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Друга серия його розвідок належить до давньої Руси — така 
його розвідка про Жидів на Україні в X —XI в., про відносини Руси 
до римської церкви за св. Володимира, про початки латинської гіро- 
повіди і лєґенду про Яцка Одровонжа і т. и.; на жаль, нахил до 
апріорних дедукций, при браку Фактів задокументованих, часом 
шкодила вартості! праць, але за тим всїм деякі на довго заховали 
своє наукове значінне.

На останку — кілька праць присьвятив небіжчик історіїї ки
ївської академії. Ж. Гругиевський.

Молотовське срібло.

Музей львівської Ставропіїії набув находки з с. Молотова над 
Дністром (коло Жидачева), викопані на цвинтарі. Вони представля
ють з себ е цікаву колекцийку окрас давньої руської штуки і зістав
ляючи на далі докладну їх опись, подаємо тут тим часові коротку 
звістку. В находках сих віістять с я :

Пара кульчиків до висків з тровіа галкавш, типового т. зв. 
київського стилю.

Пара таких же кульчиків віеньших, до ух.
Дві складові частини наручника (брансолети), що сполучені 

були срібними завісавш (третьої частини бр акує; кожда частина віає 
з окола вправлені в равіцї три бляшкавш, а з них кожда віає їра- 
віровану ф іїуру (птицї, людська ФІїура і арабеска).

Пара наручників з срібної бляшаної стьожки, звішеної спирально.
Пара такаж віеньша.
З перстня з печаткавш, на печатках схевтатичні ФІґури птиць 

і написи навколо ; на одній читаєть ся я сн о : печат 4 - ваиова.
2 перстня —  один з чорною евтальовою арабескою, другий віав 

в середині* кавііиець (того бракує\
Перстень з крученого дрота.
65 вюнет (грошів) чеських.
Виключивши кілька предвіетів віеньш типових або неясних, 

цїла колєкция окрас носить характер одноцїльний — се руська 
ш тука, характеризована і віатериялові (все срібло), і Форвіами і орна- 
віентові. Виконаннє визначаєть ся взагалі* викінченністю і певностию 
Форвт, се вказує на розмірно пізню п о р у ; коли чеські гроші нале
ж ать до тих савтих находок, то віаєвю тут і близше хронольоґічне 
означєнне сих виробів, щоб і з сього боку вказувало на остатні часи 
того періоду руської культури, т. зв. в. князівського, чи давнього.

Ж. Грушевський.


