
ЛЕОНИД ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ.
(К и ї в).

КИЇВЩИНА ТА КИЇВ У ПРАЦЯХ М. С. ГРУШЕВСЬКОГОх).
Стосунки М. С. Грушевського до Київщини й Кйїва, незалежно від 

історичного й сучасного значення останнього взагалі,—ні в якому разі не 
хвилеві й не випадкові. Предків своїх, наприклад, він уважає за нарож- 
денців Київщини; батько його виховувався в київських школах і був якийсь 
час за вчителя київської таки середньої школи; нарешті, й сам М. С-ич 
трьома важливими для нього добами життя міцно звязаний з Київом.

За першої доби перебування тут він здобув університетську освіту 
й  розпочав потім свою наукову діяльність, готуючись на магістра, висту
паючи вперше з спеціяльними доповідями й друкуючись у місцевих видан
нях («Университетские Известия», «Архив Юго-Западной России», «Чтения 
в Исторической Обществе Нестора Летописца» та «Киевская Старина»). 
Після досить довгої небутности тут, в авреолі заслуженої вже слави,- 
М. С. Грушевський з ’являється знову, вже вдруге, в Київі, де, до речи, 
існувала тоді вже школа імени його небіжчика батька, а трохи пізніше 
збудовано було на загально-родинні кошти незацілілий уже тепер, показ
них розмірів дім. М. С-ич відразу тоді почав виступати як організатор, 
тямущий і енергійний керівник «Українського Наукового Товариства 
в Київі» й «Записок», що воно видавало, «Українського Наукового Збір- 
«ика», «Українського Етнографічного Збірника», «України», «Літературно- 
Наукового Вістника»йт.и., як співробітник инших (окрім тих, що він реда- * з

*) За матеріял при складанні цього нарису (окрім, звичайно, знайомости авторової
з  об’єктами безпосереднього розгляду) правили: 1) «Реєстр наукових і літературних 
праць проф. Михайла Грушевського» Ів. 6 м. Левицького («Науковий Збірник, при
свячений професорови Михайлови Грушевському учениками й прихильниками з нагоди 
-його десятилітньої наукової праці в Галичині 1894— 1904», у Львові, 1906), а також 
рукописні картки (в первісному, від бажаної повности далекому їх стані) для бібліогра
фічного покажчика в підготовленому [до друку ювілейному збірнику 1928 року; 
.2) обидві «Автобіографії» (1906 й 1926 pp.) М. С. Грушевського та 3) занотовані в свойому 
місці далі різні друковані оцінки так відповідних окремих цього ученого праць, як і 
»цілої його діяльности у  виданнях, що вийшли окремими книжками, в журнальних стат
т я х  і в газетних замітках мовами українською, російською та иншими.
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гував особисто) місцевих періодичних органів (напр., «Село» або навіть 
«Киевские Отклики»), доповідач наукових повідомлень ;і, певна річ, як 
автор низки праць так науково-дослідчого, як і педагогічного, публіцистич
ного або суто-літературного, белетристичного змісту. Відома також і велико- 
впливова громадсько-політична діяльність його, як голови Української 
Центральної Ради. Нарешті, з того часу, як в-останнє оселився в Київі 
нинішній член Української Академії Наук, він з не меншою, ніж раніш, 
енергією виступає в давніших ролях ученого вельми широкого розмаху 
дослідника, автора поважних, укладистих праць і доповідача на засідан
нях низки сучасних наукових установ, на чолі яких він стоїть1).

Останнє офіційне визнання визначних досягнень М. С. Грушевського 
в ділянці української історичної науки, окрім давнішого, з кінця 1923 р., 
прийняття його до складу членів УАН, відбулося також у Київі: це останнє 
урочисте кількома заходами вшанування його'-).

Отже цілком слушно сподіватись, щоб у найвищій мірі діяльний, 
ріжнобічний і на-диво продуктивний сучасний український учений, до 
того спеціяльностю історик, виявив інтерес і увагу так до цілої території,

• яка з давніх давен багатьма сторонами природньо звязана була з Київом 
і майже завжди першорядне посідала місце серед українських земель, 
як зокрема й до самого, певна річ, міста, остільки здавна й ріжноманітно 
М. С-чеві близького, до цього першорядної ваги пункту на дніпровій водя
ній магістралі й на «стику» Полісся з так званим Лісостепом, першорядного 
транспортового вузла, торговельно-розпорядчого й розподільчого краевого 
осередку, до цієї «індустріяльної командної висоти» Правобережжя, спокон
віку важливішої міської селитьби на Україні, її ніби історичного центру, 
серця або й голови, вмістилища століттями нагромаджуваних культурних 
скарбів, українських Атен, «Донбасу культури» нашої й тому, нарешті, 
не раз і нашої-ж столиці3).

І, справді, київознавча сторона діяльности М. С. Грушевського, разом 
з иншими, в свойому науково-літературному та инших виявах має для нас 
великий інтерес, навіть коли поставити її поруч із спадщиною низки визнач
них його попередників, що були заступниками не одного покоління дослід
ників у даній ділянці наукового знання.

З того часу, як 1891 р. побачила світ перша праця М. С-ича київознав- 
чого змісту, тоб-то протягом більш як 3і * 3/г десятків літ, можна констатувати,

*) Пор., наприклад, статтю С. В. Глушка, «Розроблення української історії в уста
новах В.У.А.Н.» («Пролетарська Правда», 1927, № 51).

*) Пор., між иншим, книгу, що вийшла вже в світ, «Ювілей академика М. С. Гру- 
шевського. 1866— 1926» (К., 1927), а також готовий до друку ювілейний збірник.

3) Пор. на цю тему низку недавніх статтів О. О. Рекіса в київській газеті «Про
летарська Правда», а також і відповідні місця (стор. 5, 7, 17, 22, то-що) в зазначеній 
далі статті М. С. Грушевського «Порайонне історичне дослідження України і обсліду
вання Київського узла».
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що ця діяльність виявлялась зовні в кількох напрямках. Певне уявлення 
про це ми дістаємо, знайомлячись так із спеціяльними в даній галузі пра
цями самого вченого, як і з повсякчасним, незалежно від перебування 
в Київі чи поза його межами, зовнішнім виявленням його інтересу до від
повідної літератури чужих дослідів київського й позакиївського похо
дження, яку він прорецензував друком у дуже великому числі.

Виходячи, попервах, навіть від самих лише бібліографічних покажчи
ків, можна спостерегти, що київознавча література, яка вийшла з-під 
пера М. С. Грушевського, і змістом своїм і призначенням неоднакова. Тут, 
поруч із спеціяльними, науковими розвідками й дослідами, ми стріваємо 
популярні й публіцистичні статті, педагогічні праці й навіть суто-літера- 
турні, белетристичні твори. Елемент київознавства ми знаходимо при цьому 
і в працях загальноісторичного змісту, і в систематичних, спеціяльних: 
дослідах, і в таких само етюдах, і в більш-менш випадкових нарисах (як 
от, наприклад, некрологи, характеристики, то-що) біографічного характеру 
або-ж у численних бібліографічних замітках; властивий він, нарешті, 
також і серії праць із галузи історично-литературної й т. и.

Отже, беручи до уваги широчінь духовного горизонту вченого автора 
і безліч його праць, треба визнати вже а priori за цілком природній інтерес 
до київознавчої науково-літературної, поруч з громадською, діяльности: 
М. С. Грушевського. Безпосереднє ознайомлення повинне лише допомогти, 
тому, щоб по змозі фактично висвітлити його образ, як київознавця.

Перша, що найраніше з ’явилася в світ, найбільша в даній галузі; 
розмірами й особливо для нашого огляду характерна праця київознавчого' 
змісту—це «Очерк истории Киевской земли от смерти Ярослава до конца; 
XIV столетия» (Київ, 1891) *).

