до укра
їнських звичаїв, хоч дещо й змінених умовами зрусифікованого ве
ликого міста, але не позбавлених зв'язку з гущавиною українського 
народнього життя. Українські національні і фамільні традиції мали 
великий вплив на душу молодого Лашкевича. З ними він увійшов у 
нову добу ісгоричного життя України, початок якої був покладений 
селянською реформою 1861 року.

1854 року 12-літній Лашкевич вступив до 2-ого юшсу Київської 
І гімназії, яка тоді знаходилася ще в Липках, у Кловському палаці, 
де вже вчився його старший брат.79 Беренштаїм так описує гімназіяль- 
ш  роки Лашкевича. «Это был худенький, плохо развитый физически, 
слабенький и изнеженный мальчик; уже в то время он был сильно 
близорук — отсюда неуверенность в движениях и робость, заметная 
во внешних манерах; он был очень застенчив, казался боязливым, 
хоть и не был таковым в действительности».80

«Ежедневно вместе со старшим братом, рослым и красивым юно
шей, приезжал он в гимназию на паре хороших лошадей в собствен
ном некрытом экипаже, повидимому произведения сельского, веро
ятно крепостного каретника; изредка братья цриезжали в большой 
коляске, запряженной четверкой лошадей с форейторам; эти же эки
пажи являлись к концу уроков и увозили Лашкевичей домой; на коз
лах всегда восседал лакей, снимавший со своих панычей верхнюю 
одежду или же одевавший их».81

Саша Лашкевич, як його називає Беренштаїм, «видимо желал сбли
зиться с товарищами, и это ему удалось, несмотря на то, что он не 
участвовал в физических играх, никогда не вступал в драку, не 
играл їв мяч, в городки, л  ал анты, мету; зато он деятельно участво
вал в проделках, где требовалось остроумие и риск; в шалостях, на
правленных всего чаще против надзирателей и учителей-иностранцев, 
он не раз попадался; против наших учителей французского языка он 
•не раз выступал вместе с товарищами, сопровождая их появление 
криками «Трубочист» и «Чижик», их общеизвестною кличкою. Когда 
надо было, по мнению класса, устроить этим учителям какую-нибудь

77 Там же, стор. 261—262.
78 Там же, стор. 262.
79 Там же, стор. 249.
so Там же, стор. 250-251.
81 Там же, стор. 251.
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каверзу, обмануть их, пользуясь тем, что они по-русски читать не 
умели, или же в полном составе класса об’явить, что заданный урок 
не выучен, Лашкевич никогда не отставал от товарищей. Тут он вы
казывал желание жить с товарищами душа в душу и поступал он так 
озовсе не вследствие лености или незнания: он и в детстве, а потом и 
в зрелом возрасте отличался трудолюбием, за всякое дело брался го
рячо и настойчиво, если оно было ему по душе. Добросовестно гото
вил он и уроки, не знаю, по привычке-ли, или же ради получения хо
роших отметок, — во всяком случае, любознательности тут следует 
отводить ісамое малое место: ни учебники, установленные программой, 
ни тогдашние преподаватели не могли пробудить в мальчике этого 
стремления, —> удовлетворялось оно больше всего чтением. Лашкевич 
еще и в то время очень любил читать книги, конечно, детские, уже и 
в то время очень дорожил ими; можно было заметить у него уже и 
первые признаки позднее развившегося библиофильства».82

Інакше стало, коли Лашкевич перейшов до старших клясів гімна
зії. Тоді, після Кримської поразки Росії й напередодні селянської ре
форми, «повеяло новым духом» (Беренштам83), який не обминув і 
Київської І гімназії. Ця «цветущая эпоха в> жизни киевских учебных 
заведений»84 пов’язана була з діяльністю й реформами нового кура
тора Київської Шкільної Округи — іцроф. М. І. Піроґова, відомого хі
рурга й громадського діяча. В наслідок піроґовських реформ — пише 
Беренштам — «освежился педагогический персонал, оживилось пре
подавание, отношение к  ученикам стало вежливым и гуманным, а 
грубое обращение, произвол и разнообразные жестокие наказания, 
продолжительные заключения в карцере пресловутые (субботники и 
вообще частые телесные наказания во время пребывания Н. И. Пиро
гова попечителем почти исчезли».85 Київська І гімназія тоді вже мі
стилася в новому будинкові (на Бібіковському бульварі, нині бульвар 
Шевченка) і перестала бути цілком замкненим становим дворянським 
закладом. «Большее общение с внешним миром и реформы Пирогова 
усилили умственную деятельность учащихся, вызвали в них стремле
ние к  знанию, к развитию, и . . .  теперь стало заметное стремление к  
самообразованию посредством сознательного усвоения гимназического 
курса из внеклассного чтения».86

Великий вплив на учнів Київської І гімназії, зокрема на братів 
Лашкевичів, мав молодий викладач математики П. Є. Роїщин, який 
пізніше був професором одної з петербурзьких військових академій. 
Талановитий педагог, він зумів црищепити своїм учням інгерес і на
віть любов до математики. Маючи помешкання в садибі гімназії, Ро- 
щин «во всякую пору дня принимал учеников просто и любезно».87

82 Там же, стор. 251—252.
83 Там же, стор. 254.
84 Там же, стар. 254.
85 Там же, стор. 255.
86 Там же, стор. 255.
87 Там же, стор. 252-253.
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«Снисходительный ік внешним и мелким проступкам, к нарушениям 
общепринятых, но формальных условностей, об’ясняя их лишь отно
сительное значение, Рощин всегда откровенно указывал ученикам их 
нравственные недостатки».88 «Он выходил за пределы курса, ука
занного программой, задавал интересные математические задачи, 'зна
комил с вопросами физики . . .  сообщал сведения по математической 
географии и астрономии; в ясные вечера, даже зимой, на гимнази
ческом дворе знакомил со звездным небом, показывал светила в те
лескоп». «Добросовестно и не ради отметок готовясь по математике, 
ученики понемногу начинали относиться так-же и! к другим предметам 
гимназического курса».89

Ще більший був ідейний і моральний вплив Рощина на своїх уч
нів. «Суворо отрицая крепостное прасво и барские привычки, приро
жденные привилегии и всяческие общественные неправды, он всегда 
старался внушить окружающим глубокое уважение и любовь к на
уке вообще, а  не только к  математике. Особенно охотно останавливал
ся он на гражданских обязанностях своих юных собеседников, на 
необходимости правды, справедливости и стремления к лучшим обще
человеческим идеалам. Если прибавить, что зоркий, наблюдательный 
глаз учеников не мог уловить ни малейшего противоречия между 
словом и жизнию учителя, то легко представить силу ею влияния».90 
Беренштам стверджує, що «знакомство с Рощиным ярко отразилось 
на общем развитии. . .  на общественных идеалах и симпатиях» моло
дого Лашкевича.91

Вже в гімназіяльні роки Лашкевич почав цікавитися історичними 
й філологічними науками. Джерела цього треба шукати в родинних 
традиціях Лашкевичів. Фамільні спогади, архів його старого роду, 
багата бібліотека, початок якої поклав ще прапрадід Олександра Сте
пановича,92 історичні й літературні інтереси й заняття батька,93 — 
вісе це не могло не вплинути на молодого Лашкевича. «Он стал теперь
— пише Беренштам — заметно увлекаться филологическими науками, 
особенно предавался чтению журналов, которые раньше вовсе не про
никали в нашу гимназию».94 Чимало допомогло цьому знайомство 
Лашкевича та його товаришів з відомими професорами Київського 
університету — істориком П. В. Павловим і економістам М. X. Бунґе. 
Павлов викладав історію також у 7-му клясі Київської І гімназії, 
а Бунґе — пише Беренштам — «через нашего инспектора, своего 
школьного товарища, познакомившись с некоторыми из нас, стал снаб
жать нас книгами и журналами — Отечественными Записками, Сов
ременником, Русским Вестником»95 (найкращі тоді російські журна-

88 Там же, стор. 253.
89 Там же, стор. 253.
90 Там же, стор. 253—254.
91 Там же, стор. 254.
92 Див. розділ III цієї праці.
93 «Киевская Старина», 1899, XI, стор. 264.
94 Там же, стор. 255.
95 Там же, стор. 255.
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ли). Лашкевич бере жваву участь у т. зв. «літературних вечорах», які 
організував Піроґоав для учнів старших кляїсів київських гімназій. 
На цих зібраннях, які відбувалися періодично в залі одної з двох 
тодішніх київських гімназій, з участю самото куратора й yciix викла
дачів, учні читали й обговорювали реферати на довільно обрану 
тему. Лашкевич, за словами Беренштама, «очень горячо относился к 
этим вечерам»: він готувався до кожного з них, уважно знайомився 
з питаннями, що їх мали обговорювати. Двічі виступав він, як рефе
рент. Беренштам не міг пригадати собі теми тих рефератів, але — 
пише він — «и теперь мне живо рисуется, как; горячо относился он 
к этой работе, как тщательно собирал и изучал пособия и источники 
для их разработки». Реферати Лашкевича мали великий уопіх і дуже 
сподобалися Піроґову.96

Закінчивши гімназіяльний курс, Лашкевич вступає (восени 1860 
року) на І стор Річно-Філологічний факультет Київського університету. 
Це була переходова доба db історії Київського університету, в діяль
ності якого відчувалися ще спустошливі наслідки бібіковсько-мико- 
лаєвської реакції, але вже позначався животворний вплив реформ Пі- 
рооґова .й загального пожвавлення 'громадсько-політичного ж р г г т я  Ук
раїни й цілої імперії. Формально Університет існував ще за старими 
реакційними правилами (новий — ліберальний університетський устав 
був запроваджений щойно в 3863 році);97 професура, зокрема на істо- 
рично-філолотіїчному факультеті, не відзначалася видатними науко
вими силами; лекції здебільшого «отличались в то время крайней 
вялостью и сухостью».98 Але, як стверджують сучасники, «быть мо
жет, никогда Киевский университет не дал столько полезных родине 
людей, как в те годы».99

