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ПУБЛІКАЦІЇ З ІСТОРІОГРАФІЧНОЇ СПАДЩИНИ 
(1991 р.) *

1991 рік був багатий на випуск історіографічної літератури з історії 
України. Загальна тенденція року — фототипічний передрук старих 
книжок — збереглася. Але для 1992 р. характерна вже систематизація у 
вигляді серій і, так би мовити, спеціалізація окремих видавництв на пе
редруці літератури певного напряму. Звичайно, спеціалізація існує до
сить умовно, бо головним критерієм при доборі зразків репринтів є їх 
ринковий попит, а отже і гарантований прибуток для видавництва.

Третій рік видавництво «Дніпро» готує видання серії давньоруських 
літописів X I—XVIII ст. Побачили світ «Літопис Руський», підготовле
ний Л. Махновцем. В. Крекотень працює над українським перекладом 
Густинського літопису. У плані також друки регіональних українських 
літописів XIV—XVII ст.: «Синопсис» І. Гізеля, літописи Самовидця, 
Г. Грабянки та С. Величка, «Летописное повествование о Малой России...»
0. Рігельмана, Історія Русів, українські літописи XVIII ст. Лизогуба, 
П. Симоновського, С. Лукомського, В. Рубана та ін. Цікаво, що деякі 
праці з плану видавництва «Дніпро» вже видані іншими. Зокрема «Істо
рія Русів» перевидана фототипічним способом за книгою О. Бодянського 
1846 р. у видавництві «Либідь», а в|украЇнському перекладі на сучасну літе
ратурну мову— у видавництві «Радянський письменник». З анонсованих 
видань року з ’явився лише «Літопис С. Величка» (переклад, вступна 
стаття, коментарі, покажчики, ілюстрації В. Шевчука; Т. І .— 371 с., 
Т. 2.— 642 с.; 25 тыс. пр.). Він має такий самий формат і вигляд, що й 
«Літопис Руський», отже вся ця серія видань «Дніпро» буде приваблювати 
покупця.

Нове видавництво «Українські пропілеї», що ставить на меті фототи
пічне відтворення книжкових пам’яток, цього року через технічні труд
нощі спромоглося випустити в світ лише одну книжку «Історичні діячі 
Південно-Західної Росії в біографіях і портретах із колекції В. Тарнов- 
ського і О. Лазаревського» В. Антоновича, О. Левицького і В. Беца (пе
редмова, коментарі В. О. Шевчука, 10 +  84 +  X с., 900 пр.). Нагадаємо, 
що 1990 р. у цій серії з ’явився «Короткий опис Києва» М. Берлінського^ 
Нещодавно побачив світ третій випуск — «Виклади про часи козацькі 
на Україні» В. Антоновича. Але через брак паперу і технічні труднощі 
ця книга була видана у видавництві «Дніпро» (текст друкується за 2-м 
виданням, здійсненим у Коломиї 1912 p.; художник В. С. Василенко, 
післямова М. Ф. Слабошпицького, коментарі М. Кордуби, з доповненнями
1. Гирича, О. Василюк, 238 с., 90 тис. пр.). Наприкінці 1991 р. вже без 
фірми «Українські пропілеї» Спілка письменників України видала дві

* В огляд включені книжки, що не увійшли в т. 1 «УАЩ» за 1990 р.
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брошури: «Іван Мазепа: листи та вірші»; Анатолій Макаров. «Мазепа-будів 
ничий» (передмова М. Слабошпицького; К., 1991; 71 с., 700 пр.).

Незаперечним лідером по кількості серійних видань історіографіч
ного характеру е журнал «Памятки України», котрий з кінця 1990 р. по
чав видавати Бібліотеку журналу «Пам ятки України». Крім передруків 
він видає й оригінальні книжки, збірки статей. За цей час побачили 
світ такі книжки: «Національна символіка» (К., 1990; 10 тис. прим.), 
«Українське відродження і національна церква. Збірка есе та статей 
(упорядник Цісик; К., 1990; 100 тис. пр.), «Україна багатопартійна, про
грамні документи нових партій» (упорядник О. Гарань; К., 1991). Нареш
ті кияни побачили знамените видання Українського музею в Нью-Йорку 
«Втрачені архітектурні пам ятки Києва» (автор Тит Геврик; К. — Нью- 
Йорк, 1991; 100 тис. пр.). З передруків варто відзначити частину відомої 
«Історії України. 1900—1923» Н. Полонської-Василенко (К., 1991; 134 с., 
100 тис. пр.). Для відродження й зміцнення Української автокефальної 
церкви важливе значення має перевидання творів її першого митрополита 
Василя Липківського «Слово Христове до українського народу. Пропо
віді на неділі і свята (кн. II, зшиток І, К., 1991; 91 с., наклад не вказано). 
Найближчим часом у продажу з ’являться книжки: «Злочин віку. Невідо
мі сторінки знищення Михайлівського Златоверхого собору», «Колядки», 
«Нецензурований Т. Шевченко», В. Акуленко «Охорона пам’яток куль
тури на Україні. 1917—1990».

