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подібне, що деякі з козаків повтікали зі своїх осель. Бо при
дворна воєнна рада видала наказ воєнному начальниковн петер- 
вородинському (баронови Кнезевичови) 12/ѴПІ 1786 , аби остро 
поступав против тих, що кудись звели козаків, які зникли 
з Зенти. Воєнний судя, ївозданович, удав ся в сій справі зараз 
23/УШ  до намістника, а той 16 /ІХ  завізвав піджулана столиці 
Бачванської на справозданнє. Піджупан подав своє справозданнє 
28 /ІХ ; по його словам столиця всадила двох столичних меш
канців за зведеннє до арешту й покарала.

Стільки нового довідуємо ся про сі останки Запорожців.
Г .  С т р и п с ь к іш .

Петро Ролубовский.
Некрольог1.

Іеторіоїрафія України стратила знову здібного й заслуже
ного робітника в особі професора київського унїверситета Петра 
Голубовского. Вирощений на Україні, в Чернигові, вихова
нець чернигівської їімназії й київського унїверситета, він зжив 
ся з минулим України, а занятя в університеті під проводом 
проф. Антоновича звернули його інтереси до старинного, київ
ського періоду, і він зістав ся йому вірним потім ціле житє. 
В 1879 р. появляеть ся перша його розвідочка, з джерелознав
ства старої Руси (звістки Тїтмара Мерзебурського), потім береть 
ся він за дану на медальний конкурс тему —  історію Сївер- 
щинн до кон. X IV  стол. Праця ся, предложена разом з працею на 
сю ж тему його товариша —  харківського професора Багалїя 
дістала медаль, і появила ся друком 1881 р. Попри веї прик
мети студентської роботи, яких покійник не постарав ся, оче
видно, стерти, пожалувавши часу на ї ї  переробленне, вона да
вала похвальне сьвідоцтво молодому авторови: в ній виразно 
виступав комбінаційний хист, неохота йти утертими стежками 
прийнятих поглядів, сьмілість і оригінальність гадок.

Та з тим усім, обставини зложили ся так, що Голубовский 
не міг зараз перейти на академічну дорогу, —  не знайшло ся 
йому навіть посади в Київі, й для хліба насущного мусїв він 
кілька років мандрувати по ріжних провінціальних середніх 
школах —  аж 1886  р. вернув ся до Київа.

Не вважаючи на веї ті неприхильні обставини, невважаючи 
на дуже утле своє здорове (наслідком фізичного каліцтва), він
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вів далі свої наукові зайнятя, викінчив нову працю, задуману 
під час праці над Сїверщиною —  „ Печенѣги, Торки, Подовцы. 
Исторія южнорусскихъ степей“, 1884. Була се історія боротьби 
українського народу з степом в X — XIII в. —  історія турець
ких орд: Печенігів, Торків і Половців, їх  відноспн до укра
їнської людности, історія й історична їеоїрафія українського 
передстепового погранича, огляд боротьби з ордами й їх  упадку. 
Вона розвинула ся орїанїчно з занять Г. історією Сїверщинн, 
особливо з історії Переяславщини та з історії половецької по
літики задніпрянських князівств, і мала заступити історичну 
їеоїрафію полудневої Сїверщинн, помішену в першій праці. 
Була се праця вже вловні дозріла, дуже гарна з мето
дичного боку, на мій погляд —  взагалі найліпша праця, яка 
лишила ся по Голубовскій і одна^з найцїннїйших монографій 
з старого періоду нашої іеторії. Деякі крайности в прикме
тах наукової роботи Голубовського: охота до рисковних
гіпотез, аподектичність, легковаженнє літератури предмета, не 
виступають в ній різко, даючи лише певну пікантність і оригі
нальність його праці. Сї гарні прикмети змушували забути 
слабку сторону —  ахилеву пяту самої теми: що автор мусів 
дуже багато опирати ся на орієнтальних джерелах, кориетаючи 
з других рук — з перекладів, не завсїди добрих. Але се за
гальна доля нашої науки.