Спочатку Лашкевича цікавили слов’янознавчі дисципліни, лекції 
якріх він ретельно відвідував. Історію слов’янських літератур чрггав 
тоді проф. В. Я. Яроцький. Відвідував Лашкевич також лекції з 
історії «русской» словесности талановитого й красномовного проф. О. 
І. Селіна і, можливо, лекції з історії всесвітньої літератури молодого 
доцента А. І. Линниченка. Але найбільш захоплювали йото лекції 
проф. В. Я. Шульгина з нової всесвітньої історії.100 Професор П. В. 
Павлов був ще 1859 року адміністративно переведенрш до Петербур
зького університету, й катедра «русской» історії була вакантна.101

96 Там же, стор. 255—256.
97 «Історія Київського Універсрггету (1834—1959)», (Київ), 1959, стор. 37-38.
98 «Киевская Старина», 1899, XI, стор. 264.
99 є . Кивлицкий, Памяти А. С. Лашкевича (.К 10-летию со дня его 

кончины). -  «Киевская Старина», 1899, XI, стор. 244.
і°о Там же, стор. 264. Проф. В. Я. Шульгин викладав е  Університеті до

1862 року («Історія Київського Університету», стор. 182).
191 Вказівка В. Л. Беренштама, що О. С. Лашкевич «увлекался л е к ц и я 

ми . . .  П. В. Павлова по русской истории, физиологии общества и истории 
'П л а с т и ч е с к и х  искусств» («Киевская Старина», 1899, XI, стор. 264), —  неточна. 
Проф. Павлов викладав у Київському університеті до грудня 1859 року, 
а О. С. Лашкевич вступив до університету щойно восени 1860 року. Верен-
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Менш цікавили Лашкевича лекції з клясичної філології та історії 
античних старожитностей (професори І. Я. Нейкірх, О. К. Деллен і 
К. Ф. Ограшкевич). Ледве чи багато міг дати молодому і талановитому 
студентові проф. С. С. Гогоцький, що викладав курс філософії.102 
Можна] думати, що Лашкевич бував також на лекціях деяких (Профе
сорів Юридичного Факультету, зокрема М. X. Бунґе, якого він знав 
ще з гімназіяльних часів. На жаль, бракує докладніших відомостей 
про університетську науку Лашкевича.

Зате більше знаємо про його позаунізерситетські інтереси і гро
мадську діяльність під час перебування в університеті. Спочатку, як  
каже Беренштам, «занятия славяноведением сблизили (Лашкевича) 
с кружком студєнтов-славянофилов». За словами Беренштама, в цьо
му 'гуртку «особенно выдавались и пользовались большим влиянием 
некоторые 'Студенты из духовного звания», здебільшого росіяни, які 
перейшли до університету з Київської Духовної Академії, з якої «их 
исключили за нелады с начальством». «Эти молодые люди — пише 
Беренштам — отличались большей зрелостью, стремлением к  зна
ниям, серьезностью занятий».103 Цей гурток, за участю Лашкевича, 
організував Печорську недільну школу, яка «отличалась от двух рань
ше открытых студентами школ, Подольской и Нов остро ейской, сла
вянофильским направлением своих участников» (в двох інших, зокре
ма в Новоістроенській, переважав напрямок український). Але захоп
лення Лашкевича слов’янофільством було нетривке, і він! скоро вий
шов з того гуртка, хоч назавжди зберіг дружні відносини з деякими 
його членами.104

Лашкевич, нарешті, знайшов те, чого давно вже, хоч, може, ще не 
цілком (свідомо, прагнула йото українська душа. Беренштам яскраво 
описує навернення молодого нащадка старого українського роду — до 
українства. «Теперь (Лашкевич) возмужал, характер его стал склады
ваться окончательно. Это был уже высокого роста, красивый и впол
не здоровый юноша; отличаясь . .. живостью и настойчивостью, он 
был в то же время добр, всегда почти весел, остроумен и добродушно- 
насмешлив. Детская застенчивость исчезла и заменилась общитель
ностью, и потому у него было множество знакомых между студентами. 
Деятельность в воскресной школе и общие собрания учителей всех

штам, який був студентом Київського Університету за часів Павлова, оче
видно, помилився, маючи на увазі, мабуть, виклади Павлова», в Київській 
І гімназії, які, справді, слухав О. С. Лашкевич (там же, стар. 255). Див. 
«Історія Київського Університету», стоір. 183—184, 259—261; Ф. Ястребов, 
Революционные демократы на Украине, К., 1960, стор. 258—274.

102 пір,о викладання ніа Історично-Філологічному факультеті Київсько
го Університету на початку 1860-х років — див. «Історія Київського; Універ
ситету», стор. 38-39, 181-182, 188, 194, 213, 2.16, 218, 223-224, 226, 233, 235-236.

юз «Киевская Старина», 1899, XI, стор. 264. З київськими слов’яно
філами могли зблизити О. С. Лашкевича й фамільні зв’язки. З родичів 
Лашкевича -  М. А. Ріґельман (1817-1888) був відомий слов’янофіл, а Г. П. 
Ґалаґан (1819-1888) був досить близький до слов’янофільства.

104 «Киевская Старина», 1899, XI, стор. 264.
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таких школ постоянно наталкивали мьгсли на вопросы о значении 
местного языка, этнографии и истории; еще более возбуждались эти 
интересы начинавшейся в то время в стенах университета борьбой 
между польской молодежью и местною русскою (себто українською
— Д. О.) по вопросу о том, какой национальности должны принадле
жать край и университет. Борьба велась с большой страстностью, 
увлекала всех живых людей, увлекла она и Александра Степановича. 
Он посещал все сходки молодежи, принимал горячее участие в страст
ных опорах по поводу национальных и других вопросов, деятельно 
участвовал в кассе взаимопомощи и в студенческой библиотеке с лек- 
торией, устроенными студентами по почину. . .  Н. И. Пирогова. Теперь 
Лашкевич всецело присоединился к  малорусскому, или украинскому 
кружку, горячо отдался изучению Украины в ее прошлом и насто
ящем, стал преподавателем в Еоюедневной* школе, для которой поме
щение отведено было в самом здании, университета и которую устро
или учителя Новостроен-ской воскресной школы. Участвовал Лашке
вич и в другой школе, которую студенты-украинцы устроили на свой 
счет в частном доме: здесь на полное содержание принимались кре
стьянские мальчики, по большей части лакеи-козачки, сопровож
давшие /в Киев 'Своих паничей, студентов; в школе их готовили к  де
ятельности сельских учителей. В этой школе воспитывались, между 
прочим, и два родных племянника Т. Г. Шевченка. В это время воз
никли и упрочились дружеские отношения А. С. Лашкевича со мно
гими земляками студентами: их сближала совместная гуманитарная 
и национальная деятельность и общность убеждений; связь создава
лась крепкая: она пережила .пребывание в университете, держалась 
годами и потом еще раз освежилась и окончательно упрочилась, когда 
Александр Степанович стал издателем и редактором «Кіевіской Ста
рины», где некоторые из давних университетских друзей его были 
постоянными сотрудниками».105 Мабуть, тоді; ж  Олександер Степано
вич і став членом Київської Старої Громади,106 де його звали «вели
ким волхвом»107: підпис Лашкевича стоїть, разом з 20 іншими члена
ми Громади, під «Отзывом из Киев-а» («Современная Летопись», 1862).108

Курсив Беренштама.
105 Там же, стор. 264-265. Київські недільні школи існували в 1859- 

1&62 pp. Піро них — див. М. Драгоманов, Народні школи на Україні, Жене
ва, 1877; його ж, Автобіографія -  «Вибрані твори М. Драгоманова», І, Прага, 
1937; «Історія Київського Університету», стор. 56-57, 222, 260; «Історія Киє
ва», т. І, К., 1960, стор. 331-334. Див. Ф. Ястребов, названа праця, стор. 
249—258.

106 .««Історія Києва», І, стор. 439. Автор цього розділу (О. А. Парасунь- 
ко> помилково вважає О. С. Лашкевича за викладача гімназії.

107 «Архів Михайла Драгоманова», т. І, Варшава, 1938, стор. 95, 382. 
Одним з найближчих друзів О. С. Лашкевича був його земляк і товариш 
по Київській Громаді -  Петро Антонович Косач, батько Лесі Українки. 
Див. «Леся Українка. Документи і матеріали. 1871—1970». Київ, 1971, стор. 
51, 53.

108 Див. Д. Багалгй, Матеріяли для біографії В. Б. Антоновича. К., 1929, 
стор. 40-44.
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Один з найближчих друзі® Лашкевича і товариш його по універ
ситету — П. Г. Житецький, відомий український філолог і громад
ський діяч, у своїй промові на похороні Олександра Степановича,109 
так згадував ці часи: «Я хочу напомнить здесь — казав Житецький — 
даївние, давние годы, когда мы с тобою в дружной толпе товарищей 
наших готовились к жизни, — напомнить золотую пору юности на
шей, когда люди с песнями горе встречают, с песнями его и прово
жают. Ходили мы 1C тобой в ту пору по этим дивным урочищам Киева, 
не раз были и здесь, где теперь хороним тебя (на Аскольдовій Могилі
— Д. О.). Припоминали мы в этих прогулках давнее историческое 
прошлое Киева, задумывались над исторической судьбой родной зем
ли нашей. Из Alma mater нашей, різ университета киевского, мы вы
несли глубокое уважение к сознательной общественной деятельности, 
к •сознательному труду для блага родины нашей. Мы вынесли из не
го горячие симпатии к народу русскому (себто українському — Д. О.) 
в его действительном, а не выдуманном существовании.. .».110 Ще 
ясніше каж е їв своїх Спогадах Беренштам. «Школьные годы и мо
лодость не прошли для него (О. С. Лашкевича) даіром: он вышел} из 
них 'снабженный знаниями, духовным развитием, стремлением к  
умственному труду; они дали ему то о.бщ©стеегано-национальеое и 
демократическое направление, которое было руководящим началом 
во всей его последующей деятельности; они же создали ему дружес
кие связи с некоторыми университетскими св-еірстниками-украиінца- 
ми, связи, сохранившие свою силу до самой смерти его . . .  ».т  Так, 
весь ж и т т є в и й  шлях О. С. Лашкевича був визначений ще т д  час пе
ребування його в університеті.

