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znaie, iako to : utrzymywanie nauczycielow, zafundowanie generalnego
seminaryum, powiększenie funduszów parochialnych, uwolnienie od
rocznych opłat itp.“.
N. 87. Мик. Скородинський, номінат єпископ доносить циркуляром
з д. 1 вер. 1798? що „z ogólnego doniesienia uczynionego Nayiasn.
Monarsze od kraj. apelacyi sądów z kryminalnych inkwizycyi zakoń
czonych w r. 4797 pokazało się w przeciągu iednego roku popełnio
nych 62 zaboystw, 4 samoboystw, 54 dziecioboystw, 8 podrzucenia
dzieci, 3 stracenia płodu, 306 złodzreyow, 81 rozboynikow, 34 podpalaczów, 29 złodziejów bydła, 64 oszustów osądzonych“.

Посмертні- згадки.
(А. Скальковський, Е. Кунїк, В. Ястребов).
Українсько-руська наука понесла останніми місяцями знову
кілька значних страт.
В Одесі в кінці грудня вмер на 91-ім році житя най
старший з українських істориків сучасних і минулих — Апольон Скальковський; Волинець родом, правник по осьвітї, він
служив в канцеляриї їубернатора Одеси, і там дістав-з уряду
порученне заняти ся істориєю й археоїрафією краю. Розбираючи
місцеві архиви, зібрав він цікавий архивний материял з остан
ніх двох століть і використав в численних працях по істориї
Новоросиї й козачини X V III в.; з них важнѣйшими були: „Х ро
нологическое обозрѣніе исторіи Новороссійскаго края“ , 1 8 8 6 — 8,
„Первое тридцятилѣтіе г. Одессы“, 1837, „Исторія Новой Сѣчи
или послѣдняго Коша запорожскаго“, 1841, друге (у двое по
більшене) вид. 1844, 8 вид. 1 8 8 5 ; „Наѣзды гайдамакъ на Зап.
Украину“, 1 8 4 5 ; найважнїйшим, досі цінним утвором лишила ся
його Істория Нової Січи, завдяки використаним в ній недрукованим досі архивним материялам. Найбільш інтензивна діяль
ність небіжчика в сфері істориї припадає на ЗО— 4 0 -і рр.; нізнїйше він став директором новоросийського статистичного бюра
й віддав ся статистиці — результатом сих занять був „Опытъ
статистическаго описанія Новороссійскаго кр ая“, 185 0 р. і далі.
В 8 0 -х і 90-х рр. він містить знову ряд дрібнїйших розвідок
і материялів по істориї X V III в., головно в Київській Старині
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(1 8 8 2 — 1891), й иныпих виданнях: Ф. Орликъ и Запорожцы,
Какъ судили и рядили въ Сѣчи Запорожской, Секретная пере
писка Коша Запорожскаго і т. и.
В Петербурзі- помер в січні на 85 р. житя член петербурської академії Ернст (Аріст) Кунїк; родом із Ш леска, 183 9 р.
переніс ся він до Росиї, й діставши місце в Академії, віддав ся
студиям з давньої Руської істориї; специяльністю його було ва
рязьке питанне, і по смерти Поїодіна був він неетором і голо
вою Норманїстів. Головною його працею була й лишила ся його
стара B eru fu n g d er sch w ed isch en R o d sen , І — II, 1844, що
застала ся й досі найповнїйшим підручником норманської теориї.
Його дальша наукова діяльність пішла головно на оборону й підпиранне науковими арїументами сеї теориї; він неутомно шукав
і студиював в сїм напрямі давні літератури; цілий ряд його
праць присьвячено студийованню з норманського становища памяток IX — X і дальших віків, що дотикали ся руської істориї
(Амастридська й Сурозька леїенда, Записка їотського топарха,
листи папи Н иколая, звістки Ібрагима ібн-Якуба, аль-Бекри,
жерела про каспійські походи Руси і т. и.). Взагалі- він богато
працював і публікував як ,в сїй справі так і в деяких иныпих
питаннях і галузях — руської хронольоїії, нумізматики і т. и.,
й сі дуже численні його праці, публіковані головно в виданнях
Петербурської академії, мають цінність завдяки значній ерудициї
автора, хоч не визначають ся оригінальністю ідей і виводів, а прокрустове ложе норманської теориї, що до нього приладжував він
свої виводи, не раз мстило ся на них. Взагалі він був дуже до
брим ерудитом і неутомним робітником на ниві початкової істориї
Руси.
З Елїсаветграду одержали ми звістку про особливо болючу,
-бо дуже передчасну втрату — В. Ястребова, учителя реальної
школи в Елїсаветградї. Небіжчик займав поважне місце на полї
української археольогії, етноїрафії й фолькльора, був діяльним
співробітником російської археольоїічної комісиї й наукових ви
давництв росийської України — Київської Старини, видань оде
ського історичного і істор.-фільольогічного тов. й ин., був спів
робітником і наших Записок. Н а полї української археольогії за
служив ся особливо своїм „Опытомъ топографическаго обозрѣнія
древностей Херсонской губ.“, 1894, на полї етноїрафії — Мате
ріалами по этнографіи Новороссійскаго ’ края, 1 8 9 4 ; по україн
ській етнольоїії дав він кілька дрібних, але цінних статей, гоЗаписки Наук. Тов. ім. Шевченка, т. XXVII.
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повно в К. Старині' (про молодечі громади, короваї, писанки
й и.). Перетяженне й нервове роздражненне від кількох років
уже перепиняло його наукову роботу й привело його нарешті' до
психіатричного шпиталю, де він і умер (в Херсоні), полишивши
щирий жали но передчасно страченім робітнику.
М. Грушевський.