!) Друкований у низці чисел (№№ 3 ,4 ,  6 , 7, 9, 10 і 12) київських «Университетских 
Известий» 1891 Р-, він того таки року вийшов також і окремою книгою. В тих самих. 
«Известиях» (1891 р. № 2, стор. 17— 18) подано й стислу офіційну рецензію проф. В. Б-. 
Антоновича, який визнав цю студентську працю за достойну нагороди золотою меда лею.. 
Докладнішу друковану оцінку останньої подав у «Киевской Старине» (1892, № IX, 
стор. 431 — 8) проф. П. В. Голубовський. Короткі, побіжні рецензії на неї вийшли, 
між иншим, також з-під пера теперішнього члена УАН, М. П. Василенка («Украинская 
Жизнь», 1916, № X II, стор. 32 — 3), Вас. Герасимчука (львівські «Записки Наукового 
Товариства імени Шевченка», том 132 за 1922 р., стор. 7), акад. Д. І. Багалія («Чер
воний Шлях», 1927, № 1). Пор. також Пипіна («История русской этнографии», т. IV,, 
стор. 459. СПБ., 1892) та инш.

Згад. також і уривки з «Очерка» в українському перекладі Нат. Вахнянина-. 
(львівське «Дѣло» за 1893 р., № № 109— 10, 112 — 3, 115 — 6 , 118, 121— 5, 127 — 8 г 
«Громадській устрбй и быть Кіѣвскои землѣ въ періодѣ домонгольскомъ. Де-що зъ на- 
уковои студіи М. Грушевского») й, далі, використання цієї самої праці у виданому за 
редакцією В. М. Сторожева збірнику «Русская история с древнейших времен до Смут
ного времени» (Москва, 1898), в нарисах: 1) «Киевская городская община и ее вече» 
та 2) «Внутренняя деятельность Владимира Мономаха».
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«Очерк» М. С. Грушевського—праця досить засадних розмірів (520 сто
рінок іп-8°, не рахуючи тих 16, що є перед основною частиною). Зміст її 
викладено в шоста досить великих розділах, з яких початковий приділено 
історично-географічному оглядові, передостанній— громадському устроєві 
й побутові, а в чотирьох розділах (2/3 книги) подано зовнішню історію 
Київської землі з половини XI століття протягом 3і/2 віків. Потім, окрім 
географічного покажчика, мапи з планом, прикінцевих додатків, поправок, 
друкарських помилок і, звичайно, оглаву, в книзі вміщено також перед
мову, де зазначено завдання для праці авторової, а також—реєстр викори
станого, дуже численного матеріялу історичних джерел і допомічної лі
тератури. З численних, часто докладних приміток під текстом видно, що 
фактично знайома авторові й ґрунтовно в нього використана література 
далеко перевищує зазначене офіційно.

Ознайомлення з основним текстом праці, а надто з пояснювальними 
до нього примітками, справляє низку відповідних вражінь.

Відразу впадає в око визначна начитаність молодого вченого та його 
дивна, характерна й для наступного часу працездатність, що допомогла, 
між иншим, виконати, на зовнішнє завдання, такий відповідальний, змістов
ний, всебічно майже повний і широкий дослід за невеликий порівняно 
час (2 роки). Не лишаються разом з тим непомітними також: уміння 
автора трактувати історичний матеріял, способи дослідження, сумлінність 
і старанність виконання, певність прямування до поставленої теми, додер- 
жаність і чіткість з боку композиції що-до плану й розроблення окремих 
частин досліду, твердість відповідних контурів, велика технічна вмілість, 
достатня взагалі з цього боку дійшлість, так само, нарешті, й певні сти
лістичні вартості. На останку треба зазначити й тверезість думки авторової, 
слушний його критицизм, належну обґрунтованість, певність висновків, 
вдумливість, разом з тим, здатність до посильної інтуїції (наприклад, при 
узагальненнях, характеристиках і т. и.) і наявність виразного світогляду, 
що став за підставу зазначених досягнень.

«Очерк истории Киевской землгі» виконано з безперечною відданістю 
певній, національній ідеї, з великим піднесенням, що є притаманним добі 
.юнацької романтиких) або-ж нагадує настрій стародавніх подвижників-літо- 
писців. Будучи предметом справедливих гордощів молодого, офіційно за- 
атестованого талановитим автора, який навіть згодом ніби жалкував, що 
медалеву працю, яка вперше створила йому ім’я, він своєчасно не розгор
нув до розмірів магістерської дисертації, даний дослід цілком задовольнив 
і такого високо-компетентного цінителя, яким був покійний проф. В. Б. Ан
тонович, рецензент праці свойого учня.

*) Згадаймо, наприклад, посвяту, прикінцеве слово, численні епіграфи з літописів,
псалтиря й т. и.



414 Л е о н и д  Д о б р о в о л ьс ь ки й

«Київщину» М. С. Грушевського і взагалі, по справедливості, визнають 
за один із шедеврів серед численних історичних праць, що вийшли з школи 
цього визначного, в недавньому ще минулому, київського вченого.

. Виявляючи насамперед відповідні, індивідуальні риси автора, «Очерк» 
М. С. Грушевського, звичайно, відбивав також зовнішній окіл того часу, 
коли він з ’явився, тоб-то тодішню наявність фактичного матеріялу для 
праці історичного змісту, колишні способи підходу до неї, давнішні погляди 
на завдання історіографії взагалі й т. и. І сучасна нам оцінка даної науко
вої праці, з ’ясовуючи теперішню питому вагу, тоб-то відповідність фактич
ному становищу питання й т. и., повинна де в чому, певна річ, розходитися 
з поглядами місцевої, так званої краєвої, історичної школи, які пану
вали в Київі ще до початку XX віку. Правда, переважність вивчення 
колишніх подій і явищ через групування їх здебільше по немов призна
чених самою природою країнах і в певних межах часу, а не в ширшому 
мірилі, планування під відповідним кутом зору, фактичний інтерес пере
важно до зовнішньої історії й т. и. неприємні були декому й зазна
ченого вже часу1).

Не зупиняючись, звичайно, на тому, щоб висловлювати можливі 
тепер що-до «Очерка истории Киевской земли» побажання, які викликає 
й дуже значне з плином часу розростання відповідного історичного мате-1 
ріялу, й новітня історіографічна техніка або той чи инший напрям сучасної 
нам історіософії, доводиться проте визнати, що даного досліду, як своїми 
завданнями самодовільного, систематизованого, завершеного зведення за 
досить довгий період часу відомостей про давню Київщину, які, до речи, 
мають Київ майже виключно за свій вихідний, відпровідний пункт, й до 
цього часу по суті жодна пізніша праця аналогічного призначення ще не 
покрила й не перевищила. Наукова праця, що її розглядаємо, споводувала 
за те, з одного боку, лише хронологічне продовження собі в подібній-же 
праці, через 20 років, представника наступного покоління історичних до
слідників2), а з другого—належне доповнення й поглиблення, проти перших 
досягнень, з боку самого таки М. С. Грушевського в дальних етапах діяль- *)

*) Як, наприклад, одному з тодішніх київських видатних істориків, людині вели
кої спеціяльної ерудиції й дуже широкого наукового світогляду, проф. Лучицькому. 
Прихильник, між иншим, значливості! економічних чинників у житті народів, у дусі 
поглядів Роджерса, Авенеля та инших (але-ж не К. Маркса), професор катедри нової 
історії І. В. Лучицький, який на своїх лекціях ставився іронічно взагалі до того, щоб 
мусирувати значення географічного'чинника в історії й, зокрема, скептично до спосо
бів і прямувань київської «краєвої» школи за обмеження її у вузеньких порівняно рам- 
цях територіяльних і хронологічних, свою неприхильність до одного з її заступників, 
що все більшого й більшого здобував собі імени, висловлював свого часу в надто иноді 
нетолерантній, причепливій формі...

2) П. Г. Клепатський. «Очерки по истории Киевской земли. Том І. Литовский пе- 
риод» (Одеса,1912).
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ности вченого, підчас так наступного удосконалення техніки його праці, 
як і кристалізації його наукового світогляду.

Яке вражіння справили взагалі «Очерки» М. С. Грушевського, окрім 
більш-менш випадкових рецензій, показує також і безпосереднє, нарешті, 
своєчасне використання їх, наприклад, для своєї мети у Н. Вахнянина. 
у львівському «Дѣлѣ» за 1891 рік, в московському історичному збірнику 
1898 р. за редакцією В. М. Сторожева та инше.