Року 1864 Лашкевич закінчив курс університету зі ступнем канди
дата. «.Мы вступили на путь общественной жизни — казав у  надгроб
ній промові Житецький — при самых счастливых предзнаменованиях. 
Тогда во всех концах русского мира раздался благодатный призыв к 
честному труду на пользу народа, выходившего из крепостной неволи. 
О б я п ы ц  трепетом отозвался этот призыв в  сердцах наших, и ты по
шел вместе с другими сеять доброе семя на родной ниве своей».112 
Олександер Степанович вступив на службу в Київське «по крестьян
ским делам присутствие» при канцелярії генерал-губернатора, яке ке
рувало переведенням селянської реформи на Правобережній Україні. 
Незабаром він був призначений мировим посередником в одному з 
повітів (Київщини й був предсідником «поверочного отделения» у Зве
нигород ці, аі' потім став головою З ’їзду мирових посередників у Гай- 
синському повіті на Поділлі.113 «Здесь он горячо отдался — пише

109 «Киевская Старина», 1889, XII, стор. 492—493.
п о  Там же, стор. 492. Житецький має тут на увазі/ Україну й україн

ський народ.
н і «Киевская Старина», 1899, XI, стор. 268—269.
112 «Киевская Старина». 1889, XII, стар. 492.
из В. Модзалевский, Родословкик, III, стор. 42; «Киевская Старіша», 

1889, XII, стор. 487; 1899, XI, стор. 268.
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Беренштам — исполнению служебных обязанностей: они вполне соот
ветствовали направлению и убеждениям, вынесенным из универси
тета».114 Зрештою, Лашкевич не був винятком: багато молодих укра
їнських діячів в різних місцях України, з великим захопленням і за
палом, віддалися оправі переведення в життя реформи, яка мала 
відкрити основній масі українського народу — селянству широкий 
шлях до ‘майбутньої соціяльної й національної свободи. Це особливо 
важило на Правобережжі, де, після поразки польського повстання
1863 року, в умовах загальної антипольської політики російського 
царату, реформа все ж  таки дбала про1 інтереси українського селяни
на, який знаходився під важким соціяльно-економічним і національ
ним визиском з боку польського дідича. Ця діяльність дуже захоп
лювала Лашкевича. «С большим одушевлением, — пише Беренштам
— радостно рассказывал оін университетским друзьям о тех случаях, 
когда ему удавалось отстоять тот или иной интерес крестьян».135

Та незабаром становище змінилося. Російський уряд став на шлях 
порозуміння з польським дворянством, яке являло ще довший час 
могутню силу на Правобережній Україні й собі шукало компромісу з 
царатом, звичайно, коштом українського -селянства. Зрештою, основні 
заісади селянської реформи й тут були ті-ж самі, що й скрізь на Укра
їні' а. їв цілій імперії. Так чи інакше, «изменилось направление) поли
тики в крестьянском вопросе в Юго-3аіпадном крае» (Берешптаім),116 
що зібіглося й з ’змінами в місцевій адміністрації після смерти генерал- 
губернатора О. П. Безака. Наприкінці 1860-их років Лашкевич зали
шає урядову службу, все в тому ж  скромному чині титулярного рад
ника, який дало йому закінчення університету.117

Олеисандер Степанович знаходить собі нове поле діяльности — на 
рідній Чернігівщині, де запроваджувалися тоді судова й земська ре
форми 1864 року. Цей — чернігівський — період, найдовший у ді
яльності Лашкевича (він тривав до половини 1880-х років), був, ма
буть, найцікавішим для нього. Він оселюється в своєму Брахлові,118 
де все дихало милою йому старовиною, де був фамільний архів і біб
ліотека, яку чимало збагатив він сам. Тут, на Чернігівщині, Ланже- 
вич міг віддатися земській діяльності, ідея якої була, за словами

114 «Киевская Старина^. 1899, XI, стар. 268.
її» Там же, стор. 268.
не Там же, стор. 268.
117 В. М одзалевский, Родословнзик, III, стор. 42.
us Брахлів дістався Олександрові Степановичу після смерти батька (р. 

1872). Старший брат — Іван Степанович помер ще раніше (1869 року), а мо
лодший — Сергій Степанович — р. 1877. В І. С. Лашкевича був син Степан 
Іванович (нар. 1865 p.), член Чернігівської Губериіяльної Земської Управи 
(1912 p.), останній дідич Брахлова. С. С. Лашкевич залишив одну доньку
-  Катерину Сергіївну (нар. 1875). (В. Модзалевский, Родословник, III, 
стар. 42, 45). Брахлів залишався в роді Лашкевичіе до останньої революції, 
коли влітку 1918 року маєток був зруйнований, а всі його культурні цін
ності знищені (див. «Наше Минуле», Київ, 1918, II).



ОЛЕКСАНДЕР СТЕПАНОВИЧ ЛАШ КЕВИЧ 57

сучасника, «основной идеей его».119 Можна погодитися з авторам 
некрологу О. С. Лашкевича в «Киевской Старине», що» «весь род его 
как по мужской, так и по женской линии был родом истых мало- 
русских (лівобережно-українських — Д. О.) земцев разных эпох и 
поколений...» , і що цю «черту любви к родной земле и земскому 
делу» традиційно успадкував Олександер Степанович.120 Він був гла
сним Чернігівського губерніяльного і Новозибківського повітового 'зем
ства, почесним мировим суддею й протягом трьох триліть головою іНо- 
возибківіського З ’їзду мирових суддів, а згодом (з 1880 року) ще й по
чесним куратором Новозибківського реального училища.121 Тут, нареш
ті, пощастило йому створити й родинне життя. Справа в тому, що пер
ший шлюб Олександра Степановича (з Юлією Іванівною Дейбнер) не 
був щасливий і закінчився розлукою.122 Десь коло 1878 року в і ін  одру
жився з своєю землячкою — Олександрою Петрівною Немирович-Дан
ченко, з старого чернігівського роду.123 Від цього подружжя народи
лися діти Олександра Степановича — донька Єлисавета (нар. 1879 
р.)124 і син Миколай (нар. 1880 р.)125

На, початку 1886 року Лашкевич знову оселюється в Києві.126 Не
відомо, що спонукало його до цього — чи причини громадського ха
рактеру (умови земської й судової діяльности за часів царя Олександ-

119 «Киевская Старина», 1889, XII, стор. 488.
12° Там же, стор. 486.
121 В. М одзалевский , Родословник, III, стор. 42; «Киевская Старина», 

1889, XII, стор. 488.
122 ю . і. Дейбнер була другим шлюбом за Йосипом Антоновичем Лаго

дою (нар. 1846), маляром, родина якого мала маєток у Ноївозибківському по
віті (В. М одзалевский, Родослсхвник, III, стор. 42. Див. там же, стор. 9).

123 о . П. Немирович-Данченко, в подружжі Лашкевич, була донька 
Новозибківського маршала дворянства (1854—1866) Петра Миколаєвича Не- 
мировича-Данченка, надвірного радника (нар. 1819 — жив. 1871), правнука 
Пилипа Немировича-Данчєнка, сотника Топальського, родоначальника Не- 
миірозичІ!В-Данченк:в. Диз. В. М одзалевский , Родословник, III, стор. 648. 
О. П. Лашкевич була жива в 1911 році (там же, стор. 42). Деякі матеріяли
— в архіві О. П. Оглоблина.

124 Єлисавета Олександрівна Лашкевич одружилася з Платоном Іва
новичем Забугиним, колезьким асесором (В. М одзалевский , Родослов
ник, III, стор. 45). Він служив у канцелярії Київського генерал-губернатора, 
а пізніше був комісаром Бродського повіту в Галичині (1917 р.) й поміч
ником Київського губерніяльного старости за Гетьмана Павла Скоропад
ського (1918 р.). Див. Д. Дорошенко, Історія України, т. II, Ужгород, 1930 
(Ню Йорк, 1954). стор. 87.

125 Миколай Олександрович Лашкевич помер у молодих літах (до 1912 
року). (В. М одзалевский, Родословник, III, стор. 45.)

В 1901 році за спадкоємцями О. С. Лашкевича числилося е  Новозиб- 
ківському повіті 1021 десятин землі (Гр. Г. Милорадович, Родословная 
книга Черниговского дворянства, т. II, СПб., 1901, додатки, стор. XIX). 
За даними 1896 року, Степанові Івановичу Лашкевичеві (очевидно, небо
жеві О. С. Лашкевича) належало в Новозибківському повіті 2112 дес. зем
лі (архів О. П. Оглоблина).

126 «Киевская Старина», 1889, ХП, стор. 488.
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pa III, який провадив реакційну політику, мабуть, не задовольняли 
Лашкевича, вихованого в дусі реформ 1860-х років), чи, може, осо
бисті та родинні інтереси. Деякий натяк на те, що привело Лашкеви
ча до Києва, дає Є. Кивлицький. У Києві — /пише він — «возобно
вились старые товарищеские связи, завязались новые отношения, но 
дела, определенного, живош дела, не было».127 Очевидно, Олександер 
Степанович думав зінайти в Києві те «живе діло», без якого він взага
лі не міг жити, і якого вже не стало на той час у чернігівській про
вінції. Недарма він одразу бере участь у журналі «Киевская Стари
на», що його видавав тоді Ф. Г. Лебединців.128 Лашкевич ще в 1884 
році надрукував там невеличку замітку129 і взагалі охоче давав для 
опублікування в журналі документи з свого архіву.130 Але особливо 
близько стає він до «Киевской Старины» саіме в цей останній київ
ський -період свого життя.