Продовжує серію репринтних видань видавництво «Україна» (колиш
ній «Політвидав»). Цього року вийшли у світ два томи «Воспоминаний» 
Нестора Махна. Передрук здійснений за паризькими виданнями 1929, 
1936—1937 pp. (211 с., 161 +  184 с, 50 тис. пр.). Характерно, що переду
вав Махновським спогадам репринт «Женщины Наполеона». Але, очевид
но, розрахунки на її високий попит не справдилися. Принаймні, до груд
ня 1991 р. вона лежала на полицях книгарень і кіосків. Гадаємо, що дво
томні «Воспоминания» легендарного «батька» залежуватися не будуть. 
Не менш цікавим є також репринт книжок Ю. Тютюнника «З поляками 
проти Вкраїни». Передмова та приміт. М. Любченка (оригінал: Держ- 
видав.— К., 1924; 100 с., 50 тис. пр.). Але доречним буде відзначити, що 
вищезгадане видавництво віддає перевагу книжкам, автори яких через 
кон’юнктуру початку 20-х років таврують визвольні змагання україн
ського народу за державність і схвалюють більшовицьке загарбання 
України.

За тематикою до цього переліку треба віднести й брошуру В. Винни
ченка «Заповіт борцям за визволення (видавниче товариство «Крини
ця» та «Книголюби України»; 126 с., 75 тис. пр., післямова М. Жулин- 
ського).

Найсуттєвішим серед усіх історіографічних видань, безперечно, є 
доробок львів’ян. В історичній бібліотеці «Дзвону» у перекладі з фран
цузької М. Рудницького перевиданий видатний твір Ілька Борщака «Ма
зепа. Орлик. Войнаровський» («Червона калина», 1991; 255 с., 50 тис. пр., 
редактор і упорядник Г. Сварник). У серії «Пам’ятки історичної думки 
України» львівським видавництвом «Світ» наприкінці 1990 р. видано «Істо
рію України» І. Крип’якевича (Львів, 1990; 520 с., 200 тис. пр.; упоряд
ник тексту, автор приміток і коментарів Б. 3. Якимович). Обидві ці книж
ки мають грунтовні передмови Я. Р. Дашкевича. До «Історії України»
І. Крип’якевича додано хронологію великих князів київських, га
лицьких і галицько-волинських, київських і галицьких митрополитів; 
українських гетьманів; коротку бібліографію до історії України та укра
їнської художньої історичної літератури; хронологію України до 1914 р.
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та генеалогічні й синхроністичні таблиці князів і митрополитів. Якщо ж 
врахувати, що книга І. Крип’якевича виконана на досить високому полі
графічному рівні і якісному папері, то її цілком можна вважати найкра
щим історіографічним виданням року, а саме видання — зразковим у 
серії подібних книжок. .Ще дві цікаві книги І. Крип’якевича побачили 
світ у Львові: «Історичні походи по Львову» («Каменяр», використаний 
текст видання 1932 p., упорядник ілюстрацій Р. Крип’якевич, передмова 
Я. Ісаєвича, опрацювання тексту й приміток Б. Якимовича; 1&7 с., 
ЗО тис. лр.) та «Історія України», написана Іваном Петровичем — Мнро- 
ном Дольницьким. Львівський «Меморіал» використав для видання 
перероблену, відредаговану П. Ісаївим і доповнену його примітками 
нью-йоркську книжку 1989 р. Видання це 1991 р. було ще раз переробле
не й доповнене Є. Гринівим (352 с., 50 тис. пр.).

