
Ювилей І. 5 . ^їґіча.1)

З кіпцем минулого року — в місяци жовтні' — минуло сорок 
літ від часу, як знаменитий славіст І. В. Яґіч оголосив друком 
першу свою наукову працю. Ювилей сей перейшов чомусь майже 
незамітно в науковім сьвітї, хоч иньші такі ювилеї сьвяткують ся 
дуже врочисто. З огляду на те, що шановний професор відносив 
ся завсїди прихильно до нашого національного розвитку і висловляв 
ся прилюдно нераз дуже теплими словами про нього, ми, хоч може 
трохи п запізно, хочемо сказати дещо про його особу та запізнати 
з нею нашу публіку.

І. В. Яґіч родив ся 1838 р. в Петро-Варадинї, у Слявонїї, 
е отже з роду Хорват. Висшу наукову осьвіту отримав у віден
ськім університеті, по скінченю якого став учителем ґімназиї в За
гребі (1860 p j .  Там розпочав також свою наукову діяльність, ого
лосивши 1801 р. в ґімназияльній програмі першу свою працю : 
Pabirci ро cviecu nalega narodnoga pjesnictva (Замітки про хор
ватську народню поезію). Від того часу слідував цілий ряд його 
праць, незвичайно цінних — та й не кидає пера шановний профе
сор, публікуючи раз у раз щось нове і важне не тільки для сла- 
вянської, але й взагалі для європейської науки.

Вже перші праці ученого славіста звернули на нього увагу 
ширшого наукового сьвіта і вскорі покликано його з Загребу на 
професора славянської фільольоґії до університету в Одесі. Звідти 
перейшов він незабавки на таку саму посаду до Берліна, опісля
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до Петербурга, а в кінцї, по уступленю Міклошіча з катедри у 
Відні, до Відня, де й доси викладає, стягаючи на свої виклади 
слухачів із цілої Славянщини. Його професорська діяльність не 
проминула теж без результатів у тїснїйшім значіпю слова. Цілий 
ряд молодших учених, із яких багато займає вже також універси
тетські катедри, служить найліпшим доказом того.

За найбільшу заслугу проф. Яґіча можна безсумнівно вважати 
оснований, редагований і видаваний ним досі „Archiv für slavische 
Philologie“ (від 1876 p.), що не тільки згромадив коло себе найліп
ших славянських робітників і знавців, але по просту зробив про
лом у науці славянської фільольоґії, поставив її на нових трівких 
основах, підніс її до рівня європейської науки, якої промовчувати, 
як то давнїйше бувало, або над якою переходити до звичайного 
порядку не вільно нікому, коли не хоче здибати ся з закидом одно
сторонности, який вкінці став посередником між славяпською наукою 
і західними вченими. «З того боку поклав Яґіч такі заслуги для 
славістики, які для візантольоґії поклав звісний монахівськнй учений 
К. Крумбахер, що оснував також для неї спеціяльний журнал — 
правда, значно пізнїйше — „Byzantinische Zeitschrift“. Журнал 
Яґіча знищив упереджене західних учених до славістики, а в першій 
мірі до етарославянщини, яка перед тим уважала ся не тільки дуже 
убогою і маловажною, без усякого самостійного зпачіня, але й такою, 
над якою не варто було поважно застановляти ся. Як сильне було 
се упереджеає, видно хоч би з того, що ще в 1886 р. мусів його 
з катедри розвіювати проф. Яґіч у вступній лєкциї, та що його 
слова про се були навіть для багатьох професорів відкритєм!

З „Archiv“-а Яґіча видно також виразно, як він розуміє на
уку славянської фільольоґії. Коли ще його попередник на віденській 
катедрі, Міклошіч, і одинокий тоді представитель славістики на 
заході, брав її в досить вузкім розуміню, бо майже всю вагу її 
клав па саму граматику, а славянську культуру, літературу, наро- 
дню поезию і ин. усував коли.не зовсім, то в кождім разі на дуже 
далекий плян, то Яґіч поставив справу як раз навпаки. Він втя
гнув до неї не тільки самий язик, як такий, але й памятки лїтера- 
тури, устної народньої поезиї, славднську мітольоґію, археольоґію 
і т. д. і з тих ріжних дисциплін та спеціяльностнй утворив таку 
цілість, яка протиставляє науку славянської фільольоґії — фільо- 
льоґії ґерманській, романській і т. д. Вагу такого погляду зрозу
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міє легко кождий, навіть неспеціаліст, тому й потрафить належно 
«оцінити велику заслугу Яґіча в тім напрямі.

Відповідно до таких поглядів був також завсїди редагований 
„Archiv“. Крім численних праць із найріжнороднїшпих дисциплін 
•славістики, з яких багато має доси першорядне значінє, подавав 
він також усе багато цінних матеріалів. Надто зорганізував у ньому 
Яґіч окремий бібліографічний відділ, у якому слїджено пильно за 
всім, що посувало наперед славянську науку, та який за двайцять 
кілька літ приніс незвичайно багато біблїоґрафічних оглядів і кри
тичних статий. . - - * '

Ми затримали ся трошки довше над „Archiv-ом“, бо в ньому 
найліпше видна характеристика проф. Яґіча. Перейдемо тепер до 
спеціальних його праць, але зазначуємо з гори, що не будемо ані 
переходити їх подрібно, ані вичисляти всі вповні. Саме біблїоґра- 
4>ічне вичислене наголовків праць могло-б дати цілу брошуру, а до- 
кладнїйший їх огляд мусів би розрости ся в цілу книгу. Вона зре
штою п розмпнула-б ся з цїлею, бо могла-б бути корисна для спе
ціалістів, але не для ширшої публіки. Вичислимо’ проте тільки що 
найважнїйше.