Історія «Киевской Старины» досить відома, і значення її в історії 
української науки й культури загально-визнане. Д. І. Дорошенко на
зиває йото «просто епохальним».131 Заснована в 1882 р. Ф. Г. Лебедин- 
цевим, за головною участю В. Антоновича, О. Лазаревського, П. Ж и- 
тецького та інших, «Киевская Старина», в тяжких умовах антиукра
їнської політики Росії після указу 1876 року, продовжила традиції 
«Основи» й «була понад 25 років єдиним друкованим органом україн
ської думки на підросійській Україні»,132 аж до самої революції 1905— 
1907 pp. «Величезна кількість уміщеного в ній наукового та доку
ментального матеріалу, історичного, археологічного. . .  етнографічно
го, філологічного, літературного, бібліографічного та критичного — 
була дуже поважним вкладом в українську науку й культуру».133 
«Киевская Старина» була, по-суті, неофіціяльним органом Старої Гро
мади, яка згодом (з р. 1893) «була її фактичним власником».134 Ж ур
нал «об'єднував кращі наукові та культурні сили того часу, і таким

127 «Киевская Старина», 1899, XI, стор. 245.
128 Дро цей -  перший період існування «Киевской Старины» — див. І. 

Житецький, «Киевская Старина» за часів Лебединцева. — «Україна», Київ, 
1925, IV.

129 Ал. Лашкевич. Киевский пещерник XVIII ст. — «Киевская Ста
рина», 1884, VII, стор. 541—543.

130 щ е року 1885 у «Киевской Старине» було опубліковано два цікаві 
документи з архіву О. С. Лашкевича («К характеристике шляхетско-коза- 
чого быта XVIII в.» — «Киевская Старина», 1885, IV, стор, 776—782). На під
ставі 'матеріалів О. С. Лашкевича й, мабуть, за його вказівками, була -напи
сана студія Ф. Д. Николайчгіка, «Род Лашкевичей и дневник одного из них», 
надрукоеаиа в «Киевской Старине», 1887, XII, отар. 696—716. Вказівки на вдаь 
теріяли з архіву О. С. Лашкевича нерідко трапляються і в інших публі
каціях «Киевской Старины» за 1880-ті роки.

131 Д. Дорошенко. Огляд української історіографії, Прага, 1923, стор. 141.
132 О. О. (Олександер Оглоблин),, «Киевская Старина» — «Енциклопедія 

Українознавства», т. II (частина словникова), вип. 13-й, стор. 1000.
133 Там же, стор. 1000. Докладніші відомості про «Киевскую Старину»

— див. Д. Дорошенко, названа праця, стор. >140-142.
134 «Енциклопедія Українознавства», II, вип. 13, стор. 1000.
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чинам гурт її співробітників являв собою справжнє наукове това
риство»:135 як каже Д. І. Дорошенко, це видання «справедливо нави
вають українським історично-філологічним факультетом».136 Це була 
відповідь українського громадянства і на валуєвський циркуляр 1863 
року, який заперечував навіть право на існування української мови, 
і на указ 1876 року, що забороняв українську літературу рідною мо
вою, і, врешті, на всю антиукраїнську політику Російської імперії.137

Але, не зважаючи на свої великі досягнення й на зусилля україн
ських культурно-наукових діячів, «Киевская Старина» в середині 
1880-х років переживала! серйозну кризу. Є. О. Кивлицький, майбут
ній редактор її,138 згадує, що «1887 год был критическим годом для 
нашего журнала».139 «Непосильный труд и материальные убытки — 
гопне він — вынудили Ф. Г. Лебединцева заявить о прекращении из
дания. Как ни .прискорбно было это обстоятельство и для успевшего 
уже сформироваться кружка сотрудников, и для хотя немногочислен
ных, но сердечно расположенных к  журналу читателей, но выхода 
не было, — никто не хотел, да и не мог взяться за продолжение такого 
хлопотливого и явно убыточного дела».140 Та справа була .не тільки у 
фінансових труднощах видання. Були й інші, не безпечніші перешко
ди, про які писати тоді було неможливо. «Киевская Старина» була 
сіллю ві оці російського уряду і зокрема всевладного тоді обер-проку
рора Синоду К. Победоносцева.141 Можна думати, що на рішення Ле
бединцева припинити видання «Киевской Старины» чимало вплинув 
і тиск з боку російського уряду та місцевої адміністрації. Доля «Киев
ской Старины», здавалося, була припечатана.142

В цей критичний момент не тільки для журналу, але й для оправи 
української культури, знайшлася лише одна людина, яка віддала й 
свої кошти, й свої сили для того, щоб врятувати «Киевскую Стари
ну». Це був Олександер Степанович Лашкевич.

135 Там же, стор. 1000.
із<і Д. Дорошенко, названа праця, стор. 141.
із” Цілком викривлену характеристику «Киевской Старины» й діяль

ности в  ній О. С. Лашкевича подано в книзі Д. Заславський  і І. Романчепко, 
Михайло Драгоманов, К., 1964, стар. 150.

138 Кивлицький Євген» Олександрович (1861-1921), родом з Чернігівщи
ни, педагог, літератор і громадський діяч, був у 1889-1892 pp. за редактора 
«Киевской Старины» («Енциклопедія Українознавства», II, в. 13, стор. 996).

139 «Киевская Старина» 1899. XI, стар. 245.
140 Там же. стор. 245.
141 «в 80-их гг. Победоносцев метал гром и молнии на («Киевскую Ста

рину») -  писав О. М. Лазаревський яр. Г. О. Милорадовичу 21. IV. ,1899, на 
підставі щоденника Г. П. Ґалаґана («Український Археографічний Збір
ник». том II, К., 1927, стор. 364).

!42 Лебединців офіційно, оголосив про припинення видання «Киевской 
Стариіньї». У редакційній примітці до статті Николайчика про «Род Лаш
кевичей . . .» було сказана, що «наступает приостановка издания, которое, 
Бог весть, когда возродиться может» («Киевская Старина», 1887, XII, стор. 
696, пр. 1).
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У Києві Лашкевич був постійним соіівробйтьшком «Киевской Ста
рины». Протягом 1887 року він друкує тут низку своїх документаль
них статтей та заміток,143 і серед них більшу студію про рід Вишнев- 
ських.144 Знаючи про критичне становище журналу, він вже тоді, 
мабуть, міркував над тим, щоб узяти на себе його видання. «Не берусь 
сказать — пише Кивлицький, — явилась ли эта мысль у Александра 
Степановича совершенно самостоятельно, или была ему кем-нибудь 
подсказана, во всяком случае он горячо ухватился за нее, хотя ему 
и был представлен ряд возражений против его плана. Один из самых 
близких друзей Александра Степановича настойчиво указывал на те 
материальные жертвы и душевные беспокойства, которые ожидали 
его на тернистом пути редактора-издателя не ходкого журнала».145 
Але «решение Александра Степановича было принято безпово
ротно».146

Переговори з Лебедонцевим тривали деякий час, і на початку 1888 
року, 'Оплативши йому 2 тисячі карбованців, Лашкевич одержав право 
на видання журналу й книжковий склад ‘«Киевской Старины».147 
Це була формальна й ділова сторона справи, якій Олександер Степа
нович «отдался. . .  всем сердцем своим».148 «Как во всех предыдущих 
положениях Александра Степановича — пише автор його некрологу 
в «Киевской Старине» — руководил о< не желание доставить себе какие 
нибудь выгоды, а исключительно служение общественной пользе, так 
было и в новом положении: тот же самый характер имела деятель
ность его, как издателя-редактора, тем же идеалистом он остался 
. . .  ».149 Дуже яскраво схарактеризував ставлення Олександра Степа
новича до нового «живого дела» Житецький у -своїй промові над тру
ною Покійного: «Я не знаю» как мы исполнили наши задачи, как мы 
осуществили заветные мечтания юности нашей. Знаю только, что мы 
никогда не были довольны собою, что мы часто искали в самих себе 
причины наших разочарований и разбитых надежд наших. Знаю 
также, что( вокруг нас выросло новое племя, появились новые люди, 
а вместе с ними и новые веяния, которые уже не ласкают нас весною 
юности нашей. И вот, чтобы сберечь эти остатки юности, ты пришел

143 Ал С. Лашкевич , Речь малороссийского генерал-губернатора кн. Н  
Гр. Репнина к дворянству Черниговской и Полтавской губерний. — «Киев
ская Старина», 1887, I, стор. 172-177; А. Лашкевич , Следы частной пере
писки имп. Петра I с Саввой Рагузинским. — «Киевская Старина», 1887, 
VI—VII, стор. 487-494; А. С. Лашкевич, Головатый Иван, бывший судья 
Запорожский. Сведение о нем. — «Киевская Старина», 1887, VI—VII, стор. 
586-587.

*44 А. Лашкевич, Род Вишневских. — «Киевская Старина», 1887, V, стор. 
73-91.

145 «Киевская Старина», 1899, XI, стор. 245.
146 Там же, стор. 245.
147 Там же, стор. 245. Лебединців тоді був вже хворий і того ж (1888) 

року помер.
148 «Киевская Старина», 1889, XII, стор. 488.
149 там же, стор. 488.
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к  немногим друзьям своим на помощь в ту минуту, когда они чувство
вали нравственную потребность сказать новым людям, что новое н>е 
вечно будет новым, и что в нем нет прочных залогов жизни б е з  ш и 
р о к о г о  и с т о р и ч е с к о г о  с а м о с о з н а н и я .  Ты пришел к нам 
в ту ммнуту, когда оборвался голос «Киевской Старины», и снова, под 
теоіим влиянием (и воздействием, раздался этот голос, каїк живое слово 
{правды и добра, как искреннее и честное слово, которое не всуе (про
износится, но от сердца отрывается».150

Олександра Степановича цікавила не тільки справа видання жур
налу. Недарма ж  він заразом стае й редактором «Киевской Старины». 
Він хотів, «привлекши лучших сотрудников, поднять достоинство жур
нала, посвящая его возможно более всестороннему восстановлению 
местной (юеб-то української — Я. О.) истории и к выяснению характе
ристических особенностей народного мировоззрения, художественного 
творчества и сложившихся исторически бытовых отношений в Юж
ной Руси».151 Це писалося p. 1889, під суворою російською цензурою, 
але й сучасникам було, і тим більше нам ясно, про що йде мова. 
Справді, Лашкевич мав широкі пляни перетворити «Киевскую Стари
ну», яка перед тим мала локальний, краєзнавчий характер, на поваж
ний загально-український орган науково-літературної й громадської 
думки. «Он старался не только улучшить содержание журнала, но и 
придать ему возможно более изящную внешность; одним словом, он 
котел, чтобы «Киевская Старина», будучи органом местной (україн
ської — Д. О.) истории, каїк ino интересу содержания* так ш ino шоей 
внешности, ни в чем не уступала нашим лучшим; журналам»152 (себ-то 
столичним російським — петербурзьким d московським). Це був, за 
тих умов, дуже сміливий задум, і для здійснення йоіго потрібна була 
велика відвага й велика (Праця з боку цілої української громади і пе
редусім з боку самого редактора-видавця.