Наукове товариство ім. Шевченка у Львові випустило в світ «Нарис 
історії України» А. Жуковського і О. Субтельного (Львів, 1991; 230 с., 
50 тис. пр., редактори Я. Грицак і О. Романів). Важливо, що на добу 
модерної історії з 1917 р. до кінця 80-х років XX ст. відведено 85 с., тоб
то більше половини книги (до 1917 p .— 71 с.). В додатках — хронологія 
історичних подій і коротка бібліографія з історії України. В серії науко
во-популярної бібліотеки НТЇЇІ видано репринт праці В. Кубійовича «На
рис історії Наукового товариства ім. Шевченка (1937—1949)» (число 1; 
вихідних даних немає). На жаль, якість відбитків і паперу на рідкість 
погана.

Видавництво «Світ» на базі малого підприємства «Слово» за Аугсбург- 
ським виданням 1946 р. перевидало популярну брошуру В. Січинського 
«Чужинці про Україну» (передмова від видавництва, 93 с., 50 тис. пр.).

Але й у львів’ян не обійшлося без курйозів, яким можна певною мі
рою вважати перевидання книги І. Крип’якевича «Історія козаччини для 
народа і молоді» за львівським виданням 1922 р. (кооператив «Бескид»; 
75 с., 20 тис. пр.). Текст книги розмножений на ротопринті і друкований 
на звичайній друкарській машинці, зменшення вдвічі дуже ускладнює 
читання. Як жарт сприймається напис на титульній сторінці, що видання 
здійснено фондом «Учітеся, брати мої», хоч учитися така книжка особли
вого бажання не викликає.

Нову, дещо дивну, форму історіографічного видання застосував 
львівський редакційно-видавничий відділ обласного управління по пресі. 
Я. Мельничук та Б. Карабіна зробили витяги тих місць з «Історії Украї- 
ни-Русі» М. Аркаса, де ішлося про козацьких провідників, й подали в 
вигляді брошури «Козацькі ватажки та гетьмани України» (173 с., 15 тис. 
ар.)-

Подібної форми видання підготовлено Українським товариством 
охорони пам’яток історії та культури. Воно називається «Хотинська вій
на 1621 р.» і являє собою збірник уривків з творів Г. Грабянки, С. Велич
на, Й. Мюллера, М. Аркаса, О. бфименко, М. Грушевського, Д. Явор- 
ницького та М. Алекберлі про Хотинську війну (передмова П. Толочка, 
упорядник С. Заремба; 238 с., 20 тис. пр.).

Сучасна історична література намагається заповнити вакуум по
пулярної бібліографічної інформації про видатних діячів України козаць
ких часів. Журнал «Україна» спільно з газетою «Вечірній Київ» видав 
збірник «Гетьмани України. Історичні портрети». (214 с., 100 тис. пр.). 
Більшість уміщених бібліографічних нарисів — це переклади вже згаду
ваних біографій з видання «Українських пропілеїв», написаних В. Анто
новичем і О. Левицьким. Нариси про М. Ханенка, П. Орлика, Д. Апосто
ла написані Я. Дзирою і Ю. Хорунжим. Додані також біографії Д. Виш- 
невецького, П. Полуботка, І. Мазепи, написані ПІ. Лемерсьє-Келькеже,
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М. Василенком та Г. Хоткевичем. Можливо, краще було б включити до 
збірки відомі історичні розвідки І. Борщака та інших істориків.

Цілком зрозуміло, що найширшу увагу видавців привертали до себе 
автори, твори яких були під забороною. Редакційно-видавничий відділ 
«Заповіт» МДП «Інформ ОТ серії» здійснив репринт брошури 1918 р.
В. Різниченка «Пилип Орлик (гетьман-емігрант) його життя й діяльність». 
Видавництво «Либідь» випустило в світ брошуру «Павло Полуботок — 
український гетьман» (К., 1990; 47 с., 200 пр.). Асоціація українських 
експертів друкованої продукції і кооператив «Ритм-1І» видали збірник 
статей «Мазепа людина й історичний діяч» (упорядник Й. М. Чікало; 43 с., 
100 тис. пр.), куди увійшли розвідки емігрантських істориків 30—50-х 
років І. Борщака, В. Луціва, Б. Крупницького. На жаль, не вказуються 
джерела, де вперше були надруковані статті двох останніх. Трохи див
ним виглядає післяслово Р. Іванченко, в якому авторка, не додаючи чогось 
нового, намагається перестрахувати читача від надмірного захоплення 
особистістю гетьмана.