З 1894р. магістр історії1) й професор Львівського університету, потім 
автор усе численніших і численніших науково-літературних праць, видат
ний громадський діяч, учений з духовним світоглядом, який швидко й ви
значно поширювався, М. С. Грушевський і в наступні часи підходив по
стійно знову до питань київознавства, правда, вже трохи инакше, ніж тоді» 
коли він виконував свою студентську, конкурсову працю. Безупинно роз
суваючи рамці своїх наукових студій, він не міг, певна річ, далі базуватися 
виключно лише на Київщині й Київі, незалежно від питомої їх ваги в най
ближчі до нас часи, і через те, що незабаром розпочав здійснювати свою- 
давню, улюблену мрію—писати монументальну, в широкому мірилі ви
конувану «Історію України - Руси», найважливіший труд свого життя.

Нові вкладки М. С-ича безпосередньо до скарбниці київознавства,. 
через зазначені обставини, були, переважно, двоякого роду.

З одного боку, учений допомагав і далі збагаченню наших відомостей- 
про давнє київське минуле, констатуючи відкриті иншими дослідниками 
відповідні історичні документи й подаючи коментари до них2), а з другого—  
він провадив, фактично майже неможливі в часи його студій над найдав
нішими часами в житті Київщини й Київа, публікації писаних документів. 
XV, XVI й пізніших віків, які він сам відкрив і до яких кожного разу 
подавав належні передмови й пояснення. *)

*) Після публічної оборони в Київському університеті 22 травня дисертації на тему 
«Барское староство. Исторические очерки» (Київ, 1894), що була спеціяльним дослідом» 
на підставі видрукуваного за його таки редакцією документального матеріялу в двох, 
томах ѴШ частини «Архива Юго-Западной России» (Київ, 1893 й 1894 рр.) і викли
кала офіційну оцінку проф. В. Б. Антоновича («Университетские Известия», 1894,, 
№ VII). Про диспут, де опонентами виступали професори В. Б. Антонович і В. С. Ікон- 
ніков, своєчасно дано було повідомлення в газеті «Киевлянин» (№№ 137 і 141). До
сить докладний цієї книги розгляд подав Н. В. Молчановський у журналі «Киевская. 
Старина» (1895, № 3, стор. 103— 12). Друковані цієї праці оцінки див. у М. П. Васи- 
ленка («Украинская Жизнь», 1916, X II, стор. 33 — 34, в його статті «Проф. М. С. Гру- 
шевский как историк») і Д . І. Багалія («Червоний Шлях», 1927, № 1, стор. 176 — 8 ,  
у статті «Акад. М. С. Грушевський і його місце в українській історіографії»), а думку 
про свою працю самого автора — у відповідному місці його автобіографії («М. С. Гру
шевський. Автобіографія», стор. 8 , Київ, 1926).

2) Пор., наприклад, замітки: а) «Новий хозарський текст про війни Олега» («Укра
їна», 1914, IV) або-ж б) «Київські мініятюри при Трирській Псалтирі» («Записки Нау
кового Товариства ім. Шевченка», т. 49 за 1902 рік).
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Із цих, у цілому, невеликих своїми розмірами заміток найранішим 
був нарис «Київський каштелян і козаки» з документом 1570 р. *), 
услід за яким майже негайно з ’явились «Кілька київських доку
ментів XV—XVI вв.»2), а трохи пізніше «Надане магдебурського права 
містечку Дідову (в Київщині) 1596 року»3) і, нарешті, «Незаплачене київське 
подимне» 4).

Усі вони, як показує зміст і час їх появи, стоять у певному спів
відношенні до рівночасно виконуваних відповідних частин (т. т. IV 
або VI) основної праці М. С. Грушевського, будучи в даному разі 
лише немов придатковим елементом, тоб-то належними доповненнями або 
поширеннями.

За предмети таких публікацій були і явища пізнішої доби в житті 
нашого краю, як, наприклад, Коліївщина5) або-ж, нарешті, Кирило-Мето- 
діївське товариство6).

Порівняно невелике поки що число зазначеного роду публікацій, не- 
івєликі розміри заміток, хронологічна їх розбитість, уривчастість або епі
зодичність, иноді навіть ніби випадковість, певна річ, свідчать за те, що 
їх призначення не самодовільне,.а швидше—підсобне.

Пізнішою з спеціяльних київознавчого змісту праць, поки що появле- 
них друком, була стаття акад. Грушевського «Порайонне історичне дослі- 

• дження України і обслідування Київського узла», вміщена у виданому за 
'його ініціятивою і за його-ж редакцією збірнику «Київ та його око
лиці в історії і пам’ятках» (Київ, 1926). Титул статті й назва видання до
сить промовляють за ролю М. С-ича в даному разі.

Перший що-до часу з наміченої серії видань, які повинні стати збір
ками колективних, планових, у всеукраїнському до того мірилі, де слідів 
із галузи місцевої історії, краєзнавства, літератури, то-що й мають, зокрема, 
завдання всебічно науково вистудіювати край з погляду господарського, 
культурного, соціяльного й політичного, цей збірник містить у собі 17 праць 
15 місцевих авторів на відповідні теми київознавчого, виключно, змісту.

х) Львівські «Записки Наукового Товариства імени Шевченка», т. VI за 1895 р. 
■*) Ibidem, т. XI за 1896 р ік .3) Ibidem, т. 25 за 1898 рік. 4) Ibidem, т. 53 за 1903 рік.

‘) Маємо на увазі видані під безпосередньою редакцією М. С. Грушевського два 
-{з усіх п’яти надрукованих) випуски «Матеріялів до історії Коліївщини»: а) № 1. «Ва- 
силиянські записки й листи про Коліївщину», подав Аристарх Крижановський («За
писки Науков. Товариства ім. Шевченка», т. 57 за 1904 р.) і б) № IV: «Оповідання 
■очевидця про смерть Гонти», подав Михайло Грушевский (ibid., т. 79 за 1907 рік).

®) На останню тему він подав низку статтів: а) «Матеріяли до історії Кирило-Ме- 
фодіївського брацтва. Признання Кирило-Мефодіївців». Приладив до друку М. Гру- 
шевський («Збірник пам’яти Т. Шевченка. 1814— 1914». Київ, 1915), б) ,«В сімдесяті 
.роковини Кирило-методіївської справи» («Літ.-Наук. Вістн.», 1917, № 1), в) «В роко
вини Кирило-Методіївської справи» («Вільне Життя», 1918, № 22. Одеса) і г) «В шіст
десят четверті Шевченкові роковини» («Україна», 1925, № 1 — 2).
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Уміщена на чолі збірника стаття редактора має, головним чином, ту вагу, 
що в ній високо-компетентний автор підбиває підсумки в царині позначе
ного самою вже назвою вельми поважного, спеціяльно київознавчого пи
тання *).

У певному співвідношенні з працями зазначеного, суто наукового ха
рактеру, з київознавчої виключно галузи, стоять і друковані М. С. Гру
шевського статті в кількох ще инших напрямках.

Наприклад, його інтерес до нарожденців Київщини й до київських, 
постійних або тимчасових, діячів на ниві науковій, літературній, худож
ній і, взагалі, громадській, виявився в кількох десятках його посмертних, 
здебільше, характеристик, некрологів і подібних до них не так спеціяль- 
них, як загального змісту або навіть загальноприступних, популярних стат- 
тів і біографічних заміток, уміщених в різних київських і львівських пе
ріодичних виданнях.