Тим часом становище «Киевской Старины» було «самое плачев
ное».153 «Уже в 1887 році — згадує Кивлицький, — подписіка сильно 
упала, а теперь, к тому-же, прошло время подписки на новый год и 
даже неизвестно было, когда можно будет открыть прием ее. Надо 
было одновременно и хлопотать об утверждении А(лександра) С(тепа- 
новича) редактором, и подготовлять материал для издания, и начинать 
печатание первой книжки. Случайные мелочные обстоятельства за
держивали утверждение; портфель редакции был пуст, а в доверше
ние всего и сам А(лександр) С(тепанович), и все близкие к новой ре
дакции люди были совершенными профанами в технике журнального 
дела».154 Лашкевич був затверджений, як редактор, щойно в лютому 
1888 року. Вирішено було видати у березні потрійне число журналу.

150 Там же, отар. 492-493. Підкреслення наше.
151 Там же, стар. 489.
152 там же, стор. 489.
153 «Киевская Старина», 1899, XI, стор. 245.
154 Там же, стор. 245—246.
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Олександер Степанович розгорнув широку роботу. Він «привлек к 
участию в редакционной работе широкий круг лиц, предоставив ре
дакционному юобранию решающий голос в вопросах литературных», 
і — що дуже важливо — «установил определенный гонорар за статьи 
и рецензии в размере 25—40 р. за печатный (сравнительно небольшой) 
лист, что привлекло в сотрудники людей, лишенных возможности без
возмездно затрачивать свой труд» і, безумовно, підвищило якість ма- 
теріялу, яким «быстро наполнился. . .  .пустой «портфель» редакції.155 
«В редакции закипела оживленная работа» — пише Кивлицький, й 
нарешті вийшло перше число журналу, яке дуже прихильно зустріла 
критика.156 Такий-же успіх мали й дальші числа «Киевской Стари
ны», яка, за редакцією О. С. Лашкевича, на думку сучасників, «рас
ширилась до пределов крупного литературного предприятия и при
няла вид издания, раньше никогда не появлявшегося в провинции».157 
Це змушена була визнати навіть російська критика.158 «Вокруг „Киев
ской Старины” . . .  іоплотился круг людей, привыкших считать дело 
Александра) С(тепановича) — своим делом. И в этом сказалось вли
яние основной черты характера А(лександра) С(тепановича) — его мяг
кости, его толерантности. Благодаря этим чертам, он мог сгруппиро
вать вокруг журнала людей, не сходящихся, быть может, в частно
стях, (но іравно дорожащих и печатным словом, и научной истиной, 
и судьбами своей родины. Эти же черты сказались и  на направлении 
журнала. Чуждый национальной и религиозной нетерпимости, А л ек 
сандр) С(тепанович) умел устранить из журнала все, что оскорбляло 
чьге бы то (ни бьілюї национальное и религиозное чувство, и это было 
отмечено в свое время и в русской, и св польской, и в еврейской пе
чати».139 Лашкевич намагався — і це йому вдалося — створити «а-

155 «Киевская Старина», 1899, XI, стор. 246.
156 Там же, стор. 246.
157 «Киевская Старина». 1889, XII, стор. 489. Між іншим, Лашкевич 

охоче друкував у «Киевской Старине» твори Івана Франка. Збереглися 
листи Франка до Лашкевича в цих справах. Див. «Твори Івана Франка», 
т. XX, Київ, 1956, стор. 383; «Опис автографів українських письменників», 
К., 1959, стор. 161. Лашкевич залучив до співпраці в «Киевской Старине» 
також О. О. Русова (див. «Український Історичний Журнал», 1967, II, стор. 
131, прим. *).

158 Некролог О. С. Лашкевича в московській газеті «Русские Ведомости». 
Див. «Киевская Старина», 1889, XII, стор. 489.

Про «Киевскую Старину» за часів О. С. Лашкевича — див. І. Житець
кий, «Киевская Старина» 40 років тому. — «За сто літ», III, К , 1928, стор. 
125—146.

159 «Киевская Старина», 1899, XI, стор. 247—248.
Як уважно ставився Лашкевич до іс во їх  редакторських обов’язків, 

св/ідчить О. М. Лазаревський, який писав гр. Г. О. Милорадоівичу 22. IX. 
1888 р.: «Желание Ваше исполнено: я прочел Вашу статью (це був, мабуть, 
некролог Г. П. Ґалаґана -  Д. О.), но А. С. Лашкевичу и этого мало, он хочет 
еще показать статью родным умершо-го...»  («Український Археографіч
ний Збірник», т. II, К., 1927, стор. 323).
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вколо «Киевской Старины» певне громадське оточення, і «салони» в 
його домі, про які довго пам’ятали їх учасники, мали служити саме 
цій меті.160

Але ці успіхи видання дуже дорого коштували його редакторові- 
видавцеві. Про це одверто* можливо, дещу згущуючи фарби, пише в 
своїх спогадах про Лашкевича найближчий помічник його в цей час 
Кивлицький, секретар редакції «Киевской Старины». «Затруднения 
(видання) (нисколько -не уменьшились .. .».  «Приходилось улаживать 
недоразумения между сотрудниками, считаться с цензурными усло
виями, заботиться о запасе материала на глухие летние месяцы; а 
между тем оживление несколько улеглось, дело входило в обычную 
колею, те, кто -посвятил немало времени и труда журналу эй начале, 
не могли уже принимать такого деятельного участия в черной, подго
товительной работе. Так, проф. Ф. Г. Мищенко, взявший на себя ра
боту 'по приведению в порядок «первых двух книжек, не мог продол
жать этой хлопотливой работы в следующие месяцы.161 Бею черную 
работу 'Пришлось взвалить на себя редактору, отчасти только поль
зовавшемуся 'ПОМОЩЬЮ немногих близких лиц. Тому, кто хоть сколько 
нибудь знаком с журнальной работой (треба «пам’ятати, що «Киевская 
Старина» була місячником — Д.1 О.), понятно, что при ограниченном 
составе редакции редактору приходится .просто разрываться на ча
сти: и выправка предназначаемых для печати статей, и корректуры, 
и улаживание цензурных недоразумений, и сношения с сотрудниками, 
и возня 1C типографией — .буквально не дают редактору возможности 
вздохнуть 'свободно: каждый день приносит свои новые, неожиданные 
хлопоты. А тут еще расходы, расходы из своего кармана, без надежды 
на их .пополнение в более или менее близком будущем».162

Власне кажучи, господарчий і фінансовий стан видання й був «ахи- 
лесовою п ’ятою» «Киевской Старины» за часів Лашкевича. Кивлиць
кий пише: «Труднее (ніж з редакційно-видавничими труднощами) бы
ло справиться с вопросами хозяйственными. На первых порах сделано 
было много промахов, много ненужных затрат. . . .  Нужно сознаться, 
что А(лександр) С(тепанович) был плохой хозяин. Дела его по име
ниям были далеко не в блестящем состоянии. А между тем соблюдать 
экономию в расходах по журналу он не хотел, да и не мог. Его мяг-

160 Про «салоны милого и доброго Александра Степановича Лашкеви
ча» в Києві 1888—1889 pp. згадує В. П. Горленко в листі до М. В. Сторожен- 
ка з 20. III. 1900 року (виписка з листа в архіві О. П. Оглоблина).

В цей період О. С. Лашкевич жив вже в центрі міста, в Старому Киє
ві, ще мав власний будинок ч. 4 на Театральній вулиці. Там р. 1888—89 
містилася й редакція «Киевской Старины» (І. Житецький, «Кіевская Ста
рина» . . . ,  стор. 126, пр. 3).

161 Про проф. Ф. Г. Мищенка (1848-1906) -  див. «Історія Київського 
Університету», стор. 45, 192, 238—239. Кивлицький, очевидно, мав на увазі 
призначення проф. Мищенка на катедру їв Казанському Університеті 
р. 1889. Див. «Очерки истории исторической науки в СССР», т. II, М., 
1960, стор. 306.

162 «Киевская Старина», 1899, XI, стор. 246—247.
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коїсть, податливость приносили изданию большой ущерб. Бьтаїло, 
нельзя было ушоворить его отложить до следующего месяца статью, 
котирую* о:н пообещал автору поместить в данной книжке, и книжки 
выходили в 18—20 листов вместо предположенных 15—16. Легко, осо
бенно в оервьге «месяцы, выдавал А(лександр) Степанович) и авіансьі, 
которые не раз так їй оставались авансами навсегда. Впрочем, иногда 
(Лашкевич) принимался соблюдать экономию в мелочах, но эта эко
номия (в большинстве случаев вела только к новым затратам».163

З погляду практично-комерційного, Кивлицький мав рацію нази
вати Лашкевича «плохим хозяином». Але він, мабуть, не міг «повністю 
зрозуміти того, що для Лашкевича «Киевская Старина» була не ко
мерційним 'підприємством, а важливою культурно-національною опра
вою,; для якої не шкода було ні сил, ні гроша, ні навіть зайвих ви
трат. Коли знайомі Лашкевича радили йому відмовитися від продов
ження видання «Киевской Старины», з огляду на важкий стан здо
ров’я й фінансові труднощі, Олександер Степанович рішуче заявив: 
«Я душу -свою положил в это дело, и не моту от него отказаться».164 
Навіть на смертному ложі, за кілька днів до смерти, коли з ним за
говорили про .припинення видання, віін відповів коротко й ясно: «Киев
ская Старина» — это мое третье дитя».165

Боротьба за існування журналу тривала далі. «Прошел 1888 год. 
Ж урнал увеличился по об'єму и улучшился по содержанию. Подпи
ска стала увеличиваться, но медленно, и новый 1889 год грозил но
выми убытками. А имущественные дела А(лександра) С(тепановича) 
очень запутались».166 Але було ясно, що він «ни за что не отказал
ся бы от этого дорогого ему детища, каких бы жертв для этого не тре
бовалось».167 Такою жертвою став він сам. Тільки смерть обірвала йо
го велику, безкорисну, самовіддану, повну глибокої посвяти, працю 
для доібра української науки й культури й ц іл о г о  українства.168

Всі ці труднощі й клопоти з «Киевскою Стариною» дуже відбили
ся на здоров’ї Олександра Степановича.169 На весну 1889 року він по
чав хорутвати. Спочатку стан хворого не викликав тривоги. Лікарі по
слали його на літній відпочинок до Брахлова. Але коли він (повернув
ся до Києва, помітно було, що ця, ще далеко не .стара людина {йому 
йшов тоді 47-й рік) підупадає на силах. Інші лікарі радили) йому їха
ти до Карлсбаду, на води, але надходила осінь, і їхати туди було

163 Там же, стор. 246—247. І. П. Житецький підрахував, що Лашкевич 
витратив на «Киевскую Старину» понад 15 тисяч карбованців («За сто 
лат», III, К., 1928, стар. 144).