Предложивши сю працю як магістерську дісертацію й д і
ставши степень магістра, Голубовский з 1886 р., перейшовши 
до Київа, розпочинає свою академічну діяльність, як приват- 
доцент київського унїверситета. Заразом приходило ся одначе 
далі заробляти лекціями по середніх школах —  ще дуже довго. 
Тим поясняєть ся, що Гол. за сї роки дав ряд лише кілька не
величких робіт, по части з тої же сфери турецько-татарського 
сьвіту, в який увійшов з попередиою працею —  Болгары 
и Хозары, 1888, Половцы въ Венгріи —  епільої історії Поло
вецької орди, 1890 , по части взагалі з старої історії України, 
як Нѣсколько соображеній къ вопросу о кн. Турѣ (1891). 
Для докторської дісертації по довгих ваганнях він рішив ся 
взяти тему трохи з иньшої, хоч спорідненої сфери —  істо
рію Смоленської землі. Праця ся вийшла в 1895 р. Може 
бути —  поспіх, може бути —  досить трудні обставини, в яких 
Гол. мусів робити сю працю, відбили ся на ній: вона на мій 
погляд випала слабше від попередньої й досить нерівно. Автор 
соп am ore обробив історичну їеоїрафію, комунікацію, історію
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торговлї Смоленської землі', иньші партнї збув лекше, а істо
рію політичну таки й зовсім поминув, заступивши катальоїом 
князів.

Діставши степень доктора за сю працю й одержавши ка- 
тедру по переході проф. Антоновича в стан я сверхштатного 
профессора“, Голубовский міг вернути ся до своїх „партику
лярних“ наукових інтересів. Особлива охота до історично-їео- 
їрафічних тем тепер потягла його до оброблення історичної іео- 
їрафії Лівобічної України в цїдости. З нагоди археольоїічного 
з’їзду, що мав відбути ся в Київі в р. 1899, з’являєть ся плян 
зладити історичну ману Лівобічної України, з історично-їеоїра- 
фічним коментарем для неї. Голубовский мав обробити старший 
період, Лазаревський —  козацьку добу. На з’їзд мана ся одначе 
не поспіла, Голубовський предложив начерки її  тільки на хар
ківськім з’їзді, разом з рефератом про кілька нефіксірованих 
доси місцевостей полудневої Чернигівщини. Крім сих занять 
історичною їеоірафією лівобічної України, Гол. в останнє деся- 
толїтє свого житя дав кілька розвідок з сфери памяток і дже
рел старої Руси. Така його розвідка про звісне чернигівське 
„слово о князях“, яке пробував він означити хронольоіічно 
про службу Борису й Глїбу з Іваничських міней, в якій 
він шукав джерело літописного оповідання, вкінці його остання, 
передсмертна статя „Интересный юридическій случай конца 
X I в .“, де покійник дає інтересний коментар до казуса, на який 
звернув я увагу дослідників ще в 1891 р., але який досі не 
був аналізований докладнїйше —  процес за дитину жінки за
купниці', що стала нездатною до роботи. Ся остання праця 
(1907) зістаєть ся найліпшим сьвідоцтвом, о скільки передчасно 
покинув покійник те наукове поле, на якім він працював —  до
тепний, тонкий аналіз визначає сю останню роботу як і попе
редні'.

Як чоловік Голубовский лишив по собі дуже симпатичну па
мять людини непретенціозної, беззлобної, сердечної, вірної посту
повим ідеалам. Інстинкт суспільний одначе не був у нїм сильний, 
інтереси суспільні, національні, політичні не захопляли його 
глубоко. І в науковій роботі його не притягали до себе ширші 
проблеми суспільно-політичної чи культурної еволюції. При всіх  
гарних прикметах його метода, при переважнім інтересі для 
житя культурного, а не зверхньої політики, який характеризує 
Голубовского, як репрезентанта нової української історіоїрафії, 
розпочатої Костомаровим,—  інтереси антикварія брали в нїм пере
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вагу над інтересами історика-еволюціониста, і з часом навіть 
більше ніж меньше. Се, розуміеть ся, не перешкодило його працям 
здобути важне значіннє в історіоірафії київської Руси.

Останні роки його немічна плоть знемогала ся все більше 
під тягарем праці —  не тільки праці наукової, академічної, 
а й „заробітку для хліба, який тільки не довго перед смертию 
він покинув, і тягарем горя —  невзгодин родинного житя, 
котрому він віддавав свою душ у: неулїчимої хороби своєї 
улюбленої доньки, що охмарила його жите. Голубовский чув 
себе утомленим, знеможеним, носив ся з гадками про відпочи
нок. Передчасна смерть, на нятдесятім році, перервала сї иляни, 
се тихе, чесне, благородне житє...

М .  Г р у ш е в с ь к и й .