Ми стріваємо вданому разі замітки, напр., про Андрієвського О. О.1), 
Антоновича В. Б .1 2), Біляшівського М. Ф .3), Винниченка В. К. 4), Вовка 
Ф. К .5), Голубовського П. В .6), Гулака М. І .7), Дашкевича М. П.8), 
Доманицького В. М.9), Драгоманова М. П .10 *), Житецького П. Г .11), Кистя- 
ковського О. Ф .12), Кониського О. Я .13), Костомарова М. 1.14), Кропив- 
ницького М. Л .15 *), Куліша П. О. 1в), Лазаревського О. М .17), Лашкарьова 
П. 0 . 18), Лебединцева П. Г .19), Левицького О. І.20), Лисенка М. В.21), Ма- 
лишевського І. 1.22), Михальчука К. П .23), Молчановського Н. В .24), 
Нечуя-Левицького І. С .25), Рильського Т. Р .26), Рудченка І. Я .27), Ру- 
ліковського Е. 0 . 28), Симонова Н. Т .29), Стешенка І. М .30), Лесю Укра
їнку31), Шульгина Я. М .32), нарешті, й про Шевченка Т. Г .33).

1) Підбити колективно підсумки сучасних досягнень у галузі київознавства мало
на меті ще одно видання за редакцією академика Грушевського, а саме — намічений
з досить широким планом провідник по Київу та його околицях, поки що нездійснений.
, *) «Олексій Андрієвський. Некрольогічна замітка» («Записки Н. Т-ва ім. Шевченка»,

т. 49 за 1902 р ік ;2): а) Присьвята і портрет Володимира Антоновича (з нагоди його юви-
лею) (ibid., т. 74 за 1906 рік), б) «Ювилей Володимира Антоновича» («Літ.-Наук. Віст-
ник», 1906, № 5), в) «Памяти Володимира Антоновича» (ibid., 1908, № 4), г) «Памяти
Володимира Антоновича f  8 (21) III 1908» («Зап. Н. Т-ва ім. Ш.», т. 82 за 1908 р.),
д) «Володимир Антонович, основні ідеї його творчости і діяльности» (« Зап. Укр. Наук.
Т-ва у Київі», 1909, № 3), е) передмова до публікації: «Три листи Волод. Антоновича
до Антонія Мьодушевского» («Зап. Н. Т-ва ім. Ш.», т. 89 за 1909 р.), ж) «Вол. Анто
нович» («Село», 1910, № 10), з) «П'ятдесят літ «Истор. песен малорусского народа» Ан
тоновича і Драгоманова» («Україна», 1924, № І — II); 3) «Акад. Микола Федотович
Біляшівський» — з портретом («Україна», 1926, № 2 — 3); 4) «Володимир Винниченко»
(«Село», 1909, № 3); *): а) «Памяти Федора Вовка, вм. 29 червня 1918» («Україна», 1918,
№ 1 — 2), б) «Хведір Вовк 1847 — 1918» («Літ.-Наук. Вістник», 1918, № IV — VI);
•) «Петро Голубовский. Некрольоґ» («Зап. Н. Т-ва ім. Ш.», т. 76 за 1907 р .) ;7) «Ми
кола Гулак. Посмертна згадка» («Літ.-Наук. Вістник», 1899, № 12); 8) «Микола Даш-
кевич. 1852 — 2/1 1908» («Зап. Н. Т-ва ім. Ш.», т. 81 за 1908 р.); *) «Василь Доманиць-
кий f  28/ѴІІІ 1910» («Л.-Н. В.», 1910, № 9); *°): а) Редакційне повідомлення про
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Кожного разу будучи наслідком не копотливих довідок у службових, 
літературних та инш. формулярах, а загального (иноді, може, й трохи

смерть Михайла Драгоманова» («Зап. Н. Т-ва ім. Ш.», т. б за 1895 р.); б) «Мих. Драго- 
манов в політичнім і національнім розвитку українства» (вид. «Борітеся — поборете», 
Wien. 1920, грудень, № 5), в) «З початків українського соціялістичного руху. М. Дра- 
гоманов і женевський соціялістичний гурток» (вид. «Укр. Соціол. Інст.» Wien, 1922),
г) «П'ятдесят літ «Историч. песен. малорусского народа» Антоновича і Драгоманова»
(«Україна», 1924, № І — II), д) «Місія Драгоманова» (ibid., 1926, № 2 — 3); 
Пор. також е) рецензію на книгу Д. О. Заславського «Михаил Петрович Дра- 
гоманов. Критико-биографический очерк». К., 1924 (ibid., 1926, № 2  — 3); 11) «Памяти 
Павла Житецького» («Л.-Н. В.», 1911, № 4); 12) «Олександр Кистяковський» («Село», 
1910, № 50); 13) а) й б) «Кониський Олександер 18 (ЗО) VIII 1836 — f  29/ХІ (11/ХІІ) 
1900» («Хроніка українсько-руського Наук. Тов. ім Ш. у Львові». 1901, вип. І, ч. 5— 
українською й німецькою мовами), в) «Памяти Олександра Кониського» («Зап. Н. 
Т-ва ім. Ш.», т. 39 за 1901 "р ), г) «Олександер Кониський» («Село», 1910, № 47); 14):
а) «Українська історіографія і Микола Костомаров. Памяти М. Костомарова в двадцять 
пяті роковини його смерти» («Л.-Н. В»., 1910, № 5), б) «Микола Костомаров» («Село», 
1910, № 16), в) «Костомаров і Новітня Україна. В сорокові роковини» («Україна», 
1925, № 3 );15) «Марко Кропивницький» («Село», 1910, № 16);1в): а) «Пантелимон Куліш» 
(ibid., 1910, JVfe 20,) б) «В тридцяті роковини Куліша. Соціяльно-традиційні підоснови 
Кулішовоїтворчости» (^'Україна», 1927, 1 - II);17) «Памяти Олександра Лазаревського» 
(«Зап. Н. Т-ва ім. Ш.», т. 47 за 1902 р.); 18) «Лашкарьов Петро. Некрольоґ» (ibid., 
т. 33 за 1900 р.); 19) «Петро Лебединців— Іван Малишевський. Некрольоґ» (ibid., 
т. 15 за 1897 р.); 2о): а) «Орест Левицький» («Україна», 1924, № 1 — 2); пор. також
б) присвяту «Памяти Ореста Левицького» в передмові («До першого відродження») до 
першого випуску «Історії української літератури» (К-, 1926); 21): а) «Микола Лисенко» 
(«Село», 1909, № 14), б) «Возлюбленикови муз і грацій» («Л.-Н. В.», 1912, № 12), в) «Па
мяти Миколи Лисенка» («Зап. іст. і філ. секції Укр. Наук. Т-ва в Київі», кн. XI за 
1913 р.); 22) «Петро Лебединців — Іван Малишевський. Некрольоґ» («Зап. Н. Т-ва 
ім. Ш.», т. 15 за 1897 р.); а ) «Костянтин Михальчук» («Україна», 1914, № 2); **) «Па
мяти Никандра Молчановського» («Зап. Н.Т-ва ім. Ш.», т. 75 за 1907 р.); й): а) «Іван 
Нечуй-Левицький» («Село», 1910, № 45), б) «Над свіжою могилою» («Л.-Н. В.», 1918, 
№ 11 — III);2в) «Тадей Рильський. Некрольоґічна замітка». («Зап. Н. Т-ва ім. Ш., т. 50 
за 1902 р .) ;27) «Володимир Лесевич — Іван Рудченко. Некрольоґічні замітки» (ibid», 
т. 68 за 1905 р.); 28) « Е. Руліковський — В. Лущкевич. Некрольоґічна згадка» (ibid., 
т. 38 за 1900 р.); *) «Матвій Симонів (Номис). Некрольогічна замітка» (ibid., т. 40 
за 1901 р.); 3®) «Іван Стешенко (1873 — 1918)» («Літ-Наук. Вістник», 1918, № IV — VI); 
81) «Памяти Леси Українки» (ibid., 1913, № 10); 32) «Памяти Якова Шульгина» («Зап. 
Н. Т-ва ім. Ш.», т. 107 за 1912 р.); **): а) «Дрібнички до генеалогії Шевченка» (ibid., 
т. 5 за 1895 р.), б) «Памятник Шевченку» («Л.-Н. В.», 1908, № 5), в)«Памятник Т. Шев
ченку» («Село», 1909, № І), г) «В сорок восьмі роковини Шевченка» (ibid., 1909, № 4),
д) «Українське свято» (ibid., 1910, № 9), е) «Два ювилеї» («Л.-Н. В.», 1911, № 3)} 
ж) «Шевченкове столітє» (ibid., 1914, № 2), з) «Великі роковини» (Збірник «Памяти 
Тараса Шевченка. 1814— 1914». К ., 1915), и) «В шістдесят четверті Шевченкові роко
вини» («Україна», 1925, № 1 — 2).