16* «Киевская Старина», 1889, XII, стор. 490.
165 там же, стар. 490.
166 «Киевская Старина», 1899, XI, стар. 247.
167 «Киевская Старина», 1889, XII, стор. 490.
168 Між іншим, О. С. Лашкевич був одним з ініціаторів заснування Му

зею в Києві ]888 р. Див. Я. Курінний, Історія археологічного знання, про
Україну. Мюнхен, 1970, стор. 67.

169 «Киевская Старина», 1899, XI, стар. 247.
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вже запізно. Хворий почав лікуватися карлсбадськими водами їв Ки
єві, які нііби-то допомогли йому. Але в середині вересня він дістав 
«апоплексический удар», який (поклав його до ліжка. Далі з ’явився 
карбункул, а вночі з 30-го на 31 жовтня повторився удар.170

Олександер Степанович упокоївся ввечері 31 жовтня 1889 року,171 
й 2 листопада, після похоронних відправ у Георгіївській церкві, був 
похований на Аскольд овій Могилі.172 Влада заборонила (й стежила за 
тим) промови українською мовою в церкві й на цвинтарі.173

Передчасна смерть О. С. Лашкевича відкликала широкий відгомін 
і великий жаль і в колах українського громадянства, і поза межаїми 
його. Про це свідчили й численні телеграми співчуття на ім’я родини 
Покійного й редакції «Киевской Старины» з боку редакцій журналів, 
громадських установ і приватних осіб, і некрологи, вміщені в укра
їнській, польській, жидівській — і столичній російській пресі, і вша
нування його .пам’яті на засіданнях історичних товариств у Києві і в 
Харкові.174 У своїй промові на засіданні Історичного Товариства Не
стор а-Літописця 5 листопада 1889 року, голова Товариства, проф. М. 
Ф. Владимирський-Буд анов, відомий історик українсько-руськоіго 'пра
ва, відзначивши «активное участие (Лашкевича) в том великом исто
рическом .процессе, в котором надо видеть не только экономическое 
возрождение нашего края, но и возрождение национальное» (промю- 
вець мав на увазі селянську реформу 1861 року), особливо підкреслив 
видання й редагування ним «Киевской Старины», що дало йому «пра
во на вечный диплом почетного члена исторического общества».173 
Таку-ж високу оцінку діяльности О. С. Лашкевича 'зробив проф. Д. I. 
Баталій — у своїй доповіді про нього — на 'засіданні Харківського 
Історично-Філологічного Товариства, яке відбулося за головуванням 
проф. О. О. Потебні.176

«Не забудется подвиг твой — казав Житецький над відкритою мо
гилою О. С. Лашкевича, — с которым ты слил все свое существова
ние до самых последних минут твоей жизни, не забудется среди лю
дей, которые знали тебя, симпатичный и светлый образ твой «с неи
счерпаемой добротой души твоей — незлобивой и кроткой. . . ».177 
Мало хто вірив тоді, що «Киевская Старина» переживе свого видавця. 
Але вона не вмерла. Неначе душа Олександра Степановича продовжу
вала жити в цьому «дорогому ему детищу», яке пережило Й ЙОГО,'* й 
темні роки українського лихоліття під російською кормигою, і своєю

170 «Киевская Старина», 1889, XII, стар. 489-490.
171 в . Модзалевский, Радословник, III, стор. 42; «Киевская Старина»,

1889, XII, стор. 490.
172 Там же, стар. 491-493.
173 «За ста літ», III, стор. 141.
174 «Киевская Старина», 1889, XII, стор. 493—494.
175 там же, стор. 494.
176' Там же, стор. 494.
177 Там же, стор. 493.
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скромною, тихою, але глибоко-творчою працею робило велике діло 
українського наукового .відродження.

Серед численних вінків, покладених на труну Олександра Степано
вича, був вінок «від молодих українців».178 З кола цих молодих тоді 
українців,, яікі розуміли, а ще більше відчували велике національно- 
історичне значення «Киевской Старины» й подвигу її редактора-видав- 
ця в найбільш критичний момент її існування — Олександра Степано
вича Лашкевича, вийшли майбутні творці й будівничі Нової Україн
ської Держави XX століття.

III. НАУКОВО-ЛІТЕРАТУРНА ПРАЦЯ О. С. ЛАШ КЕВИЧА

На фоні широкої громадської й культурної діяльности Олександра 
Степановича Лашкевича, його індивідуальна науково-літературна -пра
ця, на перший погляд, виглядає досить скромно. Насамперед тому, що 
далеко не всі публікації Лашкевича виявлені, й немає ще бібліогра
фії йо-го творів. Можна думати також, що його власна літературна 
участь у «Киевской Старине» була 'значно 'більша, ніж це занотували 
бібліографічні показники до журналу: мабуть, йому належать деякі 
публікації, не підписані авторовим іменням. Лашкевич, який закінчив 
університет кандидатом філологічних наук і який завжди цікавився 
історією й літературою, особливо українською, «наукой занимался. . .  
не с практическими целями», а «любил ее самое по себе», й «основной 
идеей его была идея земской деятельности».179 Наука при цьому зали
шалася, головне, «для власного вжитку».

Але наукові інтереси Лашкевича йшли значно далі звичайного 
аматорства. Олександер Степанович добре розумів значення наукової, 
зокрема історичної праці, і цілком свідомий був й (великого національ
ного значення. Неабиякий вплив мала на нього й фамільна традиція 
Лашкевичів. Кілька поколінь його предків віддали свою — більшу 
чи меншу — данину культурним, зокрема історичним інтересам. Ве
ликою заслугою їх перед українською культурою було те, що вони 
зібрали й дбайливо зберігали протягом майже двох століть дорогоцін
ний архів, куди входили не тільки фамільні і маєткові папери Лаш
кевичів, але й архіви (чи, власне, вже рештки їх) кількох споріднених 
з  ними лівобережно-українських фамілій (Рубців,180 Журманів,181 
Вишневських,18- Велинських183 та інших). Хоч цей архів пізніше (під

178 Там же, стор. 491. Див. О. Косач-Кривинюк, Леся Українка. Хро- 
ншюгія життя і  творчости., Ню Йорк, 1970, стор. 92.

179 -«Киевская Старина», 1889, XII, стор. 488.
iso а . Лазаревский , Описание Старой Малороссии, том I. Полк Старо- 

дубокий. Київ, 1888, стор. 395, прим. 606.
181 Там же, стор. 155, прим. 287; стор. 223, прим. 372.
182 Д и в . а . Лашкевич , Род Вишневских. — «Киевская Старина», 1887, V, 

стар. 73—91.
183 Див. А. Лазаревский, Описание Старой Малороссии, I, стор. 414, 

прим. 628.
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час революції 1917—1918 pp.) здебільшого загинув,184 але все-ж укра
їнська історична наука в другій половині XIX і на початку XX сто
ліття мала можливість коїристатися з йото дорогоцінних матеріялів, 
а деякі з них потрапили до інших збірок185 і, таким чином, зберегли
ся й досі-

Окрім того, Лашкевичі (ібрахлівська лінія, до якої належав О. С. 
Лашкевич), починаючи від часів гетьмана Розумовськсго (а, може, 
й раніше), збирали й з покоління в покоління збагачували фамільну 
бібліотеку.186 «Любовь к книжному делу» Олєхсандер Степанович «все
цело воспринял. . .  от рода своего и доказал ее целым рядом фактов 
в своей жизни, и между прочим тем, что по смерти своей оставил 
библиотеку, которая может служить украшением не только частного 
кабинета какого-нибудь специалиета-ученого, но и любого обществ ен- 
но-научного учреждения . . .».187 Ця бібліотека не дійшла до на/с — 
воїна загинула разом з архівом та іншими збірками під час розгрому 
Брахлова в 1918 році.188 Але вона чимало зобов’язана була Олексан
дрові Степановичу, й мав рацію автор його некрологу, коли писав, що 
«две черты — любовь' к родине и  н агао дно - з ем сікоіму делу и такая же 
любовь к книжному делу — красной нитью проходят через В!СЮ жизнь» 
О. С. Лашкевича.189

184 Про загибіль брахлівських збірок була вістка в журналі «Наше 
Минуле», Київ, 1918, II.

185 Наприклад, папери Івана Семеновича Лашкевича (прапрадіда Олек
сандра Степановича) й листування Лашкевичів 1770—1790-их pp., які О. С. 
Лашкевич передав для наукового використання (й, можливо, (публікації) 
О. М. Лазаревському, останній згодом (після ^смерти Лашкевича) передав 
до Рукописного відділу Бібліотеки Київського Університету Св. Володи
мира (нині у  Відділі рукописів Державної Публічної Бібліотеки УРСР -у 
Києві).