Працю І. Борщака, видану «Червоною калиною», передрукувало ки
ївське СП «Євшан». До книжки додано дві поеми про Мазепу Д. Байрона 
і В. Гюго (133 с., 100 тис. пр.). Журнал «Радуга» та Спілка письменників 
перевидали за львівським виданням 1932 р. монографію І. Борщака «Вели
кий мазепинець Григор Орлик, генерал-поручкик Людовика XV» (100 с.).

До групи популярних книжок, що висвітлюють раніше заборонені 
сторінки нашої історії можна віднести й брошуру О. Пастернака «Пояс
нення Тризуба» (відтворення ужгородського видання 1934 p., переднє 
слово С. НІелухина, вид-во київського Інституту підвищення кваліфі
кації працівників культури).

Видавництво «Дніпро» здійснило передрук з видання товариства 
«Просвіта» 1917 р. брошури М. Драгоманова «Про українських козаків 
та татар» (44 с.) під рубрикою «Про часи козацькі на Україні».

Нарешті, ми маємо популярну читанку з української історії для шко
лярів. Кооператив «Имна» видав «Історію України для дітей шкільного 
віку» (228 с., 30 тис. прим.). Це передрук з незначними скороченнями 
львівського видання «Світ дитини» 1934 p., який робився з третього, 
канадського, видання спілки «Тризуб» (Вінніпег).

Нині в усіх сферах культурного життя відчутна тенденція до все- 
відновлення і обов’язково ідентичного копіювання раніше існуючих 
форм. Тому не дивно, що відродилося й колись знамените видавництво 
«Час». Його первісток — книга Д. Абрамовича «Києво-Печерський пате
рик» (репринт з видання ВУАН 1931 p., післямова В. Крекотня; 280 с., 
25 тис. пр.) — подарунок для всіх, хто цікавиться вітчизняною історією. 
Найпопулярніша книга українського народу, що мала безліч видань до 
революції, нарешті завдяки зусиллям видатного знавця давньоукраїн
ської літератури потрапила па полиці книголюбів. Зауважимо, що папір 
дуже низької якості, припущена помилка в нумерації сторінок, після 234 
іде 270 сторінка післямови.

Видатна пам’ятка української історіографії — «Історія Русів», мала 
1991 р. два паралельні видання. Мовою оригіналу воно здійснене у видав
ництві «Либідь» і в перекладі на сучасну літературну мову — видавницт
вом «Радянський письменник» (історична передмова В. Шевчука, переклад
І. Драча; 318 с., 2 млн пр.).

1991 рік — ювілейний, бо в ньому виповнилося 125 років від дня 
народження М. Грушевського. Тому цього року до творчої спадщини 
великого історика й політика була прикута увага численних видавців.

Видавництво «Наукова думка» випустило у світ репринт кандидат
ської праці історика — «Очерк истории Киевской земли от смерти Ярослава
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I до конца XIV в.» («Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава 
до кінця XIV ст.», фототипія з університетського видання 1891 p.; 541 с., 
післямова П. Тол очка, 94 тис. пр.). «Веселка» — під рубрикою «Укра
їнське відродження» видало збірку статей М. Грушевського «Про українсь
ку мову і українську школу» (репринт з книжки видавництва «Відро
дження», К., 1913 p.: передмова Я. Гояна-, 45 с., 200 тис. пр.). Акціонерне 
товариство «Обереги» — видало працю Грушевського «Про старі часи на 
Україні. Коротка історія України (для першого початку)» (за виданням 
травня 1917 p., 100 с., 100 тис. пр.).