Під некрологами Вовка, Нечуя-Левицького ( о с т а н н і м и  з зазначених для 
кожного з них) й Стешенка автор, зрештою, не підписався, тому що вони походять від 
редактора, а під характеристикою Винниченка підписані лише ініціяли «М. Гр.», які 
можуть належати також і другому тодішньому співробітникові «Села», М. Григоровичу.
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суб’єктивного, наприклад, що-до Гулака, Дашкевича або Руліковського) 
вражіння автора від його знайомства з особою й діяльністю на користь 
національної, української культури того чи иншого об’єкта характери
стики, усі ці короткі, невеликих, звичайно, розмірів замітки ніби скла
даються разом на галер і ю образних, часто досить влучно виконаних (на
приклад, що-до Андрієвського, Біляшівського, Голубовського, Домани- 
цького, Житецького, Лазаревського, Левицького, Молчановського, Шуль
гина) літературних портретів-мініятюр, при чому в кількох випадках 
(напр., для Антоновича, Драгоманова, Кониського, Костомарова, Куліша, 
Лисенка, Нечуя-Левицького й Шевченка) подібні відтворення образів, щоб 
досягти можливої повноти й докладности, подавалися й не один раз.

Сюди-ж таки, певна річ, треба прилучити відповідні друковані думки 
або згадки про місцевих, київських історичних діячів давніших од нас ча
сів, як, наприклад, про князя К. І. Острозького1), мітрополіта Онисифора 
Дівочку * і) 2), гетьманів Петра Сагайдачного 3) й Богдана Хмельницького4) або 
архієпіскопа Георгія Кониського5).

Окрім характеристики останнього, решта стоїть у певному співвідно
шенні до відповідних частин «Історії України-Руси»6).

Ці літературні (в числі близько півсотні) праці, звичайно, в звязку 
з уміщеними в тексті «Історії України-Руси» (пор. покажчики імен в окре
мих її томах), характеризуючи способи роботи над психологічними характе
ристиками, цікаві, між иншим, як певний матеріял також для ознайом
лення з поглядами автора, що працює не тільки в ролі кабінетного дослід-

х) «Князь Костянтин Острозький» («Село», 1909, № 16); 2) «До біографії митро
полита Онисифора Дівочки» («Зап. Н. Т-ва ім. Ш.», т. 74 за 1906 р.); 3) «Гетьман Петро 
Сагайдачний» («Село», 1909, № 17); 4): а) «Хмельницький і Хмельнищина, історіч- 
ний ескіз», б) «Портрет Хмельницького з італіянської гравюри 1683 р.», в) «До портрету» 
(разом з О. С. Грушевським), г) «Німецька дисертація про Хмельнищину» (всі чотири—  
у «Зап. Н. Т-ва ім. Ш.», т. 23 — 4 за 1898 р.), д) «Про батька козацького Богдана Хмель
ницького» (вид. попул. бібл. «Лан», № 4. К., 1909), е) «Богданові роковини» (<Л.-Н. 
В.», 1907, Хе 8 — 9), ж) «З Хмельниччини» («Село», 1909, Хе 4), з) «Історія Хмельнич
чини описана Силуяном Мужилівським в лютім 1649 р.» («Україна», 1914, № 2);
і) «Одна з легенд Хмельнищини. Хмельницький і Линчаївці» («Сборник статей в честь
Дмитрия Александровича Корсакова». Казань, 1912 — 13). “) «Георгій Кониський»
(«Село», 1910, Хе 12).

*) До згаданих осіб, замітки про яких у деяких випадках виходили й окремими 
друкованими відбитками, треба додати також і схарактеризованих —  правда, лише
стисло — в некрологічного змісту статті, що її, за участю акад. С. бфремова й співро
бітників ВУАН, склав акад. М. Грушевський: «Заслужені для української науки і
українознавства діячі, що померли за р. 1918 — 1923» («Україна», 1924, кн. 3), і де 
згадані, напр., Алешо О. Г., Анічков 6 . В ., Голубев С. Т ., Жебуньов Л. М., Іконні- 
ков В. С., Каманін І. М., Кистяковський Б. О., Кулаковський Ю. А., Лучицький І. В., 
Матушевський Ф. П., Модзалевський В. Л ., Науменко В. П., Петров М. І., Стебниць- 
кнй П. Я ., Стешенко І. М., Сушицький Ф. П., Туган-Барановський М. І., Широць- 
кий К. В. та инші.
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ника, але й громадянина, до того активного, на завдання громадської та 
иншої діяльности.

Відтворені в згаданих некрологах та инших характеристиках особи
з-поміж недавніх ще порівняно мешканців Київа або Київщини, звичайно, 
це не діячі такого мірила, як, наприклад, в «Історії України-Руси» Богдан 
Хмельницький, Роман Галицький або-ж Володимир Великий, що до них 
М. С. Грушевський (взагалі не абсолютний сторонник індивідуалістичного 
погляду на історію й далекий, певна річ, від культу героїв) лише частково 
визнає детермінізм, в розумінні волі діяння до певної міри. Проте вони 
з того чи иншого приводу цікаві нашому історикові, як люди чимсь близькі 
для його українського почуття. І даючи оцінку, висловлюючи думку про 
їх особисті властивості, також про зовнішні вияви вольових актів у рам- 
цях вельми обмеженої фактично їх діяльности, подаючи до того й свої по
бажання, вболіваючи иноді за нездійсненими ідеалами, М. С-ич, не вва
жаючи на свій у подібних випадках ригоризм, уміє здебільше піднестися 
понад аподиктичність, тоб-то суб’єктивізм. Через це, коли автор відтво
рює духовний образ тої чи иншої, зовсім не випадково вихопленої особи, 
у нього часто виливається майже художньо висловлене, тепле й глибоке по
чуття прихильносте до декого з об’єктів його характеристики.

Надто численні, далі (так з-поміж друкованих праць М. С. Грушевського 
взагалі, яких лише в даному разі можна налічити цілі сотні, як і з числа 
тих, що належать до київознавства, зокрема), його дрібні, що торкаються 
звичайно сути змісту або найцікавішого для рецензента предмету, бібліогра
фічні замітки на всякі відповідного змісту мовами українською, росій
ською й чужоземними книжкові й журнальні новини,—звичайно, не тільки 
з галузи історії безпосередньо, але також з літератури так званих допоміч- 
них історичних дисциплін або инших близьких до історії, споріднених 
з нею наук, як, напр., археографія й архівознавство, музеєзнавство, 
картографія й історична географія, антропологія й етнографія, мовознав
ство, економіка й статистика, соціологія, історія права, церкви, освіти, 
Літератури, мистецтва й т. и. Усі ці невеликі, звичайно, розмірами замітки, 
свідоцтво загальновизнаної надзвичайної ерудиції вченого, характерні 
також, між иншим, як довід того, що' М. Є. Грушевський не тільки в свій 
час ґрунтовно засвоїв літературну спадщину попередників і сучасників, 
але й завжди й пильно стежив за останніми науково-літературними досяг
неннями в широкому колі його духовних інтересів, систематично й своєчасно 
перетворював новозасвоєне разом з власними вкладками до науки в одну, 
органічну цілість, поглиблював особисту знайомість з окремими деталями, 
вдосконалював техніку наукового дослідження й безупинно поширював, 
нарешті, поле своїх спостережень. Звідци стає зрозумілим і широкість 
поглядів такого енциклопедиста, при універсальності його знання, в га
лузі, між иншим, і київознавства, якою він так відріжняється від людей,
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що звичайно підходять до питання, ознайомившись лише з дуже обмеженим, 
иноді навіть випадковим, в залежності од властивостей тої чи иншої спе- 
ціяльности, запасом підготовчого матеріялу.