186 .Брахлівська бібліотека Лашкевичів існувала з 1750 року (В. Икон- 
ников, Опыт русской историографии. Том I, кн. 2, К., 1892, стор. 1229, прим. 
3 до crmp. 1228). Але перші документальні дані про неї датуються 1770-ми 
роками. Ф. Николайчик пише, на підставі щоденника С. І. Лашкевича 
(•старшого) й відомостей, одержаних ним від О. С. Лашкевича: «Здесь же 
(у панському будинкові в Брахлові) помещалась библиотека, содержав
шаяся, очевидно, в большом порядке, так как в бумагах (Степана Ивано
вича есть несколько раз переписанный, по мере дополнений {раза два соб
ственною его рукою), алфавитный каталог книг. Домегцение его дало бы 
возможность судить об умственном достоянии автора дневника» («Киев
ская Старина», 1887, XII, стор. 709—710). В щоденнику С. I. Лашкевича е 
записи про купівлю ним книжок (під час перебування в Петербурзі) в ака
демічній книгарні, їна досить значну суму грошей (Там же, стор. 708). Мож
на дуїмати, що початок брахлівської бібліотеки Лашкевичів поклав ще бать
ко Степана Івановича — Іван Семенович Лашкевич.

У другій половині 19 ст. Брахлівська бібліотека мала 12 000 тошв (В. 
Иконников, т. і, стор. (1229, /прим. З до стор. 1228).

187 «Киевская Старина», 1889, XII, стор. 487. Див. «Киевская Старина», 
1887, XII, стор. 703; «Киевская Старина», 1899, XI, стор. 252, 261.

188 «Наше Минуле», 1918, II.
189 «Киевская Старина», 1889, XII, стор. 487.
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При цьому Лашкевич не був звичайним консерватором матеріалів. 
Він не тільки цінив і любив книжки й архівалії, але й широко та охо
че відкривав приступ до цих своїх скарбів вченим-дослідникам і — 
шляхам публікації — ширшим колам читачів і громадянства. Мало 
того. Добрий знавець місцевих .панських архівів, Лашкевич багато 
зробиш? для того, щоб ці архівні багатства Сіверщини були використа
ні для наукових дослідів та публікацій. Саме Лашкевичеві завдячує 
українська історична наука низку дуже важливих документів до істо
рії України-Гетьманщини XVII—XVIII ст., які тільки за його допо
могою й могли дістатися до рук істориків. Можна згадати, наприклад, 
архів Тагальського маєтку кн. Долгорукової, де були дорогоцінні ма
теріяли для історії землеволодіння й великопанського господарства 
часів І. Ломиковського, гр. Владиславичі® і гр. П. Рум’янцева-Заду- 
найського, колишніх власників Топальщини.190 Цими матеріялами ко- 
ріистадвся О. Лазаревський (головне, для І тому «Описания Старой Ма
лороссии») «>при обязательном посредстве А. С. Лашкевича».191 Він же 
«обязательно сообщил» Лазаревському «значительное количество бу
маг, составляющих -части разбросанных по рукам некоторых семей
ных архивов» Сшверщини, зокрема Миклашевських, Борозда, Велин- 
ських та інш.192 Між іншим, Лашкевичеві пощастило дістати для 
«Киевской Старины» дуже важливі документи, зокрема листування 
сенатора М. П. Миклашевіськзого,193 частина жкогої потім була опублі
кована О. Лазаревським і М. П. Ваісиленком у «Киевской Старине» за 
1890—1891 роки.194 Можна думати, що саме Лашкевич був ініціято- 
ром видання (за редакцією Лазаревського) відомого Мотижинського 
архіву, який знаходився тоді в посіданні родичів Лашкевича — Са- 
вицьких.195 Годі й казати, що головні документальні матеріяли до 
історії роду Лашкевичів, опубліковані в «Киевской Старине» (і до ре
дакторства Лашкевича, і після того) та інших виданнях, у працях Ла
заревського та інших дослідників, походили з брахлівського архіву
О. С. Лашкевича й ним були передані для наукового використання та 
публікації.

190 А. Лазаревский, Описание Старой Малороссии, І, стор. XIII—XV. 
Частина цих документів згодам, через О. М. Лазаревського, потрапила до 
бібліотеки Київського Університету Св. Володимира й знаходиться тепер 
у Державній Публічній Бібліотеці УРСР у Києві.

191 Там же, стор. XV. Між іншим, близьким другом О. С. Лашкевича 
був Микола Олександрович Константинович <1844 — к. 1889), чернігівський 
дослідник історії Гетьманщини, зокрема «Рум’янцівського Опису». Див. І. 
Житецький, Київська Громада за 60-х років. — «Україна», 1928, І, стор. 119.

192 а . Лазаревский, Описание, І, стор. XV, стар. 380, прим. 570.
193 «Киевская Старина», 1890, I, стор. 120—12(1. Про М. П. Миклашев- 

ського -  див. О. Оглоблин, Люди Старої України, стор. 150—167.
194 «Киевская Старина», 1890, I, стор. 119—124; 1890, III, стор. 526—532;

1890, IV, стор. 148-153; 1891, X, 129-139.
195 Див. «Киевская Старина», 1887, V, стар. 88, прим. 1. «Мотыжинский 

Архив 1(Акты Переяславского полка XVII—XVIII в.)» вийшов у світ у Кие
ва 1890 року (видання Андрія й Олександра Савицьких).
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Ця діяльність Лашкевича почалася ще задовго до перебрання ним 
«Киевской Старины» і наївіть тоді, коли вона ще не існувала. Року 
1870 Лашкевіич опублікував у «Русском Архиве» деякі документи 
Вишневіських, які знаходилися в його фамільному архіві, і96 Після 
заснування в Києві (1873) Південно-Західнього Відділу імператорського 
Російського Географічного Товариства» Олександер Степанович, який 
тоді .працював на Чернігівщині, надіслав до Відділу частину щоденни
ка свого прадіда — С. І. Лашкевича.197 Пізніше, коли Лебединців почав 
видавати «Киевскую Старину», Лашкевич передав йому для друку ці
лий щоденник, разом з іншими фамільними документами. Редакція до
ручила Ф. Д. Ник о л айчіиков і, відомому історикові й педагогові, скласти 
«генеалогический обзор рода Лашкевичей и самого дневника»,198 що 
він і зробив, мабуть, за допомогою самого О. С. Лашкевича. Праця 
Николайчиїка була надрукована в журналі щойно в кінці 1887 року,199 
бо редакція «откладывала с году на год печатание давно обещанного 
дневника» (С. I. Лашкевича), марно сподіваючись «отыскать недостаю
щие его годы». Друкуючи статтю Николайчика, редакція (Лебединців) 
висловила надію, що «уважаемый А. С. Лашкевич, обязательно со
общивший нам сохранившиеся части дневника, приложит старание 
к отысканию затерявшихся частей и издаст этот ценный памятник 
в полном? его виде, с пополнением генеалогических сведений о самом 
роде и исправлением неточностей, какие могли бы окэазаугьоя в на
стоящем обзоре».200 На жаль, ця надія не здійснилася, й щоденник 
С. I. Лашкевича залишився в цілості неопуб л іжований.

Окрім щоденника свого предка, О. С. Лашкевич передав до редак
ції «Киевской Старины» низку інших документів фамільного архіву, 
зокрема листування. Так, наприклад, у «Киевской Старине» за 1883 
рік був надрукований реєстр приданого Прасковії Григорівни Ґала
ґан, дружини С. І. Лашкевича,201 а в 1885 році в журналі було вміщено 
два дуже цікаві листи: 1) лист полковника Стародубського Лук’яна 
Жоравки до війта Стародубського Семена Тищенка-Лашкевича з 8. X. 
1718 року (в справі затвердження Тищенка гетьманським урядом на 
війтівство Стародубське) і 2) лист ризького неґоціянта Ґотарда Гарт
мана до Артема й Федора Тищенків-Лашкевичів (синів Семена Ти
щенка) з 31. X. 1739 року, в різних торговельних справах Лашкеви- 
чів у Ризі.202 Друкуючи ці листи, редакція обіцяла продовжити «при 
удобном случае» друк інших документів з архіву Ланжевичіов.203

196 «Русский Архив», 1870, т. II, crop. 274—279. Див. «Киевская Старина», 
1887, V, стор. 77, прим. 2.

197 «Киевская Старина», 1887, XII, стар. 703, прим. 1.
198 Там же, стар. 696, прим. 1.
199 Там же, стор. 696—716.
200 Там же, стор. 696, прим. 1.
201 «Киевская Старина», 1883, XI. Див. А. Лазаревский , Описание Ста

рой Малороссии, том III. Полк Прилуцкий. Київ, 1902, стор. 52, прим. 1.
202 «К характеристике шляхетско-козачого быта XVIII в. (Два парти

кулярные письма)». — «Киевская Старина», 1885, IV, стор. 776—782.
203 Там же, стор. 777. Цікаво, що за часів редаґування «Киевской Ста

рины» О. С. Лашкевичем, в журналі не було вміщено жадного документу
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Значено більше фамільних документів Лашкевичів — частково в ці
лості, а здебільшого в уривках (або переказах), — що їх передав йому
О. С. Лашкевич, опублікував О. Лазаїреоаський, головне в І .i III 
томах «Описания Старой Малороссии» і в «Любецком Архиве». Най
цінніші з них — це папери старовинного шляхетського роду Сівер- 
щини — Рубців, «споріднених з Лашкевичами. Лазаревський, в І томі 
«Описания Старой Малороссии», цитує низку гетьманських універ
салів і приватно-.правних актів, які стосуються величезних земель
них володінь Рубців, а також кілька дуже цікавих листів; представ
ників цього роду з другої половини XVII століття. Ці матеріяли ха
рактеризують становище шляхетського землеволодіння на Сіверщи- 
ні й фамільно-побутові відносини місцевого панства тої доби.204 Пев
ний іінтеїрес являють й опубліковані Лазаревським фамзільеі докумен
ти Журманів,205 Велинських,206 Немировичів-Данченків,207 які зна
ходилися також в архіві О. С. Лашкевича. На підставі матеріялів 
цього ж  архіву, Лазаревський оповідає цікаву історію земельної спад
щини Рубців, більша частина якої, після довгого судового процесу, 
дісталася 1748 року Іванові Семеновичу Лашкевичу.208 Нарешті, Ла
заревський скористав з Лашкевичевих документів для історичного на
рису «іраскольничих слобід» північної Чернігівщини в І томі «Опи
сания Старой Малороссии».209

Надзвичайно важливе листування Лашкевичів 1780—1790-х років, 
що його передав О. С. Лашкевич Лазаревському. Там були листи Оси
па Артемовича Лашкевича до Степана Івановича Лашкевича (стар
шого) та його дружини, тоді вже вдови, листи різних осіб до Степана 
Івановича та Івана Степановича Лашкевичів,210 листи Прасковії Гри
горівни Лашкевич до сина Івана та йото дружини, нарешті, велика 
кількість листів Івана Степановича до дружини, які так подобалися 
Лазаревському,211 й листів «ібабушки Полуботкової» до внучки —
(чи взагалі матеріалу) з фамільного архіву Лашкевича, який, очевидно, 
вважав це для себе .незручним.

