M I S C E L L A N E A

E. Рулїковский —

З

В. Лущкевич.

(Некрольоїічеа згадка).

В остатніх місяцях польська наука стратила двох учених —
Едварда Рулїковского і Володиелава Лущкевича, що полишили
по собі значні сліди і в українознавстві, і тому мусять бути
згадані на сторонах нашої часописи, особливо перший з них.
Едвард Рулїковский походив з старої шляхетської фамілії,
що в минувшім столїтю звила собі гнїздо на тодішнім польськоросийеькім пограничу, під Київом — її належала Мотовилівка,
Геленівка, Солтанівка, Руликів, Парадів.*) Батько Едварда Ігнатий в шляхетських кругах грав визначну ролю й був київським
їубернїяльннм маршал ком. Оженивши ся в родинї Борейка, влас
ника величезної маетности Внсоцької, на волинськім Полїсю
(коло 5 0 тис. десятин), він тим здобув своїм синам права на
сей богатий спадок, але вони дуже пізно прийшли до во
лодіння сеї маетности, секвестрованої довший час державою. Е д
вард, роджений в 2 0 -х рр., був молодшим сином його; як і стар
ший брат його Вацлав (автор нескінченої, разом з Ж. Радзїміньским роспочатої праці Kniaziowie і szlachta) виховував ся він
у свого дїда Борейка, приятеля і співробітника Т. Чацкого,
в його поліськім гнїздї Висоцьку — колишній маетности Павла
Тетері. По скінченню домашньої едукациї їздив по Европі, без
специяльних цілей, аж вернувши ся на Україну й перебуваючи
в Липовцї, у Росцїшевских, знайомить ся він близше з звістним
любителем і збирачем українській старини Константином Сьвідзїньским і під його впливом сам починає з запалом студнювати істо
рик) й етноїрафію України. Результатом сих студий була його
книжка Opis pow iatu W asylkow skiego pod w zględem h isto
rycznym , obyczajow ym i statystycznym , 1853 ( ct . 243 ма
лої 8°), що й досі не стратила вповні своєї вартости завдяки
використаним автором архивним материалом. Сим інтересам ав
тор зістаєть ся вірним до своєї смерти; цураючи ся публичної
дїяльности, не маючи родинних клопотів, він віддав ся зби
ранню відомостей й материялів про давню Україну і став з ча
сом найліпшим знавцем шляхетської „України“ в традицийнім
значінню слова, себто Київщини і Браславщини, авторитетом
в істориї українських шляхетських родів, кольонїзациї й т. и.
Але при тім була се голова крайно несистематична, загромаджена
'*) Біоїрафічні відомости подаю на основі оповідженого мені прияте
лем покійника д. Ол. Яблоновскнм, котрому отсим складаю sa них подяку.
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відомостями, в котрих з трудности«* ориєнтував ся сам їх вла
ститель. Тим поясню єте ся дуже слаба продуктивність Р— ого:
його моноїрафія про Васильківський повіт лишила ся одинокою
його „книжкою.“ Потім він надрукував статю про Браславщину
в київськім збірнику Kwiaty і ow oce, 1870, розвідку про шляхи
на правім боці Дніпра в варшавськім A teneum , здаєть ся — більш
нічого. На таких кількох статях може би й скінчила ся його
праця, як би щасливою обставиною не взяв він участи в роз
початім 188 0 р. варшавськім Słow nik-y geograficzn-ім. Се була
робота як раз для його вдачі. Коло істориї поодиноких сїл Ки
ївщини й Браславщини збирав він відомості! з істориї кольонїзациї, шляхетських родів, істориї політичної і культурної, з дже
рел виданих і не виданих, часом з рештою зовсім не звістних.
Сї статі', що служать окрасою Słow nik-a, розростають ся часом
в цілі маленькі моноїрафії і служать взагалі дуже цінною під
могою при всяких студиях над українською минувшістю — вони
довго ще будуть підтримувати вдячну память до їх автора
в українських дослідниках.
Покійник останніми літами перебував в своїй висоцькій
маетности, де збирав свій архив; на котракти сього року він ще
приїхав до Київа й виберав ся звідси в дальшу подорож, але
занедужавши зістав ся в Солтанівцї у свого братанича, і тут
умер в цьвітнї с. р.
Коли в Рулїковскім мали ми рідкого специялїста від укра
їнської істориї, звязок з українською наукою другого покой
ника — В. Іущкевича був зовсім припадковий. Професор кра
ківської школи штук красних, потім директор краківського на
родного музею, він з замилованнєм віддавав ся дослідам памяток
штуки і зробив собі імя особливо своїми студиями над памят
ками їотіки в Кракові й його околиці'. Заінтересовавши ся звіст
ками про костел св. Станіслава під Галичом — колишню цер
кву Спаса, Іущкевич на міецї вистудиював останки давньої
церкви й результати своїх дослідів опублікував у розвідці: Ko
ściół w Św. Stanisław ie pod H aliczem jako zabytek rom ański,
1880 (Sprawozdania kom isyi do badania historyi sztuki w P ol
sce, T. II і осібно). Ce старанна студия, де автор добре здав
справу з прикмет староруської будови церкви; досі' вона зістаєть ся одинокою фаховою розвідкою про сю важну для істориї
руської штуки памятку; на жаль, дослідникам її вона, здаєть ся,
зістала ся зовсім не звістною — принаймні я не пригадую, аби
хто з них покликував ся на неї.
М. Г р у т е в с ь к и й .