Невеликих також розмірів друковані замітки з галузи київознавства, 
але вже з призначенням популяризації, вміщав М. С. Грушевський у ви
даннях, що мали на оці інтереси широких, переважно, народніх мас, як 
от, наприклад, київський тижневик «Село», львівський «Календар» това
риства «Просвіта» або-ж науково-популярного характеру місячник «На
уково-Літературний Вістник».

У першому з цих видань, серед досить численної серії нарисів автора 
на подібні теми, з ’явилися, між иншим, його замітки: «Памятник Шев
ченку»1), «Київ» ), «Аскольдова Могила»3) та «Ржищів»4), до речи, всі майже 
виключно історично-географічного змісту.

До другого з названих видань подано було замітку «Перемога Хмель
ницького при Жовтих Водах і Корсуні»5 *).

В популярному-ж, проте трохи поглибленому викладі, при тому в суто- 
літературному переважно, белетристичному обробленні, написав у свій 
час М. С. Грушевський ще 2 нариси історичного, київознавчого змісту: 
-«Ясновельможний сват»®) і «У святої Софії» 7).

Перший з них є історичною повістю з київського життя часів Богдана 
Хмельницького, а другий—досить удатним і з стилістичного погляду від
творенням, на підставі відповідних історичних ремінісценцій, духовного 
образу Миколи Святоші, одного з київо-печерських аскетів, подвижників 
передмонгольської доби8).

Окрім згаданих уже праць М. С. Грушевського з числа тих, що безпо
середньо стосуються до Київщини й Київа, київознавчий елемент подано 
також і в инших ще видах його друкованих, суто-історичних творів,—правда; 
вже лише як інгредієнт у тій чи иншій мірі.

Тут насамперед треба мати на увазі його праці систематичного харак
теру, загальноісторичні огляди, зведення, нариси, то-що, услід за чим ідуть

1) «Село», 1909, № 1 (пор. зазначену вже замітку на цю саме тему і в журналі
«Л.-Н. В.», 1908. №5), *) ibid., 1910, № 4, 3) ibid., 1910, № 21, *) ibid., 1910, № 23.

5) Передрукована того самого 1923 р. в подібному північно-американському виданні 
-«Календар Канадійського фармера» (у Вінніпезі), ця замітка, звичайно, є коротким,
популярним переказом, викладом відповідних уривків, напр., з 3-ьої частини VIII 
тому «Історії України - Руси».

*) «Літ.-Наук. В.», 1898, Хе І. На цю повість з часів Богдана Хмельницького, 
підписану первісно (як і згаданий безпосередньо далі етюд) літературним псевдонімом 
<М. Заволока й М. 3.) й передруковану згодом кілька раз разом з иншими суто-літера
турними творами автора, в свій час подано було рецензії в журналі «Киевская Старина» 
(1904, № XI! і 1905, № II). Ibidem, 1914, X» 4.

*) До категорії подібних літературних творів на історичні теми можна також за
лічити й драму М. С-ича «Хмельницький в Переяславі. Історичні образи» (К-, 1917).
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етюди або ескізи спеціяльного змісту, а ще далі—й усякі узагальнення, 
що мають призначення науково-популярне, педагогічне й т. и.

У першому випадку за найважливішу для нашого огляду треба визнати, 
звичайно, основну, далеко ще не закінчену працю М. С-ича, наслідок йога 
найголовніших студій за останні тридцять років.

Восьмитомова поки що, монументальна (понад 5.000 сторінок іп-8°, 
досить стисло видрукуваних) «Історія України-Руси», з її не тільки основ
ним текстом, але й з численними пояснювальними, підрядковими й кінце
вими примітками, окремими додатковими екскурсами, історично-геогра
фічними мапами, генеалогічними таблицями й т. и., збагатила літературу 
питання, поруч із сутими цінними й надовго неперевищеними вкладками 
до скарбниці історії України взагалі, також і дуже помітними подачами 
до скарбниці київознавствах). * 2 * 4

г)  3 друкованих оцінок « Історії України - Руси», що їх використав автор статті, 
можна, між иншим, зазначити вміщені в оцих виданнях: 1) «Vestnik slovanske filologie 
a staroźitnosti» за 1899 рік, svazek II, стор. 54 (а) згадка про появу першого тому 
«І. У.-Р.», з обіцянкою дати оцінку її в одному з наступних випусків журналу, й 
б) рецензія N. на вміщену в № XXII «Зап. Н. Т-ва ім. Ш.», статтю Г-ого «Анти»),.
2) «Archiv für slavische Philologie» за 1900 p., стор. 293 - 4 (оцінка А. Brückner а
в його замітці «Publikationen der Szewczenko - Gesellschaft» з приводу перших двох 
томів «І. У - Р.», що вийшли у світ 1898 й 1899 рр.), 3) «Kwartalnik Historyczny» за 
1906 р., стор. 664 — 79 (з критичною статтею того самого А. Brückner’a «Dogmat nor- 
mański» — з приводу першого тому «Geschichte des ukrainischen (ruthenischen) Vol
kes» — німецького перекладу, на підставі другого українського видання, що вийшов 
1906 року, зокрема, з категоричним запереченням поглядів автора в уміщеному там 
його екскурсі про норманізм), За) «Kwartalnik Historyczny» за р. 1914, № 3  — 4 
(з досить просторою критикою Л. Коляновського на т. т. III — VI «І. У. - Р.»),.
4) «Кіевская Старина» за 1902 рік, № XII, стор. 186 — 193 (бібліографічна замітка 
Доманицького про перші три томи «І. У .-Р .» . що вийшли 1898 — 1900 рр.), 5) «Ки- 
евская Старина» за 1903 рік, № XII, стор. 163 — 171 (подібна до попередньої, замітка 
того самого автора про четвертий том «І. У.-Р.», що з ’явився 1903 року), 6) «Літературно- 
Науковий Вістник» за 1909 рік, № X, стор. 200 — 201 (бібліографічна замітка М. За
лізняка на том VII «І. У. - Р.»), 7) «Україна» за 1914 рік, № III, стор. 82 — 84 (біблі
ографічна оцінка М. П. Василенка першої частини восьмого тому «І. У. - Р.», що з ’я
вилась р. 1913), 8) «Украинская Жизнь» за р. 1914, № III (рецензія проф. В. І. Пічети 
на ту саму книжку), 9) «Научный Исторический Журнал» за р. 1914, № IV (його-ж 
рецензія на ту саму книжку), 10) «Украинская Жизнь» за 1916 рік, № XII, стор. 
ЗО — 45 (ювілейна стаття М. П. Василенка «Проф. М. С. Грушевский как историк» із 
згадкою в ній, між иншим, за томи І — III «І. У.-Р.» на сторінках 39 — 41 і 43, 
а за томи IV — VI на стор. 42 й 44), 11) «Записки Наукового Товариства імени Шев
ченка», т . 133 за 1922 рік, стор. 1 — 26 (також ювілейна стаття Вас. Герасимчука «Ми
хайло Грушевський як історіограф України», із згадкою в ній, між иншим, за перший 
том «І. У.-Р.» на стор. 8 — 15, 17 і 26, за другий — на стор. 17, за томи IV — VI 
на стор. 19, а за томи VII — VIII — на стор. 10 і 19 — 25), 12) «Україна» за р. 1925,. 
№ 5, стор. 151 — 8 (звідомлення акад. М. П. Василенка про вип. І — III т. ѴІІК 
«Історії України-Руси»), 13) «Червоний Шлях» за 1927 рік, № 1, стор. 160 — 217 
(з иайдокладнішою серед тих, що з ’явилися до цього часу друком, статтею спеціяльного
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Окрім низки инших журнальних і газетних заміток індивідуального 
походження, що з ’явилися в свій час у періодичних виданнях Львова, 
Київа, теперішнього Ленінграду, Відня, то-що (й таких само заміток, 
напр., Шахматова, Преснякова, Покровського, Катаева та инших, у їхніх 
окремих працях), треба, певна річ, мати на оці також і колективні, офіційні 
оцінки, як, напр., ті,'що походили від редакційного комітету львівського 
«Наукового Збірника» 1906 року (на стор. VII «Передмови»), Харківського 
університету підчас піднесення М. С. Грушевського до гідносте доктора 
honoris causa, Всеукраїнської Академії Наук підчас ухвали запросити 
його до складу своїх членів, так само видрукуваний Ювілейним Комітетом 
р. 1927-го «Ювілей академика М. С. Грушевського 1866—1926», або також 
ювілейний, на пошану М. С-ича, збірник з низкою відповідного змісту стат- 
тів, що друкується оце тепер.