204 а . Лазаревский, Описание Старой Малороссии, т. I, стор. 26, прим. 
90; стор. 180, прим. 308; стор. 394-400; стор. 406—407, прим. 624; crop. 425, 
428-429, 470.

205 Там же, стор. 154—155, прим. 287; стор. 223, прим. 372.
206 Там же, стор. 412—416 (зокрема, прим. 628—630).
207 там же, стор. 402—403, прим. 618.
208 Там же, стор. 407—411 (’зокрема, прим. 624).
209 Там же, стор. 440-465. Див. ще- А. Лазаревский, Два акти для исто

рии Руины Правобережной Украины 1672—1682 гг., из собраний А. С. Лшы- 
кевича и В. В. Тарновского. — «Киевская Старина», 1887, том XVII, стор. 
'3,68—370.

210 Вони знаходяться тепер у  Відділі р у к о п и с іЕ  Державної Публічної
бібліотеки УРСР у Києві, у фонді бібліотеки Київського Університету св. 
Володимира (збірка «Частные письма»), куди їх передав після смерти О* С.
Лашкевича Лазаревський. Ми користувалися копіями з них в архіві О. П.
Оглоблина.

su «.Письма (І. С. Лашкевича), в качестве жениха, прелестны...»  — 
писав Лазаревський гр. Г. О. Милорадовичу 9. VIII. 1895 р. («Український 
Археографічний Збірник», т. II, Київ, 1927, стор. 353).
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Лашкевич та її чоловіка. Ча-стину цих листів Лазаревський опублі
кував у «Любецком Архиве»,212 в зв’язку з документами судового про
цесу старого Милорадовича з його зятем Лашкевичєм і тещею —
А. С. Полуботок (див. вище, розділ І); один — дуже барвистий і зміс
том, і мовою — лист (к. 1790 року) II. Г. Лашкевич до сина Івана та 
його дружини (наведено в ПІ томі «Описания Старой Малороссии».213 
Лазаревський надрукував у «Киевской Старине» ще приятельський 
лист полковника* Переяславського Григорія Іванекка до С. І. Лашке
вича з 1. XII. 1777 року.214 Але більшість листів (за винятком деяких 
уривків)215 залишилися неонубліковаїними. Гадаємо, що О. С. Лашке
вич (мав іна увазі видати документи свого фамільного аірхіву окремою 
з|біркюю. Взагалі йому була близька ідея зібрати й опублікувати бодай 
найголовніші з тих матерія ліїв, які ще залишалися вщц численних і ко
лись багатих панських архівів старої Сіверщини.

З цими археографічними1 інтересами й задумами Олександра Сте
пановича були пов’язані й його власні історичні праці. Відомі нам 
публікації Лашкевича можна поділити ка дві ігрупи: праці ширшого 
характеру й більш-менш цікаві документальні причинки.

До п е р ш о  ї групи належить передусім історично-генеалогічна 
розвідка (монографія) про рід Вишнев ських.21н Вишневські — роди
чі Олександра Степановича по матері, яка успадкувала частину їх
ніх .'маєтків, а заразом і частину фамільного архіву, що таким чином 
опинився в руках Лашкевича. Але його інтерес до фамільної минув
шини мав і глибші підстави. Вишневські, зайшлий рід сербсько- 
раґузинського походження, з’явилися на Україні і в Росії за гетьмана 
Мазепи й Петра І. Предок цього роду, згодом: генерал-майор, Федір 
Степанович Вишневський, спочатку був довіреною особою відомого 
негоціанта, фінансиста й дипломата гр. Сави Владиславича,217 а по
том виконував різні закордонні торговельні доручення російського 
уряду за часів Єлисавети, зокрема організував на велику міру .поста
чання угорського (токайського) вина до царського двору. Він був там 
своєю людиною, бо це-ж він знайшов і привіз до Петербурґу молодо
го й вродливого козака-співака Олексу Розумовського, який згодом 
став графом, фельдмаршалом і чоловіком цариці Єлисавети Петрів
ни. За свої придворні послуги, Вишневський одержав великі маєтки 
в Росії й на Україні, зокрема с. Фарбоване у Переяславському пол
ку. Його їсин, Гаврило Федорович, був полковником Гвардії й одру
жився з княжною Мещерською, що поріднило його з Наришкіними,

212 «Любецкий архив графа Милорадовича» в. І, Київ, 1898, стор. 49— 
199. Див. «Український Археографічний Збірник», II, стор. 349.

213 а . Лазаревский, Описание Старой Малороссии, III, стор. 52, прим. 2.
214 «Киевская Старина», 1902, I, стор. 18.
215 Д]ив. А. Лазаревский, Описание Старой Малороссии, I, стор. 445.
216 «Киевская Старина», 1887, V, стор. 73—91.
217 Про Саву Владиславича — див. О. Оглоблин, Гетьман Іван Мазепа 

та його доба — «Записки Наукового Товариства ім. Шевченка», том 170, 
Ню Йорк — Париж — Торонто, I960, стор. 149.
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Разумоиськими й Рум’янцевими. Від двох його синів — Івана й Фе
дора (одруженого з княжною Барятинською), які також були полков
никами Гвардії, -пішли дві лінії роду — українська й російська. Іван 
Гаврилович Вишневський, член Малоросійської Колегії (1781), а зго
дом 'Голова Київської Палати Карного суду (1785—96), одружений 
з Уляною Степанівною Томара (з -старого українського роду грецько
го походження), і був прадід (по матері) О. С. Лашкевича.218 Розвідка 
Лашкевича про Вишневських, на підставі матеріялів родового архіву 
й родинних 'спогадів, не тільки .наводить докладні генеалогічні відомо
сті оро цей рід (тд .появи його в Росії і аж до 1880-wx pp.). але й пода/є 
барвистий історично-побутовий нарис тогочасного життя й досить 
яскраві характеристики деяких представників цього роду. З цього по
гляду, праця Лашкевича про Вишнезських цікава не тільки для ге- 
реалоіга, але й для іісторика. Не кажемо вже про те, що вона дає багато 
відомостей про родинні зв’язки самого О. С. Лашкевича.219

Досліджуючи історію роду Вишневських, Лашкевич звернув ува
гу й (на Саву Владиславича (Рагузинського), колишнього фінансового 
й дипломатичного агента гетьмана Івана Мазепи й царя Петра І, який 
т е л я  Полтавської катастрофи дістав великі маєтності на Україні, 
зокрема м. Велику Толаль, у Топальській сотні Стародубівського пол
ку, де знаходилися головні маєтки Рубців і Лашкевичів.220 Перегля
даючи Топальський архів, Лашкевич натрапив на сліди листування 
Петра І з Савою Владислаївичем (1716—1720 pp.). Наслідком цього була 
історичіно-документальна стаття Лашкевича «Следы частной пере
писки имп. Петра I с Саввой Рагузиноким», надрукована в «Киевской 
Старине».221

Д р у г а  г р у п а  публікацій Лашкевича — це документи з його 
архіву, які мають ширше історичне значення. Лашкевич друкує їх 
у «Киевской Старине» або в цілості, додаючи потрібні пояснення 
(наприклад, статті: «Речь малороссийского генерал-губернатора кн.
Н. Гр. Репнина к дворянству Черниговской и Полтавской губерний»222 
і «Голіоватьш Иван, бывший судья Запорожский. Сведение о нем»),223 
або-ж дає переказ їх зі своїми примітками (замітка: «Киевский пе
щерник XVIII ст.»224 — про Києво-печерського ченця Досифея, який 
75 літ свого життя — він помер, маючи близько 100 років — провів 
у печері). В цих публікаціях Лашкевич виступає, як історик-докумен-

218 «Киевская Старина», 1887, V, стар. 73-91.
219 Ноеішня студія про рід Вишневських — гр. Б. Г. Берґа, нащадка 

Вишневських («Новик», Ню Йарк, 1948—1949, ч. 2, стор. 1—9), має низку не
точностей, а навіть помилок у родоводі Вишневських.

220 А. Лазаревский, Описание Старой Малороссии, І, стор. 403—405.
221 «Киевская Старина», 1887, VI—VII, стор. 487-494.
222 «Киевская Старина», 1887, I, стор. 172—177. Це дуже цікава промова,

яку кн. Рєпнін виголосив 1818 року на дворянських зібраннях у Полтаві 
<3. І.) і їв Чернігові (20. І.).

223 «Киевская Старина», 1887, VI—VII, стор. 586—587.
224 «Киевская Старина», 1884, VII, стор. 541—543.
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таліст, яким цікавиться українським історичним минулим, зокрема 
козацько-гетьманської доби, знає його добре й пінить остільки, іцо 
вважає за потрібне поділитися своїми матеріялами з ширшим; колом 
як фахівців, так і звичайних читачів.

Науково-літературний доробок О. С. Ланткевича — невеликий. Але 
він свідчить про його науковий інтерес і любов до історії України 
та її (культури, а опубліковані ним праці та матеріяли мають своє 
значення для української історіографії.

НОВЕ ВИДАННЯ У.І.Т.

HABSBURGS AND ZAPOROZHIAN COSSACKS 
The Diary of Erich Lassota von Steblau

Edited with an Introduction by Lubomyr R. Wynar 
Translated by Orest Subtelny

Ціїнаї SB.50 Для передплатників У.І. — $6.50

Published for The Ukrainian Historical Association 
by Ukrainian Academic Press, 1975.
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джерел до історії козаччини.