Першою ластівкою з ’явилися публіцистичні й політичні статті Ми
хайла Сергійовича. Товариство «Знання» видало збірник публіцистики 
історика часів української революції 1917—1921 pp. під назвою «Хто 
такі українці і чого вони хочуть» (укладач, автор передмови і коментарів
О. Копиленко; 240 с., 50 тис. пр.). Статті М. Грушевського надзвичайно 
актуальні. Особливо корисні для громадськості ті з них, що були об’єд
нані М. Грушевським у збірник «На порозі нової України». Є лише деякі 
зауваження до видання. Назва книжки не відповідає її змісту. На титул 
винесена назва однієї з десяти поданих у цій книжці статей. Укладач 
у п ’яти розділах розмістив такі роботи історика: «Українська Центральна 
Рада й її універсал», «Україна і Росія. Переговори в справі нового ладу», 
«Звідки пішло українство і до чого воно йде». «Переяславська умова Украї
ни з Москвою 1654 р.», «Вільна Україна», «Хто такі українці і чого вони 
хочуть», «Якої ми хочемо автономії й федерації», «На порозі нової Украї
ни», «УПСР та її завдання», «Лист до редакції щоденника «Вперед». На 
наш погляд, навряд чи варто було давати назви цим розділам. Вони від
волікають увагу, а в читача може скластися враження, що це авторські 
назви. Роботи подаються в хронологічному порядку і тому незрозуміло, 
чому статті, що були написані в березні-квітні 1917 p., ідуть у рецен
зованій брошурі після статей про універсали Центральної Ради, написаних 
М. Грушевським влітку 1917 р. Дві останні з перерахованих статей пода
ються укладачем за архівними рукописами. Можливо, краще було б по
давати ці роботи за друкованими варіантами, що вміщували журнал «Бо
рітеся — поборете» та газета «Вперед», бо архівний примірник — це 
попередній варіант, а журнальний чи газетний-остаточний. Отже і 
видавати варто було б по останньому, уникаючи можливих розбіжнос
тей *. Трохи пізніше, за книжкою товариства «Знання», з ’явилася брошу
ра видавництва «Наукова думка»: М. Грушевський «На порозі нової 
України» (репринт з 1918 р., МП «Фенікс», передмова І. Юхновського; 
120 с., 10 тис. пр.).

За ініціативою асоціації істориків «Істина» видавництво «Либідь» 
у Києві перевидало підручник «Історія України приладжена до програми 
вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх» М. Грушевського 
(перевидання здійснене за віденським виданням 1920 p., передмова 
Т. Трубайчука; 227 с., 200 тис. пр.). Автор передмови, не знаючи, оче
видно, про віденське видання «Ілюстрованої історії України» 1921 p., 
твердить, що в пропонованій книжці на відміну від згаданої є чотири 
розділи, що розповідають про події української революції. Насправді 
ж «Ілюстровану історію України» М. Грушевський довів до часів падіння 
гетьманства (листопад 1918 p.), а в підручнику історію України висвіт
лено до моменту проголошення четвертого універсалу, тобто до січня
1918 р.

* Слід зазначити, що журнал закордонної секції УПСР та львівська газета 
у  Києві є бібліографічною рідкістю, до того ж  вони відносилися до спецхранів- 
ської літератури, тому, як не дивно, більш доступним міг виявитися саме рукописний 
примірник.
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Різні видавництва продовжували серію «Пам’ятки історичної думки 
України». «Наукова думка», зокрема, випустила 3-й том «Історії запорозь
ких козаків» Д. Яворницького (коментарі Г. Сергієнка, покажчики імен 
та географічний підготував ІУА; 557 с., 200 тис. пр.)*> «Історію міста Киє
ва» М. Берлинського (передмова й коментарі М. Брайчевського, 318 с.,
23 тис. пр.); львівське видавництво «Світ» опублікувало знаменитий «На
рис історії України» Д. Дорошенка (за варшавським виданням 1932 p., 
передмова І. Денисюка. 573 с., 40 тис. пр.). Наприкінці року в Києві мале 
підприємство «Абрис» на комбінаті друку видавництва «Радянська Украї
на» видало репринт книжки І. Огієнка «Українська культура» (за ви
данням Є. Череповського, Київ, 1918; 272 с., 100 тис. пр.); видавництво 
«Либідь» — «Закон Божий (книга буття українського народу») (передмо
ва, упорядкування і примітки І. Глизя; 40 с., 125 тис. пр.), а державне 
мале видавниче підприємство «Оберіг» за участю товариства «Просвіта» 
випустило два томи Олекси Вороная «Звичаї нашого народу. Етногра
фічний нарис» (передрук з мюнхенського видання 1968 p., відповідаль
ний за випуск та автор післямови С. Білокінь; 449 та 442 с., 200 тис. пр.).

Республіканська (національна) асоціація україністів розпочала свою 
популяризаторську діяльність передруком публіцистичних статей видат
ного діяча єврейського національно-визвольного руху Володимира Жа
ботинського. Йдеться про його «Вибрані статті з національного питання» 
(переклад, вступна стаття, примітки І. Кистпера, репринтне відтворення 
видання «Сучасності» 1983 p.; 136 с.).