Найцїннїйші праці Яґіча дотикають области старославянської 
мови і її памяток і то з найдавнїйшої епохи. До дослідів над нею 
прикладав Яґіч усе велику вагу, вважаючи справедливо, що чим 
докладнїйше розслїдить ся її, тим більші результати можна буде 
витягнути для відповідної славяяської живої мови і літератури, бо 
зі старославянщиною звязана нерозривно теперішня діялєктольо- 
ґія і ин.

На сім полі особливо важний цілий ряд памяток, Еиданих 
Яґічем із незвичайною старанністю. Се найцїннїйші виданя, які має 
тепер славянська фільольоґія, з якими може рівняти ся не багато 
подібних праць иньшвх учених. До них належить особливо Зограф- 
ський і Марийський кодекси (Quatuor Evengeliorum, codex glago- 
liticus olim Zographensis, nunc Petropolitanus, Berolini, 1879. — 
Памятникъ глаголической письменности. Марійское Четвероеван
геліе, Петербургъ, 1883), видані самим Яґічем, та Ассеманське 
евангеліе (Assemanov ili Vatikanski Evangelistar, Zagreb, 18G5), 
видане ним у спілці з Рачкім. При всіх тих памятках подані обширні 
вступи і уваги, де наведені дуже докладні досліди над ними, осо
бливо що до лїнґвістичиих їх прикмет. Із тими трьома памятками 
вяжеть ся тісно також текст староруських миней 1095 — 1097 р.,
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який опублікував теж Яґіч (Служебныя Минеи за сентябрь, октябрь, 
и ноябрь, въ церковно славянскомъ переводѣ, по русскимъ рукопи
сямъ 1095—1096 гг., Петербургъ, 1886). Із пізнїйших "подібних 
праць належить тут іще зазначити Добромірове євангеліє (Evange
lium Dobromiri. Ein altmacedonisches Denkmal der kirchenslavi- 
schen Sprache des XII Jahrhunderts. І—-II. Wien, 1898. Sitzungsber, 
der Kais. Akademie d. Wissensch. in Wien, t . CXL), якого  ори
гінал набула 1900 р. петербурська Публична Бібліотека.

Не можна поминути тут також давної праці' Яґіча, але доси 
не- заступленої ліпшою, його „Історії сербо хорватської літератури\ 
написаної і виданої по хорватськи (1867 р.), і переложено! опісля 
на росийську мову проф. Петровским (Казань, 1871). В сій праці 
спробував він перший раз відтворити на підставі даних язика пер
вісну культуру Славян, культуру їх спільного житя в Европі у 
хвилі' відділена їх від иньших арійських племен, Литвинів, Ґерма- 
нів і ии. До поглядів, висловлених іще тоді проф. Яґічем у сій 
праці, й досїї не додано багато.

До спеціальних праць Яґіча належать загальнозвісні його 
„Четыре палеографическія статьи“ (С-Петербургъ, 1884), присьвя- 
чені виясненю найбільше темних питань в історії загальнославян 
ської письменности. Дуже цінна також недавня праця Яґіча, що 
дотикає дїяльности славянських апостолів, Кирила і Методія (Zur 
Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache. Denkschrif
ten der kais. Akademie d. Wissensch. in Wien, Phil. hist. Classe7 
Bd. XLVII, 1900), де він подає результати наукових дослідів за 
XIX ст. над їх діяльністю і піддає ті досліди основній критичній 
аналізі.

Побіч сих праць із давяїйшого періоду оголосив проф. Яґіч 
цілий ряд праць, що дотикають пізнїйших часів, памяток славян- 
ської культури і письменности XIV—XVI в., области середновічнпх 
славянських апокріфів, повістий і таких памяток, як Физіологъ, 
Изреченія Менандра і ин., памяток граматичного змісту і т. д. До 
них належать між иньшими отсї: Cirilski Zbornik XVI—XVII st- 
u biblioteci Kukuljevicovoj. Opis s izvadcima. Knizevnik, III, Za
greb, 1866. — Prim eri starohrvatskoga jezika iz glagolitskih. 
i cirilskih knizevnih starinah, Zagreb, 1864—1866. — Zivot Ale
ksandra Velikoga. Starine, III, Zagreb, 1871. — Opisi i izvodi iz. 
nikoliko juznoslavinskih rukopisa І —IV, Zagreb, 1873— 1878. — 
.Критичний розбір праці Соколова: Матеріалы и замѣтки по ста-



ринной славянской литературѣ, Москва, 1888 (де крім критичного 
розбору подано також нові тексти). — Slavische Beiträge zu den 
biblischen Apokryphen. I. Die altkirchenslavischen Texte des 
Adambuches, Wien, 1893, (Denkschriften). — Die M enandersen
tenzen in der altkirchenslavischen Uebersetzung, Sitzungsberichte, 
•CXXVI, W ien, 1892.

Ми не будемо подавати наголовків иньших численних праць 
проф. Яґіча, згадаємо ще тільки одну, монументальну, видану петер- 
•бурською Академією: Разсужденія южно-славянской и русской ста
рины о древне-славянскомъ языкѣ (С Петербургъ, 1885—1895). 
•Се величезний фолїянт на кілька сот сторін, що містить у собі 
цілий ряд важних памяток полуднево-славянської і староруської 
літератури, з широкими поясненями і увагами, які кождий мусить 
-знати, хто.студіює староруську літературу.

На тім кінчимо свою замітку, бажаючи шановному ювілятови 
ще довгих літ успішної і многоплодної праці на вибранім ним полі. 
Додамо ще тільки, що праця його давно оцінена в науковім сьвітї, 
чого доказом може послужити факт, що він є не тільки членом усіх 
«лавянських Академій, але також берлінської та віденської і бага
тьох иньших наукових товариств та інституций.
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