Проста при цьому довідка, переведена шляхом механічного підрахунку 
тих уступів з «Історій України-Руси», що торкаються Київщини й Київа1), 
дає відразу матеріял для деяких спостережень.

По-перше, перед нами—наочне свідоцтво більшого, ніж для яких ин
ших українських місцевостей, інтересу до Київа й Київщини у автора ши- 

• рокої праці про минулу долю українського народу на всій його території.
Далі, виявляється, що більша або менша рясність згадок за Київ і Київ

щину* 2), незалежно від кількосте або властивостей відповідного історич
ного матеріялу, є наслідком питомої їх ваги, за ріжних епох, а це, в свою 
чергу, ставало за підставу того чи иншого значення їх для дослідження 
нашого минулого у всеукраїнському (а не київському лише) мірилі.

Нарешті, фактична знайомість з відповідними місцями «Історії України- 
Руси» дозволяє скласти належне уявлення й про київознавчий елемент не
змісту, викликаною останнім ушануванням М. С. Г-ого, академика Д. І. Баталія «Акад. 
М. С. Грушевський і його місце в українській історіографії. Історично-критичний 
нарис», з оцінкою всіх відповідних томів «І. У.-Р» на стор. 170 — 173 і 191 — 210), 
також, нарешті, й 14) думки самого автора «Історії України-Руси» в його, напр., а) пе
редмовах до того чи иншого тому зазначеної праці, в його б) статті «Львовское ученое 
общество имени Шевченка и его вклады в изучение Южной Руси» («Журнал Мин. Нар. 
Просв.» за 1904 р., № III, стор. 126— 128) і в його-ж в) «Автобіографії» 1926 р. (на 
стор. 15 — 23, 25 — 26 і 28 — 29).

*) їх, напр., понад півтори сотні на 626 сторінках першого тому, близько трьохсот 
на 633 стор. другого, коло сотні на 587 стор. третього, понад сотню на 535 стор. четвер
того, понад півсотні на 687 стор. обох частин п’ятого, близько сотні на 667 стор. шо
стого, коло чотирьохсот на 624 стор. сьомого й т. д.

2) В першому випадку — для томів першого (від передісторичних часів до початку 
XI віку), особливо-ж другого (XI — XIII віки в історії Київської держави, з двома, 
між иншим, спеціяльними, невеликими замітками наприкінці книги: «Література до 
історії Київської держави XI—XIII в.» й «Література Київщини й Київа») та сьомого 
(доба, коли вибивалося вгору козацтво), а в другому — для томів III — VI (особливо-ж 
для XIV — XVI століття, себ-то доби, коли Київщина з Київом, як і ціла Україна, 
увійшли до складу Литви й Речи Посполитої).
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тільки, певна річ, для доби, що її обіймає ще «Очерк истории Киевской 
земли», але і в частинах, приділених так добі давнішій, як і часам пізні
шим, аж до самої половини XVII століття.

Що правда, автор «Історії України-Руси» в другому її томі не раз від
силає до свого «Очерка»; але низка подібних довідок, в цілому, справляє 
враження не так неоднакової в обох випадках наявносте київознавчого 
елементу, як конструктивної ріжниці, а до цього спричинилися, певна 
річ, завдання вже не для монографії, з її обмеженнями що-до часу, території 
й вибору тем, а для історіографічної праці з її ріжноманітними, широ
кими обріями.

Нове планування матеріялу з київознавчим елементом в «Історії Украї
ни-Руси», допомагаючи по змозі поширити й поглибити завдання поважної 
історичної праці, разом з тим призвело й до часткового в даному разі його 
поповнення, відсвіження1), паралельного, до речи, до взаємин у ній між 
зовнішньою, політичною, та внутрішньою історією* 2).

Що-до тих томів «Історії України-Руси» (першого й од третього до 
восьмого), які з «Очерком» співвідношення не мають, то й тут у тій чи иншій 
мірі також подано цікавий для нас елемент, в залежності од фактичної 
ролі Київа й Київщини так за часів передісторичних і тих, коли склада
лася первісна Київська держава, як і в ті віки, коли самостійне існування 
її припинилося, й Київщина, з усією Україною, увійшла до складу Литви 
й Речи Посполитої.

Розкиданий у широкій праці хоч і повсюдно, до того густо, але все-ж 
спорадично й лише де-не-де маленькими острівцями, київознавчий еле
мент уже, правда, не є самодовільним в «Історії України-Руси», як і в низці 
инших праць автора, що від неї виходять і так чи инакше з нею звязані3), 
і не відограє в ній помітної, визначної ролі. Зате він допомагає авторові,

ł) 3 рідкими порівняно, в цілому, вийнятками, як от питання про військово-інже- 
нірну в нас техніку передмонгольської доби та инші.

2) В «Очерке истории Киевской земли» історії політичній, що є у автора вихідною, 
приділено2/зкниги (як і в присвячених козацтву VII — VIII томах «І. У. - Р.»), а 
внутрішній — 25%, тимчасом як у відповідному йому змістом другому томі «Історії 
України-Руси» політичній історії приділено вже лише 44%, в томах III — VI 
(XIV — XVI вв.) від 24% ДО 30%, а в першому томі «І. У. - Р.», що вийшов до цього 
часу в українському оригіналі трьома вже виданнями (1898, 1904 і 1913 рр.), в двох 
німецьких перекладах (1906 й 1916 рр.) та частково і в російському (витяг з першої 
його половини, під назвою «Киевская Русь», СПБ., 1911), вона посідає навіть менше, 
ніж 10%.

3) Наприклад, «Очерк истории украинского народа», «Ілюстрована історія України» 
(і в російському перекладі), «История украинского народа» (у виданні «Украинский на
род в прошлом и настоящем»), «Культурно-національний рух на Україні в XVI —XVII 
віці», «З політичного життя Старої України», «Студії з економичної історії України», 
«Abrege de l’histoire de Г Ukraine», «Про старі часи на Україні» та инші книги з призна
ченням до вжитку в школах, популярна книга в турецькому перекладі й т. и.
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в розмірі ресурсів, які були в його розпорядженні, подати по змозі повно 
численні картини з давнього минулого нашої батьківщини, в тому числі, 
певКа річ, і Київщини з Київом.

Услід за цим найвищим зовнішнім виявом досягнень української 
історіографії до цього часу є у автора «Історії України-Руси» й низка ин- 
ших праць узагальненого характеру, як, напр., «Очерк истории украин
ской) народа»1), «Ілюстрована історія України»* 2), «История украинского 
народа»3) та «Abrege de l’histoire de I’Ukraine»4).

Автор призначив ці праці науковій популяризації в тій або иншій 
мірі так'дослідженого в доведеній лише до 1650 року «Історії' України- 
Руси», як і тих подій, що відбувалися вже з половини XVII в. аж до наших 
часів. Звичайно, зайва річ докладно на них спинятися, і досить обмежи
тися вказівкою на такі цікаві на території Київщини з другої половини 
XVII до початку XX вв. явища, як описані, напр., в нарисах «Иллюстриро
ванной истории Украины» (російською мовою): «Руина», «Згін» и новое 
козачество на Правобережью), «Гайдамачина», «Колиивщина», «Украин- 
ские кружки в российской Украине и Кирилло-Мефодиевское братство»,

. «Киевская Громада и указ в 1876 г.», «Российская Украйна в последних 
десятилетиях» та инші.