1990 р. у Сімферополі була заснована «Библиотека редкой книги о 
Крыме». 1991 р. у ній вийшла книжка Тунманна «Крымское ханство» в 
перекладі з німецької Н. Л. Ернста таС. Л. Білявської (за виданням 
Кримдержвидава, 1936 p., видавництво «Таврия»; 96 с., ЗО тис. пр.).

Кілька слів треба сказати про ілюстровані видання з історії України. 
Спочатку про коштовний альбом «З української старовини» (К. : Мистецт
во, 1991; 316 с., 25 тис. пр.). Половина книги — це перевидання анало
гічного дореволюційного альбому, де автором тексту був Д. Яворницький, 
малюнки художників М. Самокиша та С. Васильківського. Друга части
на — це ілюстрований додаток з фотокопіями гравюр, малярських творів, 
музейних експонатів із збірок Київського, Чернігівського, Переяслав- 
Хмельницького та інших музеїв, упорядкований Ю. Іванченком. Пере
клад з російської здійснено Ю. Іванченком, післямова А. В ’юника. Пе
ревидання в українському перекладі цієї яскравої праці —-творчого до
робку трьох видатних діячів української культури кінця XIX — початку 
XX ст., безперечно, можна лише вітати. Проте об’єднання під однією об
кладинкою оригінальної пам’ятки (20 ілюстрацій з пояснювальними нор
мами) з «додатком», що складається з близько 300 ілюстрацій, видається 
своєрідним археографічним курйозом. Коректніше було б зробити дві 
книги або два окремі видання. Тим більше, що на звороті титула альбому 
зазначено: «Текст Д. І. Яворницького, малюнки М. С. Самокиша та С. І. Ва
сильківського. Переклад з російської та упорядкування Ю. Ю. Іван- 
ченка», отже трьом авторам оригінального альбому просто приписано су
часний ілюстрований додаток.

Наприкінці року вийшов у світ передрук одного з кращих популярних 
видань про українських січових стрільців ілюстрований альбом «Україн
ські січові стрільці 1914—1920» (відтворення львівського видання 1935 p., 
ілюстрації і текст І. Іванця, Б. Гнаткевича, Л. Лепкого і І. Німчука; 
вид-во «Слово» (Львів); 160 с., 20 тис. пр.).

Тоді ж у видавництві «Либідь» вийшла одна з найцікавіших книжок 
1991 р. серії «Пам’ятки історичної думки України» — збірник «Українці; 
народні вірування, повір’я, демонологія» (вступна стаття А. П. Понома-
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рьова; упорядкування, примітки та бібліографічні нариси А. П. Понома- 
рьова, Т. В. Косміної та О. О. Боряк; 638 с., 40 тис. пр.). До книжки увій
шли статті, розвідки, етнографічні матеріали видатних українських фоль
клористів та етнографів — Т. Рильського, П. Маркевича, П. Іванова,
B. Гнатюка, П. Єфименка, І. Франка, В. Дашкевича, Д. Щербаківського. 
та X. Ящуржинського. Виникає лише сумнів з приводу віднесення цього 
видання до серії «Пам’яток історичної думки України», доцільно було б 
започаткувати серію «Пам’ятки етнографічної думки».

Огляд історіографічної спадщини був би зовсім не повним, якби ми 
не згадали три книги, що своїм виходом завершили 1991 р. В Дніпропет
ровську видано репринт «Короткої історії України для початкових 
шкіл та 1-ої класи гімназії» І. Крип’якевича (87 с., 100 тис. пр., ред. 
відділ обласного управління пресою). Здійснено видання за книжкою 
видавництва «Вернигора» (Київ— Львів — Відень, 1918). Київське МП 
«Глобус» при поліграфкомбінаті «Молодь» видало фототипічно два томи 
«Нарисів історії України» Д. Дорошенка (238 та 349 с., 65 тис. пр.).

І, безперечно, перлиною року, в якій найповніше відбивається су
часний погляд на синтетичну історію держави, стала книга Ореста Суб- 
тельного «Україна. Історія» (переклад з англійської за виданням: Orest 
Subtelny. Ukraine: A History. University of Toronto Press, 1988, Ю. Шевчу
ка, окремі розділи й допоміжні матеріали О. Русіної, вступна стаття
C. В. Кульчицького, вид-во «Либідь»: 512 с., 100 тис. пр.). У книзі вра
хована найсвіжіша інформація. Включено події про серпневий путч і 
повідомлення про проголошення незалежності України. Видана книга 
на високому поліграфічному рівні. На жаль, переклад не можна наз
вати бездоганним.