Кінчаючи свій огляд5) науково-літературного виявлення елементів
*) Вийшов трьома виданнями (1904, 1911 й 1913 рр.). З друкованих рецензій на 

цю книгу можна зазначити ті, що подали, напр., Чечулін («Ж. М. Н. Пр.» за 1905 р., 
№ IV) і Корсаков (Отчет о 49 присужд. наград. гр. Увар.—Зап. Ак. по ист.-фил. 
отд. т. X, СПБ, 1910 г.). премій), не кажучи, певна річ, за «Літ.-Наук. Вістник» 
<1906, № VII) та «Зап. Н. Т-ва ім. Ш.» (том 108 за 1912 р.) і инші.

2) 3 1911 р. вийшла багатьма виданнями, а р. 1913 — і в російському перекладі 
(«Иллюстрированная история Украины». СПБ.). З друкованих на неї рецензій можна 
зазначити вміщені, напр., у тижневику «Рідний Край» (1911 р., № 15), у журналах 
«Украинская Жизнь» (1912 р., № № І та XII), «Зап. Н. Т-ва ім. Ш.» (том 110 за 1912 р.), 
«Голос Минувшего» (1914, № II: рецензія М. П. Василенка), «Книгарь» (1921, № 1), 
«Хліборобська Україна» (1921, V — VI), «Літ.-Наук. Вістник» (1922, № II) та инші.

3) У збірнику «Украинский народ в его пропілом и настоящем», т. І (СПБ., 1914). 
Бібліографічна замітка проф. В. І. Пічети — в «Укр. Ж.» за 1914 р., № V — VI.

4) Paris — Geneve — Prague, 1920. На це видання Українського Соціологічного 
Інституту, між иншим, подано рецензію в італійському журналі «L’Europa Orientale» 
<1921, № ХІ,стор. 296, де рецензент N. F. висловлюється «procede (автор) соп chiarezza 
е соп sufficiente vivacitä»).

5) 3 міркувань технічного характеру в ньому не можна було торкнутися "значіння 
друкованих праць М. С-ича, призначених до безпосереднього вжитку в школі (напр., 
елементарний підручник «Про старі часи на Україні», що вперше з ’явився р. 1907, 
кілька раз під ріжними назвами був передрукований і навіть перекладений иишими 
мовами), або використання їх самими педагогами (напр., «Виїмки з жерел до історії 
України - Руси. До половини ХІ-го віку» почасти використала Н. Ю. Мірза-Ава- 
кянц для своєї «Читанки з історії України». 1922 р; згад., напр., «Поход на Царгород 
865 р.») так само й відповідних виявів його публіцистичної й громадсько-політичної 
діяльности («я... прийшов до політики через історію»).
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київознавства в діяльності М. С. Грушевського, я мушу зазначити ще вельми 
поважну працю, яка наближається тепер до свого закінчення, своїм змістом 
у належній мірі стикається з зазначеними вже видами науково-літератур
них студій і разом з тим є ніби відповідним узагальненням поглядів автора 
і суто-літературних творів і низки критично-літературних нарисів попе
редньої доби.

П’ятитомова поки що «Історія української літератури»1) має взагалі 
дуже визначну наукову цінність. Учений автор систематичного огляду 
історії літератури ставить їй, як науковій дисципліні, завдання висвіт
лити в історичному розвитку образ літературної творчости певного (в да
ному разі—українського) народу за певної доби. На його думку, вивчаючи 
в належній ріжноманітності чинники розвитку життя народнього, які 
впливають на історично-літературні й соціяльні умови, дослідник повинен 
висвітлити соціяльну базу цього життя та її чинники, тоб-то історично- 
соціологічний ґрунт. Тому наслідки відповідного творчого процесу подано 
в «Історії української літератури» в щільному звязку з життям, яке той 
процес попереджало, відбиваючись в усних і книжних творах з усіма своїми 
деталями. Зокрема, четвертий і наступні томи «Історії української літера
тури» призначено до належного поповнення IV—VI томів «Історії України- 
Руси» і вміщеного там огляду соціяльно-економічного, культурного та ин- 
шого життя нашого народу на території цілої України й, у тому числі, 
звичайно, Київщини.

Що «Історія української літератури» має, в даному разі, для нашого 
огляду безпосередній інтерес, це можна бачити вже з самих лише заголов
ків до томів другого («Книжна словесність київської доби XI—XII вв.») 
й третього («Книжна словесність X III—XIV вв.») і далі—з низки уступів 
або відповідних екскурсів у томах першому, першому випуску п’ятого 
(напр. «Коротка Київська літопись») і, особливо, четвертому («Устна твор
чість пізніх княжих і переходових віків XI11—XVII»). В цьому останньому 
томі до Київа й Київщини стосується вміщене, напр., у розділах: «Михай- 
лик—оборонець Київа» (між иншим, з екскурсом «Пізніші відгомони легенди 
Золотих Воріт»), «Полудневий підклад билинної традиції» (з темами, в числі 
инших, «Почай-ріка», «Облога Київа», «Конкуренція Київа і Чернигова»), 
«Відгомони старого епосу в билинній традиції» (пор. «Погибель Київа»» 
«Наступ ворожої сили на Київ»), «Легенди привязані до України» («Море 
під Київом», «Дніпро і Десна», «Ап. Андрій на Лисій горі», «Змієві вали», 
«Перепят і Перепятиха», «Батий», «Колядка про будову св. Софії», «Київська 
Лавра», «Київські печери до Єрусалима») і т. и. Отже, визнаючи українську 
книжну й словесну, народню творчість за функцію першорядної соціяльної

г) Оцінку перших трьох її томів подав акад. В. М. Перетц («Україна», 1925, IV), 
а першого й четвертого — В. А. Камінський («Етнографічний Вісник», кн. II за 1926 
рік).
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ваги й за цінне до пізнання нами соціяльного й культурного життя джерело, 
автор «Історії української літератури» через те приділяє в ній дуже по
мітне місце й елементові етнографічному, вичерпавши майже цілком, напр., 
у томах першому й четвертому з відповідних питань українського фольк
лору...

Київом і Київщиною, як відомо, здавна цікавляться з ріжного погляду: 
історичного, археологічного, статистично-економічного, культурно-освіт
нього, етнографічного, природничого й т. и. Зокрема, інтерес до старовини 
київської, можна констатувати, починаючи з любителів місцевого мину
лого й його цінителів початку XIX віку й кінчаючи сучасними нам дослід
никами в межах тої або иншої певної спеціяльности, що або індивідуально 
виконували свої завдання або брали участь у колективних працях відпо
відного призначення.

В свою чергу поміж дослідниками київського минулого можна відзна
чити й учених (як Максимович, Антонович, Іконніков, Петров, Голубев 
та инші), що віддавали йому свою увагу лише рядом з иншими науковими 
питаннями, і київознавців переважно (як, напр., Закревський, Лебедин- 
ців, Похилевич, Е. Руліковський, В. І. Щербина та инші).

М. Є. Грушевського, зважаючи на завдання, які він собі поставив, 
треба залічити до першої з цих категорій учених, які збагатили київо- 
знавство відповідними науковими вкладками. А в тім подана довідка про 
його ріжноманітні в цій галузі праці досить показова.

Продебютувавши відповідним науково-систематичним зведенням, по
даючи потім з часу до часу перводжерела, сприяючи вщепленню по можли
вості київознавчого елементу так у двох основних працях, як і в наукових 
або-ж у науково-популярних оглядах, своєчасно інформуючи про стан 
літератури питання, знайомлячи з образами в ріжних галузях місцевих 
діячів, по змозі взагалі популяризуючи, виступаючи в ролі автора праць 
і суто-історичних, і з змістом історично-літературним, навчально-історич
ним, також статтів публіцистичних і творів суто-літературних, белетри
стичних, М. С. Грушевський до того енергійно реагував та реагує в галузі 
київознавства не лише шляхом особистих науково-літературних виступів, 
але й як керівник і духозбудник відповідних колективних заходів. Ресурси, 
з яких він користається,та широкий діяпазон його діяльности утворюють, 
після знайомства з його працями про Київ і Київщину (незалежно від 
розмірів кожної з них, того або иншого їх характеру, ступеня обробки 
й т. и.), певну, досить повну гаму вражінь.

The right man at the right place, M. C. Грушевський і в даній галузі 
наукового знання лишає по собі спадщину певної, довгочасної цінности.