* * #

На поліграфічній базі ЦНБ АН України в Києві здійснено цікаве 
видання листів В. І. Вернадського до М. П. Василенка та О. О. Богомоль
ця. (Из эпистолярного наследия В. И. Вернадского. Письма украинским ака
демикам Н. П. Василенко и А. А. Богомольцу / Сост. С. Н. Киржаев и 
В. А. Толстов.— К., 1991, с. 47). Вони мають особливо важливе зна
чення для дослідження початків Української академії наук (УАН). Пе
редусім це стосується листів першого президента УАН до Миколи Васи
ленка. Упорядники цього видання із зрозумілих причин не ставили зав
дання аналізувати зміст листів, тому відсутність такого аналізу їм не 
можна ставити на карб. Але при читанні епістолярію виникає бажання 
зробити кілька зауважень з приводу основної проблеми, якої торкається 
В. Вернадський у листах до М. Василенка. А проблему ця дуже цікава і 
є сьогодні на часі. Йдеться про два погляди на створення Української 
академії наук:

1). УАН як регіональний відділ Петербурзької АН.
2). УАН як самостійна, справді національна АН.
Володимир Іванович відстоював перший погляд. У листах до тодіш

нього міністра народної освіти Української держави, В. І. Вернадський 
раз по раз ставив питання про поборення тих науковців, що були прибіч
никами другого погляду (зокрема це стосувалося М. Грушевського та його 
УНТ у Києві). М. П. Василенко зайняв проміжну позицію: він робив спро
бу якось примирити обидва табори.

Визнаючи певною мірою слушність закидів В. Вернадського щодо 
крайніх національних підходів деяких українських науковців у питан
нях будівництва академії, не* можна погодитися з його оцінкою видатних 
українських вчених О. Грушевського та О. Янати, як «дрянной мелкот-
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ни», котра «опошляет великое». Тут ми маємо справу з тими ж таки реци
дивами великодержавного виховання (взагалі В. Вернадського можна 
лише з певними застереженнями вважати українським ученим). Невипад
ково він опинився у стані А. Денікіна, а згодом барона П. Врангеля, та 
й до того ж у президента були проблеми з А. Кримським, бо останній вів 
УАН у бік її українізації. І це не подобалося першому президентові.

Очевидно, саме різницею поглядів на українську науку викликано 
й негативне ставлення В. Вернадського до статті М. Грушевського про 
заснування УАН (лист за № 6, від 8.04.1926 p.), яку оцінено як фальси
фікат, хоча в статті йшлося лише про проблему перетворення УНТ в 
УАН, тобто створення дійсно національної інституції. На жаль, про ці 
дуже суттєві моменти у брошурі не сказано.

При перегляді коментарів помічено також одну невелику помилку. 
Коментар дається на М. В. Рєпіна (1734—1801) — дипломата в Польщі, 
насправді ж йшлося про малоросійського губернатора, Миколу Григоро
вича Рєпніна — Волконського (1778—1845), нащадка останнього гетьмана 
Кирила Розумовського, який, живучи в Полтаві, створив козацькі полки, 
культивував дух гетьманства, за що й був увільнений з посади.

Загалом треба привітати появу цієї книги і висловити думку про до
цільність систематичного видання подібної літератури.

Серія «Пам’ятки української мови», що її вже протягом трьох десяти
літь видає Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН України, поповни
лася новою публікацією унікальної пам’ятки староукраїнської ділової 
мови кінця XVI — середини XVII ст. — актової книги Київського підкомор- 
ського суду (Книга Київського підкоморського суду (1584—1644). Упоряд
ники: В. М. Кравченко, Г. С. Сергійчук, Іі. М. Яковенко, В. В. Страшко 
та ін. Відп. редактор В. В. Німчук.— К. : Наукова думка, 1991.— 344 с.). 
Публікація підготовлена на високому археографічному рівні, має фун
даментальну історично-юридичну й кодикологічну (Н. М. Яковенко) та 
лінгвістичну (В. В. Німчук) передмови, грунтовний довідковий апарат, 
оригінальну карту, що представляє практично всю топонімічну і гідроні
мічну номенклатуру книги, ... ...




